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UVODNIK
Čeprav napovedujejo toplo jesen, je počitniško vzdušje z
zaključkom šolskih počitnic skorajda pojenjalo. Vsekakor pa
nas je poletno obdobje vsaj malce napolnilo s prepotrebno
energijo, ki je potrebna preko celega leta.
Pri mnogih se namreč z jesenjo začenja vsakodnevna rutina,
novo šolsko leto, družinske obveznosti in usklajevanja, številni
vsakoletni dogodki, pa tudi načrtovanje novih idej in projektov.
Marsikaj od navedenega smo zaobjeli tudi v novi številki
Pivškega lista. Veselimo se priložnosti, kjer se bomo srečevali, si
izmenjevali informacije ter skupaj kar čim bolje zaužili jesenski
utrip, ki se ponaša s čarobnostjo barv v naravi.
Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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PREGLED ZADNJEGA ŠTIRILETJA
Pred koncem mandata
je
primerno
narediti
pogled nazaj, s čim smo
se ukvarjali in kaj smo
uspeli realizirati v naši
Občinai Pivka. Menim,
da smo v preteklih letih
dodobra spremenili podobo
naše lokalne skupnosti,
izvedenih je bilo mnogo
projektov in še posebej smo
lahko ponosni, da smo zanje samo v preteklem mandatu
uspeli pridobiti krepko preko 20 milijonov evropskih
sredstev.
Najpomembnejši in tudi največji projekt je zagotovo
gradnja vodovoda in oskrba z zdravo pitno vodo vseh
prebivalcev v občini, po pomembnosti za okolje in po
višini sredstev pa ne zaostaja niti projekt izgradnje

kanalizacije in čistilne naprave Pivka. V tokratni številki
našega Pivškega lista na kratko predstavljamo tudi
številne druge, nekoliko manjše, pa vendarle pomembne
projekte, s katerimi verjamem, da smo doprinesli k
izboljšanju pogojev za delo in bivanje.
Prepričan sem, da bo naša lokalna skupnost uspešna
tudi v prihodnje, zagnanosti, izkušenj in energije ne
manjka in s skupnim delom lahko prihodnost pivške
občine še obogatimo.
Spoštovane občanke in občani, svetnice in
svetniki, vaški sveti, občinska uprava in še mnogo
drugih hvala vam za vse konstruktivne predloge,
vso podporo in zavzeto delo. Z nadaljnjim
uresničevanjem koncepta »najprej skupni interesi«
Občine Pivka in šele potem strankarski ter
osebni interesi ima naša lokalna skupnost svetlo
prihodnost.

Robert Smrdelj, ŽUPAN

Prispevki iz občinske hiše

PROJEKTI
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Energetska sanacija OŠ Pivka, Vrtca
Mavrica in Zdravstvene postaje Pivka
V letu 2015 smo izvedli energetsko sanacijo vseh treh objektov,
ki je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo nove
fasade ter zamenjavo strešne.
Skupna vrednost sanacij je znašala 880.000 €, financiranje iz
kohezijskega sklada je znašalo 603.700 €. V istem času smo
skupaj s Kraškimi lekarnami Ilirska Bistrica k zdravstveni
postaji dogradili prizidek, kjer je urejena lekarna. Kletni
prostori in prostori v nadstropju so namenjeni zdravstveni
dejavnosti.
Občina Pivka

Izgradnja kanalizacije in čistilne
naprave Pivka
V okviru projekta je bilo zgrajenih 16.300 m fekalne
kanalizacije z 8 črpališči, prestavilo se je obstoječo kanalizacijo
ter obnovilo cca 5.000 m vodovodnega omrežja. Celotna
vrednost investicije, ki jo je delno financirala Evropska unija,
je znašala 9.700.000,00 EUR. V sklopu izgradnje kanalizacije
je bila zgrajena tudi Čistilna naprava Pivka kapacitete 6.500 PE
s sodobno MBBR tehnologijo (Moving Bed Biofilm Reactor).

Ureditev kegljišča in spremljajočih
prostorov v kleti Krpanovega doma v
Pivki
Izvedli smo garderobe in sanitarije za potrebe kegljačev
in za potrebe uporabnikov športnega parka torej atletov
in nogometašev. Obnovili smo tudi kegljišče. Vrednost
izvedenih del je znašala 120.000 €, od tega je znašalo
sofinanciranje Fundacije za šport 31.000 €.

V sodelovanju s podjetji CID čistilne naprave, Godina, Kovod
in Gea Art smo izvedli projekt UČNA POT NA ČISTILNI
NAPRAVI ŽIVA. Namen projekta je opozoriti na posebnosti
kraškega sveta in na pomen čistilne naprave kot nepogrešljive
infrastrukture za potrebe ohranjanja čiste vode v tem
občutljivem okolju ter predstaviti postopke čiščenja odpadnih
voda.

V kletnem delu Krpanovega doma je bil obnovljen večnamenski
skupni prostor, skupne sanitarije za obiskovalce ter sanitarije
in garderobe za potrebe večnamenske kino dvorane. V
objektu je bilo vgrajeno osebno dvigalo. Posodobljena je bila
vhodna avla, v prvem nadstropju se je izvedla manjša galerija
in v celoti se je prenovila knjižnica z vso potrebno opremo.
Vrednost investicije je znašala 892.000 €, iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj smo pridobili nepovratna sredstva v višini
648.000 €.

Postavitev odbojnih ograj na cesti za
Suhorje
Na cesti za Suhorje smo uredili bankine in izogibališča ter na
najbolj kritičnih odsekih postavili odbojno ograjo. Vrednost
del je znašala 28.000 €

Prizidek k Gasilskemu domu v Palčju
V Palčju so člani PGD Palčje s finančno pomočjo Občine
Pivka zgradili prizidek gasilskega doma, ki je bil za delovanje
PGD Palčje zaradi pomanjkanja prostora več kot nujen. Poleg
prizidka je bila prenovljena tudi dotrajana streha gasilskega
doma. Vrednost vseh del znaša približno 42.000 €. Denar za
investicijo so prispevali Občina Pivka, PGD iz lastnih virov
ter donatorji.
Občina Pivka

Prispevki iz občinske hiše

Učna pot na čistilni napravi Živa

Prenova Krpanovega doma
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Obnovljeno športno in otroško igrišče
v Zagorju
V Zagorju smo uredili nove površine za otroško igrišče in
postavili nova igrala: dvojna gugalnica ter večnamensko
igralo s plezalom in toboganom. Vaša skupnost Zagorje je ob
pomoči Športne zveze Pivka obnovila še ograjo ter prostor za
prireditve. Vrednost del je znašala 9.000 €.

Ureditev otroškega igrišča na
Kosovelovi ulici v Pivki

Urejanje potoka Curek v Stari Sušici
Drava, vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o. je septembra
2016 začelo urejati strugo potoka Curek v Stari Sušici.
Naročnik del je bila Direkcija RS za vode. V sklopu teh del
je bilo urejeno približno 200 m potoka, istočasno je Občina
Pivka zgradila nov propust pod javno potjo. Skupna vrednost
del je znašala 87.000 €.

Prenova sanitarij v OŠ Pivka

Obnova kuhinje OŠ Košana

Zunanja ureditev vrtca Mavrica

Prispevki iz občinske hiše

Na Kosovelovi ulici smo uredili teren in postavili igrala, in
sicer večnamensko igralo s plezalom in toboganom ter dvojno
gugalnico. Vrednost del je znašala 16.310,00 €.

Izvedli smo obnovo sanitarij na predmetni stopnji v Osnovni
šoli Pivka. Obnovilo se je moške in ženske sanitarije v pritličju
in v 1. nadstropju v traktu predmetne stopnje. Vrednost del je
znašala 80.000 €.
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Na osnovni šoli Košana smo obnovili kuhinjo in spremljajoče
prostore. Vrednost projekta je znašala 110.000 €.

Ob vrtcu Mavrica smo uredili zunanje površine. Urejen je
bil dostop brez stopnic, nabavilo se je nova igrala. Vrednost
projekta je 45.000 €.
Občina Pivka

Ureditev igrišča in parkirišča V Košani
V Dolnji Košani tik ob krajevni tabli, ki označuje naselje,
torej med lokalno cesto Neverke–Košana in med bloki, smo
uredili otroško igrišče z novimi igrali z ustreznimi certifikati
in ograjeno polovično košarkarsko igrišče.
Uredili smo tudi parkirišča, namenjena parkiranju osebnih
vozil stanovalcev bližnjih večstanovanjskih objektov in
uporabnikom igrišč. Vzdolž lokalne ceste je v sklopu urejanja
zasajen tudi lipov drevored.
Višina sredstev 40.000 €.

Rekonstrukcija ceste R3-622/6848
Goriče-Kal, faza 2b
Julija 2017 je bil zaključen projekt rekonstrukcije ceste Goriče–
Kal, in sicer od uvoda v kompleks Pivka d. d. do rekonstruirane
ceste v naselju Kal. Nova ureditev javne razsvetljave, novi
pločniki in avtobusno postajališče, optično omrežje in fekalna
kanalizacija ter zemeljska izvedba za prestavitev SN elektro
omrežja. Vrednost vseh del je znašala 455.000 eur (investicijo
je financirala Direkcija RS za Infrastrukturo, Občina Pivka kot
sofinancer 103.471 eur)

Urejanje infrastrukture v naselju Kal
V sklopu obnove vodovodnega omrežja, ki je potekal tudi skozi naselje Kal, se je obnovilo dobršen del cestnega omrežja. Na
najožjem delu naselja je bilo potrebno zaradi gradnje novega vodovodnega omrežja porušiti obstoječe zidove ter jih nadomestiti
z novimi, tako je naselje Kal dobilo tudi novo lepšo podobo. Dela so bila v celoti financirana iz projekta Oskrba s pitno vodo.
Izvedena so bila tudi dela na glavni cesti Pivka – Ribnica, med drugim pomembna pridobitev – novo križišče državnih
cest z zavijalnim pasom proti Kalu.

Nove table v krajinskem parku Pivška
presihajoča jezera

Istočasno z izgradnjo magistralnega vodovoda smo v Selcah
zgradili tudi I. fazo fekalne in meteorne kanalizacije, ki bo
nadomestila obstoječo mešano kanalizacijo ter razdelilni
vodovod. Po zaključku del se je obnovilo asfaltno cestišče in
ob lokalni cesti od kapelice v centru vasi proti Slavini zgradilo
pločnik. Strošek izgradnje komunalne infrastrukture je znašal
400.000 €.

Na makadamskem parkirišču pod Slovensko vasjo smo
postavili info tablo, kjer obiskovalec lahko »na hitro« izve
nekaj zanimivih podatkov o parku.

V Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo postavili
prve označevane table, ki opozarjajo, da se vstopa v zavarovano
območje narave.

Občina Pivka

Prispevki iz občinske hiše

Izgradnja infrastrukture v Selcah - 1.
faza
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Rekonstrukcija odseka državne ceste
oziroma Snežniške ceste v Pivki

V Hrastju novo avtobusno postajališče

Prispevki iz občinske hiše

V Hrastju smo uredili avtobusno postajališče, ki bo
uporabnike, predvsem šolarje, varovala v slabem vremenu.
Vrednost del je znašala 3.800 €.
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Na Snežniški cesti smo skupaj z DRI izvedli rekonstrukcijo
ceste od križišča Radohove poti do konca naselja Pivka z
izgradnjo zavijalnih pasov za naselje Klenik, dvosmerno
kolesarsko pot in pločnik, meteorno kanalizacijo za
odvodnjavanje ceste, fekalno kanalizacijo, ureditev javne
razsvetljave ter izgradnjo cevne kanalizacije za zemeljski vod
nizke napetosti.
Pogodbena vrednost je znašala 550.000 €, od tega je Občina
Pivka sofinancirala nekaj več kot 180.000 €.

Otroško igrišče v Palčju

Nabava šolskega kombija za OŠ Košana

V Palčju smo ob objektu stare šole uredili novo otroško
igrišče, postavili dvojno gugalnico ter kombinirano igralo s
toboganom in plezalno mrežo ter postavili varovalno ograjo
na balinišču. Vrednost del je znašala 7.200 €.

Šola je v juliju 2017 dobila čisto nov kombi, ki bo služil
prevozu otrok, stvari in materiala glede na potrebe zavoda.
Vrednost projekta je znašala 24.300 €.

Urejena struga potoka Stržen in
podporni zid v Narinu
Podjetje VGP Drava d. o. o., ki je koncesionar za urejanje
vodotokov za naročnika Direkcijo za vode izpostava Koper,
kamor sodi tudi naša občina, je v Narinu uredilo strugo
potoka Stržen.
Zgradili smo dobrih 30 metrov dolg in do 5 metrov visok
podporni zid ob strugi potoka in služi predvsem kot podporna
konstrukcija ceste v Orešje, ki je kategorizirana javna pot št.
816641. Skupna vrednost del 100.000 €.
Občina Pivka

Nakup garaže in dvorišča ob gasilskem
domu v Pivki

Nabava podvozja in nadgradnja
gasilskega vozila GCGP-1 za PGD Palčje

Na javni dražbi Okrajnega sodišča v Postojni, smo 16. junija
2017, kupili objekt z dvoriščem, ki je bil v lasti Javor Pivka,
in v naravi predstavlja garažo, kjer ima Prostovoljno gasilsko
društvo Pivka svoja gasilska vozila, po izklicni ceni 33.950 €.

V letu 2017 smo financirali podvozje vozila GCGP-1 za PGD
Palčje, v letu 2018 pa še nadgradnjo vozila.

Klenik z urejeno kanalizacijo in novim
asfaltom
V Kleniku je bila na novo zgrajena kanalizacija na začetku
vasi, na novo pa se je z asfaltom preplastilo tudi cesto v vasi, in
sicer na tistem delu, kjer je bil obstoječi asfalt najbolj dotrajan.
Vrednost del je zanašala 47.000 €.

Skupna vrednost vozila je znašala 180.000 €.

Nov Bibliobus
Skupaj z Občino Postojna in Ministrstvom za kulturo smo
pristopili k nakupu novega bibliobusa. Nov bibliobus je
vreden 300.000 €. Občina Pivka je prispevala 60.000 €.

Nova asfaltna prevleka na cesti v Gornji
Košani

V sklopu vzdrževalnih del na lokalnih cestah smo izvedli
širitev ceste od Nadanjega sela proti Šmihelu predvsem zaradi
avtobusnega prometa za šoloobvezne otroke iz Nadanjega
sela. Vrednost del je znašala 35.000 €.

V sklopu obnavljanja občinskih cest v občini Pivka smo na
novo preplastili tudi najbolj poškodovane odseke ceste v
Gornji Košani in uredili odvodnjavanje. Vrednost izvedenih
del je znašala 35.000 €.
Občina Pivka

Prispevki iz občinske hiše

Širša cesta med Nadanjim selom in
Šmihelom
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Drevored na Postojnski cesti
Odstranili smo drevesa, ki so bila delno poškodovana zaradi
izgradnje vodovoda v neposredni bližini, delno pa jih je
poškodoval žled v letu 2014, in na novo posadili 12 lip.
Dela so bila izvedena v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice – 1. Sklop, kot povrnitev v prvotno stanje.

Urejena preglednost krivine na križišču
za naselje Stara Sušica
Izvedli smo izkop brežine na krivini – ovinku na križišču
za Staro Sušico. Že več let je bil problem tega ovinka slaba
preglednost, zato smo od lastnika odkupili del zemljišča in
izvedli gradbena dela. Vrednost izvedenih del je znašala
1.000 €.

Prenova športnega kompleksa Pivka
Izvedli smo čiščenje in sanacijo sistema odvodnjavanja, nov
namakalni sistem nogometnega igrišča z novim vodovodnim
priključkom iz smeri Vilharjevega naselja, dobavili in vgradli
smo nove nogometne gole, izvedli osvetlitev igrišča, sanirali
napravo za skok v daljino in tekaške steze, dobavili zabojnik
za hranjenje novih športnih pripomočkov, sanirali smo asfalt
na tekališčih, na novo so bile zarisane vse talne označbe igrišč.

Prispevki iz občinske hiše

Vrednost projekta je znašala 76.000 € in je delno financirana
iz sredstev Fundacije za šport v višini 21.000 €.
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Prenova prostorov nujne medicinske
pomoči v Zdravstvenem domu v
Postojni
Občina Pivka in Občina Postojna ter ZD Postojna smo
realizirali prenovo Nujne medicinske pomoči v ZD Postojna.
Vrednost investicije je 675.000 €. Iz proračuna Občine Pivka
je bilo zagotovljenih 192.200 €.

Grbina v Šmihelu pred podružnično
osnovno šolo
Na lokalni cesti v Šmihelu pred podružnično osnovno šolo
smo zaradi varnosti najmlajših učencev zgradili grbino za
umirjanje prometa.
Vrednost izvedenih del je znašala 11.000,00 €.
Občina Pivka

Prenova avtobusne postaje
Zamenjali smo dotrajano streho na avtobusni postaji v Pivki,
dodali smo še novo urbano opremo ter napis. Vrednost
izvedenih del je znašala 5.000 €.

Ureditev prostorov pediatrije ter
obnova stopnišča in hodnika v 1.
nadstropju Zdravstvene postaje Pivka

Na Prečni ulici v Pivki pred avtobusno postajo smo zaradi
varnosti najmlajših učencev zgradili grbino za umirjanje
prometa. Vrednost izvedenih del je znašala 7.700 €.

Podporni zid v Mali Pristavi
V Mali Pristavi smo zgradili 35 metrov dolg nov
armiranobetonski podporni zid ob kategorizirani občinski
lokalni cesti JP št. 816711.
V sklopu obnove je bilo treba zamenjati in poglobiti še cev
javnega vodovoda. Vrednost del je znašala 15.000 €.

Prispevki iz občinske hiše

V 1. nadstropju obstoječega prizidka Zdravstvene postaje smo
uredili prostore za pediatrično ambulanto. Obnovili smo tudi
stopnišče in hodnik v 1. nadstropju v obstoječem osrednjem
delu objekta. Vrednost del je znašala 81.000 €. Opremo
pediatrije je financiral Zdravstveni dom Postojna.

Grbina na Prečni ulici pred avtobusno
postajo
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Občina Pivka

Nova okna na objektu Kulturni dom
Juršče
V kulturnem domu Juršče smo zamenjali dotrajano obstoječe
leseno fasadno stavbno pohištvo z novim PVC. Zamenjali
smo najnujnejše, torej 14 oken in ena vrata.
Vrednost vseh izvedenih del je 15.000 €.

Izgradnja igrišča v Drskovčah
V Drskovčah smo gradbeno uredili širše območje, na katerem
je izgrajeno polovično košarkarsko igrišče ter otroško igrišče.
Vrednost vseh del je znašala 51.500 €.

Vaški dom Suhorje

Prispevki iz občinske hiše

Za delovanje vaške skupnosti, izpeljavo dogodkov in volitev
je Občina Pivka kupila manjši objekt s hišno številko Suhorje
23A, ki je postal vaški dom. Vrednost nakupa je 23.000 €.
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Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice – 1. Sklop

Otroško igrišče Suhorje
Izven strnjenega dela vasi Suhorje se je uredilo otroško igrišče,
na novo poravnan in z zidom obdan plato se je ogradilo z
kovinsko panelno ograjo z vrati in namestilo dve igrali, in
sicer dvojno gugalnico in manjše vzmetno igralo. Vrednost
vseh izvedenih del je 5.600 €.

V letih od 2016 do 2018 smo izvajali največji projekti v
zgodovini občine projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice – 1. Sklop. Skupaj se je nadgradilo dobrih 53 km
vodovodnega sistema, zgradilo slabih 9 km novih cevovodov,
rekonstruiralo oz. zgradilo 4 črpališča, 6 vodohranov, 2 zajetji,
eno pretočno celico in regulacijski objekt. Skupna vrednost
projekta je znašala 29,9 milijona evrov, od tega je bilo 21,8
milijona evrov sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada,
3,85 milijona iz državnega proračuna, 4,25 milijona pa sta
prispevali občini Postojna in Pivka.
Občina Pivka

PROJEKTI V PRIPRAVI
Večnamenska dvorana Šmihel
V Šmihelu se za potrebe športno rekreativnih, kulturnih in
družabnih dogodkov projektira novogradnja večnamenske
dvorane. V objektu se bodo nahajali sledeči prostori: dvorana,
sanitarije, dve garderobi, prostor za čistila in shramba. Stroški
priprave projektne dokumentacije za izvedbo znašajo 24.000
€. Planiran pričetek operativnih del izgradnje objekta je v letu
2019.

Izgradnja infrastrukture v Selcah II. in
III. faza
Že v letu 2018 je predvideno nadaljevanje izgradnje komunalne
infrastrukture v naselju Selce. Po zgrajeni I. fazi v letu 2017 se
bo v sklopu projekta OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU
LJUBLJANICE – 1. SKLOP pričelo z izgradnjo fekalne in
meteorne kanalizacije ter obnovo razdelilnega vodovoda. Po
zaključku del bo celotno naselje Selce komunalno opremljeno
in priključeno na čistilno napravo.
Vrednost vseh del je ocenjena na 1.200.000 €.

Samostojni balinarski nadstrešek
Dolnja Košana
Stroški priprave projektne dokumentacije za izvedbo znašajo
14.000 €. Planiran pričetek operativnih del izgradnje objekta
je v letu 2019.

Izgradnja komunalne infrastrukture v
ulici Pod Primožem v Pivki (Radohova
vas)
V letu 2019 je predviden pričetek del pri izgradnji komunalne
infrastrukture na območju ulice Pod Primožem v Pivki
(Radohova vas) v sklopu projekta OSKRBA S PITNO VODO
V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP. Izgradnja bo
zajemala obnovo razdelilnega vodovoda, prestavitev obstoječe
mešane kanalizacije ter izgradnjo fekalne kanalizacije. Po
zaključku del bo ulica dobila novo asfaltno prevleko.
Vrednost vseh del je ocenjena na 850.000 €.

DO KONCA LETA BODO NA NOVO UREJENE ŠTEVILNE CESTE IN POTI
Občina Pivka bo v naslednjih mesecih
poskrbela
za
obnovo
oziroma
preplastitev številnih cestnih odsekov,
poti in drugih obcestnih objektov.
Investicija, ki je v celotni v domeni
Občine Pivka, znaša 356.100,66 €,
zajema pa naslednja dela:

Direktor za marketing iz podjetja CPK d. d. Vlado Švab in župan Občine Pivka
Robert Smrdelj ob podpisu pogodbe.

6. Ureditev meteorne kanalizacije in ceste v Stari Sušici: izgradnja meteorne
kanalizacije za potrebe odvodnjavanja ceste, gradbena in asfalterska dela pri
ureditvi ceste.
7. Asfalterska dela v Palčju (pred Gasilnim domom, preplastitev središča vasi).
8. Asfalterska dela v Drskovčah: asfaltiranje makadamskega odseka javne poti.
9. Asfalterska dela v Parjah: asfaltiranje makadamskega odseka javne poti.
10. Ureditev odvodnjavanja v Zagorju: ureditev jarka in javne poti v makadamski
izvedbi.
Nekatera dela so se že pričela, zaključila pa se bodo predvidoma v novembru.
Občina Pivka

Prispevki iz občinske hiše

1. Kosovelova ulica v Pivki: predvidena je
odstranitev obstoječega razpadajočega
kamnitega zidu z izgradnjo novega. Nad
zidom se uredi in stabilizira obstoječo
brežino in doasfaltira del javne poti.
2. Ureditev ceste na Jurščah: predvidena
je širitev obstoječe ceste z razširitvijo
brežin ter tamponiranjem bankin.
3. Krpanje lokalne ceste Trnje–Klenik:
obstoječa cesta je v zelo slabem stanju.
Za čas do izgradnje kanalizacije je nujna
ureditev odvodnjavanja z izgradnjo
asfaltne mulde, izgradnja propustov ter
krpanje obstoječega asfalta. Predvidena
je ureditev bankin po končanem
asfaltiranju.
4. Ureditev pešpoti v Vilharjevo
naselje: ureditev varne peš povezave
med Vilharjevim naseljem in šolskim
okolišem.
5. V Narinu ureditev pločnika ter
poti v Orešje: preplastitev obstoječega
cestišča, ureditev brežin ter ureditev
odvodnjavanja ceste.
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EVROPSKI DENAR ZA PODJETNIŠKI INKUBATOR, ŠIRITEV IOC
NEVERKE IN KOLESARSKE STEZE
V pred dnevi podpisanem Dogovoru za razvoj regije je Občina
Pivka pridobila 2,54 milijona evrov. Namenili ga bomo širitvi
industrijsko-obrtne cone Neverke in ureditvi podjetniškega
inkubatorja v njej ter zgraditvi nekaj kolesarskih stez v Pivki,
med Pivko in Košano ter kolesarski stezi med
Parjami in Šmihelsko dolino. Naložbe bodo stoodstotno
sofinancirane, občina pa bo morala zagotoviti denar za plačilo
DDV.

Podjetniški inkubator za proizvodne dejavnosti

V sklopu IOC Neverke bomo zgradili nov podjetniški
inkubator za proizvodne dejavnosti, v katerem bodo mladi
podjetniki s svojim stroji lahko izvajali različne proizvodne
dejavnosti. Podjetjem na začetku poslovne poti tako ne bo
potrebno investirati v nakup zemljišč in gradnjo proizvodnih
prostorov, pač pa se bodo lahko posvetili le svoji dejavnosti.
Po preteku petletne dobe delovanja bodo imela podjetja
možnost širitve svojega delovanja na novo urejena zemljišča
v IOC Neverke. V novi hali, površine 150 kvadratnih metrov,
bo mo uredili šest podjetniških prostorskih enot.
V inkubatorju bodo mladim podjetnikom na voljo mentorska
pomoč in znanja s področja podjetništva, trženja in drugih
veščin, prav tako pa bo mogoče sodelovanje s katerim od že
uveljavljenih delujočih podjetij. Vrednost projekta, s katerim
bo urejenih približno 800 kvadratnih metrov površin, na
katerih bo lahko delovalo vsaj šest mladih podjetij, je ocenjena
na 1.121.775 evrov (z DDV), projekt pa bo predvidoma v
celoti dokončan do leta 2020.

Širitev IOC Neverke

Na podlagi izkazanega interesa investitorjev za nova zemljišča
bomo na območju že obstoječe industrijsko-obrtne cone
Neverke uredili komunalno infrastrukturo, s katero bo
mogoča izraba novih zemljišč v obsegu približno 30.000
kvadratnih metrov za gradnjo proizvodnih zmogljivosti.
Uredili bomo novo dovozno pot, vso potrebno kanalizacijo,
vključno z elektro in komunikacijsko infrastrukturo, uredili
bomo tudi novo čistilno napravo. Projekt zajema tudi
ureditev pretovorno-manipulacijskih površin na t.i. območju
Rampe, kjer se nahaja že obstoječi železniški industrijski
tir. Z ureditvijo dodatnega tira k obstoječemu bodo nastale
nove možnosti za pretovor surovin v neposredni bližini IOC
Neverke, s tem pa se bo zmanjšal tovorni promet med IOC
Neverke in Pivko. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša
1,5 milijona evrov (z DDV), dokončan pa bo v letu 2021.

Ureditev kolesarskih poti v Občini Pivka

V okviru nacionalne strategije izgradnje daljinskih kolesarskih
poti bomo te urejevali tudi v Občini Pivka. Gradili bomo varne
kolesarke povezave, ki bodo povezovale posamezna naselja s
centrom občine, pa tudi naše kraje s sosednjimi občinami. Z
izvedbo projekta bo tako urejena varna kolesarska povezava
iz centra občine do Košanske ter do Šmihelske doline. Večina
ostalih kolesarskih povezav v občini bo izvedena v sklopu
nacionalnega projekta izgradnje kolesarskih poti kot npr.
kolesarska pot iz Pivke do Selc in do Parij (in v nadaljevanju
do Zagorja). Predviden začetek del je v letu 2019, projekt bo
dokončan v letu 2020, ocenjena vrednost za izvedbo del pa
znaša 1.255.380 evrov (z DDV).

Prispevki iz občinske hiše

Načrtujejo se tri ločene trase.
TRASA 1: predvidena je izgradnja kolesarke poti Selce– Petelinje,
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izgradnja kolesarske povezave skozi center Pivke do Snežniške ceste
ter postavitev prometne signalizacije na državni cesti R2-404/1380
do naselja Parje, kjer se na to kolesarsko pot priključi kolesarska
navezava iz naselja Narin.

TRASA 2: se prične pri železniški postaji Košana in se spusti do
Gornje Košane. Skozi vaško jedro poteka naprej po cesti do Dolnje
Košane in nato v smeri proti Novi Sušici. Pred vasjo obrne levo in
še cca 400 m poteka po asfaltni cesti, nato pa skrene na kolovoz
v smeri vasi Kal. Na Kalu vodi skozi vaško jedro in na vzhodnem
robu vasi prečka državno cesto. Na severni strani državne ceste se
trasa nadaljuje po poljski poti za tovarniškem kompleksom Pivka
perutninarstvo d. d. in naprej proti Hrastju, skozi Hrastje proti Pivki,
kjer se za nivojskim železniškim prehodom usmeri po Kolodvorski
cesti mimo železniške postaje proti središču Pivke.
TRASA 3: se prične na vaškem trgu v središču vasi Narin, po

vaških ulicah in kolovozu se nadaljuje naprej proti severu v smeri
gozdnatega reliefnega hrbta med Primožem in Šilentaborom in se
nato usmeri proti zahodu v smeri vasi Parje. V Parjah se priključi na
državno cesto Ilirska Bistrica–Pivka (to je tudi navezovalna točka na
državno kolesarsko povezavo D11 Postojna–Ilirska Bistrica–Jelšane.
Občina Pivka

PROJEKTI, KI JIH IZVAJAMO SKUPAJ Z DIREKCIJO
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Zavijalni pasovi za naselje
Selce

Rekonstrukcija ceste R3-622/6848
Goriče–Kal, faza 3

Predvidoma jeseni 2018 naj bi Direkcija Republike Slovenije
za infrastrukturo začela z rekonstrukcijo dela državne ceste pri
Selcah v dolžini 340 metrov, ki zajema zgraditev zavijalnega
pasu, površin za pešce, ureditev avtobusnih postajališč in
cestne razsvetljave.

V jeseni 2018 je predviden pričetek del pri rekonstrukciji
državne ceste od uvoza za IOC Neverke do križišča za obrat
Pivka d. d. (Tovarna močnih krmil) v dolžini cca 1 km. V
sklopu teh del je predvidena širitev in obnova obstoječega
cestišča ter ureditev križišča za naselje Neverke. Naročnik del
je v celoti Direkcija RS za infrastrukturo. Vrednost del znaša
nekaj manj kot 600.000 € z DDV. Zaključek del je predviden
v letu 2019.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 395.000 €.

Izgradnja kolesarske povezave Pivka–
Parje
V poletnih mesecih 2018 so se pričela dela rekonstrukciji
državne ceste in izgradnji kolesarke poti od Pivke proti Parjam,
in sicer v dolžini nekaj več kot 600 m. Pri rekonstrukciji je
predvideno, da se določene krivine tudi ustrezno popravi.
Naročnik del je v celoti Direkcija RS za infrastrukturo.
Vrednost del znaša nekaj manj kot 470.000 € z DDV. Zaključek
del je predviden konec leta 2018.

Izgradnja kolesarske povezave Selce–
Petelinje
V letu 2018 je predviden pričetek del pri izgradnji kolesarske
povezave med Selcami in že zgrajeno kolesarsko potjo v
Petelinjah. Kolesarska pot je predvidena po desni strani ob
državni cesti G1-6/338 Postojna–Pivka kot ločena asfaltna
površina namenjena kolesarjem. Z izgradnjo tega odseka
kolesarske poti bo bistveno povečana prometna varnost
kolesarjev na tem odseku. Kolesarska pot je del daljinske
kolesarske poti D11 Postojna–Jelšane in bo v celoti financirana
s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

OBČINSKI SVET V PRETEKLEM MANDATU
Člani Občinskega sveta Občine Pivka v
preteklem mandatu so bili Irena Sušelj Šajn,
Andrej Sedmak, Ester Maver, Edvard Štavar
ter Suzana Vodopivec (SLS), Stanko Kapelj,
Katarina Kržišnik, Jožica Šuštaršič in Pavel
Sedmak (DESUS), Luka Kaluža in Majda
Radivo (SDS), Jadran Brožič in Katarina
Zafran (LNK), Boris Rebec in Tjaša Smrdel
(SMC), Ernest Margon in Majda Žužek (NSI),
Miha Smrdelj (SD) in Siniša Čeligoj (DSD) .

Prispevki iz občinske hiše

Občinski svet Občine Pivka se je sestal na 23.
rednih sejah in 9. korespondenčnih sejah in je
s konstruktivnim delovanjem pripomogel k
razvoju in realizaciji vseh projektov v občini.
Člani in članice občinskega sveta so izkazali
veliko medsebojno zaupanje ter tudi
zaupanje v delo župana in občinske uprave,
zato smo lahko skupaj izvedli številne
naloge in izpeljali velike projekte.

Ob zaključku mandata se vsem
svetnikom in svetnicam še enkrat
zahvaljujemo za sodelovanje.
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Župan in občinska uprava

Občina Pivka

MNENJA, KI ŠTEJEJO
»Z občino zelo dobro sodelujemo, nikoli
nismo imeli problemov s sodelovanjem.
Ko se jih potrebuje, so nam na voljo.
Dobro sodelujejo z gospodarstvom.
Dobili smo tudi dolgo pričakovano
prenovljeno cesto skozi Kal, kar
nam omogoča normalno logistično
delovanje.« (Jernej Pavlin, direktor
podjetja ORO MET d. o. o.)
»Pivka je občina, ki je v zadnjih letih
izjemno napredovala. Sama sem imela
priložnost sodelovati z županom in
odličnimi sodelavci kot sekretarka
Območnega združenja Rdečega križa
Postojna – Pivka in zadnja 4 leta kot
poslanka v DZ. Prav »sodelovanje«
je moja prva asociacija ob misli na
dosedanje vodstvo. Imajo vizijo in
dobre ideje zasedejo vedno osrednje
mesto.

Prispevki iz občinske hiše

Ko k temu dodamo še znanje in
entuziazem; so rezultati le vprašanje
časa. Vem koliko truda in dela je bilo
potrebnega za realizacijo mnogih
projektov. Veliko jih je v teku, veliko
pa zapisanih pod »želje«. Naj jih
ne zmanjka!« (Erika Dekleva,
sekretarka Območnega združenja
Rdečega križa Postojna – Pivka)
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»Naše sodelovanje z občino Pivko
lahko ocenim z zelo dobrim. So zelo
prijazni in trudijo se ugoditi vsaki
naši želji, v kolikor je to mogoče. V
zadnjem času smo v polovici vasi Selce
na novo uredili kompletno komunalno
infrastrukturo, letos pričakujemo še
ostalo polovico.
Za največji dosežek v tem mandatu
pa štejemo podpis pogodbe za
ureditev križišča za v vas Selce ter
kolesarske steze do Petelinj, ki bi ga
predvidoma začeli urejati že letos.«
(Simon Ostanek, predsednik vaške
skupnosti Selce)

»Menim, da je občina Pivka v načelu z županom Robertom Smrdeljem v preteklih
letih naredila ogromen napredek. Verjamem, da ima sedanji župan še veliko
načrtov glede razvoja občine, zato mu želim, da bi občino vodil tudi v bodoče.
Glede sodelovanja našega podjetja z občino, bi se rad zahvalil vsem zaposlenim na
občini Pivka za hitro in korektno reševanje raznih zadev. Še posebej pa gre zahvala
županu in občinskemu svetu za pomoč pri pridobivanju gradbenega dovoljenja pri
izgradnji nove hale v letu 2016.« (Rudi Tomšič, direktor podjetja Sitor d. o. o.)
»Na splošno smo bili gasilci v občini Pivka v preteklem mandatu nekoliko pozabljeni
oz. postavljeni na stranski tir. Nekaj manjših projektov smo skupaj z občino res
izvedli, ampak so naše potrebe bistveno večje, da lahko zagotavljamo varnost
občanov in narave. V prihodnjih letih oz. v novem mandatu bo potrebno narediti
nekaj konkretnih sprememb predvsem pri načinu financiranja nakupa vozil in
opreme. Veliko vozil je starih in dotrajanih ter tako ne ustrezajo več standardom.
Iztrošena je osebna zaščita opreme, veliko pa jo primanjkuje. Potrebno pa bo
urediti tudi nekaj gasilskih domov. Upamo, da bomo v prihodnje našli skupni jezik
in odpravili vse pomanjkljivosti.« (Sandi Grzetič, predsednik PGD Pivka)
»Glede na to, da je bil v iztekajočem
se mandatu glavni in eden največjih
projektov do sedaj v naši občini,
izgradnja novega vodovoda, je občina
kljub temu izvedla nekaj projektov na
športnem področju. Narejenih je bilo
nekaj obnov na športnih kompleksih in
objektih ter povsem na novo zgrajenih
nekaj športnih in otroških igrišč.
Vsako na novo pridobljeno igrišče v
naši občini je več kot dobrodošlo. Sama
igrišča niso namenjena zgolj otrokom
in mladini, ampak predstavljajo
pomemben prostor medgeneracijskega
druženja. Druženja, ki ga je v
današnjih časih, ko neprestano hitimo
sem in tja, občutno premalo. Seveda
pa v občini še vedno ostajajo vasi in
naselja, ki že dolga leta čakajo na
težko pričakovano in želeno igrišče.
Ena takih je Radohova vas. Upam, da
se bodo zadeve okrog zemljišč, z veliko
mero dobre volje, uredile čim prej, ter
da se bo v prihodnjem letu, ko se nam
obeta pričetek gradnje kanalizacije,
hkrati začela tudi izgradnja igrišča.«
(Katarina
Zafran,
občinska
svetnica in predsednica Športne
zveze Pivka)

»Po mnogih letih čakanja so otroci v
Palčju dobili otroško igrišče. Predvsem
z dobro voljo in zagnanostjo nekaterih
posameznikov pa se je uredilo balinišče,
ki sedaj redno služi svojemu namenu.
Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem
članom vaške skupnosti in vaščanom,
ki so kakorkoli pripomogli k lepšemu
izgledu vasi ter boljšemu družabnemu
življenju v vasi. Pomemben del vaškega
dogajanja so tudi člani gasilskega
društva, ki so se najprej razveselili
novega prizidka k gasilskem domu,
v tem mesecu pa so končno dobili v
uporabo nov kamion. Tudi njim gre
zahvala za požrtvovalno delo in čas, ki
ga porabijo za delovanje društva. Žal
nam še vedno ni uspelo postaviti mrliške
vežice, vendar so se stvari premaknile
naprej in upam, da bo problem rešen v
bližnji prihodnosti.
Vaščani si želimo preplastitve ceste
Parje–Juršče, saj je le ta zaradi
dotrajanosti nevarna in nujno potrebna
obnove.« (Petra Špilar, predsednica
vaške skupnosti Palčje)

»Vaška skupnost Suhorje si je v štiriletnem mandatu zadala več ciljev. Glavni cilj je bil prepotrebna obnova mostu, ki pa žal
ni bil realiziran in upamo, da bo v čim krajšem času. S pomočjo finančne podpore občine pa je bilo realiziranih več projektov,
in sicer pridobitev vaškega doma na Suhorju, ureditev varnostne ogreje ob cesti, ureditev otroškega igrišča, ureditev poljskih
poti in poti do Gospodovega studenca. Poleg navedenega je občina vaški skupnosti finančno pomagala pri izvedbi prireditev,
in sicer novoletnih koncertov v vaški cerkvi ter etnoloških prireditev Jožefovo in velika noč na Suhorju. Ocenjujemo, da je bilo
sodelovanje z občino dobro in da bo v bodoče ravno tako dobro.« (Brigita Volk, predsednica vaške skupnosti Suhorje)

»V iztekajočem se mandatu župana in občinskega sveta lahko pohvalim investicijsko dejavnost občine, saj je povsem zagotovljena
vodooskrba v naseljih naše občine, veliko je bilo storjenega tudi za varnost prometa, zlasti najbolj ogroženih - otrok. Kot svetnik,
ki je redno »zasipal« občinsko upravo in župana s pobudami, lahko pohvalim njihovo odzivnost, le nekatere pobude so še
neuresničene (npr. obeležitev pobratenja z občino Durach). Morda predlog za naprej – razmislek o participativnem proračunu,
ki bi naše občanke in občane pritegnil k odločanju o porabi dela proračunskega denarja.
Sicer se mi zdi za naprej ključna skrb ekologija – ne le zaradi nevarnih odpadkov na območju Javorja v Pivki, temveč zaradi
poplave plastike, ki nas vse bolj duši, pa azbestne kritine in neodgovornega odlaganja vseh vrst odpadkov v naravi. Predlagal
bi tudi ureditev tartanske prevleke atletske steze na stadionu v Pivki in ureditev igrišča za mali nogomet, ki ga mladi najbolj
pogrešajo. Glede na prometno obremenjenost Pivke pa bi bila umestna tudi čimprejšnja izvedba obvoznice in sicer v eni fazi, da
bi razbremenili prebivalce Pivke in Petelinj.« (Ernest Margon, občinski svetnik in predsednik Trške skupnosti)
»Živim na Kolodvorski ulici. Vsa moja okna so obrnjena na cesto, po kateri se vali promet, podnevi in ponoči, odkar so dali
zeleno luč tovornim vozilom, vozilom s prikolicami in raznoraznimi priključki ter ostalim težkim in osebnim vozilom. Ni mogoče
imeti odprtih oken. Smrad, hupanje, drvenje kamionov s prikolicami, ki neznosno ropotajo, zaviranje na vso moč ... kaj bo
ostalo od naše ceste? Ni miru nikoli in ob nobeni uri. Kako je to mogoče? Mar nimamo pravice do miru, do spanja …? Vprašala
sem po omejitvi hitrosti, po ležečem policaju, ki bi vsaj omilil te obupne razmere … pa pravijo, da ne gre … zakaj? Nisem samo
jaz razočarana nad temi razmerami, tudi drugi ljudje so, vendar se ne želijo izpostavljati, zameriti komu … Prosim, spoštovani
pristojni organi, župan, storite kaj za nas, ljudi, ki bivamo v nemogočem hrupu in smradu, ker sami ne moremo prav nič! Samo
obupujemo lahko in obiskujemo zdravnike, ki nas pomirjajo s kemijo…« (Marjana Centa iz Pivke)

DELA NA DRŽAVNI CESTI OD PIVKE PROTI PARJAM
V juliju je izvajalec Asfalti Ptuj d. o. o.
pričel z deli pri rekonstrukciji državne
ceste in izgradnji kolesarke poti od
Pivke proti Parjam, in sicer v dolžini
nekaj več kot 600 m. Pri rekonstrukciji
je predvideno, da se določene krivine
tudi ustrezno popravi. Naročnik del je
v celoti Direkcija RS za infrastrukturo.
Nadzor nad izvedbo del opravlja
podjetje MANI d. o. o. iz Cerknice.
Direkcija je z izvajalcem sklenila
pogodbo v vrednosti nekaj manj kot
470.000 € z DDV. Rok izgradnje je 150
dni. Zaradi turistične sezone so dela v
poletnem času potekala izven cestišča,
nadaljevala pa se bodo tudi na cestišču,
kjer bo potrebna polovična zapora.
Gradi se infrastruktura potrebna za
odvodnjavanje ceste, v nadaljevanju pa

bo po tej strani potekala kolesarska pot kot nadaljevanje pravkar zgrajene kolesarske
poti na Snežniški cesti v Pivki.
Vir: Portal javnih naročil, Prometno informacijski center

Občina Pivka bo v letu 2019 pričela z gradnjo komunalne infrastrukture na območju IOC Neverke, z namenom
zagotovitve dodatnih 30.000 m² gradbenih površin, namenjenih delovanju podjetij.

V mesecu septembru 2018 je tako že predvidena parcelacija novih površin, zato
pozivamo podjetja zainteresirana za investicije v IOC Neverke, da nam to sporočijo,
saj bi bilo mogoče zemljišča za njihove potrebe ustrezno prilagoditi že v tej fazi.

Prispevki iz občinske hiše

POZIV ZAINTERESIRANIM PODJETJEM ZA INVESTICIJE V IOC
NEVERKE

Več informacij je mogoče v času uradnih ur pridobiti na

tel. 05/7210-100 ali
preko e-pošte: obcina@pivka.si.
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DOM STAREJŠIH V PIVKI
Po večletnih prizadevanjih, da bi v Občini Pivka dobili
sodoben in kakovosten dom starejših, je občina skupaj
s zasebnim partnerjem uspela na razpisu za podelitev
koncesije.
Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za starejše je Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve objavilo 30. junija 2017.
Na razpis za podelitev koncesije se je odzvala tudi Občina
Pivka in skupaj z slovenskim partnerjem Seniorprojekt d.
o. o. našla zasebnega investitorja v francoskem partnerju
ORPEA. ORPEA je zasebni investitor, ki ima 798 socialnih
in zdravstvenih ustanov v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Avstriji,
Španiji, Italiji, na Portugalskem, v Švici, na Poljskem, Češkem,
na Kitajskem in v Braziliji. Poleg najvišjih standardov
socialne in zdravstvene oskrbe je osebje v njihovih domovih
usposobljeno za odlično oskrbo za ljudi z demenco in
invalidne osebe.
Idejo o sodobnih središčih za kakovostno sožitje smo razvili
skupaj s štirimi občinami, prijavljenimi na razpis za podelitev
koncesije za domsko varstvo. Poleg Občine Pivka so v grozdu
domov še občine Loška dolina, Železniki, Komenda in Žiri, ki
so ravno tako uspele in pridobile koncesijo.

Prispevki iz občinske hiše

Pridobitev projekta je za našo občino velika dodana vrednost,
saj Občina Pivka na svojem območju nima zagotovljene
takšne oblike oskrbe starostnikov. Naši občani so tako po
večini nameščeni v bližnjih domovih za starejše v Postojni,
v Ilirski Bistrici, v Sežani, v Dutovljah, nekateri pa zaradi
različnih razlogov tudi drugje, npr. v Hrastovcu, Podbrdu,
VDC Nova Gorica. Zamisel o gradnji doma starejših se je
sicer razvila že pred dobrimi 15 leti. Večje težnje pa so pojavile
v letih 2002, 2003, ko je začelo primanjkovati prostih mest v
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domovih sosednjih občin, kjer je nastanjena večina občanov
Občine Pivka. Veliko pomanjkanje namestitev pa se kaže tudi
v letu 2017 in 2018.
S pridobitvijo koncesije smo še bližje cilju, da bi bili naši
prebivalci nastanjeni v okolju, ki jim je domače, in v tesnejšem
stiku s svojimi bližnjimi. Središče za kakovostno sožitje bo
sledilo sodobnim spoznanjem in konceptom, ki se uveljavljajo
v evropskem prostoru kot odzivi na potrebe in želje sodobnih
starostnikov. Dom ne bo imel le celodnevnega varstva,
temveč tudi dnevno varstvo, kratkotrajne namestitve, storitve
fizioterapije in dnevne storitve dolgotrajne oskrbe.
Koncesija je bila odobrena za celotno predlagano kapaciteto
doma, torej vseh 64 postelj za namestitev. Upoštevani kriteriji
pri razpisu so bili pokritost potreb institucionalnega varstva
starejših oseb, makrolokacijski in mikrolokacijski, kakovost
predloženega programa izvajanja storitev ter cena storitve.
Odobritev koncesije bo najprej terjala prilagoditev ustreznih
prostorskih aktov, temu bodo sledile aktivnosti zasebnega
investitorja. Začetek delovanja doma starejših je predviden
januarja leta 2021.
Občina Pivka

V PIVKI SE PRENAVLJA JAVNA RAZSVETLJAVA
V poletnem času je bila zamenjana že več kot polovica vseh
svetilk javne razsvetljave, nameščene so bile LED svetilke
proizvajalca OSRAM, ki osvetljujejo površine s toplo belo
barvo (3.000 K). Z novimi svetilkami je bistveno zmanjšano
svetlobno onesnaževanje okolja, nivo osvetlitve pa je sedaj v
skladu z evropskim standardom EN 13201.
V svetilkah je vgrajena samodejna redukcija jakosti svetlobe,
kar pomeni da te sredi noči znižajo nivo osvetlitve in ga zjutraj
ponovno dvignejo na ustrezni nivo. Zamenjava svetilk bo
potekala tudi v mesecu septembru in bo predvidoma v celoti
zaključena do konca oktobra.
Občina Pivka

ZDRUŽENJE ŽUPANOV REGIJE PINZGAU NA OBISKU
Delegacija 25 županov, deželnih
svetnikov in predstavnikov razvojnih
agencij se je v avgustu, v okviru
strokovne
ekskurzije
Združenja
županov regije Pinzgau v Sloveniji,
sestala tudi s predstavniki Združenja
občin Slovenije z Robertom Smrdeljem
na čelu. Na srečanju je bila prisotna
tudi veleposlanica Republike Avstrije v
Republiki Sloveniji, mag. Sigrid Berka.
Avstrijska delegacija Združenja županov
regije Pinzgau je med dvodnevnim
obiskom poleg Mestne občin Ljubljane
obiskala tudi občine Bled, Škofja Loka,
Postojna in Kobarid. Gostitelji so jim
predstavili in pokazali primere dobrih

praks na področju gospodarstva in turizma, lokalne produkte in njihovo trženje
doma in v tujini, poudarek pa je bil tudi na mreženju, izmenjavi mnenj in izkušenj
ter iskanju novih poslovnih priložnosti.

VIR : ZOS

OBISK DELEGACIJE IZ ŠENTJAKOBA V ROŽU
Po večletnih stikih predsednika Trške skupnosti Pivka Ernesta
Margona je na povabilo župana Roberta Smrdelja našo občino
obiskala delegacija iz koroške občine Šentjakob v Rožu.

z ugotovitvijo, da je storjen prvi korak, naslednji bo obisk
pivške delegacije na Koroškem. Pred odhodom so se gostje s
predsednikom TS Pivka zadržali še nekaj časa v Gostilni pri
Marti, naslednji teden pa se je župan Kattnig na poti na dopust
na Hrvaško tu ustavil s svojo družino. Še en dokaz znanega
rekla: Turizem smo ljudje.
Irena Margon

Prispevki iz občinske hiše

Poleg župana Heinricha Kattniga sta prišla na obisk občinska
odbornika Franz Baumgartner in Karel Fugger. V Pivki jih je
pričakal predsednik TS Ernest Margon in jih pospremil na
občino, kjer jih je sprejel župan Robert Smrdelj in predstavil
našo občino in njen razvoj v skoraj četrstoletni lastni poti.
V prijetnem razgovoru so izmenjali informacije in izkušnje
s področja delovanja občin. Sledil je ogled Parka vojaške
zgodovine, za vodiča je bil kar naš župan in lahko rečemo,
da je zanimivo vodil ogled zbirk. Gostje so pohvalili izjemno
dobro idejo uporabe opustelih vojašnic, ki je Pivki prinesla
pravi turistični bum. Najbolj jih je pritegnil obisk podmornice,
zelo jim je bila zanimiva tudi zbirka, ki kaže našo pot v
lastno državnost. Obvezni postanek v Kantini so izkoristili
za pogovor o tem, kako naprej. Zanimivih idej ne manjka,
od kulturnih in športnih stikov, do možnosti turističnega
sodelovanja s Koroško, saj sta občini le poldrugo uro vožnje
oddaljeni druga od druge. Sproščeni pogovor so zaključili
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Ko pišem te vrstice (sreda, 22.avgust), smo zakoračili v tretji mesec po volitvah,
Slovenija pa še vedno nima nove vlade. Volilni rezultat zadnjih parlamentarnih
volitev je jasen. Slovenska demokratska stranka je bila deležna velikega zaupanja
volivcev, saj so ji namenili največ glasov, skoraj dvakrat toliko kot drugo uvrščeni
Listi Marjana Šarca. Vse tri stranke, ki so predčasno končale prejšnji mandat,
ker so ugotovile, da ne morejo več sodelovati (SMC, SD in DeSUS) pa so skupaj
prejele le toliko mandatov kot SDS . Ljudje so na volitvah 3. junija torej jasno
povedali, da si želijo sprememb ter da prejšnji politični garnituri pod vodstvom
Mira Cerarja ne zaupajo več.
Na podlagi tega rezultata in jasno izražene ljudske volje je predsednik države
mandat za sestavo vlade podelil Janezu Janši, ki je k sodelovanju pisno povabil vse politične skupine zastopane v novem sklicu
slovenskega parlamenta. Osnovo za pogovore je predstavljal konkreten program po področjih. Predsednik SDS je tudi oblikoval
ekipe, ki naj bi vodile pogovore po programih posameznih resorjev. Sam sem bil s kolegom Danijelom Krivcem zadolžen za
področje infrastrukture in prostora. Do vsebinskih pogovorov ni prišlo, saj se LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS in Levica niso bili
pripravljeni niti pogovarjati.

Zvone Černač, poslanec

V IMENU LJUDSTVA

Nadaljevanje je znano. V teh dneh dobivamo vlado, ki bo »copy paste« prejšnje z nekaj dodatki in predsednikom, za katerega
ni čisto jasno, ali se zaveda, da tokrat ne gre za imitacijo. Dobivamo vlado, v kateri bosta Karel Erjavec in Alenka Bratušek, ki
ju ljudje niti v parlament niso izvolili. V normalni demokraciji bi se oba od politike poslovila. Poleg tega lepilo, ki drži trenutno
skupaj šest političnih skupin, ni program ali interesi ljudi, pač pa skrb za lastne fotelje in pozicije. In da bo absurd teatra popoln:
tu je še Levica, pogospodeni tovariši, ki so še včeraj nasprotovali prodaji NLB, danes pa podpirajo vlado, ki to prodajo izvaja.

Čeprav navzven zgleda, da je v Državnem zboru »rahlo« zatišje, pa je za nami
vseeno pester mesec. Po 75. dneh usklajevanja s petimi strankami (SD, SMC,
DESUS, LMŠ in SAB) ter s podporo Levice je tako zaprisegel nov predsednik vlade
Marjan Šarec, ki bo ministrsko ekipo predlagal v začetku septembra. Takšen način
upravljanja naše države je sicer manjšinski, saj bomo imeli podporo konstruktivne
opozicije, vendar potrjuje, da je tudi v parlamentu dovolj podpore novemu načinu
ČLOVEK.
dela. Takšnega dela, ki ne izključuje
nikogar zaradi njegovega prepričanja, ampak
ima zadržke do načina in obravnavanja
ljudi. Smo namreč tisto, kar delamo. Zato
SKUPNOST.
sem se tudi odločil, da grem v politiko. Ker s svojim imenom in svojim delom
vidim veliko možnosti napredka. DRŽAVA.
Vseeno pa se mi kot novincu zdi, da je položaj
prevečkrat zapleten. In to brez potrebe. Ne smemo namreč ločevati med tem, od
kod prihaja rešitev. Naloga vsakega poslanca je, da se na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago, kakovostno odloča. Bistvena
razlika med preteklimi in sedanjo vlado pa je v tem, da nima vedno zagotovljene absolutne večine, kar pomeni, da bo potrebno
vsako rešitev uskladiti v čim širšem krogu. To pa zahteva veliko dela in usklajevanja, kar je pravzaprav garancija z uspešnost.
Zato ne morem razumeti in tudi sprejeti a priori (samega po sebi) nasprotovanja, samo zaradi tega, ker nekdo prihaja iz druge
»Poštenost
in vendar
delavnost
ju dandanes
stranke. Politično prepričanje je sicer
pomembno,
ne smesta
bitislovenski
edini kriterijlastnosti,
za odločitev.ki
Važen
je cilj – ta pavidimo
mora biti
le
malo.
Z
zdravim
razumom,
vnemo
in
čistim
namenom
lahko
to držajasen. Urejanje takšnega okvirja, da bomo vsi lahko živeli bolje in varneje. Zato sem prepričan, da bo nova vlada
delala
dobro.
voinspet
naredimo
da bomo
nanjo
ponosni
vsi: skupaj
naši otroci,
mi vseh
in
Da bo vključevala različne poglede
različne
rešitve. Sajtakšno,
smo zato konec
koncev
tudi tukaj.
Da delamo
in za dobro
naši
državljank in državljanov. Prevzeli
smo starši.«
veliko odgovornost in jo bomo tudi upravičili.

Iz poslanskih klopi

5
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ROBERT PAVŠIČ

Sicer pa je med pomembnejšimi odločitvami zadnjega meseca tudi podpora Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
ki bo konec leta imel predvidoma 35 milijonov evrov presežka. Po sklepu parlamenta bomo ta sredstva še letos namenili za
skrajševanje čakalnih vrst za tiste, ki na preglede ali posege čakajo že nedopustno dolgo. Zavedamo pa se, da je to le začetek
uveljavljanja reforme zdravstva, kjer bo denar sledil pacientu. Čaka nas še veliko dela in iskanja najboljših ter najučinkovitejših
rešitev. Dela se ne bojimo, saj smo se zavedali, da ne bo enostavno. S poštenjem, trudom in čistimi nameni nam bo uspelo.
Vse dobro vam želim

Robert Pavšič, poslanec

35 MILIJONOV ZA KRAJŠANJE ČAKALNIH
VRST

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

V čigavem interesu se torej vse to dogaja? V imenu ljudstva gotovo ne. Vlada, ki nima podpore v volilnem rezultatu tudi
osnovne legitimnosti nima, zato ne bo dolgega veka. Žal bo zapitek, tako kot vedno, plačal narod. Zakaj že?

GRADNJA PRIKLJUČKOV NA OPTIČNO OMREŽJE OŠO PIVKA
Optično omrežje OŠOEK Pivka od meseca aprila 2018 naprej, namesto prejšnjega
upravljavca Igorja Kajtna s. p., upravlja in vzdržuje podjetje GVO d. o. o. Vsi
zainteresirani naročniki za priključitev na optično omrežje lahko izvedbo optičnega
priključka naročijo pri podjetju VAHTA d. o. o., Gorjansko 32, 6223 Komen, na
kontaktni št. 064/168-114 ali preko e-pošte: robert@vahta.eu.
Morebitne poškodbe optičnega omrežja v posameznih naseljih, lahko občani sporočijo
preko e-pošte: napake.oso@gvo.si ali Občini Pivka. Vse napake pri delovanju storitev
pa uporabniki še naprej prijavljajo izključno svojemu operaterju, s katerim imajo
sklenjeno pogodbo o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev.

PLAČEVANJE POLOŽNIC BREZ
PROVIZIJ
Občina Pivka obvešča svoje občane, da izvaja poslovalnica
Deželne banke Slovenije, ki se nahaja v Sparu Pivka, storitev
mestne blagajne za Občino Pivka.
»S 1. 9. 2018 smo povečali obseg storitev mestne blagajne,
kjer lahko občani brez provizije plačujejo položnice, in
sicer za plačila stroškov vrtca, stroškov šolanja (osnovne in
srednje šole ter študentskih domov), stroškov smeti, vode,
pokopališke dejavnosti, plačilo stroškov za dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, plačilo stroškov električne
energije in telekomunikacijskih storitev, plačilo položnic
medobčinskega inšpektorata in redarstva, stroškov
upravljanja stavb in najemnin ter stroškov RTV Slovenija.«

S tovrstno ugodnostjo želi Občina Pivka izkazati razumevanje
in pomagati gospodinjstvom pri zmanjševanju njihovih
stroškov. Ker se je dosedanja pomoč izkazala kot zelo uspešna,
je Občina Pivka razširila obseg storitev, za katere pokrije
plačilo provizije.
Občina Pivka

KOVOD POSTOJNA, D. O. O. DELEŽEN NAJVIŠJEGA
PRIZNANJA, ZLATE BONITETE ODLIČNOSTI

»Podjetje smo zaposleni, zatorej gre zahvala v prvi vrsti prav
njim, ki dobro opravljajo svoje delo ter s pripadnostjo v podjetju
soustvarjajo prijetno klimo za delo in sodelovanje, kar je
pomemben doprinos našemu uspešnemu poslovanju. Dnevno
se trudimo za kakovostne storitve, prizadevamo si in tudi
uresničujemo izboljšave ter zagotavljamo svojim uporabnikom
nenehno podporo in dostopnost. Dodeljen certifikat je le še
potrditev našega dobrega poslovanja, ki dokazuje, da smo
zanesljivo in kredibilno podjetje za sodelovanje z vsemi
poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji,

kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi
partnerji. Glede na ocenjeno poslovanje nam je v ponos biti
v družbi najboljših znanih podjetij kot so Lidl, Akrapovič,
BTC, Postojnska jama … Tudi vnaprej si bomo prizadevali za
uspešnost poslovanja, družbeno odgovornost in nadgradnjo
svojih storitev ter predvsem ohranjanje zaupanja, ki ga imamo
pri svojih uporabnikih.« David Penko, direktor podjetja
Kovod Postojna, d. o. o.
Kovod Postojna, d. o. o.

Gospodarstvo

Analitična hiša Bisnode, ki v okviru mednarodnega projekta
izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo
v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 18-ih
evropskih državah, je podjetje Kovod Postojna, d. o. o. po
analizah za leto 2018 uvrstila med 9,2 % najboljših poslovnih
subjektov v Sloveniji ter podjetju vnovič dodelila certifikat
najvišjega razreda AAA. Ker naše podjetje najvišjo oceno
dosega že tretje leto, mu je glede na poslovne rezultate in
uspehe letos podeljena zlata boniteta odličnosti. Omenjeni
standard dosega le 5,69 % poslovnih subjektov v Sloveniji.
Najvišje priznanje, ki je evropsko priznano in razpoznavno, je
bilo podjetju s strani predstavnikov družbe Bisnode izročeno
osebno, in sicer konec avgusta.
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DOSEDANJEMU DIREKTORJU ZAUPANO TUDI NADALJNJE
VODENJE PODJETJA KOVOD POSTOJNA, D. O. O.
Javno podjetje Kovod
Postojna,
vodovod,
kanalizacija, d. o. o. bo
tudi prihodnja štiri leta
vodil dosedanji direktor
David Penko. Glede
na uspešno zaokrožen
mandat, ki se je iztekel
v avgustu, je bilo
Penku namreč zaupano
ponovno
vodenje
podjetja, ki je v občinah
Pivka in Postojna odgovorno za kakovostno oskrbo s pitno
vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Kot zatrjuje direktor, so motivi za nadaljevanje opravljanje te
vloge vezani predvsem na pripadnost podjetju, ki jo je uspel v
zadnjih letih vodenja le še poglobiti in utrditi:
»Rad bi suvereno prispeval k uspešnemu delovanju podjetja,
predvsem pa nadaljeval z dobrim zgledom, tako med
zaposlenimi kot tudi uporabniki storitev. Gre namreč za
udejstvovanje, ki je postalo način mojega življenja.«

Gospodarstvo

David Penko, ki si je v zadnjem obdobju vodenja pridobil
številne izkušnje in reference, njegove delovne izkušnje s
sorodnih področij pa segajo že v leto 2004, je na podjetju
Kovod Postojna, d. o. o. od leta 2010. Podjetje je pod njegovim
vodstvom poslovalo in delovalo izjemno uspešno. Podjetje
izkazuje intenzivno rast, dosega najvišjo boniteto odličnosti
poslovanja, uspešno se je nadgradilo in po novih standardih
posodobilo certifikate (ISO 14001 in ISO 9001), zaključilo
nekatere pomembne infrastrukturne projekte (obnova
vodovodnega omrežja Postojna–Pivka, obnova vodarn
Korotan in Malni, vzpostavitev nove čistilne naprave v Pivki,
prenova Centralne čistilne naprave Postojna, rekonstrukcija
črpališča Jama v Postojni, obnova strehe upravne stavbe),
uspešno je pridobilo sredstva za realizacijo projekta Iskanje
novega vodnega vira ter tudi študijo izvedljivosti o možnosti
predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo
in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg … V podjetju je
vzpostavljen učinkovitejši način delovanja in upravljanja
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(elektronsko odčitavanje števcev, vzpostavitev daljinskega
nadzora nad vsemi čistilnimi napravami in črpališči v
obeh občinah, nadgradnja tehnologije), reorganiziralo in
optimiziralo se je procese in enote, večji poudarek je namenjen
stiku z uporabniki (vzpostavitev elektronskega obveščanja,
nova spletna stran, projekt Vodko, izobraževalna dejavnost,
sodelovanje z lokalnim okoljem, merjenje zadovoljstva
uporabnikov) …
»Glede na priložnost in odgovornost, ki sem jo prejel pred štirimi
leti z vodenjem podjetja, ter vse svoje izkušnje, pridobljene
informacije, predvsem pa vzpostavljen sistem delovanja
podjetja lahko suvereno trdim, da podjetje svoje storitve izvaja
na izjemno kakovostnem nivoju. O tem pričajo tudi rezultati.
Sicer pa moje dosedanje poznavanje in vpetost v samo vodenje
podjetja nedvomno tudi v prihodnje zagotavlja dobro izhodišče
za nadaljevanje uspešnega poslovanja, zastavljenih projektov in
vzpostavitev novih področij in izboljšav, s katerimi bo podjetje
utrdilo svoj položaj predvsem pri svojih uporabnikih, pa tudi
širše, v državnem merilu, kjer se Kovod Postojna trenutno
uvršča med petnajst najbolj uspešnih komunalnih podjetij.«
David Penko
Med izzivi, ki si jih stari/novi direktor zastavlja v
prihajajočih štirih letih, prednjačijo poslovanje in delovanje
podjetja (ohranjanje poslovne uspešnosti, sodelovanje z
ustanoviteljicama, posodobitev administrativnega poslovanja
…), storitve in novi projekti (avtomatizacija sistema, razširitev
storitev na področje gradbenih del, krepitev storitev na
področju urejanja zelenih in javnih površin, lastna polnilnica
ustekleničene vode, predelava bioloških odpadkov – piroliza
…), zaposleni v podjetju (izobraževanje in izpopolnjevanje,
spoznavanje in obisk dobrih praks, promocija zdravja pri delu,
politika varnosti, motiviranje delavcev k produktivnosti),
infrastruktura (energetska prenova lastnih objektov,
vzdrževanje objektov in opreme, vzpostavitev rastlinskih
čistilnih naprav, uvajanje okolju prijaznih tehnologij, opreme
in materialov) ter ostale aktivnosti, ki zadevajo uporabnike ter
sodelovanje z lokalnim okoljem (sodelovanje s šolami, dnevi
odprtih vrat, redna komunikacija z uporabniki, izobraževalni
material …).
DKH

GRADNJA SONČNE ELEKTRARNE ZA
SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Na kaj moramo biti pozorni, preden se odločimo za
izgradnjo:
• Kakšna je naša sedanja poraba električne energije, oz.
predvidena poraba v prihodnosti, če bomo morda povečali
porabo (vgradnja toplotne črpalke, električni avtomobil …).
Na osnovi teh podatkov in letnega sončnega obsevanja za
našo stavbo določimo potrebno moč elektrarne.
• Za vsak kW moči je potrebno 7-10 m2 panelov.
Ekonomsko je smiselno investirati v sončno elektrarno, ki v
celotnem letu proizvede enako količino električne energije,
kot jo sami porabimo.

V tokratnem prispevku si bi bomo ogledali možnost, kako
bi si električno energijo za potrebe svojega gospodinjstva
zagotovili kar sami doma. To možnost je vlada RS sprejela
že meseca januarja leta 2016, glede na to, da ta model
uporablja praktično že vsa Evropa. Sprejeta je bila namreč
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih
virov energije. To je poslovni model oziroma mehanizem, ki
opredeljuje možnost postavitve sončne elektrarne na osnovi
kompenzacije proizvedene energije s porabljeno ki temelji
na neto meritvah (oz. v vsakdanjem žargonu net metering).
Ta uredba nam dovoljuje priklop naprave za samooskrbo z
električno energijo, ki ima nazivno električno moč največ 11
kVA. Nova uredba, ki velja od 25. maja letos, pa to opredeljuje
kot »največjo navidezno moč, ki je lahko oddana v omrežje«
prek merilnega mesta. Torej če poenostavimo: zgradimo
lahko SE večje moči, vendar v omrežje lahko oddamo največ
11 kVA. Kako bo, ko bo SE delala z večjo močjo, ni v celoti
razjasnjeno?!
Proizvajalec, ki proizvaja električno energijo uporablja
omrežje kot »hranilnik energije« (ta izraz se sicer pogosto
uporablja, ni pa najbolj posrečen). V času ko proizvodnja
presega porabo, oddaja višek v omrežje, ki jih potem jemlje iz
omrežja v času, ko jih rabi za svoje potrebe. Poračun energije
se izvede na letnem nivoju. Presežki energije na letnem nivoju
ostanejo v omrežju, večjo porabo energije od proizvedene
pa doplačamo po običajni ceni. Naprava mora biti v omrežje
priključena preko dvosmerne merilne naprave (dvosmernega
števca), ki se uporablja tako za objekt kot za napravo na OVE.

• Pred priključitvijo naprave za samooskrbo je potrebno pri
distributerju pridobiti soglasje oz. spremembo soglasja.
• Montaža elektrarne je smiselna v izvedbi na ključ, z
jamstvom, da gradbena dela ne vplivajo na obstoječ objekt in
okolico.
• Izberimo kvalitetne izvajalce z dobrimi referencami,
predvsem pa bodimo pozorni na cenovno »zelo ugodne«
FV panele, razsmernike in komunikatorje nepreverjenega
porekla.
Lažjo odločitev za investicijo pa nam omogoča tudi EKO
sklad z ugodnimi krediti in nepovratnimi sredstvi.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 %
priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR
za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za
samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11 kVA
nazivne električne moči naprave. Seveda imajo občani poleg
finančne spodbude možnost pridobitve tudi ugodnega kredita
za isto naložbo.
Vsa dodatna pojasnila o učinkoviti rabi energije in obnovljivih
virih energije, kot tudi o možnosti pridobivanja sredstev EKO
sklada pa dobite:
- v vaši svetovalni pisarni (vsak torek, najava na tel.
057210101, ali po mailu: spe.pivka@gmail.com
- na Eko skladu: ekosklad.si, ekosklad@ekosklad.si
(informacije na tel. 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo
in petek med 13.00 in 14.30 uro ali na brezplačnem
telefonu 0801669).
Svetovalna pisarna ENSVET Pivka

Gospodarstvo

Elektrarna naj bi predstavljala samooskrbni model, praktično
naj bi to pomenilo: če bo letna proizvodnja enaka letni porabi,
potem lastnik ne bi imel nobenega stroška za električno
energijo razen mesečnega stroška za priključno moč, dela
omrežnine in prispevke za OVE in SPTE. Poleg tega je zelo
pomembno, da je v primeru »net meteringa« lastnik lahko
fizična oseba in za to ne potrebuje registrirane poslovne
dejavnosti, ker energije ne prodaja, ampak jo zagotavlja le za
svojo stavbo, morebitne viške na letnem nivoju pa v omrežje
podari.

• Povprečna letna energija sončnega obsevanja na kvadratni
meter vodoravne površine znaša v Sloveniji med 1050 in
1390 kWh. Na GURS-u pa za našo lokacijo dobimo točne
podatke.
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25 let EKO sklada
Eko sklad v letošnjem letu obeležuje 25-letnico delovanja.
Ob tej priložnosti je bila čez poletje v Ljubljani v Tivoliju
postavljena fotografska razstava »Eko sklad, 25 zgodb za 25
let«, ki je odslej na ogled v prostorih Eko sklada na Bleiweisovi
cesti 30 v Ljubljani. Ob tej priložnosti je v javnosti zaživela
tudi nova, usklajena celostna grafična podoba Eko sklada in
ENSVET-a, ki jo lahko opazite na spletni strani Eko sklada,
v novih oglasih, prispevkih, na plakatih, letakih, zloženkah,
ovojnicah, sejemskih stojnicah, promocijskem materialu itd.

Novo grafično podobo lahko vidite tudi v glavi tega prispevka.
Uporabljala se bo v več barvnih izpeljankah, ena od njih je
tudi tale:

KAM Z ODSLUŽENIMI TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKIMI
ZASLONI?
Starejši televizijski sprejemniki, računalniški in drugi zasloni
vsebujejo nekatere nevarne komponente, ki lahko zaradi
nepravilnega ravnanja po končani življenjski dobi ogrožajo
okolje in ljudi. Iz tega razloga je zelo pomembno, da tovrstne
odpadke zavržemo oziroma oddamo na pravilen način, saj
bomo le tako onemogočili, da nevarni deli končajo v naravi
ali na odlagališčih. Pooblaščeni za zbiranje in recikliranje
tovrstnih odpadkov zato prispevajo k nadzorovanemu
upravljanju nevarnih snovi in omogočajo morebitno nadaljnjo
uporabo velikega dela sestavin. Z ločenim zbiranjem in
kasnejšo reciklažo pomagamo tako ohranjati naravne vire,
posebej redke materiale, s čimer zmanjšujemo stroške izdelave
novih produktov in delujemo okolju prijazneje.
Med koristne materiale, iz katerih so sestavljeni TVsprejemniki in računalniški zasloni, ki jih lahko po reciklaži
ponovno uporabimo, spadajo predvsem različne plastične
komponente, različne vrste barvnih in nebarvnih kovin
in steklo. Ponovno je mogoče uporabiti tudi posamezne
dele, ki vsebujejo nevarne snovi. Katodne cevi odpadnih
TV-sprejemnikov je mogoče v celoti reciklirati in izdelati iz
njih enake ali podobne izdelke. Tako hkrati preprečujemo
onesnaževanje okolja s svincem in prekomerno izkoriščanje
naravnih virov. Svinčeve komponente, ki jih ni mogoče
uporabiti za izdelavo novih TV-sprejemnikov, pa
lahko uporabimo na primer pri izdelavi avtomobilskih
akumulatorjev.

ustvarjajo katodne cevi med delovanjem. Čeprav katodnih
monitorjev ne prodajajo več, jih najdemo veliko med odpadki,
saj jih uporabniki še vedno nadomeščajo z novimi, ravnimi
zasloni. Svinec se nahaja tudi v elektronskem vezju, tako da
njegove sledi (sicer v manjši meri) vsebujejo tudi LCD-zasloni.
• Živo srebro – uporablja se predvsem v LCD-zaslonih,
in sicer v lučeh za osvetljevanje zaslona. Živo srebro je zelo
strupeno, zato reciklažno podjetje pred reciklažo iz zaslonov
najprej odstrani luči.
• Bromirani zaviralci gorenja se nahajajo v notranjih
komponentah televizorjev in ekranov kot premaz, včasih pa
jih najdemo celo na zunanjih plastičnih površinah. Zaviralci
gorenja preprečujejo nastanek požara ob morebitnem kratkem
stiku.
• Krom – nahaja se v kovinskih ploščah in ohišju zaslonov.
Uporablja se za učinkovitejše strjevanje plastike in kot zaščita
kovinskih plošč pred korozijo.
• Berilij – pogosto ga najdemo v matičnih ploščah in
priključkih.
• Kadmij je sestavni del čipov, polprevodnikov, infrardečih
detektorjev, stabilizatorjev ter kablov in žic.
Več informacij o pravilnem ločevanju odpadkov in o tem, kam

Kam lahko oddamo odslužene televizorje in posamezen odpadek spada in kje ga lahko oddate, najdete na
naši spletni strani www.publikus.si.
računalniške zaslone?

Gospodarstvo

Publikus
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Odslužene televizorje in računalniške zaslone lahko oddate:
• trgovcu ob nakupu novih (podobnih) izdelkov
• v Zbirni center Pivka v času obratovanja in
• v okviru oddaje kosovnih odpadkov na podlagi predhodno
izpolnjenega kupona oziroma elektronskega naročila (naročilo
brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov).

Nevarne snovi iz odsluženih televizorjev in
računalniških zaslonov, na katere moramo biti še
posebej pozorni:
• Svinec – nahaja se v steklenem delu katodne cevi (CRT) starih,
analognih TV-zaslonov. Uporabnike ščiti pred sevanjem, ki ga

Ura

Lokacija

Ura

Lokacija

8.00 - 8.45

- 8.45 šoli DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli
DOLNJA KOŠANA –8.00
pri osnovni

- 10.00
ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi
9.15 - 10.00
ŠMIHEL PRI PIVKI –9.15
pri cerkvi
OBČINA PIVKA
OBČINA
PIVKA
10.30otoku
- 11.30
PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici
10.30 - ODPADKOV
11.30 PIVKA – pri ekološkem
na tržnici
AKCIJA ZBIRANJA
NEVARNIH
AKCIJA
ZBIRANJA
NEVARNIH
ODPADKOV
12.00 - 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku
12.00 - 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku
SOBOTA, 6. OKTOBER
2018 6. OKTOBER
SOBOTA,
2018
13.00 - 13.45 PARJE – pri cerkvi

13.00 - 13.45

PARJE – pri cerkvi

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:

Ura

Lokacija

8.00 - 8.45

DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli

9.15 - 10.00

ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi

10.30 - 11.30

PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici

12.00 - 12.45

ZAGORJE – pri spomeniku

13.00 - 13.45

PARJE – pri cerkvi

V OKVIRU AKCIJE LAHKO ODDATE NASLEDNJE NEVARNE ODPADKE:
PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Postojna; Jeršice 3, 6230 Postojna
PUBLIKUS d.o.o.; Operativni center Postojna; Jeršice 3, 6230 Postojna
T: 05 720 49 62; E: oc.postojna@publikus.si
T: 05 720 49 62; E: oc.postojna@publikus.si

Irena Smerdelj Herlič

GESTALT
Tokrat vam v Pivškem listu predstavljamo oblikovalko in
umetnico,
nad.o.o.;
katero
smo Pivčani
prav gotovo
lahko
upravičeno
PUBLIKUS
Operativni
center Postojna;
Jeršice 3,
6230 Postojna
49 62; E:poklicu
oc.postojna@publikus.si
ponosni. IrenaT:je05v720
svojem
modne oblikovalke našla
svoj poklicni izziv in s svojim poklicem, ki že marsikdaj meji
na umetnost, prepričala mnoge. Med njimi tudi nekaj zelo
znanih imen iz sveta show businessa. Kljub temu ostaja z
nogami trdno na tleh kot preprosto, skromno in simpatično
dekle, ki najde nasmeh in lepo besedo za vsakogar in ostaja
tesno povezana z domačim okoljem v Pivki.

Irena, kako bi pravzaprav opisala svoje delo, če bi te
na primer učenci v šoli vprašali, kakšen je tvoj poklic,
kaj delaš?
Sem modna oblikovalka – modelarka, zame je to en najlepših
poklicev, predvsem zato, ker sem si ga sama izbrala in nisem
imela nikoli pritiskov staršev ali kogarkoli drugega, ki bi vplivali
na mojo odločitev. Oblikujem in izdelujem obleke, rada jim
dam posebno noto, estetiko in energijo, da jih stranka začuti.

oblikovanje in
izdelava oblačil

Kako dolgo se s tem ukvarjaš in kako je sploh prišlo do
ideje, do želje, kaj bi rada počela?
Moja prva spogledovanja z modnim ustvarjanjem segajo v 3.
razred osnovne šole. Vsi, ki me poznajo, vedo, da je bilo res tako.
Vedno sem risala manekenke, ki so bile oblečene predvsem zelo
modno, na malo »mašinco« izdelovala oblačila za svoje barbike
in barbike prijateljic … posluževala sem se raznih revij, ki so
že takrat obstajale; Naša žena, Jana, Nedeljski dnevnik … vse
so imele še nekakšno modno rubriko, če se sedaj pomislim, je
bilo prav štosno … poznala sem vse modne smernice v tretjem
razredu … mislim, da je bilo to že v meni. To in petje, ker pa
nisem obiskovala glasbene šole, je bila moja pevska pot in strast
do opernega petja zapečatena že na začetku.

Kaj se ti je na tvoji poti zdelo najtežje? Kaj je tisto kar
je najtežje premagati?

Kaj pa te najbolj vleče, veseli, kaj ti daje največji užitek
v pri delu?
Ja, vedno nekaj novega … izdelovanje po meri. Vsaka stranka
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Kaj je bilo najtežje, ne vem … ves čas so neki vzponi in padci.
Saj to je normalno, rečejo vsi, pa se spet pobereš in greš naprej.
Kje pa, birokratski zapleti, dobiš s. p., zdaj pa se znajdi, kot
veš in znaš. Uradno pot sem začela 2004, ko sem si zrihtala
poslovne prostore, ki so bili takrat nujni za odprtje s.p.-ja. Je
pa res, da je to nekakšen način življenja, vedno moraš za nekaj
skrbeti, od začetka posla do končnega produkta in še, ali je
stranka zadovoljna. Poleg vsega tega še iskanje posla, promocija
…Veš kaj je najtežje premagati … misel, da je to moja služba in
ne nekakšen hobi, kot si nekateri mislijo. To me vedno pogreje.
Ja, to je moja služba in za njo moram biti plačana in to službo
imam rada.
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instagram, facebook ... se ti zdijo v pomoč ali bolj
nujno zlo?
Haha … prav v smeh si me spravil Silvo, ko sem pomislila kakšen
je bil moj začetek. Delala sem v mali sobici, ki mi jo je odstopila
nona, in veš, kaj je bil moj marketing? Nončke, ki so se z njo
družile, in glas je šel od ust do ust. Sedaj so se pa stvari bistveno
spremenile. Teči moraš s časom, da vse funkcionira. Ja, meni fb
in instagram pomagata … veliko moraš delati ,objavljati in se
obrestuje.

Foto: Irena Smerdelj Herlič

Tvoje kreacije so dosegle številne znane ljudi iz
estrade, show businessa, številne odre si polepšala s
svojimi idejami oblačil. Za tako majhen kraj dosegaš
veliko in prodiraš tja, kamor marsikdo niti pomisliti
ne upa. A nam lahko izdaš nekaj imen, s katerimi si
sodelovala ali še sodeluješ, nekaj prireditev, kjer se je
videlo tvoje kreacije?
No tukaj bi bila rada bolj skromna, saj nisem toliko naredila.
Začela bom pri domačih estradnikih, ki so zame enaki kot tisti
na Ljubljanskih odrih. Najprej Pike, Biseri, Povirske mažoretke,
dramska skupina Šator, Farmonija – vokalna skupina
farmacevtske fakultete.

ima svoj karakter. Najraje imam stranke, ki pridejo in rečejo,
Irena skreiraj obleko zame, ali pa, wau, to mi je všeč, jaz
bi tudi tako. Privlači me estetika, razne kombinacije barv,
materialov,sploh pa kroji in natančna izdelava … to moraš
enostavno čutiti … da se vse zlije skupaj.

Si tudi mama šoloobveznih otrok, soproga, aktivna
članica lokalne skupnosti z vsem kar ti vse te vloge
prinašajo. Kako voziš med vsemi obveznostmi, kako
se znajdeš med kupom dela, kako ti gre časovno vse
skupaj?
Najprej, hvala Bogu za moja starša in mojega tasta. Radi
se imamo, smo spoštljivi en do drugega in tako to vse skupaj
funkcionira. Ne vem, enostavno gre in mora iti, nekako vse
skupaj uskladiš …. haha in ne jamraš.

Gospodarstvo

Predvidevam, da je Pivka pač premajhen trg za
preživetje. Kje prodajaš svoje izdelke, kako se uspeš
obdržati nad vodo v tej nori konkurenci celega sveta?
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Pivka je res premajhna za preživetje. Že vrsto let sodelujem,
kot zunanja sodelavka v Svetu metraže, sem svetovalka;
pomagam in svetujem pri materialih, modelih … sodelujem
tudi z mojo kolegico, ki ima v Sežani trgovino z materialom ter z
gorenjskim podjetjem Gramatex. Tudi tam sprejemam stranke,
ki si želijo mojih oblačil. Mogoče imam prednost v tem, da so
oblačila izdelana po meri in največkrat unikat. Mislim, da je
to moja prednost. Nekatere stranke imajo rade manj oblačil, pa
te izdelane v nulo, in dopolnjujejo garderobo premišljeno … za
takimi strankami stojim jaz – moj Gestalt.

Kaj pa marketing? Koliko se je tu svet spremenil,
od takrat ko si začela pa do danes? Koliko ti pri tem
pomagajo sodobna orodja, družbena omrežja kot sta

No, ti so pa polj priznani … v sodelovanju z Davidom Matejem
Goljatom in Gašperjem Tičem – muzikel Ljubim te, spremeni se,
viktorji – obleka za Lucijo Čirovič, Evrosong – Maja Kevc – back
vokalistke ter med zadnjimi projekti Slovenska filharmonija.

Seveda ne moreva brez kančka prihodnosti. Kje se
vidiš čez čas, ali lepše rečeno, kaj si najbolj želiš v
prihodnje. Kot ustvarjalka, umetnica in kot Irena?
Joj, ne vem. Mislim, da si bom sedaj, ko so otroci večji, lahko
privoščila še več zagnanosti v karierni smeri. Če me bi sedaj kdo
vprašal, naj pridem delat v Milan, Pariz, London … bi verjetno
šla. Kaj več pa; človek obrača, Bog obrne.

NAGRADNA IGRA
Za pravilen odgovor in z malo sreče lahko
dobite ličen predpasnik, ki ga je oblikovala
Irena.
Vprašanje se glasi :

“Katerega leta se je uradno začela
Irenina poklicna pot?”
Odgovore na vprašanje nam pošljite ali po elektronski pošti
na naslov :
pivski.list@pivka.si oziroma po navadni pošti na naslov:
Občina Pivka – za Pivški list
Kolodvorska 5, 6257 Pivka
Za prevzem nagrade vas vljudno prosimo, da izrežete kupon
z objavo imena nagrajenca iz naslednjega Pivškega lista ter se
s kuponom in osebnim dokumentom oglasite Ireni.
Silvo Čelhar

Turizem in narava
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VISOK VOJAŠKI OBISK
V začetku avgusta so v Parku vojaške zgodovine gostili
izjemno visok vojaški obisk. V okviru delovnega obiska v
Republiki Sloveniji je v spremstvu namestnika veleposlanika
ZDA Gautama Rane Park obiskal ameriški admiral James
G. Foggo, poveljnik ameriških pomorskih sil v Evropi in
Afriki ter poveljnik združenega poveljstva južnega krila Nata.
Admiral Foggo si je z velikim zanimanjem ogledal razstave in
zbirke Parka. Posebej veliko zanimanje je izkazal za razstave,
povezane z ameriško zgodovino – razstavo Oklep svobode,
ki prikazuje ameriško vojaško pomoč Jugoslaviji po sporu
z Informbirojem, ter razstavo Do pekla in nazaj, ki govori
o zgodbi padlih ameriških letal na območju Slovenije med
drugo svetovno vojno ter o reševanju preživelih letalcev.
Prav posebej pa je admirala zanimala podmornica, saj je bil
v svoji dolgi in bogati vojaški karieri tudi podmorničar, ki
je sicer služboval na bistveno večjih podmornicah, a si je z

zanimanjem ogledal določene tehnične posebnosti »pivške«
podmornice P-913 Zeta.

NA OBISKU KITAJSKA VOJAŠKA DELEGACIJA
Avgusta je Park vojaške zgodovine obiskala tudi visoka kitajska
delegacija na čelu z vojaškim atašejem višjim polkovnikom
Yang Guangom. Obisk je še okrepil odlične odnose in zgledno
sodelovanje med kitajskim vojaškim predstavništvom v
Sloveniji in Parkom vojaške zgodovine.
Park vojaške zgodovine sicer predstavlja razvojni projekt
lokalne skupnosti, vendar kljub temu veliko doprinese h
krepitvi meddržavnih odnosov in večanju ugleda Republike
Slovenije. Ob obisku Parka je vojaški ataše višji polkovnik
Yang Guang Parku vojaške zgodovine podaril tudi več maket
sodobnih kitajskih vojaških oborožitvenih sistemov.

TURISTIČNA SEZONA V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE PONOVNO
V ZNAMENJU POVEČANJA OBISKA

Turizem in narava

V Parku vojaške zgodovine tudi v letošnjem letu beležijo
pozitivne trende rasti turističnega obiska, saj si je do konca
avgusta muzejske zbirke in razstave ogledalo že prek 30.000
obiskovalcev.
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V jesensko sezono so tako zakorakali z 8-odstotnim
povečanjem števila obiskovalcev, podoben trend rasti pa se
glede na trenutno povpraševanje nakazuje tudi za preostali
del leta. Vedno večjemu zanimanju za Park vojaške zgodovine
poleg atraktivnih muzejskih vsebin botrujejo tudi dragocene
nove muzejske pridobitve, zaradi katerih se obiskovalci radi
vračajo na ogled. Ena takšnih je simulator letenja z letalom
MiG-21, s katerim so spomladi nadgradili zbirko letalske
zgodovine in obiskovalcem omogočili doživetje izkušnje
letenja z nadzvočno hitrostjo.

Francozi, Madžari, Angleži, Belgijci in Slovaki. Ravno tuji
obiskovalci predstavljajo tudi največji delež uporabnikov
postajališča za avtodome, ki se med avtodomarji vse bolj
uveljavlja kot priljubljena točka za postanek. Poleg rednih
ogledov je v zadnjem času zaznati tudi vedno večje zanimanje
za doživljajske programe, zlasti za izvedbo rojstnodnevnih
praznovanj za otroke in teambuilding programe, s katerimi so
pred kratkim dopolnili muzejsko ponudbo.

Na simulatorju se je v pilotiranju nadzvočnega letala MiG-21
od njegovega zagona do konca avgusta preizkusilo že blizu
1400 obiskovalcev. Park vojaške zgodovine poleg domačih
obiskovalcev pritegne vsako leto več tujih gostov; prednjačijo
predvsem gostje iz Italije, Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Češke,
pogosto pa se na obisku ustavljajo tudi Nizozemci, Poljaki,
Park vojaške zgodovine

VESTIRNGA 2018
Na Pivškem se bo tudi v letošnjem
letu ponovno odvijala tradicionalna
vestirnga, v okviru katere se bodo
podobno kot nekoč na bogato okrašenih
nabornih vozovih predstavili letošnji
vojaški obvezniki. Gre za običaj, pri
katerem so nekdaj generacije mladih
fantov pred odhodom na služenje
vojaškega roka ob pomoči vaščanov
izdelovale in okraševale naborne vozove
s smrečjem in papirnatimi rožami
ter se na njih pripeljale pred naborno
komisijo, ki jih je potrdila za služenje
vojaškega roka.
Tradicija krasitve vozov za potrebe
prevoza vojaških nabornikov je bila
močno vpeta v lokalno okolje, saj je
med sabo povezovala cele vasi ali mesta,
katerih prebivalci so tudi sodelovali
pri nastajanju vozov. V naših koncih
je imela vestirnga še posebej močne
korenine in se je odvijala vsakoletno
vse do ukinitve sistema naborništva
in profesionalizacije Slovenske vojske.
V letu 2016 je bil na pobudo Uprave
za obrambo Postojna običaj vestirnge
po dolgih letih ponovno obujen in
se vse od takrat odvija vsako leto v

okviru tradicionalnega Festivala vojaške zgodovine v Parku vojaške zgodovine.
Prizadevanja za ohranjanje te domoljubne tradicije naborniškega praznovanja se
nadaljujejo tudi v letošnjem letu. Tudi letos bo Vestirnga 2018 potekala v okviru XII.
Festivala vojaške zgodovine v kompleksu Parka vojaške zgodovine in bila izvedena v
organizaciji Uprave za obrambo Postojna. Na letošnjo vestirngo je bilo povabljenih
nekaj manj kot 90 vojaških obveznikov letnika 2000 iz občin Pivka in Ilirska Bistrica.
Nekateri izmed njih se bodo na dogodek, kjer bodo seznanjeni s pravicami in
dolžnostmi vojaškega obveznika, pripeljali s tradicionalnimi nabornimi vozovi in
bili za svojo prizadevnost tudi nagrajeni – v skladu s tradicijo vsak voz prejme pršut!
Vestirnge so se že od nekdaj poleg nabornikov udeleževali tudi drugi prebivalci v
lokalni skupnosti – vabljeni tudi letos, da se udeležite dogodka v Parku vojaške
zgodovine!

V NOVO SEZONO Z NOVIM PROMOCIJSKIM FILMOM
V Parku vojaške zgodovine se zavedajo,
da je poleg kakovostnih muzejskih vsebin
za uspešen razvoj v priznano muzejsko
središče ključno tudi vzpostavljanje
čim širše prepoznavnosti. Novi trendi
pri tem narekujejo dopolnjevanje
standardnih promocijskih prijemov z
izrabo sodobnih medijev, med katere
sodijo tudi video vsebine.

dodatna ponudba na čelu z muzejsko restavracijo, sodobnim TIC-em, dobro
založeno muzejsko trgovino in postajališčem za avtodome. Novi predstavitveni
film predstavlja učinkovito promocijsko sredstvo, prek katerega se bodo lahko
obiskovalci hitreje in bolj celostno seznanili s ponudbo in muzejskimi vsebinami.
Ob tej priložnosti se iz Parka vojaške zgodovine zahvaljujejo produkcijski ekipi
Žerjavistov za zasnovo in realizacijo projekta, družini Hreščak iz Zaloga za nastop v
filmu pa tudi vsem statistom in ostalim, ki so sodelovali pri snemanju.

Park vojaške zgodovine

Turizem in narava

S tem namenom so tik pred nastopom
osrednje turistične sezone javnosti
predstavili nov promocijski film, v
katerem je zajeta celostna ponudba
Parka vojaške zgodovine skozi oči
družine na obisku. Obiskovalci se v
kadrih sprehodijo skozi dragocen nabor
muzejskih zbirk in razstav, pri čemer jih še
posebej pritegneta dva najatraktivnejša
eksponata – podmornica in simulator
letenja. Promocijski film prikazuje tudi
podzemno utrdbo Alpskega zidu na
Primožu kot del spremljevalne ponudbe
Parka vojaške zgodovine. Ravno tako
je v predstavitev zajeta tudi celotna
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Jesenski urnik

Parka vojaške zgodovine

IN MUZEJSKE TRGOVINE MAGAZIN

September in oktober
VSAK DAN
• od pon. do pet. od 10. do 16. ure,
• sob., ned., prazniki od 10. do 18. ure.
November
VSAK DAN
• od pon. do pet. od 11. do 14. ure,
• sob., ned., prazniki, šolske
počitnice od 10. do 16. ure.

V PONUDBI PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE ODSLEJ TUDI NOVI
DOŽIVLJAJSKI PROGRAMI
V Parku vojaške zgodovine so v zadnjem času zaznali
vedno večje povpraševanje obiskovalcev po doživljajski
ponudbi, ki se vse bolj uveljavlja kot ena izmed priljubljenih
oblik sodobnega turizma. Park vojaške zgodovine skupaj s
podzemno utrdbo Alpskega zidu na Primožu, kaverno iz
obdobja I. svetovne vojne, ostankom sistema strelskih jarkov
v neposredni bližini kompleksa in okoliškimi gozdovi ter
travniki ustvarja ugodne predpogoje za vzpostavitev tovrstnih
programov, v sklopu katerih bi imeli obiskovalci možnost
odkrivati bogato vojaškozgodovinsko dediščino kraja na
podlagi lastne izkušnje.

Turizem in narava

V skladu s povpraševanjem in sodobnimi smernicami razvoja
turizma so zato v Parku vojaške zgodovine redno muzejsko
ponudbo nadgradili z doživljajskimi turističnimi programi,
ki temeljijo na izvedbi animirane doživljajske avanture na
prostem. Za zagon projekta so kandidirali na razpisu LAS med
Snežnikom in Nanosom in pridobili sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
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program z namenom krepitve kolektivnega sodelovanja od
udeležencev zahteva reševanje širokega nabora zapletenih
nalog, od poznavanja vojaških veščin in veščin preživetja
v naravi pa do oskrbe poškodovanih in reševanja miselnih
ugank, vse v kombinaciji s terenskim pohodom. V program so
vključene tudi prvine vse bolj priljubljene »sobe pobega«, saj
morajo udeleženci za uspešen zaključek programa v bunkerju
na Primožu odkriti deaktivacijsko napravo, poiskati pot iz
zapletenega labirinta podzemnih tunelov in v Parku vojaške
zgodovine z njo preprečiti napad.
K doživljajski ponudbi so poleg tega dodali tudi program za
najmlajše. V okviru projekta so oblikovali izvedbo tematsko
obarvanega rojstnodnevnega praznovanja za otroke, v okviru
katerega se otroci za nekaj ur prelevijo v vojake in v spremstvu
animatorja doživijo nepozabno izkušnjo na terenu.

Za kolektive zaposlenih in druge zaključene skupine so v
okviru vzpostavitve nove doživljajske ponudbe v Parku vojaške
zgodovine razvili privlačen teambuilding program z elementi
igrifikacije na osnovi vohunsko-vojaške igre. Teambuilding

Z novimi doživljajskimi programi v Parku vojaške zgodovine
so tako za turistične namene izrabili tudi širšo okolico starih
vojašnic, obenem pa dragoceno dopolnili muzejsko ponudbo.
Doživljajska ponudba je bila izjemno pozitivno sprejeta tudi
v javnosti, saj že prejemajo povpraševanja in so začeli tudi z
aktivnimi izvedbami programov.
Park vojaške zgodovine

KROŽNA POT VOJAŠKE ZGODOVINE
Krožna pot vojaške zgodovine je slabih 15
kilometrov dolga pohodna trasa med Parkom
vojaške zgodovine, podzemno utrdbo
Alpskega zidu na Primožu, Šilentabrom
nad Zagorjem in vasjo Narin. Gre za lahko
položno pot, ki je že vrsto let priljubljena med
domačini, v zadnjem času pa postaja vse bolj
poznana in uveljavljena tudi širše. Pohodniki
celotno traso običajno prehodijo v štirih urah,
pohodniki z manj časa ali kondicije pa se lahko
odločijo tudi samo za pohod do Primoža
ali vzpon do Šilentabra. Pot je označena s
posebnimi smerokazi in markacijami, na delu
med Parkom in Primožem pa stoji tudi deset
informativnih tabel.
Pohodniki po Krožni poti vojaške zgodovine
sledijo ostankom bogate vojaškozgodovinske,
kulturne in naravne dediščine območja:

• KAVERNA IZ I. SVETOVNE VOJNE
Iz Parka vojaške zgodovine pot po kratkem
vzponu pohodnike pripelje na nekdanji vojaški
poligon na Koti 110 (613 m), kjer so med prvo
svetovno vojno zgradili sistem strelskih jarkov
in izkopali kaverno z namenom usposabljanja
enot, ki so se pripravljale na boj na soškem
bojišču.

• UTRDBA ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU

S Šilentabra se pot spusti proti turistični vasi Narin, kjer si lahko zaključene
skupine ogledajo prikaz nekaterih kmečkih običajev in okusijo razne domače
dobrote. S Krožno potjo vojaške zgodovine upravljajo v Parku vojaške
zgodovine; dvakrat letno organizirajo tudi pohod po Krožni poti. Vabljeni k
udeležbi na letošnjem jesenskem pohodu!

JESENSKI POHOD
PO KROŽNI POTI
VOJAŠKE ZGODOVINE

14. oktober 2018
pričetek:

med 9.00 in 10.00 iz Parka vojaške zgodovine

Turizem in narava

S Kote 110 vodi stara vojaška cesta do vrha
Primoža (718 m), kjer se nahaja mogočna
podzemna topniška utrdba Alpskega zidu s
približno 500 metri ohranjenih podzemnih
rovov. V notranjosti utrdbe so še ohranjeni
bojni položaji, skladišča streliva in bivalni
prostori. Hrib ima že od nekdaj pomemben
strateški položaj, saj je z vrha lepo vidna vsa
Pivška kotlina. Tu je bilo že v predantični
dobi pomembno utrjeno naselje, do druge
polovice 18. stoletja pa je na njem stala
cerkvica sv. Primoža in Felicijana. V zadnjih
letih je Primož dobro obiskan posebej zaradi
energetskih točk, ki se nahajajo na vrhu in tik
ob njem.

• NARIN

• ŠILENTABOR
S Primoža se pot spusti v dolino Dule, kjer naj
bi po izročilu potekala stara rimska cesta, nato
pa se začne blag vzpon do Šilentabra (715
m). Z vrha, kjer je nekoč stal največji utrjen
kompleks na Slovenskem, je čudovit razgled
na okolico. Šilentabor je bil poseljen že v
prazgodovini in rimski dobi, mogočna utrdba
pa je bila sezidana v času turških vpadov.
Na Šilentabru se nahaja tudi stara cerkev sv.
Martina z ostanki poznoantične apside in
fresk iz 15. stoletja.

3-4 h
14,5 km
PrIJavNINa: 5 EUR
TraJaNJE POHODa:

Dolžina krožne poti:

Več na www.parkvojaskezgodovine.si.

V primeru slabega Vremena pohod odpade.

Park vojaške zgodovine
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EKOMUZEJ IN PARK TUDI ZA OSEBE S
POSEBNIMI POTREBAMI
Občina Pivka je s projektom Interaktivni turizem za vse v
okviru LAS Med Snežnikom in Nanosom kandidirala na
razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
uspela. Gre za projekt sodelovanja LAS, prijavljen na razpis
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru
podukrepa 19.2. V projektu sodeluje še LAS Notranjska, LAS
Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS V objemu sonca
(Goriška), Partnerstvo LAS Zasavje in LAS Po poteh dediščine
od Turjaka do Kolpe.
Občina Pivka bo za približno 80.000 evrov (od tega 85
odstotkov evropskih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja) Ekomuzej opremila s sodobnimi tehnološkimi
sredstvi in drugo opremo, ki bo seznanitev s Parkom pivških
presihajočih jezer omogočila tudi slepim, gluhim, gibalno ali
kako drugače oviranim osebam vseh starostnih obdobij.
V okviru projekta bomo pripravili video interpretacijo
Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KP PPJ) ter
naravno in kulturno dediščino v znakovnem jeziku. S
pomočjo zunanjih izvajalcev, avtorjev, bomo posneli 2D
in 3D video preleta čez jezera in sprehoda ob njih. Izdelali
in postavili bomo tipni zemljevid in maketo ter jo opremili
z avdio tehnologijo za slepe in slabovidne ter za to v naravi
posneli ustrezno zvočno gradivo. Pripravili bomo lahko

berljive informacije o Ekomuzeju in njegovi vsebini za osebe
z motnjo v duševnem razvoju in podobno. Za prezentacijo
posnetih video in avdio gradiv bomo nabavili tudi vso
potrebno opremo, kot so npr. očala, ki gledalcu posredujejo
virtualno resničnost. Organizirali bomo tudi izobraževanje
vodnikov za vodenje oseb z omejitvami.
Podobne aktivnosti se bodo izvajale tudi v okviru LAS
Notranjska, kjer bodo vključeni partnerji (poleg LAS
Notranjska še Zavod ARS VIVA, Zavod RED TREE
HERITAGE in Javni zavod Snežnik) na podoben način
omogočili dostopnost do gozdnega rezervata Ždrocle.
Projekt sledi smernicam razvoja dostopnega turizma v
Evropi in je namenjen povečanju dostopnosti osebam s
posebnimi potrebami do kulturne in naravne dediščine
s pomočjo sodobne tehnologije in virtualne resničnosti.
Hkrati pa bo povečana tudi dostopnost do izginjajoče ali
zavarovane dediščine, saj bo le ta s pomočjo novih tehnologij
in virtualne resničnosti zabeležena oziroma poustvarjena
ter tako ohranjena za prihajajoče generacije. Nastal bo tudi
nov integriran turistični produkt sodelujočih LAS, katerega
skupna rdeča nit bo preplet – povezanost in odvisnost človeka
in narave.

DOGODKI KRAJINSKEGA PARKA PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA

Turizem in narava

Poletje se počasi izteka in prihaja čas aktivnejše prisotnosti
na sejmih in dogodkih po Sloveniji. Konec avgusta smo
se skupaj z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji
predstavili na mednarodnem kmetijskem sejmu AGRA v
Gornji Radgoni. Skupaj s Parkom vojaške zgodovine se bomo
prve septembrske dni predstavili na dogodku Čarobni dan v
Arboretumu Volčji Potok. S turističnim društvom Pivka pa
bomo drugo septembrsko nedeljo sodelovali na dogodku
Postoj na živi ulici v Postojni, kjer bomo pripravljali krompir
v zevnici in palačinke. V prihajajočih tednih bomo prisotni
tudi na Festivalu vojaške zgodovine in Kmetijski tržnici v
Ilirski Bistrici.
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Stojnico naravnih parkov Slovenije, pod okriljem Ministrstva
za okolje in prostor, je obiskal tudi novi premier Marjan Šarec
in se seznanil z delom v zavarovanih območjih.
Krajinski park Pivška presihajoča jezera

REŠEVANJE RISA V DINARIDIH IN JUGOVZHODNIH ALPAH PRED
IZUMRTJEM
Sredi leta 2017 se je v Sloveniji začel izvajati evropski projekt
LIFE Lynx »Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih
Alpah pred izumrtjem«. Populacija risa v Sloveniji in na
Hrvaškem je namreč tik pred tem, da ponovno izumre.
Čimprejšnja doselitev risov iz druge, bolj stabilne
populacije, je edina možnost rešitve naše populacije risa.
Njihova doselitev bo pripomogla k izboljšanju genetske
pestrosti naših risov, saj jim parjenje v sorodstvu trenutno
predstavlja največjo grožnjo.
V Pivki bomo projekt LIFE Lynx in projektni dokumentarni
film o naselitvi risa v Slovenijo leta 1973 »Risova pot«
predstavili 4. oktobra v Krpanovem domu.
V času trajanja projekta (med leti 2017 in 2024) bomo v
Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji izpeljali doselitev 14 risov
iz Slovaške in Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. Današnjo
številčnost risov v Sloveniji ocenjujemo na le še 10–15 odraslih
osebkov, situacija pa je kritična tudi na Hrvaškem in v Italiji.
Brez ukrepanja naši risji populaciji brez dvoma grozi ponovno
izumrtje. Edini ukrep, ki lahko prepreči njeno izumrtje, je
čim prejšnja doselitev novih osebkov iz druge populacije
za izboljšanje genetske pestrosti naših risov. S tem bomo
obstoječim risom omogočili parjenje z nesorodnimi osebki
in zagotovili preživetje njihovih mladičev. Skupaj s tesnim
sodelovanjem lahko prebivalci območja risje prisotnosti tej
vrsti omogočimo dolgoročen obstoj.

Ustanavljamo lokalne posvetovalne skupine

Prvi korak k željenemu sodelovanju je naše vabilo na
predstavitev projekta LIFE Lynx in uprizoritev novega
dokumentarnega filma o zgodovini risa pri nas »Risova pot«,
ki bo v Krpanovem domu 4. oktobra.

Vabimo vas na
predstavitev projekta

LIFE Lynx,
ki bo 4. oktobra 2018,
ob 18. uri
v Krpanovem domu v Pivki
Po predstavitvi, v kateri bodo sodelovali
strokovnjaki s področja upravljanja velikih
zveri, si boste lahko ogledali
dokumentarni film

Risova pot

o naselitvi risov leta
1973 v severne Dinaride.
Po filmu bosta sledila
pogovor z ustvarjalci filma
in ostalimi sodelavci
projekta LIFE Lynx
ter pogostitev za
udeležence dogodka.

Bi želel biti redno informiran o projektnih aktivnostih in o
risih v Sloveniji? Lahko se vključiš v lokalne posvetovalne
skupine. Pošlji nam elektronsko sporočilo na life.lynx.eu@
gmail.com.

Turizem in narava

Za uspešno doselitev risov bodo skupaj s projektno skupino
poskrbeli člani lokalnih lovskih družin, s katerimi strokovnjaki
za velike zveri že leta dobro sodelujejo, še posebej na področju
aktivnosti povezanih z rjavim medvedom in volkom, sedaj
pa tudi pri projektu LIFE Lynx. Pri projektu se zavedamo, da
je za ohranitev risov pomembno tudi sodelovanje z ostalimi
predstavniki lokalne skupnosti, zato želimo prebivalce občin
Pivka redno informirati o izvajanju projektnih aktivnosti na
območju pivške širše lokalne skupnosti, obenem pa vabimo
zainteresirane prebivalce, da se aktivno vključijo v projektne
aktivnosti. Svoje videnje lokalnih priložnosti in potreb bodo
zainteresirani prebivalci lahko podali v okviru t.i. lokalnih
posvetovalnih skupin in tako pomembno prispevali k
učinkovitejšemu in za lokalno okolje prijaznejšemu
izvajanju projekta. Lokalne posvetovalne skupine bomo
organizirali tudi v številnih drugih lokalnih skupnostih iz
Primorske, Notranjske, Dolenjske in Gorenjske regije.
Zainteresirane posameznike in organizacije bomo tako
vabili k sodelovanju pri pripravi naravoslovno-učnih vsebin,
ekoturističnih produktov povezanih s promocijo ohranjanja
risov in sobivanja z velikimi zvermi ter ostalimi risjimi in
sorodnimi temami ter zanimivostmi iz lokalnega okolja. V
sodelovanju z lokalnimi šolami in drugimi zainteresiranimi
organizacijami bomo pripravili izobraževalne programe
»posvoji risa«. Izvajali pa bomo tudi različne tematske
delavnice o risu tako za šolarje kot tudi za odrasle. Na ta način
bomo skupaj poskrbeli tako za uspešno izvedbo projektnih
aktivnosti, ki bodo dolgoročno pripomogle k ohranitvi risa

pri nas, kot tudi za promocijo slovenskih naravnih vrednot v
širšem evropskem in globalnem prostoru.

Ilustracija: Andrew Haslen, Artist for Nature Foundation
Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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SNEMANJE ODDAJE DOBRO
JUTRO V PIVKI

V EKOMUZEJ TUDI V POZNIH
POPOLDANSKIH IN VEČERNIH
URAH

V petek, 28. septembra,

SEPTEMBER

zgodaj zjutraj bo v Pivko prišla ekipa RTVSLO. Iz
Pivke bodo namreč v živo prenašali priljubljeno oddajo
Dobro jutro. Rdeča nit oddaje bodo Okusi Pivških jezer,
slovenskim gledalcem pa se bodo predstavile tudi pivške
vasi, društva, šole, vrtci, ustvarjalci in posamezniki.

Vabljeni, da se nam na snemanju pridružite
tudi vi, in sicer med 7. in 10. uro dopoldne.

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

FOTO: Peter Ženko

Turizem in narava

POBUDA ZA DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA OBMOČJE
OSREDNJEGA VADBIŠČA SLOVENSKE VOJSKE – POČEK
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Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo
pobudo za državno prostorsko načrtovanje
za Osrednje vadišče Slovenske vojske –
Poček (OSVAD), ki jo je podalo Ministrstvo
za obrambo. Pobuda bo do 15. septembra
javno objavljena v digitalni obliki na
spletnih straneh MOP (http://www.mop.
gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_
nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_
razgrnitve_in_seznanitve/ ). V tem času
lahko zainteresirana javnost poda predloge
in pripombe. Med načrtovane ureditve na
območju OSVAD sodi posodobitev obstoječe
infrastrukture, ki ne ustreza več standardom
in merilom, ki jih je Slovenija sprejela z
vstopom v zavezništvo NATO. Meja območja
pobude je določena na osnovi načrtovanih
prostorskih ureditev in aktivnosti Slovenske
vojske (SV) na osnovi območja, ki ga je
SV nadzorovala že do sedaj in balistično
varnostne ocene. Območje načrtovanja
tako obsega vadišče Poček s centrom Bile
in strelišče Bač. Načrtovana je posodobitev
interne komunalne, energetske in elektronsko
komunikacijske infrastrukture, navezava
območja na komunalno, elektroenergetsko in
elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,

posodobitev varnostno nadzornega in opozorilnega sistema na poteh, ki
vodijo v območja. V skladu z Odločbo Ustavnega sodišča US (U-I-144/14
z dne 16. 11. 2017) je Ministrstvo za obrambo dolžno izdelati še strokovne
podlage za oceno vplivov na podzemne vode. Te strokovne podlage bodo
osnova za preveritev oziroma določitev ustreznih ukrepov za zmanjšanje
tveganja za onesnaževanje pitne vode.
Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Turizem in narava
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ČISTILI

15. SEPTEMBRA BOMO

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 navdušenjem 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!
Nato pa poskrbimo, da Slovenija ostane čista za vedno!
Akcija bo potekala po vaseh občine, tam kjer divjih odlagališč ni več oziroma vegetacija ne dopušča čiščenja, bodo
prostovoljci pomagali urejati vas. Pridružite se jim tudi vi.
Hvala, ker vam je mar.

ODOBRENI TRIJE PROJEKTI LAS SODELOVANJE!
LAS med Snežnikom in Nanosom je v avgustu dobila
odobrene tri projekte LAS sodelovanje s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer v skupni
vrednosti 104.726,40 EUR.

Turizem in narava

LAS med Snežnikom in Nanosom je na tretji poziv MKGP
prijavila več projektov sodelovanja LAS, uspešna je bila pri
treh projektih:
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Projekt Z roko v roki do kakovostne prehrane smo
pripravljali z LAS Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajina
ter LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Namen
projekta je vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma
kratkih dobavnih verig, za kar je treba izvajati vzporedne
aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot
na strani ponudbe (lokalni ponudniki). Poleg LAS pri projektu
sodeluje še partner Pivka d. d. Vrednost projekta za LAS med
Snežnikom in Nanosom znaša 27.744,73 EUR. Projekt se bo
izvajal od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.
Projekt Interaktivni turizem za vse je povezal šest
partnerskih LAS, poleg LAS med Snežnikom in Nanosom še
LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS
Zasavje, LAS v objemu Sonca in LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe. Predlog projekta je odgovor na smernice o
razvoju dostopnega turizma v Evropi. Povečanje dostopnosti z
uporabo novih tehnologij bo na eni strani omogočena osebam
s posebnimi potrebami, na drugi strani pa bo s pomočjo novih

tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena
dostopnost do izginjajoče oz. zavarovane dediščine. Poleg LAS
pri projektu sodeluje še član občina Pivka. Vrednost projekta
za LAS med Snežnikom in Nanosom znaša 61.861,38 EUR,
izvajal pa se bo v letu 2019.
Projekt Približajmo Unescova biosferna območja
prebivalcem je povezal šest partnerskih LAS, poleg LAS
med Snežnikom in Nanosom še LAS Dolina Soče, LAS
Gorenjska Košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, LAS
Obsotelje in Kozjansko. Predlog projekta je povezovanje vseh
biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove
prepoznavnosti ter izkoriščanje potencialov, ki jih Unescovo
imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija
in promocija bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S
specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati
cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega
območja ob istočasem izboljševanju dohodkovnega položaja
lokalnega prebivalstva. Vrednost projekta za LAS med
Snežnikom in Nanosom znaša 15.120,29 EUR, izvajal pa se bo
v letu 2019 in 2020.
Projekte, ki tokrat niso bili odobreni, bomo ponovno prijavili
na že odprti 4. poziv.
Aleš Zidar, Tamara Urbančič

Društvo za razvoj podeželja
med Snežnikom in Nanosom

PROGRAM PRIREDITVE
Lokacija prireditve:
- Sejemski del: zunanje in pokrite površine na igrišču OŠ Antona Žnideršiča Il.Bistrica
- Strokovni del: OŠ Antona Žnideršiča Il. Bistrica
- Zabavno kulturni del: pokrite površine na igrišču OŠ Antona Žnideršiča Il.Bistrica

Sejemski del: sobota 22. 9. in nedelja 23. 9. 2018
- Bogata, pestra in tematska sejemska ponudba
- Ponudba in prodaja rabljene kmetijske mehanizacije
- Razstavni kotiček (prikaz žganjekuhe ter razstava pripomočkov za žganjekuho skozi čas ter razstava sadja)
- Degustacijski kotiček (degustacija žganja, krompirja v zjvnici ter domačih sladic)
- Ustvarjalni kotiček z gosti (delavnice za otroke, program za otroke)

V soboto, 22. 9. 2018:
ob 9.00: odprtje sejemskega prostora
ob 9.30: uradna otvoritev tržnice – nagovor župan Emil Rojc, kulturni program
ob 10.00: Posvet Kmetijstvo na Primorskem včeraj, danes, jutri
od 10.30 dalje: video projekcija izvedenih projektov in povezovanj DRPSN - ves dan
od 14,00 dalje: prihod in zbiranje traktorjev, kmetijske mehanizacije in vozov,
strokovno predavanje Marjan Dolenjšek, Zveza strojnih krožkov Slovenije – Varno delo z kmetijskimi stroji in
nastavitev orodij
ob 15,00: pozdravni nagovor organizatorja
ob 15,30: panoramska vožnja sodelujočih po ulicah Ilirske Bistrice s postanki na Placu in Šport baru
ob 17,00: družabno srečanje z na sejmišču z Ansamblom Lisjaki – izbor najlepše urejenega traktorja in
razglasitev najstarejšega kmetijskega stroja
ob 20.00: zaprtje sejemskega prostora

od 10.00 dalje: odprtje sejemskega prostora
prikaz in možnost ježe islandskih konjev Grad Prestranek – ves dan
ob 14.00: razglasitev rezultatov ocenjevanje žganj in likerjev
od 14.30: harmonikarski orkester šole Nika Polesa in mladi glasbeniki
ob 19.00: zaprtje sejemskega prostora

Gostinska ponudba na osrednjem prizorišču:
- ponudba lokalne hrane – Gostinstvo Franc Poropat, Hrušica in domači ponudniki
- domača osmica s ponudbo vina, suhomesnatih izdelkov, sira – klet Martisa, Škocjan

Turizem in narava

V nedeljo 23. 9. 2018:
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UTRINKI Z VRTCA
V VRTCU PIVKA IMAJO PRVIČ DESET ODDELKOV
Septembra so vrtčevske igralnice znova napolnili radovedni,
veseli in prisrčni otroci. Povečan vpis za šolsko leto 2018/2019
je botroval temu, da je letos v Vrtcu Pivka prvič vzpostavljenih
kar deset oddelkov. »Glede na strkturo obstoječih oddelkov in
strukturo vpisanih otrok smo zaznali potrebo po dodatnem
oddelku. Vpisane otroke smo razporedili v oddelke tako, da
smo čim bolj zapolnili mesta, upoštevaje osnovne normative za
oddelke drugega starostnega obdobja. Taka struktura oddelkov

nam dopušča, da bomo med letom lahko sprejeli na novo vpisane
otroke priseljencev, ker opažamo, da je v zadnji letih ta trend v
porastu. V dveh oddelkih imamo vključenega po enega otroka
z odločbo o usmeritvi (OPP). Povečano število vpisanih otrok
letnikov 2017 in 2016 narekuje štiri oddelke prvega starostnega
obdobja. Štirje otroci, ki 1. 9. še ne bodo izpolnili starostnega
pogoja, so uvrščeni na čakalni seznam.« (Vrtec Pivka)

Število in struktura ddelkov v vrtcu za šolsko leto 2018/2019
ENOTA

VETRNICA

STAROST

IME ODDELKA

ST. OBDOBJE

ŠTEVILO
OTROK

ŠTEVILO
PROSTIH
MEST

NORMATIVI

1 – 2 leti

ZVEZDICE

l.

13

1

HOMOGENI/OSNOVNI+1 (13)

1 – 2 leti

MEDVEDKI

l.

12

2

HOMOGENI/OSNOVNI (12)

2 – 3 leta

PTIČKI

l.

14

0

HOMOGENI/OSNOVNI+2 (14)

MAVRICA

2 – 3 leta

ŽABICE

I.

14

0

HOMOGENI/OSNOVNI+2 (14)

3 – 6 let

KLOBUČKI

II.

19

0

HETEROGENI/OSNOVNI (19) OPP

3 – 4 leta

GOSENICE

ll.

17

0

3-4 HOMOGENI/OSNOVNI (17)

3 – 4 leta

GUMBKI

ll.

17

0

3-4 HOMOGENI/OSNOVNI (17)

4 – 5 let

SONČKI

ll.

22

2

HOMOGENI/OSNOVNI (22)

5 – 6 let

MIŠKE

ll.

22

1

HOMOGENI/OSNOVNI (22)

5 – 6 let

ČEBELICE

ll.

22

0

HOMOGENI/OSNOVNI (22) OPP

Vrtec je nepogrešljiv del vsakdana večine otrok. Kot umetnosti, organizira številne priložnostne dogodke, sodeluje
zagotavljajo v vrtcu, so si v novem šolskem letu kot eno izmed na natečajih in lokalnih prireditvah ...
VRTCU KOŠANAzPREKO 50 OTROK
prednostnih nalog zastavili sodelovanje in Vpovezovanje
željo, da bi to vplivalo na prijetnejšo klimo v vrtcu in tudi
»Nasmeh in veselje so vrata skozi katera vstopamo.
dvig kakovosti vseh storitev. Vrtec (skupaj s šolo)
S prijaznimi
besedami
in dejanji
skrbimo
Vrtecžev sodeluje
Košani imas 4 oddelke,
bolj zastopano
je drugo starostno
obdobje.
Glede naza varno,
Pedagoško fakulteto iz Kopra, preko katere je vključen
v projekt
aktivno,
ustvarjalno
in sproščeno
normative
in zasedenost skupin
je v vrtcu
na voljo še nekaj
prostih mest. okolje vrtca.«
Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti otrok s pomočjo

DKH

Oddelki v vrtcu Košana v šolskem letu 2018/2019 na dan 1. 9. 2018.
Oddelki v vrtcu Košana v šolskem letu 2018/2019 na dan 1. 9. 2018.

V VRTCU KOŠANA
PREKO 50 OTROK
Vrtec v Košani ima 4 oddelke, bolj
zastopano je drugo starostno obdobje.
Glede na normative in zasedenost
skupin je v vrtcu na voljo še nekaj
ŠOLA
PIVKA
prostih mest.
OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Izobraževanje

OVNA
C PIVKA

VRTEC PIVKA

polovična heterogena skupina 1. starostnega obdobja
heterogena skupina 1. starostnega obdobja
heterogena skupina 2. starostnega obdobja
heterogena skupina 2. starostnega obdobja
skupaj

število
otrok
4
9
21
20
54

normativ
št. prostih
(dodatna mesta) mest
3-5 (+1)
1+1
7-10 (+2)
1+2
14-19 (+2)
0+0
14-19 (+2)
0+1

OSNOVNA ŠOLA PIVKA
VRTEC PIVKA

Vrtec Pivka vabi k vpisu otrok
Vrtec Pivka vabi k vpisu otrok
v vCicibanove
urice
Cicibanove urice

Vrtec Pivka vabi k vpisu otrok
v Cicibanove urice
Program
je namenjenotrokom
otrokom starim
ki ne
obiskujejo
vrtca.vrtca.
Program
je namenjen
starim3–5
3–5let,let,
ki ne
obiskujejo

Prijave zbiramo do konca septembra (obrazec najdete na naši spletni strani
Prijave
zbiramo do konca septembra (obrazec najdete na naši spletni strani
ali v upravi vrtca). S srečanji bomo začel predvidoma v mesecu oktobru. Otroci
ali v upravi vrtca). S srečanji
začel predvidoma
v mesecu oktobru. Otroci
se uricambomo
lahko priključijo
tudi med letom.
se uricam lahko priključijo tudi med letom.

Program je namenjen otrokom starim 3–5 let, ki ne obiskujejo vrtca
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Za vse dodatne informacije pokličite
na tel. 05/721
24 90. pokličite
Za vse dodatne
informacije

ijave zbiramo do konca septembra (obrazec najdete na naši spletni s
na tel.
05/721
24 90.
v upravi vrtca). S srečanji bomo
začel
predvidoma
v mesecu oktobru.
VrtecO
OSNOVNA ŠOLA PIVKA
VRTEC PIVKA

POLETJE PRI MEDVEDKIH
Tudi v mesecu juniju so otroci uživali v raznih aktivnostih in
urili svoje sposobnosti.

Vrtec Pivka

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA
ZAKLJUČEK NATEČAJA NAREDIMO
DRUGAČE!

OŠ Košana

PRVA NAGRADA NA
MEDNARODNEM NATEČAJU
Na 16. mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in
mladinsko knjigo 2018 mestne občine Schwanenstadt v
Gornji Avstriji, je knjiga Muca Maca in jablana prejela 1.
nagrado. Knjigo so napisali in ilustrirali četrtošolci: Sara
Krebelj, Klara Pavzin, Luka Šprohar, Aljaž Debeljak in Tian
Jagodnik. Zgodba govori o prijateljstvu med muco in jablano.
Morda bodo zgodbo spremenili v lutkovno predstavo in s
tem okrepili njeno sporočilo o prijateljstvu.
OŠ Košana

Izobraževanje

Učenci 1. razreda so na natečaju Naredimo drugače! dosegli 3.
mesto, s tem pa pridobili nagrado – obisk Rakovega Škocjana
in vožnjo z lojtrnikom. Na izlet smo odšli konec junija.
Organizatorji so poskrbeli za vse, mi pa smo samo uživali
v odkrivanju skritih lepot naše Slovenije. Ta dan smo si v
Rakovem Škocjanu ogledali ostanke cerkvice sv. Kancijana.
Na razgledni točki smo videli reko Rak, kako izginja v Tkalco
jamo, nato smo odšli pod veliki in mali naravni most. Od tam
smo se spustili v sistem udornih jam – Zelških jam. Sledila
je vožnja z lojtrnikom do kmetije Levar v Dolenjem jezeru.
Poslovili smo se od prijaznega furmana in odšli nazaj proti
Košani.Ni potrebno iti daleč, da se duša napolni z lepoto. V
naši bližini se skrivajo naravni biseri in poletje je pravi čas
za odkrivanje. Naj vam bodo slike z izleta v spodbudo, da te
prelepe kotičke obiščete tudi vi.
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PRVI ŠOLSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI PIVKA
Sicer pa je na matični Osnovni šoli Pivka letos vzpostavljenih
20 oddelkov, 2 kombinirana oddelka pa sta tudi na Podružnični
šoli v Šmihelu. Tik pred začetkom novega šolskega leta so
se na šolo vpisali novi učenci, in sicer predvsem iz BiH ter
Makedonije. Skupaj se torej na šoli izobražuje 470 učencev.
Med naborom številnih dejavnosti in vključenosti v projekte,
šola kot novost letos izpostavlja vključitev v poizkus prenove
razširjenega programa osnovne šole za področje Gibanje
in zdravje za dobro psihofizično počutje, kar bo delno
nadomestilo program Zdrav življenjski slog, ki se je z novim
šolskim letom ukinil.
DKH

Foto: OŠ Pivka, Dragica Jaksetič

Na pivški osnovni šoli je šolski prag letos prvič prestopilo
44 prvošolcev, od tega 8 učencev obiskuje podružnično
šolo v Šmihelu. Prvi šolski dan bo prvošolcem nedvomno
ostal v lepem spominu, saj si je šola tudi letos prizadevala za
prijeten sprejem in nepozabno prvo šolsko izkušnjo. V športni
dvorani Skala je bil namreč za učence in njihove starše skrbno
pripravljen krajši kulturni program, z nagovorom ravnateljice,
podžupana in predstavnika Sveta za preventivo in varstvo v
cestnem prometu ter sprejemom prvošolcev v šolsko skupnost.
Kot se za prvi šolski dan spodobi, je bil ta namenjen prvemu
spoznavanju sošolcev, učiteljev ter prostorov. Ob praznični
torti je bilo to zagotovo lažje in bolj prijetno.

Dragi učenci, drage učenke, spoštovani starši!

Izobraževanje

Pred nami je novo šolsko leto in z njim nove naloge ter izzivi,
ki nas čakajo, da jih čim uspešneje uresničimo. Verjamem,
da bo šolsko leto bogato in pestro, saj se bodo ob pouku
prepletale tudi raznolike dejavnosti, ki bodo bogatile znanje
in izkušnje vseh nas.
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Učenci in učenke, pomemben korak na poti k uspehu so
jasno postavljeni cilji. Za dosego le-teh potrebujete veliko
marljivega dela in vztrajnosti. Vsi strokovni delavci si želimo,
da prihajate k pouku pripravljeni, pri njem sodelujte in
odkrivate svoja močna področja ter izkoristite priložnosti,
da jih z našo pomočjo še razvijate. Za uspešno delo pa je
pomembno tudi prijetno delovno ozračje, ki ga bomo dosegli,
če bomo spoštovali drug drugega, si pomagali in odgovorno
sprejemali prave odločitve.
Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo
mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke,
je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto
prenesite na svoje otroke.
Albert Einstein

Starši, redno spremljajte šolsko delo in napredek svojega
otroka. Vzpodbujajte ga k izpolnjevanju vsakodnevnih
šolskih in drugih obveznosti. Vabimo vas, da se udeležujete
roditeljskih sestankov, govorilnih ur in predavanj, ki jih
organiziramo za vas. Vsi strokovni delavci šole si želimo
rednega sodelovanja z vami.
Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje
otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost.
Franklin D. Roosevelt

Naj bo novo šolsko leto uspešno!

Alenka Tomšič, ravnateljica

PRVI ŠOLSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI KOŠANA
Osnovna šola Košana je letos še posebej ponosna na svoj
razred prvošolcev. Prvič je šolski prag letos prestopilo kar 20
učencev. Gre za najštevilčnejši razred doslej, kar je nedvomno
zagotovilo, da bo na šoli posebno razigrano in veselo vzdušje,
druženje med številnimi sošolci pa še prijetnejše.

Osnovna šola Košana v letošnjem letu uvaja posebno novost,
ki jo na območju občine do sedaj še ni bilo, in sicer šolanje na
domu.
DKH

Foto: OŠ Košana, Dragica Jaksetič

Košanska šola je tako kot vsako leto sprejemu prvošolcev
namenila posebno pozornost. Prvi šolski dan jim bo
zagotovo ostal v lepem spominu. Dobrodošlico je učencem in

staršem izrekla ravnateljica, podžupan, predstavniki policije,
Združenja šoferjev in sveta za preventivo v cestnem prometu.
Starejši učenci pa so za njih sooblikovali kulturni program, ki
jim je približal dejavnosti in vzdušje, ki vladajo na šoli.

Dragi učenci, drage učenke, spoštovani starši!

Spoštovani starši, pozorno in redno spremljajte šolsko delo
in napredek svojega otroka. Z njim preživite več časa, mu
prisluhnite in se veliko pogovarjajte. Z lastnim zgledom ga

učite izpolnjevanja vsakodnevnih šolskih in drugih obveznosti.
Vsi strokovni delavci šole si želimo rednega sodelovanja z
vami, če je le mogoče v živo na govorilnih urah in roditeljskih
sestankih ter na predavanjih v okviru šole za starše.
Srečno na novi poti, poti učenosti!
Neva Brce, ravnateljica in kolektiv OŠ Košana

Izobraževanje

Začenja se novo šolsko leto. Upam, da ste se na počitnicah
in dopustu spočili in si nabrali novih moči za obveznosti, ki
nas vse skupaj čakajo naslednjih deset mesecev. Da bomo
uspešnejši pri uresničevanju skupno zastavljenih ciljev, lahko
skozi vse leto redno spremljajte našo spletno stran na naslovu
www.os-kosana.si, kjer si boste poleg šolske publikacije
ogledali še druge aktualne informacije o življenju in delu
na naši šoli. V šolsko leto 2018/2019 vstopamo z rekordnim
številom dvajsetih prvošolcev, na kar smo zelo ponosni.
Nadaljujemo s triletnim projektom motiviranja za učenje ter
drugačnimi oblikami učenja in poučevanja ter z že utečenimi
projekti Zdrava šola, Shemo šolskega mleka, Šolski vrtovi,
Kmetijskim in Čebelarskim krožkom ter učilnico na prostem.
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ŠOLSKI PREVOZI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
Objavljamo vozne rede za novo šolsko leto 2018/2019 za Osnovno šolo Košana in Osnovno šolo Pivka.
Počitniški dnevi se iztekajo, učenci ste polni novih moči in idej, zato vam želimo uspešno šolsko leto. Ne pozabite na pravila
lepega vedenja na avtobusu ter avtobusnih postajališčih.
Srečno!

Osnovna šola Košana
Kombi prevoze izvaja šola, vozni red je sledeč:
ura

odhod iz vasi

ura odhoda iz šole prihod

6.55

Suhorje

7.00

Buje

7.10

Ribnica

7.12

Mrzlek

7.07

Nova Sušica

7.10

Stara Sušica – vas

7.11

Stara Sušica

7.20

OŠ Košana

7.26

Kal

14.00

14.05

7.38

Volče

14.00

14.16

7.45

Čepno

14.00

14.22

7.50

OŠ Košana

Avtobusni prevoz za popoldanski
odvoz otrok za smer Buje:
ura odhoda iz šole
14.10
14.13
14.14
14.18
14.21
14.23
14.28
14.33

prihod
OŠ Košana
Stara Sušica
Stara Sušica – vas
Nova Sušica
Mrzlek      
Ribnica   
Buje    

Suhorje

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d. o. o.,
podizvajalec Edo Tours, Uroš Žagar s. p.

Osnovna šola Pivka
Pivka – Petelinje – Selce

Zagorje – Parje – Pivka

odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

odvoz

odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

odvoz

7.21

Pivka

13:45

14:40

6.54

Zagorje

13:47

14:50

7.19

Petelinje

13:47

14:42

6.56

Drskovče

13:45

14:48

7.17

Selce

13:49

14:44

6.57

Parje

13:44

14:74

6:59

Radohova vas

13:42

14:45

7:01

Pivka

13:40

14:43

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d. o. o.

Izobraževanje

Juršče – Trnje/Pivki – Pivka
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odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

odvoz

7:00

Juršče

14:04

15:19

7:05

Palčje

13:59

15:14

7:09

Parje

13:55

15:10

7:13

Klenik

13:51

15:06

7:15

Trnje/Pivka

13:49

15:04

7:19

Pivka

13:45

15:00

Prevoz izvaja družba NOMAGO, d. o. o. in podizvajalec
LARIS d. o. o.
Mala Pristava – Pivka – Mala Pristava
odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

odvoz

6:45

Mala Pristava

14:24

15:09

6:46

Nadanje selo

14:23

15:08

6:51

Narin

14:18

15:03

Prevoz izvaja družba NOMAGO d. o. o.

6:55

Velika Pristava

14:14

14:59

6:57

Šmihel

14:12

14:57

Gradec – Pivka – Gradec

6:58

Šmihel (K)

14:11

14:56

7:03

Kal - vas

14:06

14:51

7:05

Kal

14:04

14:49

7:09

Hrastje

14:00

14:45

7:14

Pivka

13:55

14:40

odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

7.20

Gradec

13:50

7.25

Pivka

13:45

Prevoz izvaja Edo Tours, Uroš Žagar s. p.

Prevoz izvaja Edo Tours, Uroš Žagar s. p.

Slovenska vas – Pivka – Slovenska vas
odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

7.05

Mala Pristava

15:05/15:10

7.10

Nadanje selo

15:05/15:10

7:15

Narin

15:05/15:10

7:20

Velika Pristava

15:05/15:10

Slovenska vas – Pivka – Slovenska vas
odhodi

avtobusna postajališča

odvoz

7.20

Slovenska vas

13:50

7.22

Petelinje

13:47

7:25

Pivka

13:45

Prevoz izvaja Edo Tours, Uroš Žagar s. p.
Občina Pivka

RRA Zeleni kras, d.o.o. je dne 24.8.2018 objavila

vas vabi k vpisu v
programe 2018/19
1 OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
2 NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

socialni oskrbovalec na domu, računovodja, varuh predšolskih otrok

3 PROGRAMI ZA ZAPOSLENE

digitalna pismenost, tuji jeziki, slovenščina za tujce, programi za poklicno in
življenjsko uspešnost
Brezplačno za starejše od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo.

4 PROGRAMI ZA BREZPOSELNE

programi aktivne politike zaposlovanja (tečaji, NPK …), socialna aktivacija

5 PROGRAMI ZA PROSTE URICE

tečaj šivanja in krojenja, cvetličarske delavnice, eterična olja in ajurveda, različni
ustvarjalni in tematski dogodki

6 BREZPLAČNO SVETOVANJE

informiranje, svetovanje in pomoč pri izbiri izobraževalnega programa ali
kariernem razvoju

7 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
programi za upokojence

8 VEČGENERACIJSKI CENTER TOČKA MOČI
brezplačni tečaji, delavnice in predavanja

Več o nas:
W: www.lu-postojna.si
T: (05) 721 12 80
E: lu-postojna@zavod-znanje.si

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV
SOFINANCIRANJA KADROVSKIH
ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev
s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih
štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski
statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske
štipendije skladno z Zštip-1 in sklenjenimi pogodbami o
štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski stopnji
študija in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

ROK ZA PRIJAVO

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od
3.9.2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno
30.9.2019.
Več informacij na spletni strani www.rra-zk.si ali:
Tadeja Pecman Penko, tadeja@rra-zk.si, 05 721 22 32
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

PREDPOČITNIŠKI IN POČITNIŠKI UTRINKI IZ NADANJEGA SELA

Prišel je mesec julij in z njim vikend kampiranja. Že nekaj časa
je v društvu tlela ideja, da bi se na kampiranje podali dlje od
domače vasi, in s tem okrepili druženje med vaščani. Letos

Vaška skupnost Nadanje selo in Vaško društvo Nad´nska lipa

Izobraževanje

V začetku meseca junija smo na travnatem igrišču pri Pilu
postali bogatejši za plezalne oprimke, ki smo jih namestili na
balvansko steno. K novi pridobitvi nam je finančno pomagala
Občina Pivka. Z oprimki smo želeli otrokom ponuditi
možnost urjenja plezalnih spretnosti na drugačen način. Poleg
plezanja so imeli otroci in odrasli možnost preizkusiti tudi
svoje ravnotežje na slacklinu, ki smo ga napeli med drevesa.
Ja, ni bilo lahko, so priznali tisti, ki so poizkusili.

nam je uspelo. Podali smo se v kamp Menina v Savinjski dolini.
Ker je v istem terminu v kampu potekal družinski adrenalinski
vikend, smo imeli veliko možnosti aktivnega preživljanja
prostega časa. Poleg kopanja v hladnem jezeru so se otrokom
gotovo najbolj vtisnile v spomin sladke penice in hrenovke, ki
so jih zvečer pekli nad žerjavico. Bilo je veliko smeha in dobre
volje. Ker smo bili vsi skupaj nad videnim navdušeni, upamo,
da se nam prihodnje leto pridruži še kakšen udeleženec več.

Foto: Andrej Žnidaršič, Ksenija Belcer Žnidaršič

Za uvod smo se podali na kolesarjenje. Pot nas je vodila čez
Šmihel do Narina v Veliko Pristavo, Malo Pristavo in nato
zopet v domači kraj Nadanje selo. Ob prijetnem vzdušju in
kramljanju smo si privoščili še posladek – veliko kepico
vaniljinega sladoleda.
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TOČKA MOČI VGC KRPANOV DOM PIVKA
V Točki moči Krpanov dom Pivka smo poletje zaključili s
počitniškimi delavnicami za naše najmlajše. Izdelovali smo
slike v tehniki monotopije, izdelovali okraske iz slanega testa,
oblikovali okvirje za slike in lovili sanje.
Prve jesenske dni smo se seznanili s kriptovalutami, načini
poslovanja z njimi in ali je vlaganje vanje smiselno ali ne.
Dejavnosti v jeseni:
Ob petkih od 8.30 do 11.30: Klepet ob čaju ali kavi,
medgeneracijsko druženje, ki nam polepša dan s prijazno
besedo in smehom ter nas navda z veseljem. Vabljeni, da se
nam pridružite pri projektu Kvačkamo za vrtec.
Pridne roke kvačkaric bodo v sodelovanju z Občino Pivka in
Vrtcem Pivka kvačkale igrače namenjene otrokom vključenim
v vzgojno-varstveno dejavnost Vrtca Pivka. Nastali izdelki
bodo kakovostne didaktične igrače, primerne za vse starostne
skupine, tudi za najmlajše, saj so idealne za stiskanje, žvečenje
in grizljanje. Lahko pa se nam pridružite samo pri klepetu in
kavi in si popestrite dopoldan.
V torek, 18. 9. 2018, ob 18.00 bo v prostorih VGC Točka moči
Pivka potekalo predavanje STROKOVNO IN NARAVNO
ZDRAVLJENJE.
Z nami bo Dhatu Cener iz Ljubljane, kjer se ukvarjajo
z strokovnim in naravnim zdravljenjem: manualno

medicino, akupunkturo, hirudo-akupunkturo (tretma s
medicinskimi pijavkami), pulzno diagnostiko, homeopatijo,
moksibustijo, ventuzami itn. Na predavanju, ki bo potekal
v obliki razgovora, nam bodo predstavili svojo dejavnost in
poskusili odgovoriti na vprašanja: kako izboljšati kvaliteto
življenja, kako se znebiti psiholoških in fizičnih težav: težav
s hrbtenico in živčnim sistemom, artritisom, putiko, visokim
holesterolom in aterosklerozo, avtoimunskimi boleznimi,
hujšanjem in razstrupljanjem jeter in celotnega organizma.
Predstavili bodo zdravljenje depresije, zdravljenje sladkorne
bolezni in luskavice, zdravljenje debelosti in visokega pritiska,
zdravljenje neplodnosti (za družino), težave s prostato.
Zaželena je predhodna prijava do 16. 9. 2018 na:
Tel. št. 05 714 50 22 v dopoldanskem času
Preko portala na spletni strani www.tockamoci.si
Na mail: vgc.ilbistrica@gmail.com.
V primeru premajhne zainteresiranosti bo predavanje
odpovedano.
Od 1. 10. 2018 do 4. 10. 2018 bo v prostorih VGC Točka moči
Krpanov dom potekalo ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO –
BIOTERAPIJA KOT POT DO SAMOZDRAVLJENJA pod
vodstvom Sabine Pirman Kočevar.
Zdravljenje bo potekalo v popoldanskem času od 17.00
dalje. Posamezniki bodo naročeni na pol ure, zato so
obvezne predhodne prijave!
Prijave in informacije: Sabina Pirman Kočevar, 031/840-976
ali na sabina@drustvo-medius.si.
Zaželen prostovoljski
posameznika.

prispevek

po

zmožnostih

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka,
na oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.tockemoci.si
in facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica.
Dosegljivi smo na tel. št. 714 50 22 ali meil: vgc.ilbistrica@
gmail.com.
Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

Izobraževanje

ORATORIJ V ŠMIHELU
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V Šmihelu je med 16. in 19. avgustom že
četrto leto zapored potekal oratorij, na
katerem smo se letos spoznavali s škofom
Friderikom Barago, ki je širil krščansko
vero med indijanskimi plemeni v Severni
Ameriki.
V treh dneh smo se odpravili na pravo
potovanje iz Slovenije po Evropi do
Lizbone, tam smo vstopili na ladjo, ki nas
je popeljala čez ocean v Severno Ameriko k
pravim Indijancem. Po poti smo se naučili
veliko o Baragovem življenju in delu, otroci

so postali mali Indijančki, animatorji
pa vrhovni poglavarji plemen. Postavili
smo indijansko vas, streljali z loki, pletli
zapestnice, peli, plesali in si izdelali
svoje nahrbtnike. Lepe vtise smo strnili
v nedeljo pri sveti maši, po njej pa se
celo posladkali s torto. Velika zahvala
za pomoč pri izvedbi oratorija gre
župniku Marjanu, ekipi animatorjev in
kuharicam, ki so skrbele za preko 80
lačnih želodčkov.
Tekst in foto: Tinkara Volk

SOCIALNA AKTIVACIJA
Konec junija smo na Zavodu Znanje, na Ljudski univerzi
Postojna, pričeli z izvajanjem programa socialne aktivacije.
Program za posamezno skupino traja pol leta in je namenjen
predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, ki so
zaradi različnih razlogov dolgotrajno brezposelni.
Cilj projekta je opolnomočenje oseb iz ranljivih skupin
ter okrepitev povezovanja različnih deležnikov (center za
socialno delo, urad za delo) v lokalnem okolju, ki se aktivno
ukvarjajo s temi osebami.

Helena Bizjak,
vodja programa socialne aktivacije

Udeleženci socialne aktivacije pomagajo vzdrževati Čutni park
v Postojni.

V STISKAH NISTE SAMI
Tudi letos smo z otroki, ki obiskujejo učno pomoč, ob
zaključku šolskega leta imeli na Škofovem vrtu piknik. Otroci
so z raznimi igrami na vrtu izražali nepopisno veselje ob
uspešnem zaključku šole.

Ugotavljamo, da je vedno več povpraševalcev za hrano in
ostalo pomoč. Hrana se je podražila, pokojnine in plače
so nizke. Ko se plača vse obveznosti, ostane malo ali nič za
vsakdanje preživetje.

OŠ Pivka je gostila otroke iz tujine. Skupaj z našimi otroki
so zbirali oblačila in šolske potrebščine. V ta namen je bil
postavljen voziček v Sparu. Pivški osnovnošolci so zbrali
35 zvezkov, otroci iz pivškega vrtca so zbrali 20 zvezkov
in 3 tempera barvice, otroci iz OŠ Košana pa 38 zvezkov.
Za uspešno akcijo se vsem sodelujočim zahvaljujemo in se
priporočamo naprej.

Še naprej posojamo bolniške postelje in ostale pripomočke
za nego bolnikov, kar pač imamo na voljo. Vsi, ki kaj od
tega potrebujete, se lahko obrnete na nas. Ravno tako pa
sprejemamo pripomočke za bolnike. Če imate kaj, kar ne
potrebujete, nam lahko prinesete.

Med šolarje smo razdelili 49 bonov v skupni vrednosti 1470
evrov. Razdelili smo 15 šolskih torb in 73 šoloobveznih otrok
je prejelo zvezke. Upamo, da smo s svojim prispevkom
šolarjem olajšali vstop v novo šolsko leto.

Sodelavci Karitas se zelo razveselimo vsega darovanega,
pa naj si bo darovalec občina, donator ali dobrotniki.
Ob tej priložnosti se vsem za darovana sredstva iskreno
zahvaljujemo. Vsem iskrena hvala.
Župnijska Karitas Pivka

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Z izvajanjem programa smo začeli konec junija. Udeležencem
nudimo pestre delavnice (motivacijske, ustvarjalne, delavnice
zdravega načina življenja in prehrane, reševanja konfliktov,
zastavljanja ciljev …), tečaje računalništva in tujih jezikov,
poleg tega pa tudi delovno okupacijo, ki jo izvajamo na
Zavodu Human.Si ter na projektu Čutni in užitni parki, kjer
vzdržujemo zasaditev. Udeleženci za svojo večurno prisotnost
v programu dobijo nagrado, plačilo za malico in povrnitev
potnih stroškov.

Program socialne aktivacije je projekt Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo od leta
2017 do leta 2022 sofinanciran s strani Republike Slovenije in
Evropskega socialnega sklada.
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OBVESTILO O DELOVANJU
PEDIATRIČNE AMBULANTE
Občina Pivka in Zdravstveni dom Postojna sta v poletnem
obdobju zaključila z ureditvijo novih prostorov v Zdravstveni
postaji v Pivki, zato obveščamo vse paciente pediatrične
ambulante, da je z mesecem septembrom ambulantna v
Pivki ponovno pričela obratovati. Pediatrična ambulanta bo
delovala v novih samostojnih prostorih dvakrat tedensko,
vhod v ambulanto bo iz zadnjega dela stavbe.

Ordinacija, v kateri bosta za vaše otroke skrbeli
zdravnica Jelena Pajović, dr. med., spec. druž. med.
in Bernarda Udovič Tomšič, bo imela v Pivki sledeč
ordinacijski čas:
• Ob torkih od 7.30 do 12.00.
• Ob petkih od 7.30 do 11.00.

Ostale dni v tednu ambulanto lahko obiščete v Postojni
po sledečem razporedu:
• Ob ponedeljkih od 7.30 do 14.00 (od 8.00 do 11.00
preventivni pregledi).
• Ob torkih od 12.15 do 14.15 za kurativne preglede.
• Ob sredah od 7.30 do 14.00 (od 8.00 do 11.00
preventivni pregledi).
• Ob četrtkih od 13.00 do 20.30 (od 14.00 do 17.00
preventivni pregledi).
• Ob petkih od 11.45 do 13.45 za kurativne preglede.
Zdravstveni dom, Občina Pivka dr. Franca Ambrožiča Postojna

DELO POLICIJE V POLETNIH MESECIH

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Policijska postaja Postojna izvaja naloge policije na območju
občin Postojna in Pivka. V obdobju od maja do avgusta, to
je v toplejših mesecih, v času turistične sezone 2018, ko se
obremenjenost glavnih in regionalnih cest občutno poveča,
je ena primarnih nalog policistov skrb za varen in nemoten
potek prometa.
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Policisti policijske postaje Postojna smo na območju občine
Pivka vsakodnevno, kjer izvajamo aktivnosti za zagotavljanje
varnosti cestnega prometa. Tako smo policisti v navedenem
obdobju zaznali 96 kršitev cestno prometnih predpisov.
Poudariti velja, da je v 46 primerih šlo za voznike motornih
vozil, ki svoje hitrosti v naselju niso prilagodili cestno
prometnim predpisom v 6 primerih pa za voznike, ki so vozili
pod vplivom alkohola.
Na območju občine Pivka smo policisti obravnavali 21
prometnih nesreč. V 5 prometnih nesrečah so se udeleženci
lažje telesno poškodovali v preostalih 16 pa je nastala le
materialna škoda.

ovadba zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega
dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi
drogami.
Na območju občine Pivka je v poletnih mesecih potekalo
več javnih prireditev, ki so minile brez večjih kršitev javnega
reda. Na tem mestu je potrebno poudariti, da so organizatorji
prireditev zgledno sodelovali s policisti, upoštevali naše
nasvete in priporočila, zaradi česar je bila zagotovljena visoka
raven varnosti obiskovalcev. Tudi v bodoče si policisti želimo
tovrstnega sodelovanja.
Zakorakali smo v september, na cestah in v okolicah šol in
vrtcev so v prometu udeleženi naši najmlajši. Bodite pozorni
nanje. Starše pozivamo, da poskrbijo za varen prevoz otrok
v šolo in iz nje, pri tem naj dosledno uporabljajo varnostne
pasove ter otroške sedeže. Zgled vleče.
Policisti policijske postaje Postojna vam želimo prijeten in
varen preostanek poletja.

Na področju kriminalitete smo policisti na območju občine
Pivka zaznali 19 kaznivih dejanj. Med njimi smo obravnavali
pet vlomov v stanovanja oziroma stanovanjske hiše. V
navedenih primerih je bil tarča nepridipravov predvsem denar
ter zlatnina. Zato policisti pozivamo občane naj poskrbijo za
samozaščitno ravnanje. V primeru daljše odsotnosti z doma
naj nekdo skrbi za njihovo premoženje. Prav tako opozarjamo,
da hranjenje vrednejših predmetov oziroma večjih količin
denarja doma in na običajnih mestih ni najpametnejša izbira.
Policisti policijske postaje Postojna smo v začetku meseca
avgusta v sodelovanju s kolegi iz Logatca pri 44 - letnem
Pivčanu, na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo.
V hišni preiskavi je bilo zaseženih več vrst prepovedanih drog
v različnih količinah, ki jih je osumljeni hranil za nadaljnjo
prodajo. Zoper 44 - letnika bo na tožilstvo podana kazenska

Urban Troha
Višji policist I
Vodja policijskega okoliša Pivka

NAMESTITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI ''VI VOZITE'' 2018
V Ljubljani je 23.8.2018 potekala
slovesna podelitev prikazovalnikov
hitrosti, ki so jih posamezne občine
pridobile na javnem pozivu Javne
agencije
Republike
Slovenije
z
naslovom Namestitev prikazovalnikov
hitrosti "Vi vozite" 2018. Občina
Pivka je bila uspešna na pozivu in
prejela v 10-mesečni brezplačni najem
prikazovalnik hitrosti, ki ga bomo
namestili v okolici šole v Košani. Na
slovesnosti je prikazovalnik hitrosti v
imenu Občine Pivka prevzel predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Ernest Margon.
Občina Pivka

DELOVNO POLETJE
Vroče poletne dni so bile za Društvo Vita Pivka in njegove
ekipe POMAGAJMO (sebi in drugim) – PSD zelo delovne.
Nadaljevali so z delavnicami za kvalitetnejše življenje: od
laične prve pomoči do ravnanj v različnih kriznih situacijah,
udeleženci so spoznavali zdravilna zelišča in začimbe, se učili
priprave enostavnih, vendar okusnih in zdravih jedi. S starši
so se na delavnicah pogovarjali o vzgoji otrok, nadaljevali
s partnerskimi odnosi in vajami za boljše počutje. Veliko
pozornost so namenili ravnanju z živalmi in varovanju okolja.
Redno izvajajo svetovanja, izobraževanja in inštrukcije s
področja delovanja društva ter nudijo psihosocialno pomoč
in psihološko podporo.

VABILO
V soboto, 15. 9. 2018
bo Društvo Vita Pivka z ekipo POMAGAJMO
(sebi in drugim) – PSD in z vodniki reševalnih
psov Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna
ponovno sodelovalo na dnevu odprtih vrat
vojašnice Pivka.

Društvo Vita Pivka

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Obiskovalci bodo od 10. ure dalje lahko na lutki obnovili
znanje temeljnih postopkov oživljanja z in brez defibrilatorja,
se naučili uporabe trikotnih rut v »pomoči sebi in drugim«
in izvedeli še veliko koristnega v povezavi z zdravjem,
prepoznavanjem in obvladovanjem stresa, kvalitetnimi
medsebojnimi odnosi, se seznanili z iHELP varnostno
mrežo, se pogovorili o ukrepih v zvezi s požarno in splošno
varnostjo ter spoznali delo vodnikov reševalnih psov, vpisali
svoje pasje ljubljenčke v malo pasjo šolo in dobili veliko
koristnih informacij v zvezi s pasjimi prijatelji. Seveda pa se
bo v soboto dogajalo še marsikaj zanimivega, saj bo poleg
ekipe PSD in KVRP sodelovalo tudi več drugih društev s
svojimi predstavitvami.
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etra
PowerTeam (P

& Tjaša)

TELESNO IN MISELNO ZDRAVA NOSEČNOST

Čas nosečnosti je prav poseben in zelo pomemben dogodek v
življenju vsake ženske. Je obdobje, ko gre nosečnica skozi mnoge
spremembe tako na telesni kot tudi duhovni ravni. Vsem tem
spremembam je potrebno dati prostor, kar se lahko zgodi, če se
znamo umiriti in prisluhniti svojemu telesu. S pravilno vadbo v
času nosečnosti krepimo predvsem tiste mišične skupine, ki so med
nosečnostjo najbolj obremenjene, okrepimo mišice medeničnega
dna, poudarek je tudi na pravilnem dihanju. Z vadbo in rednim
gibanjem tako pripomoremo k izboljšanju nosečniških težav, kot
so bolečina v križu, zatekanje nog, slaba drža, utrujenost, ublažimo
posledice vsakdanjega stresa, s sprostitvenimi tehnikami pa se
nosečnica lažje pripravi na porod, hkrati pa se počuti tudi bolj
samozavestno. Za vse tiste, ki bi rade izvedele več, vas Petra
in Tjaša vabita, da se jima pridružite na delavnicah na temo
TELESNE IN MISELNO ZDRAVE NOSEČNOSTI. Predstavili
vam bosta fiziološke in anatomske spremembe značilne za to

obdobje, prikazali bosta tudi kakšno vadbo in katere vaje smemo
ali ne smemo izvajati v času nosečnosti. Skrb za redno telesno
aktivnost v nosečnosti je zelo pomembna. Bodoča mamica naj
bi bila aktivna vsaj trikrat tedensko, vendar ne gre za visoko
intenzivne vadbe, temveč za vadbe, s katerimi poskrbi za svoje
zdravje in za zdravje otročka. Vsaka nosečnica mora poskrbeti,
da je psihično in fizično pripravljena na nosečnost, porod ter tudi
na okrevanje po porodu.
Delavnice bodo potekale v sproščenem duhu. Odločitvi za
delavnice je pripomoglo predvsem mnenje, da bosta s tem lahko
marsikateri nosečnici pomagali premagati strah pred porodom,
razne težave ali bolečine med nosečnostjo ter jim ponudili boljše
počutje in samopodobo. Njuna gostja bo tudi terapevtka Mojca
Gantar, ki bo nosečnice preko delavnice popeljala v svet poroda
skozi oči novorojenčka.

Predstavitev organizatork delavnic:
Petra je ustanoviteljica podjetja P.Boutique, pilates po meri
posameznika ali kot sama pravi, s svojimi udeleženci ustvarja
butični svet pilatesa. S pilatesom se aktivno ukvarja že deset let,
letos pa vstopa v peto sezono poučevanja pilatesa. Po izobrazbi
magistrica ekonomskih in poslovnih ved, sicer pa certificirana
inštruktorica pilatesa pri Gimnastični zvezi Slovenije. Za njo
so številna izobraževanja, delavnice in kongresi, ki ji dajejo
navdih in širino, predvsem pa da lahko znanje in svojo energijo
prenaša na svoje udeležence. V zadnjem letu aktivno deluje tudi
na področju promocije zdravja na delovnem mestu, še posebej
pa je ponosna na svoje pilateske in pilatese, stanovalce v Domu
starejših občanov Ilirska Bistrica. Obožuje življenje ter je skoraj
vedno nasmejana in polna energije.

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

P.Boutique, pilates po meri posameznika, 031/850-806,
erjavec.petra@gmail.com
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V MESECU OKTOBRU SE BODO DELAVNICE
IZVAJALE TUDI V PIVKI IN POSTOJNI.

KDAJ?

T e m a t s k a

Tjaša je diplomirana kineziologinja, vaditeljica skupinskih
vodenih vadb, vaditeljica pilatesa, učiteljica plavanja in vaditeljica
gimnastike. Glede na dokončan študij Aplikativne kineziologije
na Fakulteti za zdravstvene vede v Izoli se ukvarja s
preučevanjem človeka v gibanju pri vsakodnevnih
opravilih, med vadbo, po poškodbah … Tjaša
je tudi ustanoviteljica pilates skupine Tjašalates
v Pivki. Pravi, da vse, kar želiš doseči, mora
priti iz srca (Susanna Clark). Diplomirala je iz
teme Telesna aktivnost za nosečnice v zadnjem
trimesečju ter pozneje postala tudi vaditeljica
individualnih priprav na porod. Želi si pomagati
ljudem, jih pripeljati do zdravega in boljšega
vsakdana, promovirati zdrav način življenja,
predvsem pa širiti veselje, smeh, radost, mir in
ljubezen.
Tjašalates, vadba za ženske, 040/687-311,
tjasa.savkovic@gmail.com

Sobota, 15. 09. 2018 od 10:00 do 13:00 ure
KJE? Jurčičeva ulica 1, Ilirska Bistrica

d e l a v n i c a :

 A n a t o m s k e s p r e m e m b e v n o s e č n o s t i (TJAŠA SAVKOVIĆ, dipl. kineziologinja)
 V a r n a v a d b a v č a s u n o s e č n o s t i (PETRA ERJAVEC, inštruktorica pilatesa)
 N o s e č n o s t i n p o r o d s k o z i o č i b o d o č e g a n o v o r o j e n č k a (MOJCA GANTAR, terapevtka)

prijave so OBVEZNE, saj je število mest OMEJENO!

10% popust
s kuponom za bralke Pivškega lista

Prijava in več informacij o sami delavnici:
T J A Š A S AV KOV I Ć ( 0 4 0 / 6 8 7 - 3 1 1 ) a l i P E T R A E R J AV E C ( 0 3 1 / 8 5 0 - 8 0 6 )

powerteampilates@gmail.com

# P o w e r Te a m
Katarina Temkova

SOPOTNIKI Z VAMI TUDI MED POLETJEM
Končno smo pričakali poletje in s
tem »poletne pogovore« v našem
sopotniškem avtomobilu. Veliko smo si
medsebojno svetovali na področju vrta
in zelenjave, ugotavljali ali so paradižniki
na vrtu bolni ali ne, medsebojno smo si
delili nasvete za kuhanje marmelade, pa
tudi recepti za vlaganje kumaric so bili
na sporedu v avtomobilu.
Sopotniki poleti ne počivamo, ampak
smo bili v Pivki zelo aktivni, saj smo
imeli prevoze vsak dan, nekajkrat celo
več prevozov v enem dnevu. Največ
prevozov je bilo k zdravnikom in
specialistom v Postojno, pa tudi v
Sežano smo peljali, Novo gorico in Izolo.
Vozili smo tudi v trgovino, na banko, na
pokopališče, na fizioterapijo pa tudi pri
frizerju smo bili. Kot vidite na sliki, smo
gospoda pripeljali na obisk h gospe v
Domu upokojencev v Postojni.
Sopotniki smo brezplačni prevozi
za starejše in če želite lahko tudi vas
odpeljemo na obisk, k zdravniku, v
trgovino, na banko ali da opravite
kakšen drug opravek.

Pokličite nas na telefonsko številko 051 657 555 en teden vnaprej,
dogovorite svoj prevoz s koordinatorko Martino in nato mirno čakate datum vašega
opravka. Veselimo se vašega klica in druženja med potjo.
Človek človeku Sopotnik.

Martina Stegel,
koordinatorka enote Pivka

ZA LEPŠI PRVI ŠOLSKI DAN
Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Akciji Otroci za otroke, s katero
v sodelovanju s šolami zbiramo
šolske potrebščine, smo dodali
še akcijo Za prvi šolski dan.
Skupaj z mnogimi donatorji
smo zbrali nove šolske
potrebščine, za otroke iz
socialno ogroženih družin pa
smo zagotovili tudi vrednostne
bone, tako da so si za prvi šolski
dan lahko sami kupili tisto, kar
so si želeli oziroma potrebovali.
Vsem, ki ste nam pomagali,
iskrena hvala!
Donatorji, ki so nam pomagali
v akciji: Papirnica Kocka
Scripta – Marjan Nagode,
Sonja Garmuš, zasebna splošna
ambulanta, Profiles d.o.o.,
Sitor, stiskalnice d.o.o., Adriatic
Slovenica d.d., PE Postojna, Bea
d.o.o..

Erika Dekleva, Območno združenje Postojna - Pivka
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PROSTOVOLJKA V GAMBIJI
Lucija Zalar iz Pivke je stara 24 let. Po poklicu je veterinarski
tehnik in dela na veterinarski kliniki v Ljubljani. Trenutno
zaključuje faks zdravstvene nege v Novi Gorici. Je tudi
športnica, ki že 17 let keglja. Svoj prosti čas namenja predvsem
prostovoljstvu. 1. septembra je odšla kot prostovoljka v
Afriko v Gambijo v okviru programa Potuj kot prostovoljec.
Ideja programa se je rodila na osnovi projekta botrstev,
preko katerega se direktno pomaga otrokom v Gambiji.
Prvotno zaradi želje, da botri, ki imajo varovance v Gambiji,
le te spoznajo in jih obiščejo, pozneje tudi za vse, ki si želijo
obiskati in spoznati to črno celino, tako da se aktivno vključijo
v prostovoljno delo na različnih področjih.

arhitekture v času poletnega tabora 2018 in zimskega tabora
2019. Sama sem prostovoljne prispevke zbirala tako, da sem
šivala nahrbtnike iz afriškega blaga in jih skupaj z majicami
z motivi o prostovoljstvu prodajala. Pri zbiranju prostovoljnih
prispevkov so mi zelo pomagali tudi prijatelji in domačini
(papirnica Sponkca) ter veterinarska klinika, v kateri delam.
Pridobila sem več kot 20 kg šolskih in medicinskih potrebščin, ki
jih bom sama odnesla v Gambijo.

Zakaj si se odločila za prostovoljstvo v Gambiji?
Odločila sem se zgolj zaradi izkušenj in doživetja. Se mi bo pa
to prostovoljstvo upoštevalo pri opravljanju obvezne prakse za
faks.

Kot prostovoljka potuješ za mesec dni v Afriko v
Gambijo. Kaj boš tam počela?
Kakšne izkušnje in doživetja pričakuješ?
Delala bom v porodnišnici in v azilu za živali. Organizirali pa
bomo tudi poletni tabor za otroke. Ti otroci prihajajo iz zelo
revnih družin in živijo v zelo težkih življenjskih razmerah.
Prostovoljci smo se odločili, da stopimo skupaj in vsem otrokom
v času poletnega tabora omogočimo približno 250 brezplačnih
malic na dan, ki jih bomo sami kupili in razdeljevali. Malica za
enega otroka za tri mesece stane 15 €.

V Afriki pričakujem predvsem sproščenost in dobro voljo.
Izkušnje na področju samostojnosti in spoštovanja ter
sprejemanja drugih kultur in običajev.
Katarina Temkova

Zdravstvo, prva pomoč in prostovoljstvo

Kako boste prostovoljci izpeljali to akcijo in kje
ste dobili sredstva?
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Sama sem dva meseca intenzivno zbirala prostovoljne prispevke
in raznorazne pripomočke (svinčnike, barvice, vodene barvice,
žoge, milne mehurčke, rokavčke, šilčke, barvni papir, zvezke,
lepilne trakove, obliže, radirke, vrvice za izdelovanje nakita,
zobne ščetke, zobne paste, mila in podobno). Če bomo zbrali več
denarja, kot ga potrebujemo za malice, bomo otroke peljali na
izlet (večina se še nikoli ni peljala z avtobusom), preostanek pa
namenili izgradnji izobraževalnega centra. Izobraževalni center
bodo skupaj z gambijskimi študenti gradili slovenski študentje

Lucija na štantu z nahrbtniki, ki jih je sama šivala, in
majčkami z motivi o prostovoljstvu (iz osebnega arhiva).

TABOR GASILSKE MLADINE
Med 24. in 26 avgustom je potekla tabor gasilske mladine, ki
ga je priredila Komisija za delo z mladino pri PGD Pivka. Z
mladimi smo se odpravili na tri dnevni tabor v Lovsko kočo
nad Trnjem. Čeprav je bil glavni namen tabora druženje
mladih, pa smo urnik popestrili tudi z nekaj gasilskimi
aktivnostmi. Kljub deževnemu vremenu, nas je obsijalo tudi
sonce, ki smo ga izkoristili za sprehod in športne dejavnosti
na prostem. Obiskali so nas tudi lovci Vojko, David in Martin.
Predstavili so nam njihovo lovsko družino in delo lovcev.
Poučili so nas o nekaterih živalih in zvereh, ki živijo v naših
gozdovih in pokazali njihove pripomočke potrebne za lov.
Največ pozornosti je pritegnilo prav strelsko orožje.
Velika zahvala gre Lovski družini Pivka, ki nam je kočo
odstopila, še posebej starešini Maljevac Vojku. Zahvala
za pomoč pri izvedbi tabora gre tudi donatorjem: Pivka
perutninarstvo d. d., Mesnica J&B, Farma Hrvatič, Kmetija
Jernuclevi.
PDG Pivka

MLADINSKI DOM TONETA TOMŠIČA

Otroci so v domu imeli precej raznih krožkov /iz zbirke Danicea Čandek

Otroci pred Windischgrätzovo vilo /iz zbirke Danice Čandek
igro, pogovore in veselje.« Morda še nekaj dnevniških utrinkov gospe Cvetke
Velikonja, ki živi kot upokojena učiteljica v Preserju blizu Ljubljane: -28. aprila
1946 leta smo imeli kulturno prireditev v kinodvorani v Št. Petru. Igrali so otroci
ter tudi osebje in moramo priznati, da so se odlikovali. - Za veliko noč je bil dom
očiščen, otroci okopani in preoblečeni. Na veliki ponedeljek, 5.5.1946, smo jih peljali
k maši v Trnje. - 27. oktobra so pričeli kuriti centralno kurjavo, - Vaja za proslavo 7.
novembra, oktobrska revolucija, -vse lepo počistili do božičnih praznikov… Sicer
pa najlepše opisuje življenje otrok sirot stavek, ki ga je napisala ena izmed njih:
»Verjemite, da je bil čas, ki sem ga preživela v domu med sebi enakimi, najsrečnejši
čas mojega otroštva.« V svojih spominih gojenci omenjajo številne učitelje in
vzgojitelje v domu, tako Ado in Janeza Bezeljaka, Maro Žnidaršič, Pepco in Milico
Primožič, Završnik Leopolda, Kalan Ludoviko, Fakin M., Vando Stegovec, Fakin Frigato Marijo, Cibic Franja, Pavlo Kaluža, Buonassisi Vicenza, Antonijo Prelc in
Troha Adelo. Morda je čas v spominu spremenil kakšno ime ali priimek.
Avtor je zbral podatke o gojencih doma, učiteljih in vzgojiteljih in tehničnem
osebju. Posebna zanimivost je bogato slikovno gradivo, ki bi lahko nekoč našlo
mesto v krajevnem muzeju v Windischgrätzovi vili v Pivki, če bo morda do tega
prišlo. Tudi ta prispevek želi biti spodbuda vsakomur, ki se teh časov spominja,
ali je morda živel ali delal v domu. Tako bomo dopolnili mozaik vedenja o našem
kraju, ki vsekakor zasluži tudi tako pozornost. Diči se s prvo omembo v letu 1300
in prihodom železnice 1857, pa gotovo tudi s številnimi zgodbami, ki bi jih radi
ohranili. Vabljeni k sodelovanju.
Kontakt: ernest.margon@gmail.com, gsm 031 689058
Ernest Margon, Kulturno društvo LIPA Pivka

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Starejši prebivalci Pivke se še spominjajo
humane vloge, ki jo je povojna oblast
namenila znani Windischgrätzovi vili
v Pivki, donedavna upravni stavbi
JAVOR Pivka. Tu je bil po koncu druge
svetovne vojne ustanovljen Mladinski
dom Toneta Tomšiča. O tistih časih,
ki so jih njegovi prijatelji preživeli v
mladinskem domu "Toneta Tomšiča"
v Št. Petru na Krasu, je zbral bogato
gradivo, številna pričevanja in obilo
fotografij, »vaški zgodovinar« Vladimir
Grželj, ki živi v Hrpeljah in ki je pri
raziskavah vaške zgodovine naletel tudi
na te zanimive gojence. Prijazno me je
sprejel in dovolil objavo iz njegovega
zbranega dela o tem domu. Morda je
najbolj ilustrativen prispevek Marice
Milosavljevič, ki živi na Baču pri
Materiji: »V Windischgrätzovi vili se je
tako zbralo kakih sto deklic in dečkov
iz vse Primorske. Edino jim je bilo le to,
da so bili vsi ali brez očeta, ali matere in
celo brez obeh. Dobili so ime "Otroci,
sirote vojne". Bili so prvič tako daleč
od doma. Za svoje domače sploh niso
vedeli, ali so še živi ali mrtvi. Tu so bili
zbrani z vseh vetrov. Nekateri korajžni,
drugi prestrašeni, tretji zaprti vase.
Svetla točka je bila le šola v domačem,
slovenskem jeziku. Kajti otroci so se
še spominjali fašizma, italijanskih šol,
prepovedi govora v maternem jeziku.
Ni jim bilo slabega. Dobra hrana, lepe
postelje, čisti prostori, v šoli so govorili
domač slovenski jezik. Le mame in
očeta ni bilo blizu, da jim vlije poguma,
ko jim je težko. Osebje je bilo strogo.
Zjutraj vstajanje, pregled čistoče rok,
ušes in še kaj drugega. Celo vsako jutro
so dobili v kozarec stisnjen sok ene
limone. Z namočenim kazalcem v ta
sok so si potem drgnili zobe in dlesni,
da so bili čisti in zdravi. Delati so morali
v kuhinji, pomivati posodo, pospravljati
prostore, postlati postelje, delati na vrtu.
V sobah so morali pometati, gladiti s
pasto lep parket. Vsi pa so morali biti
vedno zelo čisti. Tudi tedenske preglede
glede uši so imeli. Imeli so vsi enake
obleke, dečki s hlačami, deklice krila,
čevlje, copate, srajce, spodnje hlače.
Vsak teden so se morali redno kopati.
Zjutraj so zgodaj vstali, se umili, uredili.
Sledila je obvezna telovadba in nato
zajtrk. Učiteljice v šoli so bile stroge.
Nepokorščine pri učenju ni smelo biti.
Po kosilu je sledil obvezen počitek, nato
učenje in spet naloge. Le pred večerjo je
bilo nekaj prostega časa za spoznavanje,
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OB 200. OBLETNICI ROJSTVA MIROSLAVA KARLA VILHARJA –

narodnega buditelja, pesnika, pisatelja, skladatelja, časnikarja, politika in župana v Knežaku.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Šestega avgusta letos je minilo 147 let od smrti Miroslava
Vilharja, naslednji mesec, sedmega septembra pa 200 let od
njegovega rojstva.
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Rodil se je v Planini pri Rakeku, dne 7. septembra 1818.
Umrl je 6. avgusta 1871 na Kalcu pri Zagorju. Pokopan je
na pokopališču pri sv. Barbari v Knežaku. Od šestih otrok v
družini je bil Miroslav rojen kot četrti deček. Osnovno šolo
je obiskoval v Postojni, gimnazijo v Šentpavlu na Koroškem,
licej in filozofijo v Ljubljani. Pravo je študiral na Dunaju in
v Gradcu. Leta 1843 je opustil študij ter se istega leta oženil z
Jožefino Dejak, hčerko graščinskega oskrbnika v Senožečah.
Istega leta je od očeta prevzel grad Kalc. Z Jožefino sta
imela devet otrok. Vsi so bili rojeni v Senožečah. Otroke je
glasbeno navdihoval. Za domačega učitelja jim je pripeljal
Frana Levstika. Zaradi njegovega dela poslanca kranjskega
deželnega zbora in zaradi šolanja otrok je družina v letih od
1861 do 1864 živela v Ljubljani pri njegovi edini sestri Tereziji
Mariji. Večkrat so za božične praznike zaradi hudih zim dlje
časa preživeli v Senožečah v dvorcu, kjer so živeli Dejakovi.
Pesnik in pisatelj Fran Levstik je močno vplival na Miroslava
Vilharja. Tako na narodno zavest kot na pisanje pesmi. Skupaj
sta urejala in izdajala politični list Naprej. Izhajal je dvakrat
tedensko, od januarja do septembra leta 1863. Miroslav je
bil lastnik in formalni urednik lista. Zaradi članka Misli o
sedanjih mednarodnih mejah v številkah 14, 15 in 16 je bil
Miroslav Vilhar, ker ni hotel izdati pisca članka, obsojen na
šest tednov ječe. Kazen je odslužil v zaporih na Žabjaku. Z
obsodbo je izgubil poslanski mandat. Družina se je vrnila na
domači Kalc. Politično je deloval kot župan v Knežaku. Dne 9.
maja 1869 je s somišljeniki organiziral »Pivški tabor na Kalcu
poleg Zagorja«, ki se ga je udeležilo približno osem tisoč ljudi.
Na slavoloku tabora je bila izpisana zadnja kitica iz njegove
pesmi Na jezeru: »Čujte gore in bregovi, da sinovi Slave smo!«
Pisal je pesmi in jih mnoge uglasbil. Predčutki je bila njegova
prva v slovenskem jeziku objavljena pesem leta 1845 v
Bleiweisovih Novicah. V samostojni zbirki je izdal Pesmi leta
1860 in Žabjanke leta 1865, ki jih je pisal, ko je prestajal kazen
v ječi. Veliko pesmi je izšlo v koledarjih, ki so bili izdani za
leto 1851, 1863, 1867. Mnogo pesmi je objavil v časnikih,
mnoge so ostale neobjavljene. Uglasbene je izdal v treh
»Šestkah«. Nekatere pesmi so ponarodele: Po jezeru, Na goro,
na goro, Rožic ne bom trgala, Zagorski zvonovi, Lipa zelenela
je. Zavzemal se je in sodeloval je pri ustanavljanju čitalnic.
V šestdesetih letih 19. stoletja so se množično ustanavljale.
Med drugimi je bila leta 1864 ustanovljena čitalnica v Planini,
kjer je Vilhar recitiral svojo pesem z naslovom: Pesem na
čast Planini, ki pa ni bila nikjer objavljena. Leta 1850 je izšla
njegova domorodna, romantična spevoigra Jamska Ivanka.
Do leta 1900 je bila uprizorjena tisočkrat! V letih 1865–1866
je Vilhar izdal več gledaliških igric, ki so izšle v Ljubljani pod
naslovom Vilharjeve igre I-VI.
Po njegovi smrti je bila v goriškem časniku Soča objavljena
burka z naslovom: Vsacemu svoje. Pod naslovom je zapisano:
»To burko nam je slavni pokojni malo pred svojo smrtjo
poslal«. Napisana je bila v letu 1871, v letu pesnikove smrti.

Leta 1888 mu je Slovensko pisateljsko društvo na njegovi
rojstni hiši v Planini postavilo spominsko ploščo. Nasproti
rojstne hiše pa so mu rojaki – izseljenci iz Chicaga – z zbranimi
sredstvi leta 1931 postavili spomenik. Dne 12. avgusta 1906
so mu z veliko slovesnostjo, na kateri se je zbralo okrog štiri
tisoč ljudi, na glavnem trgu v Postojni odkrili spomenik, ki
pa je bil kasnejši fašistični oblasti v veliko napoto. Tako so ga
dne 18. aprila 1926 prvič pomazali s črno barvo. Kasneje so ga
prestavili v kot poleg cerkve. 5. oktobra 1941 so se fašisti znova
znesli nad spomenikom in ga do kraja razdejali. Vilharjev
doprsni kip so odpeljali v Italijo. Šele maja leta 1995 je Odboru
za ponovno postavitev spomenika uspelo na istem mestu, kot
je stal prejšnji, postaviti in 21. maja spomenik odkriti.
Življenje in delo Miroslava je pustilo neizbrisen vpliv na
slovensko zavest ljudi na Notranjskem. Življenje je posvetil
kulturnemu ustvarjanju in političnemu delu zato, da je
ljudi izobraževal in spodbujal k zahtevam po uveljavljanju
slovenskega jezika in uradni uporabi le-tega v vseh
institucijah. Ljudem je bil priljubljen, saj se je z njimi rad
srečeval in pogovarjal. Čeprav graščak, je imel velik krog
prijateljev v domačem, preprostem okolju. Z njimi se je
nemalokrat dobival na veselicah ali v gostilnah. Kot družaben
gospodar je vrata svojega doma gostom na stežaj odpiral. Tu
so se družabni večeri z njim odvijali v kulturnem ozračju –
z recitiranjem in petjem njegovih pesmi. Seveda ob njegovi
instrumentalni spremljavi, saj je igral na tri instrumente.
Ponosen sem, da sem daljni potomec tega znamenitega
Notranjca iz rodu Vilharjev, ki je poudarjal slovenstvo in
pustil močne sledi v mojem domačem okolju na Pivškem
in sosednjih krajih. Kar sva s sestro Marjeto zadnji dve leti
raziskala in odkrila o njem, je obogatilo vedenje o Miroslavu
Vilharju ter njegovem rodu in posledično tudi slovensko
nesnovno kulturno dediščino.
Matjaž Vilhar

Družina Miroslava Vilharja okrog leta 1863. Fotografijo hrani:
Notranjski muzej Postojna Zgodovinski oddelek

KAKŠNI LE SO MORALI BITI NAŠI KRAJI V PRETEKLOSTI
(krajši zapisi pogovorov s starejšimi vaščani Čepnega)
Stari ljudje radi pripovedujejo, da je bilo v košanski dolini
nekoč morje. Potem je morje odteklo. Na Tabri v skalah pa so
še danes vidne rinke za privezovanje bark.
Vzpetina na gradišču nad Čepnim je dobila ime Štirna po
tamkajšnjem stalnem izviru pitne vode, ki se nahaja na 700 m
nadmorske višine, na vzhodnem pobočju vzpetine. Stari ljudje
pravijo, da je vrh Štirne jezero in da je Štirna v bistvu vodno
zajetje v precej globoki jami, ki je pokrita z »gartrami«. Bog
ne daj, da bi hrib počil, bi lahko zalilo celo košansko dolino,
pravijo. Da bi do tega lahko prišlo, je po izročilu, ki sega na
konec 19. stol., opozarjal nek desetnik, tj. deseti brat, ki je
hodil tod okoli. Voda iz naše Štirne med drugim napaja vodni
zbiralnik pri Gornjih Ležečah (Čjepnci mu pravimo »ribnik«,
Vremci pa »tajh«), ki so ga sezidali ob gradnji Južne železnice
Dunaj-Trst za potrebe parnih lokomotiv in od katerega je bil
speljan vodovod ob železnici do Nabrežine.

V času izgradnje Južne železnice je bila do izgradnje predorov
v smeri Ležeč pod cerkvijo sv. Trojice bolnica. Umrle graditelje
so pokopavali na pokopališču, ki se je nahajalo okoli cerkve.
Ko so bili zgrajeni predori, se je bolnica prestavila na lokacijo
Špitala nad Dolnjimi Vremami, kjer v spomin na to dogajanje
še vedno stoji križ.
Gradišče Štirna je najbolj sončen in pred burjo zaščiten kraj
v širši okolici ter ena redkih ravnin na Čepnem. Krajani
poskušamo to dediščino vključiti v naše življenje. Vzdržujemo
cerkev in njeno okolico, v kraj želimo vrniti arheološke
izkopanine oziroma njihove replike in ga bolj povezati z
mimoidočo evropsko pešpotjo miru, ki gre od Dunaja do
Trsta. V okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine so se že
vnele iskre o medsebojnem sodelovanju z divaškimi občani.

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Na zahodnem delu čepenskega gradišča od 13. stol. stoji
cerkvica sv. Trojice, ki je bila zgrajena za vasi Čepno, Buje
in Volče. Tod mimo je potekala romarska pot do sv. Urbana
na Vremščici in potem naprej proti Senožečam. Romarji
so čepeli ob naših izvirih vode, zato je vasi, ki je nastala ob
preselitvi naših prednikov iz gradišča v dolino, ime Čepno.

Tako razlagajo stari ljudje. Še v 19. stol., ko so gradili Južno
železnico, je bila tod pokrajina še čisto gola. Vaščani so lahko
na daleč opazovali romarje in dragonarje, ki so hodili h cerkvi
in potem naprej po tej romarski poti oziroma po rimski poti,
ki gre višje gor tudi na Ležeče.

Miro Križnar

ZASEDANJE KLUBA BRIGADIRJEV
Klub brigadirjev Slovenskega Primorja in Istre z sedežem v
Kopru, ki združuje preko tisoč brigadirjev vseh generacij iz
enajstih občin Južne Primorske je zopet zasedal v Postojni.
Tokrat pri Čuku. Seje izvršnega odbora se je udeležilo enajst
članov odbora, med njimi so bili tudi vsi trije člani postojnske
sekcije, predsednik Siniša Čeligoj, Edvard Progar in Meri
Uhelj. Sejo odbora je sklical predsednik Jadran Pešut, ki
je najprej podal poročilo o opravljenem delu, ki je bilo zelo
pestro, od učnih ur za mlade, brigadirskih večerov, izletov,
pohodov ter kulturnih srečanj. Sprejet je bil tudi program

dela, govora je tudi bilo o zborniku, ki je razprodan in bo
opravljen ponatis, čeprav je bilo prav s strani Postojnčanov
nekaj tehtnih pripomb, saj med 75 fotografijami ni bilo
prostora za brigadirske
zastave, ki so tako dobrodošle na vseh prireditvah brigadirjev,
spomnimo pa se da jih je očuval Postojnčan Franko Pleško.
V programu sta tudi dve postojnski prireditvi, tradicionalno
srečanje in prireditev na Titovem trgu.
Edvard Progar

Vsakoletno praznovanje goda sv. Štefana, ki
je zavetnik cerkve v Dolnji Košani in praznuje
2.avgusta, se je pričelo že v soboto. Na plesišču so
se vrteli pari ob zvokih ansamblov Koktels in Mladi
Brkinci. V nedeljo pa je praznovanje popestril
ansambel Toneta Rusa. Za prijetno praznovanje so
poskrbeli košanski mladinci, ki so zabavo popestrili
s srečelovom. Košanski mladinci in tudi vaščani
pa so praznovanje nadaljevali tudi v ponedeljek,
ko so na okrašenem vozu ob zvokih harmonike
obiskali gostišča v košanski dolini in se sprostili v
bazenu. Vsako leto jim kmetija Andrejevi iz Narina
omogoči tovrstno zabavo. Praznovanje pa se je
končalo zvečer, ko so sredi vasi vaščane pogostili s
hrano in pijačo.
Lidija Pavzin

Foto: Jože Pavzin

SHOD V DOLNJI KOŠANI
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NASTOP KLAPE ŠKVADRA V DUTOVLJAH IN VEPRINCU
Program je povezovala Ana Godnik, ki s svojim žametnim
glasom že dolga desetletja vodi prireditve na Krasu. Številno
občinstvo je na koncu zaploskalo še skupnemu nastopu vseh
sodelujočih.

Foto:Jože Pavzin

V soboto, 14. 7. 2018, pa je klapa Škvadra nastopila v Veprincu
pri Opatiji, kjer je potekalo že deseto tradicionalno srečanje
klap. Dobro razpoložena publika je napolnila gledališče
postavljeno pri cerkvi sv. Ane na ploščadi pod starim gradom
pri starih mestnih vratih. Nastopilo je deset klap iz Istre,
Kvarnerja in klapa Škvadra iz Slovenije. V toplem junijskem
večeru je odmevala klapska pesem, pred staro mestno ložo pa
so se predstavili vrhunski pevci.
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Foto: Yoira Serrano Gutieerez

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Kraška klapa je priredila 7. julija že tretji letni koncert z gosti v
Bunčetovi domačiji v Dutovljah, tokrat ob njihovi 5.obletnici
delovanja. Na koncertu v lepem domačem kraškem ambientu
je letos v soju bakel, poleg gostiteljev, zapela še klapa Škvadra
iz Košane in Klapa Planta iz Vipave.

Kljub temu da je v tem času bilo precej prireditev v okolici
Opatije, so bili organizatorji klapa Mirakul in kulturno
društvo Leprinac zadovoljni z obiskom na prireditvi.
Klapa Škvadra

YOIRE SERRANO GUTIERREZ
»MATERINSTVO«
Petek, 7. septembera, ob 19.uri v galeriji Krpanovega doma v Pivki.
Yoire Serra Gutierrez je rojena leta 1977 v Havani na Kubi. Po poklicu je maserka ter kozmetičarka,
vendar je že v otroštvu našla zanimanje za umetnost, ples in oblikovanje v glini in keramiki. V svojem
rodnem mestu, v Havani, se je udeleževala skupinskih razstav in natečajev, za katere je večkrat dobila
nagrade in priznanja. Leta 2008 se je preselila v Slovenijo, kjer živi in ustvarja. V letih svojega delovanja
in likovnega zorenja, v Sloveniji ni pretrgala ustvarjalne niti, ki prihaja iz njene domovine, zgodovine
in kulture.
• Rojena v Havani na Kubi, vendar že deset let v Sloveniji. Kaj vas je pripeljalo v Slovenijo?
LJUBEZEN. Ko si zaljubljen, daleč od svoje ljubezni ne moreš živeti. Bila sem mlada in nekako razmislila, da ne morem ostati
na Kubi. Nato je prišla poroka. Obožujem Slovenijo, njene lepote, čudovite ljudi, odlično kulinarično kulturo. Ob enem pa je
tudi varna država. Vse to me je tudi nekako prepričalo.
• Kako bi z besedami opisali svoj ustvarjalni svet in umetniške stvaritve?
Težko je odgovoriti na to vprašanje, ker je moja umetnost popolnoma empirična in v svetu umetnosti nisem imela nobene
akademske izobrazbe. Poskušam izražati svoje občutke in svoj svet v glini, v objemu iz človeških oblik, to je lahko človeška
miselnost ali narava, religija … na zelo preprost način. Je izraz moje države in teme ali istega dela nikoli ne ponavljam. Z glino
imam zelo tesen odnos in resnično mi je všeč občutek, da se z njo lahko izražam.
• Od kje navdih za ustvarjanje?
Navdihnili so me otroci in njihove igre, saj sem za njih začela izdelovati igrače iz plastelina in s tem sem izražala zgodovino
moje države. Kasneje, ko sem začela delati z glino, me je navdihnila narava, človeški um, vse kar me je obkrožalo in vse kar sem
imela v mislih ali v svoji duši. Za temo trenutne razstave me je navdušil moj sin, ko sem postala mama.
• Kaj lahko vidimo na razstavi, ki bo v galeriji Krpanovega doma v Pivki?
Na ogled bo deset majhnih izdelkov iz gline rustikalne umetnosti, kjer bo tema materinstvo. Vse temelji na ljubezni, materinstvu
in njenih različnih fazah.

Razstavo si je možno ogledati od 7. do 28. septembra 2018 v galeriji Krpanovega doma v Pivki.
Ponedeljek, sreda, petek od 11.30 do 15.30,
torek in četrtek od 11.30 do 18.00.
VABLJENI!

Jerneja Mikša

Podari nam mir
Duhovni koncert

za zbor in orgle z deli iz treh stoletij
Akademski zbor Zittau/Görlitz (Nemčija)
dirigiranje in na orglah: Prof. Dr. Neithard Bethke

Edita Čotar: Pebble Art
»Ljubim naravo, ljubim sonce in morje, ljubim nežne kamenčke
pod svojimi prsti. Najraje se sprehajam po obali, kjer poležavajo
drobni kamenčki, oprani in prijetno topli, kot da čakajo roko,
ki bi se z njimi poigrala. Šepetajo mi zgodbe iz davnine. Med
kamenčki se lesketajo koščki izpranega starega stekla, ki imajo
poseben čar. Iz njih bo nastala svetleča obleka ali pa oblaček,
morda pa morski val. V morju zagledam staro školjko in v njej
vidim lepo žensko krilo. Spotaknem se ob košček lesa, ki je
podoben stari barki, pa ga skrbno poberem in gre v torbo. Ko
se doma torba odpre, čarobna energija napolni prostor, prebudi
domišljijo in ustvari zanimive like na sliko. Čas se ustavi, dnevi
pa odštevajo. Mine teden dni, preden je energija popolnoma
materializirana, slika končana.«

Sv. Peter, 18:00

NOVA RAZSTAVNA SEZONA V
HIŠI KULTURE
Novo razstavno sezono v Hiši kulture začenjamo z razstavo
Trižanka, na kateri predstavljamo produkcijo umetniških
publikacij treh akterjev, ki so med seboj tesno povezani in
pogosto sodelujejo: Hiše kulture, Zinko Tička in neodvisne
založbe Look Back And Lough. Publikacije – zine, grafične
knjige in knjige umetnika – si je mogoče ogledati v
improviziranem stanovanju v prostorih Hiše kulture v času
odprtosti galerije, vsak torek in četrtek od 12. do 17. ure.
Razstavi Trižanka bo od oktobra 2018 do maja 2019 sledila
serija monografskih razstav, na katerih bodo svoje delo
predstavili Oliver Pilić, Neža Knez, Vladimir Leben, Nevena
Aleksovski, Maja Pučl in umetniški tandemi Beli sladoled,
Pri Zlatem stegnu in Klara Sax. V mesecu juniju pa bomo kot
vsako leto izvedli novo edicijo večletnega projekta PIVKA
45°40`49.63"N 14°11`46.98"E (2015-21), ki se ukvarja z
globalnimi družbenimi problemi v lokalnem okolju, na
ravni vsakdanjega življenja ljudi. Projekt je zasnovan v obliki
delavnice, na kateri 6 izbranih umetnic in umetnikov ustvarja
grafična dela na določeno temo v izbrani tehniki. Temo
predstavimo v povezavi z lokalnim partnerjem (institucijo,
podjetjem, društvom ali neformalno skupino ljudi ...), nanjo
pa vežemo tudi ustrezno grafično tehniko. Dela, ki nastanejo
v okviru delavnice, predstavimo na razstavi v Hiši kulture,
kasneje pa postanejo del naše stalne zbirke. V novi ediciji

Turistično društvo Pivka vabi na

OTVORITEV RAZSTAVE
avtorice Edite Čotar z naslovom
MORJE,
ki bo 5. oktobra 2018 ob 19.uri,
v galeriji Krpanovega doma.
Na razstavi boste podoživeli počitniško razpoloženje,
ob prijetni glasbi in prigrizku.
projekta bodo teme presežna produkcija, onesnaževanje in
strategije ravnanja z odpadki, lokalni partner Čistilna naprava
Živa in izbrana grafična tehnika sitotisk na odpadne tiskovine.
V novi sezoni bomo začeli ponovno izvajati izobraževalni
program, tokrat pod vodstvom naše nove sodelavke Nine
Sotelšek. Program med drugim vključuje sobotne ustvarjalne
delavnice za otroke, ki bodo potekale enkrat mesečno, tj.
prvo soboto po otvoritvi vsakokratne razstave, s katero bodo
tudi vsebinsko in likovno povezane. Delavnice so brezplačne,
odprte za vse otroke, zaželena pa je predhodna prijava na naš
elektronski naslov.

hisakulturepivka.com
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

7.9.18 Pivka
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MUHOVA HIŠA BO KMALU ZAŽIVELA
Objekt na Kolodvorski ulici 19 ali Pivčanom bolj znan kot
Muhova hiša bo po dolgem času in pestri zgodovini ponovno
oživel. V času italijanske okupacije je deloval v stavbi hotel, ki
je bil po vojni nacionaliziran, po razdelitvi postojnske občine
pa prešel v last občine Pivka. V poznih devetdesetih letih je
hiša pogorela in občina je želela stavbo obnoviti. Vendar se je
pri temeljiti obnovi naletelo na velike statične ovire, ki bi za
nadaljnjo obnovo predstavljale prevelike stroške. Leta 2010 je
hišo kupil podjetnik Damjan Kapelj od gradbenega podjetja
Godina, ki je stavbo predtem odkupilo od občine.

stavbnega pohištva poteka s kulturnovarstvenimi soglasij, ki
smo jih pridobili na Zavodu za kulturno varstvo Slovenije,
saj je objekt pod spomeniško zaščito,« je pojasnil Damjan
Kapelj, lastnik podjetja Meditrans. Po zaključku 1. faze bo v
stavbi zaživel prostor za fizioterapijo, v okviru katerega bo na
voljo tudi prostor, ki bo omogočal skupinsko športno vadbo
in druge aktivnosti za 20 do 25 ljudi. V 2. fazi obnove pa so
v prvem nadstropju in mansardi načrtovana stanovanja za
potrebe občanov.
Katarina Temkova

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Investitor Meditrans d. o. o. je z obnovo hiše pričel letos
spomladi, z namenom, da bi v poslovnih prostorih v pritličju
zagotovil zdravstveno-oskrbovalne in druge storitvene
dejavnosti.
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Stavba je tudi podkletena, tako da skupaj z mansardo šteje
štiri etaže v skupni površini 900 m2. Zaradi zahtevne statične
obnove bo celotna obnova trajala dve leti, saj je namreč v vse
obstoječe stare zidove (razen mansarde, ki je bila na novo
zgrajena) potrebno vbrizgati cement pod pritiskom. Statično
so tako ustrezno rešili klet in pritličje, nadaljujejo še s 1.
nadstropjem. V celotni stavbi se je na novo uredilo vse elektro
in strojne inštalacije ter meteorno fekalno kanalizacijo. Sledi
toplotna izolacija stavbe oz. nova fasada ter zamenjava starega
stavbnega pohištva. »Celotna obnova in namestitev novega

Znamenita Kolodvorska 19 dobiva svojo podobo pod
smernicami Zavoda za varstvo kulurne dediščine.

»ŠTORKLJE« NA STARI SUŠICI – ODPRIMO VRATA
SRCA
22. avgusta se je ob devetih zvečer na našem dvorišču znašlo
šest mladih deklet. Bile so udeleženke skavtskega tabora pod
naseljem Suhorje, kjer je bilo udeleženo preko 30 skavtov iz
cele Slovenije in tudi iz zamejstva. Njihovi voditelji so jim dali
nalogo, da si s pomočjo zemljevida in iznajdljivosti najdejo
prenočišče v neki vasi.
Pri nas so bile punce iz skupine ŠTORKLJE, v starosti od
12 do15 let. Tako se nam je predstavila Slovenija v malem,
bile so iz različnih krajev, vodja skupine, najstarejša, pa iz
Repentabora pri Trstu. Z možem nisva niti malo pomišljala,
da bi jih pustila tavati v temi in negotovosti. Ker imamo v
zgornjem stanovanju nekaj prostora, ki je potreben obnove,
to prav nič ni motilo mladih skavtinj, da si niso pomagale
pripraviti ležišča kar na tleh.
Gostoljubno je mož Jani zakuril tudi peč, da so se po dolgem
času lahko pošteno okopale. Zvečer smo se malo spoznavali
in zapele so tudi prelepo skavtsko nabožno pesem, ki me je
ganila do srca. Sprejeli smo jih prisrčno in radodarno. Odprli
smo srce gostoljubja, ker sva vedela, da so deklice lahko tudi
izpostavljene kakšni nevarnosti, če bi bile na prostem. Skavti
delujejo podobno kot taborniki, le da imajo tudi precej verskih
poudarkov, molitve, romanja, nabožne pesmi. Predvsem jih
učijo dobrote, iznajdljivosti v naravi in svetu, kako preživeti
tudi v ekstremnih razmerah. Z veseljem bi jih še bolj dolgo
poslušali, vendar so se že kmalu po zajtrku odpravile spet
na dolgo pot proti Suhorju. Za prihod so porabile kar tri

ure, ker so po poti zašle
in so tako prišle šele v
trdni temi. Povedale so,
da so imele izredno srečo,
ker so prišle k nam. Tudi dekleta, ki so prespale na Novi
Sušici so prav gotovo našle prijazne ljudi. Tako nekako smo
se počutili, kot tisti skromni pastirci, ki so Jezusovi materi
ponudili prenočišče v revni štalci. Tudi naši kraji so vse
bolj turistično zanimivi in že skoraj zmanjkuje prenočišč.
Mogoče pa moramo tudi v naši vasi razmišljati o kakšni
drugi obliki turizma, za pohodnike in kolesarje, tabornike
in razne delavnice. Tudi mi razmišljamo, da bomo mogoče
nekoč uredili čisto preprosta ležišča za te prijazne ljudi. Kdor
kolesari ali prehodi kilometre v nekem naravnem okolju, je
prav gotovo vreden pozornosti in vsaj iskrene gostoljubnosti.
Prispele so prve mlade znanilke prebujajočega se razvoja naše
vasi ali drugih krajev. Načrtovana kolesarska pot čez Sušiška
Brda bo vsekakor dobrodošla tudi za nas. Prepričana sem, da
bo tudi v našem okolju še kdo, ki bo tem ljudem lahko prijazno
pomagal, z lepo besedo, čisto vodo, ali morda tudi skromnim
prenočiščem. Svet je vse bolj povezan in tudi nemiren. Danes
smo pomagali mladim dekletom, drugič bomo morali ob
naravni nesreči pomagati drug drugemu. Pot do srca od srca
je tista, ki ostane v najlepšem spominu. Dobrodošli boste
vedno v našem skromnem domu, če prihajate utrujeni ali
zgolj radovedni. Če kdo ne ve, kje smo, to je na Stari Sušici, po
domače pri »Želodčevih«.
Reneja Klanšek

PIVŠKE OŠTARIJE - Bar pri Birtu

In če bi se tudi vi, dragi bralci in bralke, radi ustavili pri
njih in prisluhnili vedno zanimivim Kalanom, ste lepo
povabljeni, da odgovorite na nagradno vprašanje, ter z
malo sreče zadenete nagrado, ki jo za bralce Pivškega Lista
pripravlja Bar Pri Birtu.

Bar pri Birtu na Kalu je kot neka osrednja točka v vasi, kjer se
vaščani zelo radi dobivajo, družijo, kaj pomodrujejo in seveda
kaj popijejo. Center vasi ob igrišču pod staro šolo je že tako ali
tako osrednja točka v vasi, z gostilno pa še toliko bolj. Najbrž
ni veliko vaščanov, ki se ne bi vsaj občasno tam ustavili in
kakšno rekli, tako je od vsega skupaj najbolj zanimivo ustaviti
se in poslušati kakšno vaško zgodbico, modrost ali nasvet, ki
ga tako mimogrede ujameš.
No, Renato pravi, da nimajo kakšne hudo moderne ponudbe
ne vem kakšnih likerjev in vrhunskih pijač, da so skromni
in preprosti kot njihovi obiskovalci. Največ se proda vina in
točenega piva, ki je bilo letošnje poletje pravi hit. Gostilna je
večkrat tudi prizorišče kulturnega dogajanja, saj se predvsem
v zimskem času pri njih zvrsti veliko raznoraznih prireditev,
pa naj si gre za praznovanje pusta, pri čemer imajo Kalani
zelo bogato in dolgo tradicijo, do nastopov skupin, turnirjev
in srečanj. Na pomlad se prav tu začne vsakoletna odprava
Tomosijada, kjer motoristi in lastniki teh mopedov pred
Birtom začnejo z jutranjim zborom in zajtrkom, preden se
odpravijo na pot.
Gostilna je odprta vsak dan od 07.30 do 22.00, ob petkih in
sobotah do 24.00, ob nedeljah pa so odprti do 14.00. Prav
slednje naj bi pomenilo neko nadaljevanje hišne tradicije, da
se je ob nedeljah počakalo ljudi, ki so bili pri maši, ter se po
njej še ustavili v gostilni na kozarčku ali dveh.
Tekst in foto: Silvo Čelhar

Nagradno vprašanje se glasi :

V katero leto v zgodovino sega tradicija
in od kdaj obstaja lokal, ki se danes
imenuje Bar pri Birtu?

1. nagrada (HIŠNA PLOŠČA ZA DVE OSEBI):
PETRA BERGOČ
2. nagrada (HIŠNA SLADICA ZA DVE OSEBI):
BORIS LENARČIČ
3. nagrada (PIJAČA ZA 4 OSEBE PO IZBIRI):
ANA NADOH

Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Gostilno oziroma točneje Bar pri Birtu na Kalu ima zadnjih
7 let v lasti Renato Potepan. Vendar bi bilo zelo nehvaležno
omenjati samo teh zadnjih let, kajti lokal je v družinski lasti že
dolgo vrsto let, obstaja namreč že od leta 1921. Pred njim je
imela namreč lokal njegova mama, pa pred njo babica, pa še
pred njo prababica in tako naprej oziroma bolje rečeno nazaj.
Zanimivo, da se pri hiši reče pri Birtu tudi zato, ker se na drugi
strani družine, od koder prihaja Renato, se pravi iz Bukovice
pri Ilirski Bistrici, pri hiši reče »Pri Oštirjevih«, tako da mu je
gostinstvo položeno v zibelko.

Nagrajence vabimo v GOSTILNO S PRENOČIŠČI PRI
ZOTLARJU, kjer boste z odrezkom te objave deležni svojih
nagrad.
Čestitamo!
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Za pravilne odgovore, vas čakajo naslednje nagrade :

1. nagrada: veliko točeno pivo za 4 osebe
2. nagrada: malo točeno pivo za 4 osebe
3. nagrada: malo točeno pivo za 2 osebe
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

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.

NAGRAJENCI JULIJSKEGA
NAGRADNEGA VPRAŠANJA

TIBOR, POVEZAL ŠPORT IN DOBRODELNOST
Tibor Pranjić, domačin, katerega življenje zaznamuje
predvsem šport in s športom povezani projekti, je v prvi vrsti
srčen človek, ki vse svoje aktivnosti in delovanja rad navezuje
na dobrodelnost.

Kaj je bil povod, od kje motiv in želja za tovrstno
dobrodelnost?
Za podvig ter osebni izziv, ki sem ga opravil letos, sem se že
odločil pred dvema letoma na kolesarjenju po severu Španije.
Takrat se mi je utrnila ideja ob prebiranju meni ene izmen
ljubših knjig Pot (Nejc Zaplotnik). Zakaj pa ne bi naredil
naslednji podvig doma v Sloveniji, tam kjer se počutim domače.
In sicer prečiti Slovenijo iz njene najnižje točke do najvišje.
Tako se je rodila ideja prekolesariti iz Pirana do Triglava in na
koncu preplezati severno steno na vrh Slovenije. Stvar se je pa
spremenila v obliko dobrodelnosti zaradi dogodka, ki se je zgodil
približno dva meseca pred samim podvigom. Ob pogovoru s
prijateljem, ki ima otroka na pediatrični kliniki v Ljubljani, sem
se odločil, da bom svoj osebni cilj namenil zbiranju sredstev za
pediatrično kliniko. In sicer za nakup nove naprave nemenjene
slikanju ledvic otrok.

Kaj je tisto, kar se ti je v okviru dogodka najbolj
vtisnilo v spomin?

Športni kotiček

Trenutno sem še v fazi, ko stvari prihajajo za mano. Sicer zato,
ker ko sem v projektu, imam v glavi samo eno nalogo, izpolniti
svoj cilj.
Spomnim se pa dogodka, ki se je zgodil na bencinski črpalki v
Kozini. Takrat smo sicer imeli prvi krajši postanek. Do nas je
pristopila gospa in nas vprašala, če smo mi Piran–Triglav? Ko
smo ji odgovorili, da ja, mi je v roko stisnila bankovec in rekla,
to je za otroke.
Resnično lepa in dobrodelna gesta.

58

Foto: Sandi Grzetič

Svoje letošnje poletje je Tibor namreč zaznamoval s posebnim
izzivom. Več o njegovem dobrodelnem projektu, v okviru
katerega je kolesaril od Pirana do Triglavskih vrat ter na
koncu še preplezal triglavsko severno steno, zbrana sredstva
pa namenil Pediatrični kliniki v Ljubljani, pa v nadaljevanju ...

Kako so potekale priprave, s kom vse si
sodeloval?
Priprav sem se lotil zelo sproščeno. Vendar je stvar hitro prerasla
zmožnosti enega člana. Zato sem sestavil ekipo: Sandi Gerzetič,
Klavdij Hrvatič, Sabina Karajković, Robert Sovdat, Tilen
Kodele. Ekipo sem izbiral premišljeno in glede na značilnosti
posameznika. Potem je vsak dobil svojo nalogo – iskanje možnih
donatorjev, organizacija poti, potrebe na poti. Očitno smo bili
super organizirani, saj je vse potekalo izredno dobro.

Zagotovo je nepozabno druženje in podpora
vseh, ki so ti stali ob strani pa vendar, eden
izmed ciljev je bilo tudi zbiranje finančnih
sredstev. Nam lahko zaupaš, kakšen je bil odziv
na tvojo izjemno pobudo, projekt?
Vsi donatorji so se zelo lepo odzvali. Predvsem je bilo največ
lokalnih donatorjev. Vsem se iz srca zahvaljujem. Zahvalil bi
se seveda tudi Občini Pivka, ki se je organizirano vključila v
projekt in s svojo donacijo ter vsem ostalim veliko pripomogla
pri sami organizaciji projekta. Uspelo nam je zbrati 3.000 € v
denarni obliki. Ob tem smo dobili v donacijo tudi družabne igre
ter okrog 50 novih knjig za otroke in mladostnike.

To pa ni tvoj prvi takšen podvig. Nenehno
namreč izkazuješ svojo srčnost, pa tudi dobro
telesno pripravljenost.
Velikokrat sem se že udeležil takšnih in podobnih projektov
(Piran–Triglav, specialna olimpijada, Dirka okrog Slovenije,
Camino de Santiago, 42. maratonov v 42. dneh ...). Trenutno
poteka projekt 42. maratonov v 42. dneh, kjer sodelujem kot
motivator, ki poskrbi za športno ogrevanje ter motivacijo
športnikov pred začetkom. Celoten projekt je namenjen zbiranju
sredstev za ustanovo Mali vitez.

Mogoče že kaj načrtuješ v prihodnje?
Načrti za prihodnje. Hmm, ja, seveda so postavljeni. Namreč
imam to »slabo« lastnost, da ko zaključujem s projektom (naj
bo to fizično-športni ali pa poslovni projekt), dobim idejo za
naslednjega. In vedno se zgodi, da je naslednji projekt še težji in
večji. Tako da, načrti so! Vendar trenutno je glavni in največji
cilj biti dober oče in opraviti ta življenjski cilj kar se da dobro.
DKH

PRED ZAČETKOM SEZONE NA POLETNIH PRIPRAVAH
V predzadnjem avgustovskem tednu so košarkarji in
košarkarice Košarkarskega kluba Pivka perutninarstvo nabirali
kondicijo in krepili svoje košarkarsko znanje na poletnih
pripravah v Savudriji. Poleg treningov je bilo nekajdnevno
druženje prava priložnost tudi za poglobitev prijateljstva in
vzajemne pomoči, ki bo med sezono prišla še kako prav.
DKH

Foto: KK Pivka perutninarstvo

Naj bo košarkarska sezona uspešna!

Atletski klub Pivka
vabi vse fante in punce, ki se radi ukvarjajo s
športom,
k vpisu na atletsko vadbo.

Vaditelji bodo med vadbo predstavili atletom osnove atletike ter
različne discipline kraljice športa.
K vpisu vabljeni vsi otroci, tisti najmlajši kot tudi že malce starejši.
Za informacije sta na voljo vaditelja:
Marjan Korent (041 465 959) in Urška Korent (051 620 969).

Športni kotiček

Vadba bo potekala v športni dvorani Skala in
na stadionu Martina Krpana v Pivki.
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ATLETSKI TABOR NA MAŠUNU

Že drugo leto zapored je AK Pivka s pomočjo ŠZ Pivka
izpeljal atletski tabor na Mašunu. Ob prijetnih temperaturah
so se atleti posvetili piljenju tehnike teka in drugih disciplin,
raziskovali okolico, v prostem času pa uživali na polno.
Na taboru so atleti dobili nov zagon za prihajajočo sezono in
doseganje novih rezultatov.
AK Pivka

ODLIČNO 3. MESTO NA ENEM NAJVEČJIH MEDNARODNIH
BALINARSKIH TURNIRJEV

Športni kotiček

Člana novega Super ligaša BK Košane
Renato in Andrej Kastelic sta v avgustu
osvojila odlično 3. mesto na jubilejni 10.
veliki nagradi Pazina – Kompakt pokal.
To je eden od največjih mednarodnih
balinarskih turnirjev v dvojicah v
Evropi in je tudi v uradnem koledarju
FIB-e, mednarodne balinarske zveze.
Na njem je tokrat tekmovalo kar 89
parov iz Slovenije, po eden iz Košane
in Pivke (Rok Beguš – Mitja Kragelj),
dva iz Postojne ter Italije, Hrvaške, BIH,
Črne Gore in Luksemburga.
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Na svoji dvodnevni poti do tretjega
mesta sta brata, balinarja iz Kala,
osvojila sedem zmag, tesno sta
izgubila samo prvi dvoboj na turnirju
in polfinalni dvoboj, v katerem je
zmanjkalo malo koncentracije za
nastop v finalu. Velja poudariti, da sta
v četrtfinalnem dvoboju premagala
odlično italijansko-hrvaško navezo
Ziraldo – Načinović. Marco Ziraldo je
večkratni svetovni in evropski prvak,
medtem ko je Načinović eden izmed
najboljših mladih hrvaških igralcev,
oba pa sta člana italijanske prvoligaške
ekipe Pontese, ki je v zadnjem času v
samem vrhu italijanskega in evropskega
klubskega balinanja.
Za željeno 3. mesto in medaljo sta po
zelo izenačenem dvoboju, v katerem je

Brata Kastelic sta v povsem rdeči opremi.
o končnem zmagovalcu odločila zadnja izbita krogla, z 9 : 8 premagala slovensko
navezo Gašper Povh – Roman Curk, ki je turnir prav tako odigrala na zelo visokem
nivoju.
O kvaliteti mednarodnega turnirja, ki ga je tudi letos izvrstno organizirala Balinarska
zveza Pazin, na več baliniščih v mestu in v dvorani Bočarskega centra, dokazuje tudi
dejstvo, da je na njem nastopilo devet svetovnih in evropskih prvakov, ki imajo
skupaj zbranih 23 naslovov svetovnih prvakov in 12 naslovov evropskih prvakov.
To je za BK Košana še ena potrditev o nadvse uspešni letošnji sezoni. Klub namreč
odlično deluje, zato se nadejajo še več podobnih uspehov tudi v prihodnje. Obenem
pa se vodstvo in igralci zahvaljujejo vsem sponzorjem za izkazano zaupanje saj jim
omogočajo nemoteno delovanje in tekmovanje na vseh nivojih.
Brane Fatur

BALINARSKI TURNIR DRUŠTVA INVALIDOV PIVKA
Društvo invalidov Pivka je sredi julija na
balinišču Rešta organiziralo balinarski
turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz
Postojne, Sežane, Ilirske Bistrice,
Kopra, Izole, Pirana, Vrhnike, Logatca,
Cerknice, Žiri in Pivke.
Zmagovalne ekipe so bile:

ŽENSKE

1. mesto Postojna
2. mesto Pivka
3. mesto Piran

MOŠKI

1. mesto Logatec
2. mesto Vrhnika
3. mesto Sežana

Priznanje za naj bližalca je prejel Aleksander Nadoh iz Pivke.
Društvo invalidov Pivka

BK Košana je na svojem štiristeznem balinišču zadnjo julijsko
soboto odlično izpeljala že 26. tradicionalni Mednarodni
balinarski turnir Košana 2018. Nastopilo je 12 ekip trojk iz
Italije, Hrvaške in kot običajno največ slovenskih ekip iz bližnje
okolice, od Obrova do Postojne, tudi dve domači – Košana in
Videm, ki pa nista bili preveč uspešni. Štiri najboljše ekipe na
turnirju so igrale v postavah – 1. Zabiče (Slavko Dolgan, Anton
Maljevac in Ivan Ceglar), 2. Frankopan (Saša Juretić, Slobodan
Marelja, Domagoj Pavletić in Andelko Frančešković), 3.
Jadran (Boris Bernetič, Andrej Čepar in Bruno Ujčič), 4. Pivka
(Vojko Dujmovič, Franc Penko in Darko Grlica). Prizadevni
domači organizatorji so pripravili tudi tekmovanje v zbijanju,
kjer je slavil Primož Gustinčič (Obrov), v bližanju pa je
presenetljivo zmagala domačinka Barbara Samsa. Pokale
najboljšim na turnirju je v prijetnem večernem vzdušju
podeljevala predsednica domačega BK Košana Marija Smrdel,
ki je povedala: »Z uspelim mednarodnim turnirjem, kjer so
svoj delež z okusnimi jedmi prispevali tudi neumorni kuharji,
smo zaključili tekmovalno leto 2017/18. Ta sezona bo šla tudi
v klubske anale, saj se je najboljša članska ekipa ponovno

Foto: Jože Pavzin

MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR V KOŠANI

uvrstila med najboljše slovenske ekipe oziroma v Super ligo.
Dosegli smo še nekaj drugih lepih uvrstitev in rezultatov,
kot običajno pa smo tekmovalno leto končali na domačem
balinišču – s tremi uspelimi julijskimi turnirji.«
Brane Fatur

ŽENSKI BALINARSKI TURNIR

Prvo mesto so po napetih tekmah zasedle balinarke iz BK
Košana, drugo mesto balinarke iz BK Povir, tretje mesto
balinarke BK Rovna. Pokal za naj bližavko je prejela gospa
Ivanka iz BK Kanal. Pokal za najboljšo v izbijanju je prejela
Diana Ivančič iz BK Oro Met Pivka. Za pomoč pri organizaciji
turnirja se zahvaljujemo glavnemu sponzorju Balinarskega
kluba Košana podjetju Pivka perutninarstvo d. d.
BK Košana

Športni kotiček

12. ženskega balinarskega turnirja, ki ga je organiziral
balinarski klub Košana, se je udeležilo 12 ekip iz balinarskih
klubov Kanal, Oro Met Pivka, Hrpelje, Divača, Povir, Antena
Portorož, Rovna, Repentabor, ekipa iz Kopra, iz Hrvaške
ekipa BK Lovran ter domača ekipa BK Košana.
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ČRNA PI(V)KA
Lepo urejena korita pred Krpanovim domom, a
ne vsa, eno je dobilo »obisk«, ki je odnesel dve roži.
Kdove kateri balkon ali korito pri hiši krasita?

V eni izmed avgustovskih noči (20. 8. 2018 ob 03.36)
sta »omotična mladeniča« pred Krpanovim domom
razbila izpraznjeno steklenico, črepinje so letele daleč
naokoli ... Tu se v popoldanskih urah v senci igrajo
otroci. Lahko bi se kdo porezal. A o tem maliganov
polna mladca nista bila sposobna razmišljati. Tako
je bilo, dokler jih ni odgovorno pospravila sosedova
metla. Kakšna neodgovornost!

31.8. je od 10-ih rož v petih
koritih pred Krpanovim
domom razveseljevala
le še ena. Žalostno, da
so med nami tudi taki
nepridipravi...

NAGRADNA IGRA:
EKOLOŠKA KMETIJA POD KERINOM

Največ sreče pri žrebu je tokrat imela

MARJANCA JENČEK,

Oglasne objave

ki prejme paket izdelkov iz ekološkega
mleka Kmetije pod Kerinom.
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Čestitamo!
Za prevzem nagrade vas vljudno prosimo,
da izrežete kupon z objavo svojega imena iz
Pivškega lista ter se s kuponom in osebnim
dokumentom oglasite pri Gregi na kmetiji ali še
raje prej po telefonu glede prevzema nagrade.

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

Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) in Odloka o
izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 107/11, 101/13 in 30/16) je uredniški odbor glasila Pivški list na svoji
korespondenčni seji, dne 21. avgusta 2018 določil naslednja

PRAVILA
O IZRABI ČASOPISNEGA PROSTORA ZA OGLAŠEVANJE V ČASU VOLILNE
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE, 18. NOVEMBRA 2018.
1. člen
V glasilu Pivški list bo vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovljena enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in
njihovih programov.

2. člen
V občinskem glasilu Pivški list lahko v času volilne kampanje naročajo oglase politične stranke oziroma organizatorji
volilnih kampanj za plačilo.

3. člen
Oglasnemu prostoru bodo v času volilne kampanje v glasilu namenjene dodatne strani. Posamezen kandidat za župana,
stranka ali lista lahko zakupi polovico časopisne strani (višina 127 mm, širina 177 mm). Pisna predstavitev je lahko
promocijsko besedilo političnih strank in kandidatov oziroma slikovni oglas, ki ga uredništvo ne ureja niti ne lektorira.
Vsak oglas mora vsebovati podatke o naročniku. Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke z neprimernimi vsebinami,
ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost ali so napadalne, zavrne.

4. člen
Vrstni red oglasov si bo sledil na podlagi datuma, ki bo na naročilnici naročnika oziroma na podlagi abecednega vrstnega
reda, v kolikor bo isti datum vsebovalo več naročilnic.

5. člen
Termin oglaševanja: v 61. številki Pivškega lista, ki izide 9. novembra 2018.

6. člen
Uredništvo Pivškega lista ne odgovarja za vsebino predstavitve.

7. člen
Organizatorji volilne kampanje naj lektorirana gradiva oz. predstavitvena besedila dostavijo po elektronski pošti na naslov:
pivski.list@pivka.si ali na CD-ju na naslov: Občina Pivka, Uredništvo Pivškega lista, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
najkasneje do 26. oktobra 2018 do 12. ure. Upoštevane bodo priporočene pošiljke s poštnim žigom 26. 10. 2018.
Naročila se sprejemajo na podlagi naročilnice na naslov: Občina Pivka, Uredništvo Pivškega lista, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka.

Cenik plačane predstavitve za 1/2 strani je 50,00 EUR

+ DDV.

9. člen
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Pivka, dne 21. 8. 2018
Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica

Oglasne objave

8. člen
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Foto: Branko Čenik

Napoved dogodkov
SEPTEMBER 2018
petek, 7. september ob 18. uri, cerkev sv. Petra v Pivki
DUHOVNI KONCERT ZA ZBOR IN ORGLE Z DELI IZ TREH STOLETIJ
Akademski zbor Zittau/Gorlitz (Nemčija)
(organizira: župnija Pivka)
petek, 7. september ob 20. uri, galerija Krpanovega doma v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE YOIRE SERRANO GUTIERREZ:
MATERINSTVO
(organizira: Turistično društvo Pivka)
sobota, 8. september ob 18. uri, pred Osnovno šolo Košana
SLOVESNOST OB 20. OBLETNICI OTVORITVE GASILSKEGA DOMA
PGD KOŠANA IN GASILSKA VESELICA
(organizira: PGD Košana)
sobota, 8. september ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
ODPRTJE RAZSTAVE: TRIŽANKA, RAZSTAVA UMETNIŠKIH
PUBLIKACIJ HIŠE KULTURE, ZINKO TIČKA IN ZALOŽBE LOOK
BACK AND
Razstava na ogled od 8. do 28. septembra 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)
od 14. do 16. septembra, Park vojaške zgodovine
XII. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine s partnerji )
• petek, 14. september, ob 10. uri, Park vojaške zgodovine
VESTIRNGA 2018
• sobota, 15. september, ob 9. uri, Park vojaške zgodovine
POHOD NA PRIMOŽ IN OGLED NOTRANJOSTI UTRDBE
ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU
• sobota, 15. september, med 10. in 17. uro, Vojašnica Stanislava
Požarja Pivka
DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE STANISLAVA POŽARJA V
PIVKI
• nedelja, 16. september, med 10. in 17. uro, Park vojaške zgodovine
FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
(dinamična predstavitev Enote za specialno delovanje Slovenske vojske
in Helikopterske eskadrilje Slovenske vojske, prikaz vojaških taborov iz
različnih zgodovinskih obdobij, predstavitvene vožnje oklepne tehnike,
sejem militarij in domačih izdelkov)
sobota, 15. september od 9. ure dalje, po občini
GLOBALNA ČISTILNA AKCIJA – OČISTIMO SVET
(organizira: Občina Pivka)
torek, 18. september ob 18. uri, VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
STROKOVNO IN NARAVNO ZDRAVLJENJE
Zaželena je predhodna prijava do 16. 9. 2018 na 05 714 50 22,
vgc.ilbistrica@gmail.com.
(organizira: VGC Točka moči Pivka)
petek, 21. september, Pivka, Košana
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Lutkovna igrica, zapora cest, kolesarjenje, delavnice
(organizira: Občina Pivka)

nedelja, 23. september ob 15. uri, Sveta Trojica
SVETA MAŠA NA SV. TROJICI
(organizira: Odbor za Sveto Trojico)
petek, 28. september od 7. do 10. ure, ploščad pred Krpanovim domom
SNEMANJE ODDAJE DOBRO JUTRO – RTVSLO
(organizira: Občina Pivka in RTVSLO)
petek, 28. september ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
KULTURNA PRIREDITEV OB DNEVU STAREJŠIH
(organizira: Društvo upokojencev Pivka)
nedelja, 30. september od 15. ure, ploščad pred Krpanovim domom
OKUSI PIVŠKIH JEZER
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)
vsak petek od 8.30 do 11.30, VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

OKTOBER 2018
od 1. do 4. oktobra, od 17. ure dalje, VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO – BIOTERAPIJA KOT POT DO
SAMOZDRAVLJENJA
Prijave in informacije: 031/840-976, sabina@drustvo-medius.si
(organizira: VGC Točka moči Pivka)
četrtek, 4. oktober ob 18. uri, Krpanov dom v Pivki
PREDSTAVITEV PROJEKTA LIFE LYNX, DOKUMENTARNI FILM
RISOVA POT
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)
petek, 5. oktober ob 19. uri, galerija Krpanovega doma v Pivki
OTVORITEV RAZSTAVE EDITE ČOTAR: MORJE
(organizira: Turistično društvo Pivka)
petek, 5. oktober ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
ODPRTJE RAZSTAVE: OLIVER PILIĆ, RAZSTAVA GRAFIK
Razstava na ogled od 5. do 26. oktobra 2018.
(organizira: Hiša kulture Pivka)
sobota, 6. oktober, po občini Pivka
AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
(organizira: Publikus)
nedelja, 14. oktober ob 9. uri, Park vojaške zgodovine
JESENSKI POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine)
vsak petek od 8.30 do 11.30, VGC Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka moči Pivka)

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

