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DRAGE OBČANKE IN OBČANI.  

Zahvaljujem se vam za ponovno izkazano podporo na volitvah. Nov mandat je 
nova odgovornost in tudi v prihodnje si bom prizadeval, da bom upravičil vaše 
zaupanje. Skupaj s sodelavci bomo zavzeto delali za celovit in enakomeren razvoj 
občine. Kljub številnim izvedenim projektom je potreb in možnosti za napredek 
na vseh področjih še veliko. Čaka nas veliko izzivov, kako z omejenimi finančnimi 
sredstvi čim več ustvariti, a s sodelovanjem, predanostjo delu in lokalnemu okolju 
ter nenazadnje številnimi znanji in izkušnjami, bo to lažje.
   
Obenem vam iskreno voščim vse dobro v novem letu!

Robert Smrdelj, župan 
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VABLJENI K
SOUSTVARJANJU 

Pivški list, glasilo vaših zgodb, uspehov 
in doživetij …
Naj bo naša letošnja prva številka prijeten spomin na vse 
decembrske radosti in vzdušje, ki bo dobra motivacija in energija 
za letošnje leto. Predvsem si želimo, da bo leto prijazno in 
prijetno, za kar nedvomno dobro poskrbite tudi občani s svojimi 
aktivnostmi in dogodki. Kot doslej bomo redno spremljali vaša 
udejstvovanja, beležili in lovili trenutke ter bili v rednem stiku z 
vami.

Ker občani, poleg vseh investicij in izboljšav, za katere poskrbi 
Občina Pivka, ustvarjate vzdušje v lokalnem prostoru in ne 
nazadnje narekujete naše vsebine, vas vabimo, da se nam oglasite. 
Radi sprejemamo vaše predloge, radi slišimo vaša doživetja in 
radi se z vami veselimo uspehov ter uresničenih projektov.

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica
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 MIKLAVŽEV SEJEM

Za posebno praznično vzdušje ob zaključku leta je letos 
poskrbela Občina Pivka. Središče Pivke je bilo namreč v dneh 
pred božičem prijeten prostor za druženje, pomenkovanje 
in stiske rok. Lične lesene hiške, v katerih so svojo ponudbo 
prazničnih dobrot, pijače in pripomočkov predstavili 
razstavljavci, praznična osvetlitev, izbran glasbeni in plesni 

program ter predvsem nasmejani obrazi so potrdili, da je 
toplina, ki si jo s prijatelji, sosedi, sovaščani ali znanci delimo, 

res tisti dodaten dejavnik, ki lahko olepša praznično počutje 
in vzdušje.

DKH

Vstop v praznični december je tudi letos že tradicionalno 
naznanil Miklavžev sejem, ki ga je pred in v Krpanovem domu 
pripravilo Turistično društvo Pivka. Številni razstavljavci, 
med katerimi so bili lokalni ponudniki, obrtniki in ustvarjalci, 
društva in tudi otroci, so s svojo bogato in raznovrstno 
ponudbo resnično pričarali vzdušje, ki je ogrelo srce. Sejem 

je bil tudi priložnost za nakup malih pozornosti in daril, ki 
so v decembru razveselila posameznike, obenem pa tudi 
razstavljavce, ki z vsakim letom z veseljem ugotavljajo, da se 
zavedamo pomena lokalnih in ročnih izdelkov ter spoštovanja 
in podpore, ki jim jo z nakupom le-teh izkazujemo.

DKH
4

PRAZNIČNO VZDUŠJE V SREDIŠČU PIVKE
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Župan Občine Pivka 
Robert Smrdelj in 
občinska uprava

Lepa doživetja, dobre misli in srčni 
ljudje naj nas povezujejo 

in vodijo k skupnim uspehom in 
zadovoljstvu tudi v letu 2019!

Na predbožično nedeljo je v okviru programa otroke obiskal tudi božiček in jih razveselil z darili.



Prazničen zaključek leta 

MIKLAVŽEV VEČER V PIVKI

JASLICE V KOŠANI 

Na večer pred godom sv. Miklavža je v Krpanovem domu 
v Pivki otroke spet obiskal sv. Miklavž. Miklavževanje je 
pripravilo Kulturno društvo Lipa Pivka. Kot že vrsto let so 
tudi letos mladi igralci pripravili zanimivo in poučno igrico z 
naslovom Miklavžev večer. Zgodba pripoveduje, kako pridna 
deklica skrbno piše Miklavžu, pozabljivi deček pa je nagajiv in 
ima prevelike želje. V zgodbo posežeta parkeljna, ki jo dečku 
zagodeta in ga stlačita v veliko škatlo. Na koncu se vse dobro 
izteče, ko pride sv. Miklavž z angelci, parkeljna pobegneta in 
deček je rešen. Miklavž je nagovoril otroke v dvorani in jih 
povabil, naj zapojejo kakšno pesem. Dva pogumna otroka 
sta zapela praznični pesmici, Miklavž pa je povedal nekaj 
spodbudnih besed za življenje, nato je s svojimi pomočniki – 
angelčki razdelil darila. KD Lipa je pripravilo obdarovanje ob 
prispevku staršev in pomoči Občine Pivka. Obdarovanih je 
bilo 110 otrok in polna dvorana obiskovalcev je spet pokazala, 
kako dobrodošle so prireditve za otroke. Na ta način otroci kot 

tudi njihovi starši ter organizatorji skupaj ohranjajo tradicijo 
prijetnega pričakovanja in skromnega obdarovanja.

Irena Margon
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Če smo se pred leti odpravljali na ogled lepih velikih jaslic v 
frančiškansko cerkev v centru Ljubljane, si jih lahko zadnja 
leta ogledamo veliko bližje, in sicer v Dolnji Košani. Tam 
jaslice ob pomoči posameznikov ustvarja Milan Mozetič. 
Ljubezen do prikazovanja božične zgodbe na pravljičen 
način mu je spodbudil župnik v domači Fari pri Hrenovicah. 
Otroško ljubezen do jaslic je prinesel s seboj v Košano, kjer sta 
jih s sosedom dolga leta postavljala v stranski kapeli cerkve. 

Ker pa prostora v veliki košanski cerkvi ne primanjkuje, so 
se čez leta jaslice širile in sedaj zavzemajo velik del cerkvene 
površine. Prihod župnika Zdenka Štruklja v Košansko dolino 
pa je povzročil, da so jaslice oživele in se povečale. Število 
figur na jaslicah se je znatno povečalo, prvim premikajočim 
se figuram so sledile še druge in sedaj lahko med drugim 
občudujemo prava delujoča mlin in žago, ki ju je izdelal mizar 
Stanko Dolgan. Vsako leto na jaslicah najdemo nekaj novega, 
zadnja leta pa so to predvsem stari slovenski motivi, sveta 
družina je postavljena v kraški jamski votlini, letošnja novost 
pa je pravi Predjamski grad. 

Milan Mozetič ideje zbira celo leto. Ko so ene jaslice 
postavljene, že prične misliti na prihodnje leto, pravi. »Včasih 
vidiš kakšno vejo, skalo, drevesni štor … pa četudi poleti na 
dopustu … in že razmišljaš, kam bi ga decembra v cerkvi 

postavil,« še dodaja. Delo se v cerkvi prične že takoj po 
miklavževanju in traja vse do svetega večera, ko ob polnočnici 
jaslice razsvetlijo cerkev. 

Jaslice bodo tako kot vsako leto cerkev 
krasile do svečnice, 2. februarja, in ste seveda 

lepo vabljeni, da si jih ogledate.

Sidonija Zega
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»DELIMO PLAMEN – ZANETIMO MIR«
Postojnski skavti vsako leto sodelujejo pri akciji Luč miru iz 
Betlehema, ki s svojim sporočilom prinaša tudi dobrodelni 
namen. Letos so se v duhu akcije Luči miru iz Betlehema, 
katere plamen greje in neti mir ob družinskem ognjišču, 
odločili, da del sredstev namenijo  Vincencijevi zvezi dobrote 

– Centru za družine Mirenski grad, del pa družbeno koristnim 
projektom, ki jih bomo skavti izvedli v poletju 2019.

Skavtinji Eva in Jerneja sta pred prazniki ponesli plamen tudi na 
Občino Pivka in Park vojaške zgodovine.

DKH
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Foto: Park vojaške zgodovine

BOŽIČNI KONCERT 
NA JURŠČAH 
Božični koncert, ki ga je organiziralo 
KD Juršče, je v soboto, 29. decembra, 
odmeval v cerkvi sv. Jurija na Jurščah. 
Program so obogatili: Blaž Strle, ki je 
uvodoma zaigral skladbo Sveta noč, 
Otroški pevski zbor KD Juršče s tremi 
božičnimi pesmimi pod vodstvom 
Tatjane Lutar. MPZ Domorodci 
iz Ubeljskega, pod vodstvom 
zborovodkinje Larise Hreščak, so nas 
razveselili s skladbama: Že počiva vsa 
narava in Zvezde na nebu. Nastopal je 
tudi ŽPZ KD Miroslav Vilhar iz Zagorja. 
Zapele so nam tri skladbe: Zvezde svetlo 
sevaj, Dete je mati v jasli dala in Božična 
noč. Zbor vodi Tatjana Lutar. Ob koncu 

BOŽIČNI KONCERT V ŠMIHELU
Na štefanovo sredo je v šmihelski 
župnijski cerkvi potekal božični koncert. 
Na začetku je zazvenela Zdravljica 
v počastitev slovenskega državnega 
praznika samostojnosti in enotnosti. 
V nadaljevanju koncerta je bilo slišati 
vrsto božičnih skladb v izvedbi domačih 
nastopajočih: MoVS Zgun, ŽVS Šmihel, 
VS Iskrice, otroškega zbora iz Šmihela, 
ansamblov Biseri in Narcis, vokalistk 
Neže in Zale ter violinistk Kaje in Lane. 
Kot gostje so se predstavila dekleta iz 
vokalne skupine Elum in operni solist 

PREDNOVOLETNO DRUŽENJE IN OBISK DEDKA MRAZA V NARINU
V Narinu je v prednovoletnem času pod okriljem 
vaške skupnosti Narin in vaške mladine potekalo 
druženje za vse vaščane. Ob prižigu prazničnih 
lučk so se poveselili s pogostitvijo pod šotorom v 

pravem božično-novoletnem vzdušju. Najmlajši 
so se razveselili dedka Mraza, saj jih je obiskal tudi 
letos in jim razdelil prekrasna darila.

Meri Kaluža

Jure Počkaj s korepetitorko Mojco Lavrenčič. Koncertu je sledilo živahno druženje 
v domači gostilni pri Štrenarjevih. 

Tjaša Smrdel

pa nas je kot solist navdušil Uroš Lutar s tradicionalno italijansko božično skladbo 
Tu scendi delle stelle. Na harmonij ga je spremljala žena Tatjana Lutar. Ob koncu 
smo navdušeno, skupaj z obiskovalci, zapeli skladbo Sveta noč. Prizadevne članice 
KD so pripravile odlično pogostitev za vse obiskovalce in nastopajoče. Tako smo 
božično veselje nadaljevali v Kulturnem domu, tkali nova prijateljstva in krepili 
naše korenine in našo kulturo. 

Majda Žužek
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OBISK SV. MIKLAVŽA

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO

KOLEDOVANJE

Sv. Miklavž, najbolj priljubljen zimski svetnik, je obiskal 
in razveselil otroke tudi po vaseh župnije Šmihel. Na 
predvečer goda so dobrega moža, ki je prišel v spremstvu 
angelov in parkljev, lepo sprejeli otroci in njihovi starši. 
Otroke je povprašal, če so naredili kakšna dobra dela, komu 
pomagali, ubogali starše, vzgojiteljice, učiteljice... Miklavž je 
bil navdušen, da so mu otroci zapeli veliko pesmic in zmolili 
kar nekaj molitvic. Preden se je poslovil, je vse pridne otroke 
obdaril z darili.  

Na god svetega Štefana, ki v krščanskem svetu velja za 
zavetnika konj in živine, je v navadi, da lastniki konj le-te 
pripeljejo na blagoslov. 

Blagoslov se je odvijal tudi v Šmihelu. Po končani sveti maši 
so se pred cerkvijo zbrali ljubitelji konj s svojimi konji in 
vpregami. Župnik Marjan Škvarč jim je podelil blagoslov, ter 
jim podaril blagoslovljeno sol. 

Namen koledovanja je, da koledniki prinesejo k hiši blagoslov 
za letino, zdravje, ljudem in živini srečo, za kar prejmejo 
darove. 

V Šmihelski dolini se je ta navada ohranila. Na silvestrovo 
otroci koledniki od župnika prejmejo blagoslov in ga nato 
ponesejo po hišah. Tako je bilo tudi letos. Otroci koledniki 
so pri hišah zapeli pesem kolednico in gospodarju in družini 
voščili praznike.

Meri Kaluža
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NOVOLETNE DELAVNICE V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA
V preteklem letu 2017 so se prvič odvijale delavnice novoletnih 
dekoracij in okraskov z okrasitvijo skupnih prostorov našega 
doma – ob sodelovanju stanovalcev, svojcev in zaposlenih ter 
postojnskih tabornikov. Iz skupine stanovalcev in svojcev, 
ki je vključena v model kakovosti E-Qalin z moderatorko 
Branko Rajković, je prišla zanimiva ideja o skupni novoletni 
okrasitvi naše ustanove. Sorodniki stanovalke Francke Stegel 
so se odločili, da skupaj s stanovalci, zaposlenimi Doma 
upokojencev, postojnskimi taborniki in morda še ostalimi 
svojci pomagajo pri novoletni dekoraciji skupnih prostorov, 
da bi naši stanovalci še bolj občutili božično-novoletni čar. 
V letošnjem letu 2018 pa se jim je pridružilo še več svojcev. 
Na dveh delavnicah smo izdelovali novoletne okraske, na 
zaključni pa skupaj okrasili celotno stavbo. Pa to še ni vse, 
saj se je odvijala tudi peka prazničnih palačink v sodelovanju 
stanovalcev, svojcev in nekaterih zaposlenih; ena sorodnica 
stanovalke pa je s stanovalci samostojno izvedla likovno 
delavnico s poustvarjanjem »Izdelava novoletnih ikeban.« 
Ker je šlo za kar velik projekt, se vsem iskreno zahvaljujemo, 

saj so z izjemno požrtvovalnostjo podarili in posvetili veliko 
prostovoljnega časa naši ustanovi. 

 Ivanka Smrdel

DECEMBRSKO DOGAJANJE V ŠMIHELSKI DOLINI
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 USTVARJALNA DELAVNICA V NADANJEM SELU
V soboto, 8. decembra 2018, je bilo v Nadanjem selu živahno 
vzdušje. Zbirali so se otroci, ki so v organizaciji vaškega 
društva izdelovali božično-novoletne voščilnice. Pod malimi 
spretnimi prsti so nastajale prave umetnine. Iz ponujenega 
materiala so ustvarili res zelo izvirne in unikatne izdelke.  Tisti 
večji so izdelovali sami, mlajšim so pomagali starši. Bilo je 
veliko smeha in razigranosti. Ob zaključku smo si privoščili še 
posladek in topel čaj. Tako je minilo še eno prijetno popoldne 
v druženju in tkanju prijateljskih vezi.  

Ksenija Belcer Žnidaršič

NAJLEPŠE DARILO JE BITI SKUPAJ

NOVOLETNA PRIREDITEV NA PODRUŽNICI ŠMIHEL

Kolektiv vrtca Pivka je v mesecu decembru obdaril otroke 
in njihove starše z igrico Božične potičke za vse. S pravljico 
smo obiskovalcem pričali praznično vzdušje, ki se iz dvorane 
Krpanovega doma preselilo v preddverje. Starši so lahko 
obiskali bazar, kjer so jih pričakali izdelki otrok ter strokovnih 
delavk, obenem pa so se posladkali s piškoti, ki so jih otroci 
spekli skupaj s svojimi vzgojiteljicami. Za glasbeno spremljavo 
je poskrbela skupina Comodo, ki se ji zahvaljujemo za čas, 
dobro voljo in čudovite izvedbe prirejenih pesmi za našo 
igrico.
Najlepše darilo je biti skupaj.
Želimo Vam čim več skupnih trenutkov!

 Vrtec Pivka

Praznični december smo na podružnici Šmihel praznovali z 
novoletno prireditvijo v sredo, 19. 12. 2018. V naše prostore 
smo povabili starše, stare starše, otroke, gospo ravnateljico, 
krajane in seveda dedka Mraza. V novoletno prazničnem 
vzdušju so se s plesom, deklamacijami in petjem predstavili 
učenci in učenke od 1. do 4. razreda. Učenke 3. in 4. razreda 
pa so s sošolcem odigrale igrico Moderni Božiček. Ob koncu 
smo v naše goste sprejeli dedka Mraza, ki je otroke razveselil z 
darili. Učenec Jaka je dedku Mrazu zaigral na harmoniko. Vsi 
skupaj pa smo z dedkom Mrazom ob kitarski spremljavi zapeli 
njegovo najljubšo pesem. 

Podružnična šola Šmihel
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OB ZAKLJUČKU LETA
Pred prazniki smo se učenci in učitelji OŠ Pivka skupaj s starši 
in drugimi sorodniki zbrali v šolski telovadnici. Kljub temu da 
zunaj še ni bilo snega, je v telovadnici vladalo že pravo zimsko 
in praznično vzdušje. Nastopajoči so prikazali čudovite 
glasbene, plesne in igralske točke. Na prireditvi so nastopajoči 
pokazali svoje talente in se pred tričlansko komisijo borili za 
vstop v naslednji krog. Seveda je bil izbor točk tako dober, da 
so se vsi nastopajoči uvrstili v finale.

Že 5. decembra pa smo se z ličnimi izdelki učencev in učiteljev 
predstavili na Miklavževem sejmu in nato še v avli šole. 
Obiskovalci sejma in novoletne prireditve so za šolski sklad 
prispevali 507,21 eur. Še enkrat vsem najlepša hvala.

OŠ Pivka



Prazničen zaključek leta 

OBISK DEDKA MRAZA
Pred decembrskimi prazniki nas je 
obiskal dedek Mraz. Povedal nam je, 
da je jezen na teto Zimo, saj ni prinesla 
snega, zato mu je zelo težko nositi 
darila, saj si ne more pomagati s sanmi. 
Zvedeli smo, da zelo rad je iste jedi kot 
mi in najraje pije vodo in čaj. 

Vsi smo si zaželeli eno željo, ki je nismo 
smeli nikomur povedati. Za konec 
smo mu zapeli še pesmico Siva kučma. 
Preživeli smo lepe trenutke v njegovi 
družbi in komaj čakamo, da nas bo 
prišel naslednje leto spet obiskat.

OŠ Košana

DEDEK MRAZ OBISKAL ZMAJČKE
Kot vsako leto je tudi letos mlade 
telovadce Zmajčkove telovadbe obiskal 
dobri mož. Otroci, ki obiskujejo urice 
gibanja v Pivki, Planini in v Košani, so 
ga pričakali v dvorani Krpanovega doma 
v Pivki. V preddverju so jih sprejele 
njihove animatorke ter maskoti zmaja in 
snežaka. Ko so se zbrali, so se nasmejali 
ob gledanju risanke Maša in medved. 
Kaj kmalu so priklicali dedka Mraza. 
Zapeli so mu njegovo tradicionalno 
pesmico ter zaplesali, kar so se naučili 
pri telovadbi. Sledila je obdaritev otrok. 
Ob odhodu dedka so otroci obljubili, da 
bodo še naprej obiskovali ure telovadbe 
ter tako poskrbeli za svoje zdravje in 
dobro voljo. 9

Obenem bi se radi zahvalili staršem, da si vzamejo čas za svoje otroke, jih pripeljejo 
in če je potrebno z njimi telovadijo in jim pomagajo. Vsem želimo veliko uspehov 
in zdravja v novem letu.

Nataša Stavanja

VESELI DECEMBER V VRTCU

Zadnji mesec v letu je bil v našem vrtcu praznično obarvan.
Že v začetku meseca smo izdelovali novoletno dekoracijo, s 
katero smo okrasili naše prostore, vsakodnevno smo prebirali 

palčkova pisma z novoletnimi idejami in željami ter tako 
odštevali dneve do prihoda dedka Mraza. Prav posebno 
doživetje je bilo okraševanje novoletne jelke, prebiranje 
božično-novoletnih pravljic in rajanje ob zimsko-praznični 
glasbi. Zadišalo je tudi po piškotih, ki smo jih pekli za svoje 
družine. K sodelovanju smo povabili tudi starše, ki so se nam 
pridružili v različnih popoldanskih delavnicah. Najbolj pa 
smo se razveselili prihoda dedka Mraza. Darila, ki nam jih 
je prinesel, nam bodo krajšala prihajajoče zimske dni. Hvala 
vsem, ki ste z zbiranjem starega papirja pomagali dedku 
Mrazu pri nabavi daril.

STROKOVNI DELAVCI VRTCA VAM ŽELIMO 
VELIKO ZDRAVJA, MIRU IN SREČE V NOVEM 
LETU!

Vrtec Košana
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PRVA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA 

Sredi decembra (13. 12. 2018) je na 
sedežu Občine Pivka potekala prva, 
konstitutivna seja novoizvoljenega 
občinskega sveta Občine Pivka. V 
skladu s Poslovnikom jo je vodila 
najstarejša novoizvoljena občinska 
svetnica Blaženka Pahor, udeležili pa so 
se je vsi novoizvoljeni člani občinskega 
sveta. Predsednica Občinske volilne 
komisije Cvetka Rebec je podala 
poročilo komisije o izidu rednih 
lokalnih volitev 2018 v Občini Pivka. 

Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo glasovalno pravico 5130 volivcev. 

Volitve župana
Na volitvah za župana je udeležba znašala 57,66 odstotka, glasovalo je 2958 volivcev, od tega je bilo veljavnih glasovnic 2927. 

Kandidat Damijan Kapelj je prejel 1005 glasov (34,34 odstotka, kandidatka Jana Gržinič 426 (14,55 odstotka), kandidat 
Robert Smrdelj pa 1489 (51,11 odstotka), s čimer je bil izvoljen za župana.

ŽUPAN OBČINE PIVKA
ROBERT SMRDELJ (SLS)

Novoizvoljeni svetniki so potrdili predlog za tričlansko komisijo za potrditev 
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. To komisijo, ki 
je imela pristojnost le na konstitutivni seji, so sestavljali: Jana Gržinič, Iztok Zadnik 
in Suzana Vodopivec. Komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije 
in predlagala potrditev mandatov tako članom občinskega sveta kot mandat 
župana. Ker je funkcija župana nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, je 
župan podal izjavo, da ne želi opravljati funkcije člana občinskega sveta in ga bo 
nadomestil dodaten član. Zadnja točka dnevnega reda konstitutivne seje je bila 
imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izvoljeni so bili 
Majda Godina, Zdenka Kapelj, Darko Zadel, Drago Štunf in Boris Rebec.

Občina Pivka

IZID LOKALNIH VOLITEV 2018 

Volitve v občinski svet
Volitev v občinskem svetu se je udeležil enak odstotek volilnih 
upravičencev kot pri volitvah za župana in oddanih je bilo 
enako število glasovnic. Veljavnih je bilo 2845. 

V občinski svet so bili izvoljeni kandidati Evgen Primožič 
(Desus), Jadran Brožič (Lista neodvisnih kandidatov), 
Damijan Kapelj, Zdenka Kapelj, Andrej Kristan, 
Katarina Temkova in Iztok Zadnik (vsi Krpanova 
lista), Drago Štunf (SD), Robert Smrdelj, Majda 
Godina, Silvo Čelhar, Suzana Vodopivec (vsi SLS), 
Jana Gržinič, Darko Zadel, Blaženka Pahor (vsi SDS), 
Teodor Benčič (NSI – Krščanski demokrati) in Boris 
Rebec (SMC).
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Na prihodnji seji občinskega sveta bo predvidoma potrjen še 
nadomestni član občinskega sveta, ki nadomesti župana, ker je 
sprejel funkcijo župana, Jože Morel (SLS). 

Andrej Kristan (KL) Damijan Kapelj (KL)

Jana Gržinič (SDS)

Silvo Čelhar (SLS)

Zdenka Kapelj (KL)

Evgen Primožič (DESUS)

Blaženka Pahor (SDS) Darko Zadel (SDS)

Katarina Temkova (KL)

Suzana Vodopivec (SLS)

Iztok Zadnik (KL)

OBČINSKI SVETNIKI OBČINE PIVKA 

Boris Rebec (SMC)Drago Štunf (SD)

Majda Godina (SLS)

Teodor Benčič (NSI)

Jadran Brožič (LNK)

Občina Pivka 
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Občina Pivka obvešča javnost z javnim naznanilom o JAVNI RAZGRNITVI in JAVNI OBRAVNAVI 
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP VO 03 

(za enoto urejanja prostora Volče 3_kamnolom).

Javna razgrnitev slednjega poteka od 
3. 1. 2019 do vključno 3. 2. 2019 v prostorih Občine Pivka.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 23. januarja  
ob 16. uri v prostorih Občine Pivka (sejna soba – 1. nadstropje). V času javne razgrnitve in 
obravnave lahko vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki) k OPPN VO 03 
podajo pripombe in predloge, pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb 

in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Pivka ali po elektronski 
pošti na naslov obcina@pivka.si. Rok za podajo pripomb in predlogov k OPPN VO 03 poteče zadnji 
dan javne razgrnitve. Gradivo je dostopno preko spletne strani občine Pivka http://www.pivka.si in 

v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka v času uradnih ur.

JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Mladi smo v predvolilnem času začutili, da je to obdobje prava 
možnost za ustanovitev organizacije, ki bo v prvi vrsti skrbela 
za komunikacijo mladih in mladine v Pivki z vodstvom Občine 
Pivka. V tem času lahko pritrdimo, da se je zastavljen namen 
in ideja po združevanju mladih zelo dobro prijela. Organizirali 
smo že dve srečanji. Prvega z naslovom mladi in podjetništvo 
ter drugega o turizmu in mladih. Na obeh srečanjih so se nam 
predstavili mladi, ki so v Sloveniji, v svojem kraju in globalno 
v svetu, uspeli. 

Kdo se lahko pridruži organizaciji?

Vsak, ki ima ideje, kako izboljšati življenje mladih v Pivki in 
je za to pripravljen tudi nekaj narediti. Vabimo vas, da nas 
obiščete na facebook strani Mladi za Pivko in se pridružite 
našemu naslednjemu srečanju, ki bo v soboto, 
19. januarja ob 10. uri v Krpanovem domu v Pivki 
(MMC center). 

Srečanj se vedno udeleži tudi župan Robert Smrdelj, ki nam 
z zanimanjem prisluhne in izraža velik interes potrebam in 
željam mladine v občini Pivka. 

Tibor Pranjić

PREDSEDNIKI VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI

MLADINSKA ORGANIZACIJA PIVKA - MLADI ZA PIVKO

VS BUJE
kandidat še ni bil izbran

VS PETELINJE
Jožica Dekleva

VS KLENIK
Janez Smrdel

VS TRNJE
Ivanka Abram

VS ČEPNO
Hrvatič Tanja

TS PIVKA
Ernest Margon

VS MALA PRISTAVA
Damijan Medved

VS VELIKA PRISTAVA
Miljana Butina Smrdel

VS DRSKOVČE
Jože Tomšič

VS SELCE
Simon Ostanek

VS NARIN
Janez Kaluža

VS ZAGORJE
Tomaž Česnik

VS JURŠČE
Mitja Zamuda

VS SUHORJE
Brigita Volk

VS PALČJE
Uroš Česnik

VS DOLNJA KOŠANA
Sidonija Zega

VS RIBNICA
Andrej Želko

VS NADANJE SELO
kandidat še ni bil izbran

VS VOLČE
Albert Lagoj

VS GRADEC
Irena Žitko Jakovina

VS STARA SUŠICA
Franc Prelc

VS NOVA SUŠICA
Magdalena Bobek

VS GORNJA KOŠANA
Brigita Gorup

VS SLOVENSKA VAS
Marta Bergoč

VS NEVERKE
Matej Biščak

VS KAL 
Zlatko Smrdel

VS ŠMIHEL
Andrej Kovšča

VS PARJE
Tadej Penko

Vljudno vabljeni!
Občina Pivka
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ZAKLJUČENI PROJEKTI

Sredi decembra je bilo zaključeno asfaltiranje javne poti v 
Drskovčah.

Zaključek del na cesti Trnje–Klenik si je v začetku decembra 
ogledal tudi župan Robert Smrdelj. 

Zaključilo se je asfaltiranje javne poti v Parjah.

V Narinu so se v celoti zaključila dela, v okviru katerih je bil 
zgrajen pločnik, izvedena preplastitev ceste v začetku vasi in 
širitev in preplastitev ceste v Orešje.

ŠE PRED ZAKLJUČKOM LETA ZAKLJUČILI Z NEKATERIMI PROJEKTI

Občina Pivka 
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V zadnjem mesecu leta so se zaključila dela, ki odslej lepšajo izgled vasi, predvsem pa nudijo boljšo povezavo, bolj udobno in 
varno vožnjo ter ne nazadnje tudi sprehode.

Sredi novembra se je uresničila večletna pobuda Trške 
skupnosti Pivka, prebivalcev Snežniške ceste in občine – 
prenova Snežniške ceste, ki je zajemala rekonstrukcijo od 
križišča Radohovske poti do konca naselja Pivka v dolžini cca 
270 m. V sklopu teh del je bil zgrajen zavijalni pas za Klenik, 
dvosmerna kolesarska pot in pločnik, meteorna kanalizacija 
za odvodnjavanje ceste, fekalna kanalizacija, urejena je bila 
javna razsvetljava ter zgrajena cevna kanalizacija za potrebe 
zemeljskega voda nizke napetosti. Načrtovana je še ureditev 
ovinka na najožjemu delu Snežniške ceste ter zgraditev 
kolesarske poti in pločnika. Izvajalec del je bilo podjetje 
PRENOVA Gradbenik d. o. o. iz Ljubljane, nadzorni organ pa 
Projekt Nova Gorica d. d. Vrednost izvedenih del je znašala 

580.000 evrov (z DDV), od tega je Občina Pivka sofinancirala 
190.000 evrov. V kulturnem programu so nastopili ženski 
pevski zbor Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar 
Zagorje pod vodstvom Tatjane Lutar ter mladi harmonikarji 
Kristjan Lutar, Matija Ludvik in Patrik Smerdelj. Zbrane sta 
nagovorila župan Robert Smrdelj in direktor DRSI Damir 
Topolko, novo prometno infrastrukturo pa je blagoslovil 
pivški župnik Marjan Škvarč.

PRENOVLJENA SNEŽNIŠKA CESTA 
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Občina Pivka 

V novembru je na idiličnem Šilentabru 
potekal uraden zaključek še enega od 
treh sklopov dvoletnih del na projektu 
izgradnje in nadgradnje našega 
vodovodnega omrežja, in sicer tako 
imenovanega sklopa 2, ki je zajemal 
cevovode in objekte v občini Pivka. V 
krajšem kulturnem programu, ki ga 
je glasbeno popestrila pevska skupina 
Iskrice, svoj blagoslov pa je investiciji 
namenil tudi župnik Marjan Škvarč, 
so zbrane nagovorili župan Občine 
Pivka Robert Smrdelj, direktor podjetja 
Kovod Postojna David Penko in 
predsednik Kulturnega društva Lipa 
Ernest Margon.

Na območju Pivke je bila izvedena 
trasa vodovoda od Zaloga (Občina 
Postojna) do vodohrana Pivka, proti 
Zagorju do Šilentabra, iz Vodohrana 
Pivka do črpališča Valilnica in razvod 
vodovoda na Bujah. Zgrajenih je bilo 
27 kilometrov vodovodnega omrežja. 
V okviru projekta je bil dokončan tudi 
prvi odsek vodovoda na Bujah (t.i. 
vodovod Buje II. in III. faza), ko se je v 
letu 2016/2017 obnovilo celoten sistem 
po vasi Buje in vodovod pripeljalo do 
objektov ob državni cesti skozi Vremsko 
dolino. 

ZAOKROŽENA DELA NA CEVOVODIH IN OBJEKTIH V OBČINI PIVKA

Sicer pa so bili na območju Pivke v okviru projekta obnovljeni in na novo zgrajeni 
naslednji objekti: nov vodohran Pivka ima prostornino 1.000 m3. Dotok v 
vodohran ima vgrajen ventil za regulacijo pretoka 40l/s. Vodohran ima dotočno 
in iztočno linijo iz/v smeri regulacijskega objekta Zalog, praznotok, tlačno linijo 
na vodohran Kerin in gravitacijski vod v smeri vodohrana Kal. Vodohran z dvema 
črpalkama, ki izmenično delujeta, ima tudi vgrajeno črpališče, ki črpa vodo v 
vodohran Kerin. Obstoječi vodohrani – vodohran Kal (prostornina meri 400 m3), 
vodohran Neverke (s prostornino 255 m3), vodohran Zagorje (s prostornino 200 
m3) so se v celoti ohranili, posodobilo se je njihovo strojno in elektro opremo ter 
vgradilo novo krmilno-nadzorno opremo, nove nizko napetostne električne dovode 
ter nove komunikacijsko povezave. Na črpališčih (črpališče Neverke, črpališče 
Valilnica, črpališče Zagorje) se je rekonstruiralo strojne inštalacije in naprave, 
obstoječe črpalke ter vso potrebno krmilno-nadzorno opremo.

DKH

V središču Stare Sušice je bila v novembru slovesnost ob 
zaključku urejanja odvajanja padavinskih voda in preplastitve 
dela ceste. Predstavnik vasi Stara Sušica Ivan Samsa je v 
svojem nagovoru poudaril, da se je z zadnjim asfaltiranjem 
podoba vasi temeljito spremenila. »Potrebno je urediti še 
veliko potokov, cest, škarp in nasipov in asfalt položiti do 
vsake hiše, vendar je napredek očiten in verjamem, da bo tudi 
vedno hitrejši. Ne nazadnje nam to trdno zagotavljajo naši 
predstavniki v vasi in na občini,« je poudaril. Župan Občine 
Pivka Robert Smrdelj je opozorili, da je sicer res najbolj 
videti asfalt, a je pod njim napeljana optika, urejen pa je 
tudi del odvodnjavanja padavinskih voda. Kulturni program 
so obogatili harmonikarja Franc Prelc in Jani Klanjšček ter 
ljudski pevci iz Ostrožnega Brda.

OTVORITEV PRENOVLJENEGA DELA CESTE V STARI SUŠICI 



15

Prispevki iz občinske hiše

Občina Pivka 

NAČRTUJEMO...

V januarju se zaključujejo montaže IR grelnih panelov, ki bodo 
odslej ogrevali pivške poslovilne vežice v Zagorju, Jurščah, 
Košani, Šmihelu, Trnju in Pivki. Le-ti bodo nameščeni v 
poslovilne in toaletne prostore ter kuhinje in bodo dopolnjevali 

obstoječe načine ogrevanja, kot so 
klasični fiksni in prenosni električni 
radiatorji ter klime.

Občina Pivka je bila uspešna pri kandidaturi na javni razpis 
Evropske komisije z nazivom WiFi4EU, kjer je pridobila 
15.000 EUR nepovratnih sredstev za ureditev javnih Wi-
Fi točk z brezplačnim dostopom do širokopasovnega 
interneta. V sklopu projekta je predvidena vzpostavitev ali 
nadgradnja brezžičnih javno dostopnih točk v objektu Občine 

Pivka, Krpanovem domu, Parku 
vojaške zgodovine in Zdravstveni 
postaji Pivka. Izvedba projekta je 
predvidena v letu 2019, o pričetku 
obratovanja pa bodo občani 
ustrezno obveščeni.

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko, župan 
Občine Pivka Robert Smrdelj in direktor podjetja Asfalti Ptuj 
d. o. o. Boštjan Duronjič  so v začetku decembra podpisali 
pogodbo za ureditev para avtobusnih postajališč in izgradnjo 

zavijalnih pasov na državni cesti G1-6/0338 Postojna–Pivka 
pri Selcah. V letošnjem letu je Direkcija RS za infrastrukturo 
v državne cestne na območju Občine Pivka, kjer je skupaj 37 
kilometrov državnih cest, že investirala skoraj 3,2 milijona 
evrov in rekonstruirala 5,3 km cest.  Dela na Snežniški cesti v 
Pivki (1. faza) in del ceste Pivka–Ribnica s priključkom za Kal 
so bila že zaključena, dela na odseku ceste Pivka–Parje in  del 
odseka ceste Kal–Neverke pa so v zaključni fazi.

Pogodbena vrednost za izvedbo gradbenih del ureditve 
avtobusnih postajališč in izgradnjo zavijalnih pasov v 
Selcah znaša 301.233,96 evrov z DDV, rok dokončanja pa je 
240 dni po podpisu pogodbe, z deli pa se začenja v januarju. 

Rekonstrukcija ceste je predvidena na dolžini 340 metrov in 
obsega zgraditev zavijalnega pasu, površin za pešce, ureditev 
avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave. S to naložbo bo 
izboljšana pretočnost, območje bo bolj pregledno in varno, saj 
bosta z namenom umirjanja prometa zgrajen tudi sredinski 
ločilni otok, preko katerega bo izveden prehod za pešce. 

»S to naložbo bomo odpravili črno točko na glavni cesti proti 
Pivki, skupaj z ureditvijo kolesarske ceste pa bo po končanih 
obeh naložbah ta cestni odsek urejena vstopna točka v samo 
Pivko.« (Robert Smrdelj, župan)

V POSLOVILNIH VEŽICAH TOPLEJE 

UREDITEV JAVNIH WI-FI TOČK 

BOLJ PREGLEDNO IN VARNO ZAVIJANJE V SELCE

Občina je gradbeno dovoljenje za temeljito prenovo mostu 
čez Reko pridobila že leta 2017, naložba je ocenjena na 
približno 200.000 evrov. Obnova ceste od mostu proti Suhorju 
bo izvedena po sanaciji mostu. Na predlog domačinov bo 
projektant preučil možnost povečanja nosilnosti mostu na 25 
ton.  Ker bi se domačinom zaradi zapore mostu med graditvijo 
potovalne poti v šolo in na delo povečale za približno 13 
kilometrov v eno smer, so predlagali, da bi jim občina oziroma 
izvajalec del pomagala urediti cesto proti Ostrožnemu Brdu, 
čez katerega bo speljan obvoz. Poleg tega pa bo občinska 
uprava preverila statiko mostu pri kmetiji Žagar, kot še eno 
mogočo začasno rešitev za premoščanje Reke. Občani Suhorja 
pa tudi Buj so predlagali, naj se pripravo in začetek del načrtuje 

tako, da bo čas nizkega vodostaja res izkoriščen za gradnjo 
samega mostu. 

SUHORCI SKUPAJ Z ŽUPANOM ISKALI MOŽNOSTI ZA OBVOZ V ČASU PRENOVE MOSTU 
ČEZ REKO 
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Občina Pivka 

Občina Pivka bo na podlagi podpisanega 
Dogovora za razvoj regij v letu 2019 
pričela s komunalnim opremljanjem 
novih zemljišč na območju IOC 
Neverke, v skupnem obsegu 30.000 
m2, in sicer za potrebe gradnje novih 
proizvodnih zmogljivosti s strani 
podjetij ter izgradnjo podjetniškega 
inkubatorja za proizvodne dejavnosti. 
Za območje je bila že izdelana idejna 
zasnova komunalne in prometne 
ureditve, ki med drugim predvideva 
tudi ureditev nove povezovalne ceste. 
Idejna zasnova je bila obenem tudi 
podlaga za parcelacijo zemljišč. Na 
podlagi javnega poziva investitorjem 
v avgustu 2018 sta zainteresiranost za 
odkup zemljišč že izrazili dve podjetji iz 
skupine ORO. 

Občina Pivka je tako novembra s 
podjetjem Bioferm d. o. o. podpisala 
kupoprodajno pogodbo za nakup 
treh zemljišč za potrebe izgradnje 
komunalne infrastrukture in 

Zagorje je ena izmed vasi, ki jo 
obremenjuje gost promet na državni 
cesti Pivka–Ilirska Bistrica. Med leti 
2012 in 2017 se je povprečni dnevni 
promet vozil na tej cesti povečal za 
približno 20 odstotkov oziroma se je s 
3908 vozil povečal na 4647 vozil dnevno. 
Zato je bila v sklopu priprave Celostne 
prometne strategije obravnavana tudi 
problematika peš prometa ob tej cesti, na 
katero so že prej večkrat opozarjali tudi 
vaščani. Občina Pivka je tudi na njihovo  
pobudo začela pripravljati projektno 
dokumentacijo za umestitev varnih 
pešpoti ob državni cesti ter umestitev 
avtobusnih postajališč, s čimer naj bi 
zagotovila varnost v cestnem prometu.

Velik problem predstavlja tudi povečan 
promet vojaških vozil po lokalni cesti 
Zagorje–Bač, zato je Občina Pivka 
tudi za ta del naročila projektno 
dokumentacijo, in sicer za zgraditev 
pločnikov ter rekonstrukcijo ceste. 
Za umiritev hitrosti so na tej cesti 
predvidene tudi tri hitrostne ovire. 
Za rekonstrukcijo te ceste bo Občina 
Pivka poskušala pridobiti sredstva od 
Ministrstva za obrambo, saj večji del 
prometa po tej cesti poteka za potrebe 
Slovenske vojske. Predstavniki vaške 

ŠIRITEV PROIZVODNIH DEJAVNOSTI V INDUSTRIJSKI CONI NEVERKE 

ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV V ZAGORJU 

podjetniškega inkubatorja za proizvodne dejavnosti, v skupni površini 20.724 m2. 
Podjetje Bioferm d. o. o. je s podjetjem ORO MET d. o. o. sklenilo prodajno pogodbo 
za zemljišče v površini 5.062 m2, s podjetjem ORO PLASTIKA d. o. o. pa namero za 
nakup preostalega zemljišča v površini 4.179 m2. Občina Pivka je sočasno sklenila 
tudi pogodbo za nakup zemljišča v lasti podjetja Pivka Perutninarstvo d. d., in sicer 
za potrebe ureditve povezovalne ceste do novo urejenega območja za proizvodne 
dejavnosti.

skupnosti so imeli priložnost povedati svoje mnenje. Soglašali so z lokacijami za 
avtobusni postajališči in se zavezali, da bodo aktivno sodelovali pri odkupu zemljišč, 
saj je tudi od pridobitve lastništva precej odvisna realizacija projekta. Na pobudo 
vaščanov bo Občina Pivka pri spomeniku začasno postavila hiško avtobusnega 
postajališča, s čimer bodo otroci in mladina, ki zjutraj čakajo na prevoz v šolo, 
zaščiteni v slabem vremenu. 

Poiskali so tudi rešitev za umiritev prometa na delu ceste skozi Zagorje oziroma so 
soglašali s predlogom, da se kot prvi, preventivni ukrep postavi svetlobni, utripajoči 
znak «VI VOZITE«. Ker pa pločnika zaradi bližine objektov na nekaterih odsekih 
državne ceste praktično ni mogoče graditi, je peš promet mogoče speljati le po 
javnih poteh v samem naselju.
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Iz poslanskih klopi

VSE DOBRO V 2019 

NAJ BODO DNEVI OPTIMISTIČNI 

Ob zaključku leta se ozremo tudi na prehojeno pot. Bilo 
je veliko lepih, pa tudi manj lepih trenutkov. Naj nas torej 
preizkušnje, pred katere nas vsak dan znova postavlja 
življenje, usmerjajo pri naših bodočih odločitvah. V politiki 
morajo to biti odločitve, ki so dobre za vse. Želim si, da bi jih 
bilo v prihodnjem letu več, kot jih je bilo v letu, ki odhaja. 
Za to se je vredno truditi in si prizadevati. Vsak dan znova. 

Pred dvema mesecema sem na tem mestu zapisal, da 
aktivnosti nove vlade v prvih mesecih delovanja ni bilo čutiti. 
Nekaj podobnega lahko zapišem danes. Razen zakona, ki 
naj bi preko žepov vseh davkoplačevalcev uredil nakopičene 
tone odpadne embalaže ter nekaj ostalih manjših zadev, ki 
jih je predlagala vlada, smo večino časa zadnje seje namenili 
predlogom, ki so jih pripravile opozicijske stranke: SDS, 
N.Si in SNS. Vsi so bili zavrnjeni. Ne zato, ker bi bili slabi, 
pač pa zato, ker jih je predlagala opozicija. Še več. V teh 
zakonih so bili večinoma predlogi, ki jih je Šarec obljubljal 
skozi koalicijsko pogodbo. So pa vladajoči podprli zakon 
nad koalicijske Levice, po katerem se bo minimalna plača 
zvišala za 29 eur.  Na drugi strani se dvigajo življenjski 
stroški na različnih področjih, ki bodo v kratkem izničili 
to odločitev. Boljši ukrep bi bil dvig prejemkov preko 
nižjih davkov, kar je predlagala N.Si, a so vladajoči, skupaj 
z Levico, ta predlog zavrnili. Na zadnji seji DZ v 2018 sem 
predsednika vlade vprašal, kaj bo storil, da se projekt druge 
cevi predora Karavanke ne bo po nepotrebnem preplačal. 

Odgovora nisem dobil. Spomnil 
sem ga, da se predor gradi z 
obeh strani. Avstrija in Slovenija 
sta istočasno začeli postopke. 
Avstrijci kopljejo že tri mesece, 
pa so tudi tam imeli revizijske 
postopke. Vrednost za njihovih 
4,4 km znaša 90 mio evrov, na naši strani je dolžina cca. 
en kilometer krajša (3,5 km). DARS je izbral najcenejšega 
ponudnika za 89 mio evrov, ki je doslej zgradil preko 400 
km podobnih predorov. Naslednja ponudba znaša 103 mio 
evrov. Državna revizijska komisija, kjer so v tričlanskem 
senatu sedeli vsi trije predstavniki s političnim pedigrejem 
Socialnih demokratov, je odločitev odpravila zato, ker 
je naročnik od ponudnika terjal dodatna pojasnila. Kar 
sicer v teh postopkih ni nič neobičajnega. Kot kaže, bomo 
davkoplačevalci predor preplačali za najmanj 20 milijonov 
evrov.  Zakaj že? 

V vmesnem času so bile tudi občinske volitve. Čestitke 
vsem izvoljenim v občinski svet občine Pivka in županu. 
Tudi v bodoče si želim dobrega sodelovanja na konkretnih 
projektih v korist vseh občank in občanov občine Pivka. 

Leto 2018 se je pred kratkim poslovilo. V novem letu vam 
želim zdravja. Sreče. Miru in osebnega zadovoljstva. Želim 
vam vse dobro.

Za vsa vaša vprašanja in kakršno pobudo ali informacijo je poslanec kadarkoli dosegljiv na  051 374 472.  

Novo leto po navadi prinese nove odločitve. Vsi si želimo 
nekaj spremeniti in to na boljše. Želimo si več časa, novih, 
bolj zdravih navad in predvsem boljšega življenja. Na 
političnem področju je delo konec leta v državnem zboru 
potekalo tudi v tem duhu, duhu sprememb. Poslanke in 
poslanci smo sprejeli zakon o izvrševanju proračuna, ki 
predvideva najvišje izdatke v zgodovini Slovenije – več kot 
10 milijard evrov. Osnovni proračunski dokumenti so tako 
oblikovani s poudarjeno socialno ter razvojno noto. Po 
zadnji globalni finančni in gospodarski krizi je bilo tudi pri 
nas potrebno odpraviti celo vrsto krivic. Nekaj jih še ostane, 
predvsem pa je potrebno poudariti, da letošnje leto prinaša 
celo vrsto pričakovanih sprememb. Na davčnem področju, 
na področju delovne zakonodaje, zdravstva, sociale in 
varnosti.

Ko govorimo o spremembah, je običajno prisoten strah, 
da bomo državljani spet bolj obremenjeni. Po celi vrsti 
strukturnih eksperimentov, ki smo jih dali skozi v zadnjih 
tridesetih letih, pa vam lahko zagotovim, da se bomo krepko 
trudili, da bodo bremena porazdeljena pošteno. Cilj je, da bi 
bolj obremenili kapital in zmanjšali obremenjenost plač, kar 
posledično ne zmanjša davčnih prilivov, ampak le krepi kupno 
moč največjega deleža Slovenk in Slovencev. V parlamentu 
smo spremljali tudi celo vrsto poskusov, všečnih poskusov 
opozicije, ki pa so imeli le en namen – destabilizacijo javnih 
financ. Nemogoče je namreč nekje nekaj odvzeti, drugam 

pa nič dati. Takšne poteze 
niso odgovorne in kaj lahko 
bi se zgodilo, da bi celoten 
javnofinančni sistem, če bi 
se ti predlogi potrdili, zašel v 
kritičen položaj.
Zakaj to govorim? Ker je 
potrebno na državo gledati kot 
na celoto. Če želimo uveljaviti 
koalicijske zaveze, jih moramo realizirati premišljeno in 
predvsem celostno, torej povezano. Najlažje je obljubljati 
večje pokojnine takoj, višje plače takoj … Skratka vse takoj 
in to brez predvidevanja finančnih posledic.

Poslanke in poslance torej čaka trdo delo, ko bo potrebno 
ločiti zrnje od plev. Drugačna mnenja so dobrodošla, 
ravno tako drugačni pogledi. Ne smemo pa se prepustiti 
poceni obljubam, ki nimajo osnove. Druži jih le želja po 
pridobivanju političnih točk. Račune pa bomo polagali na 
koncu.

In na koncu naj vam v letu 2019 vsem skupaj in vsakemu 
posebej zaželim zlasti zdravja, osebnega zadovoljstva in 
sreče. Naj bodo dnevi optimistični, noči pa brezskrbne. 
Skrbi smo namreč imeli že preveč. Vse ostalo bo prišlo samo 
od sebe. 

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

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

Trgovine Ajda v lasti Darinke Volk prav gotovo ni potrebno 
dosti predstavljati, saj jo domačini, Pivčani in okoličani 
zelo dobro poznamo. Marsikoga boste slišali reči tudi kar 
»kmečka zadruga«, saj je to ime oziroma izraz še iz časov, 
ko se je tako tudi zares reklo prodajalni, ki je stala na istem 
mestu. 

Darinka pravi, da je našla najstarejše papirje, pravzaprav gre za 
dovoljenje za prodajo tobaka, ki datirajo v leto 1953, se pravi, 
da mora biti sama prodajalna še starejša, in ima zelo dolgo 
tradicijo prodaje blaga na tem mestu. Sicer pa trgovina pod 
tem imenom in v lasti Darinke obstaja od leta 2001. Takratna 
odločitev pa je bila bolj ali manj hipna, saj ni imela kaj dosti 
možnosti razmišljanja ... ali prevzeti trgovino od Kmetijske 
zadruge Postojna, ali ostati brez službe, tako da jo je situacija 
hitro postavila na realna tla.

Na začetku je bilo težko in naporno, v takšni službi si ne 
moreš izmišljevati, da bi imel zaprto, da bi šel en mesec na 
dopust, da bi kakšen dan vzel pavzo, ampak je bilo potrebno z 
vztrajnostjo in trdim delom zgraditi vse od ničle naprej. Danes 
so v prodajalni štirje zaposleni in je seveda delo bistveno lažje, 
kot je bilo takrat pred 18 leti na začetku. Ljudje jih dobro 
poznajo in so jih vzeli za svoje, poleg vseh okoličanov, ki radi 
prihajajo v trgovino, pa so njihovi kupci tudi lokalna podjetja 
v okolici ter kmetje. 

Delo je skozi celo leto zelo pestro in dinamično, saj se asortima 
in prodajni program spreminjata iz meseca v mesec, odvisno 
od letnih časov in obdobja, v katerem se nahajamo, pa tudi 
od vremena, s katerim je prodaja artiklov zelo pogojena. Sicer 
je glavnina prodajnega asortimaja kmetijski program, prodaja 
krmil, prodaja opreme za živali, oprema za pašnike, rezervni 
deli za kmetijske stroje, zaščitna sredstva za rastline, semena, 
sadike, na spomlad se začne nabava semen, semenskega 
krompirja, kasneje te zamenjajo sadike, gnojila, zemlja, pa do 
komplet vodnega programa, folij, zaščitne obleke, program 
za zalivanje, jeseni pa jesenska žita, program za klanje, 

skratka celoletno menjevanje programov in opreme. Njihovi 
dobavitelji pa ne prihajajo samo iz Slovenije, ampak tudi z 
Avstrije, Hrvaške, Italije ...

Prodajalna je odprta 
vsak dan od 8. do 12. ure ter od 13. do 17., 

ob sobotah od 8. do 12. ure, 
ob nedeljah in praznikih je zaprta. 

Predvsem pa boste pri njih lahko našli nekaj, kar se v drugih 
velikih trgovskih centrih že izgublja, to pa je prijazna beseda, 
pristen stik med kupcev in prodajalcem, čas, ki vam ga 
namenijo in se vam posvetijo, in kjer nimate občutka, da ste 
številka, da ste neznanec, ampak da ste nekdo. Tega pa se žal 
ne da ne naročiti ne kupiti in samo veseli smo lahko, da se še 
kje najdejo takšne trgovine in takšni prodajalci, kot so v naši 
Pivški trgovini Ajda.

Silvo Čelhar
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Lucjan Batista, energetski svetovalec mreže ENSVET

OGREVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO OZ./ALI TOPLOTNIMI 
ČRPALKAMI
Ko razmišljamo o zamenjavi vira ogrevanja, nas hitro navduši 
podatek o nizki ceni ogrevalne naprave in ne pomislimo na 
kasnejše visoke stroške ogrevanja. Prav to je zaznati v zadnjem 
času – precejšen porast zanimanja za ogrevala, kjer kot 
energent uporabljamo električno energijo. 

Ekonomsko so res zanimivi električni radiatorji, saj je investicija 
minimalna in zato uporaba privlačna. Termoakumulacijske 
peči so ekonomsko lahko primernejše, v kolikor imamo 
dvotarifni števec in toplotno energijo akumuliramo v cenejši 
tarifi in koristimo preko dneva. 

Zelo se je v zadnjem času razširila uporaba IR ogrevalnih 
plošč/panelov, ki delujejo kot sonce (infrardeči žarki) – sevalni 
prenos toplote. Ugodje v prostoru je pri sevalnem gretju boljše, 
tudi ko je temperatura v prostoru manjša za 1 stopinjo ali 2, s 
tem pa prihranimo tudi pri ogrevanju. Temperaturni profil pa 
je blizu idealnemu.

Vse našteto so lokalna ogrevala, primerna za posamične 
prostore. Energent je povsod še vedno električna energija. 
Torej uporaba načeloma da, vendar le izjemoma, ko ni druge 
izbire oz. kot dopolnilno ogrevanje.

Zelo se je povečala ponudba električnih toplovodnih kotlov, 
ki služijo za centralno ogrevanje stanovanjskih in drugi 
stavb. Poglejmo primerjavo pri ogrevanju z električnimi 
toplovodnimi kotli v primerjavi s toplotnimi črpalkami, torej 
ogrevalnih naprav, ki služijo za centralno ogrevanje prostorov.

Za ogrevanje z električno energijo:
- Ogrevanje z električno energijo je bilo do sprejetja novega 
EZ (energetskega zakona) prepovedano kot osnovna izvedba 
ogrevanja (razen ko ni drugih možnosti oz. ogrevanje manjših 
površin). Teh omejitev ni več, zato je opaziti povečano 
aktivnost oglaševanja naprav za ogrevanje na električno 
energijo.
- Investicija cenovno ugodna – to drži, saj se cene toplovodnih 
električnih kotlov gibljejo med 600  in 800  €, kar je v 
primerjavi z TČ (toplotnimi črpalkami) v grobem 10-krat 
nižja investicija. 
- Dopolnitev osnovnemu ogrevanju, za pokrivanje konic 
potreb po toploti z napravami, kot so razni električni paneli, 
konvektorji, kaloriferji, je upravičljivo, saj gre za naprave 
manjših moči in nizke nabavne vrednosti – do 100€.

Proti ogrevanju z električno energijo:
- Ogrevanje z električno energijo ni priporočljivo, saj je 
električna energije »prekvalitetna« energija za neposredno 
spreminjanje v toplotno energijo. Upravičeno je le tam, kjer 
druge možnosti ogrevanja ni.
- Raba električne energije ni energijsko učinkovita, saj izgube 
med primarno in koristno energijo znašajo približno 2/3 
proizvedene električne energije.
- Precejšnji del električne energije pri nas proizvedemo v 
termoelektrarnah in je zato to okoljsko nesprejemljiva.

- Stroški ogrevanja so zelo visoki, saj TČ v primerjavi z 
električnim kotlov porabi 3 do 5-krat manj električne energije 
za ogrevanje (cenovno popolnoma obrnjena slika kot pri 
investiciji).
- Toplotna črpalka porablja električno energijo za pogon, da 
lahko iz medija/okolice jemlje toplotno energijo, ki je zastonj.
- Ocene strokovnjakov, pa tudi samih dobavitelji električne 
energije za gospodinjstva pravijo, da je cena električne energije 
podcenjena, zato se napovedujejo podražitve.
- Ugodnih ekoloških kreditov in nepovratnih sredstev za te 
namene ni, so pa za obnovljive vire, kamor spada TČ.
- Električni kotel ima navadno tudi precej veliko priključno 
moč, zato je nujno, da preverimo ali nam naš električni 
priključek omogoča takšno priključitev in kakšni so stroški ob 
morebitni potrebni spremembi priključne moči.

Seveda pa se razlogi za in proti bistveno spremenijo, ko gre 
za lastno proizvodnjo električne energije (samooskrba) iz 
obnovljivih virov energije. 

Torej, če na kratko povzamemo:
Ogrevanje stanovanj in stanovanjskih stavb z električno 
energijo:
- ni gospodarno (približno četrtino električne energije 
uvažamo) 
- ni obetavno (kakšne bodo cene električne energije v 
prihodnje …)
- ni ekološko sprejemljivo (termoelektrarne)
in zato ni priporočljivo. Dopustno je le izjemoma, ko ni druge 
boljše izbire, kjer ni daljinskega ogrevanja, kjer ni zemeljskega 
plina in kjer ni možno lokalno ogrevanje s trdnimi ali drugimi 
gorivi (ni  dimnikov, ni možnosti skladiščenja energenta ipd).

Več informacij glede racionalne rabe in obnovljivih virov 
energije dobite v svetovalnih pisarnah ENSVET širom 
po Sloveniji, kjer vam bodo neodvisni strokovnjaki znali 
odgovoriti na vaša specifična vprašanja.
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Občina Pivka v sodelovanju z RRA Zeleni kras, d.o.o. ponuja svojim občanom vrsto podpornih storitev za 
pospeševanje razvoja podjetništva. Vabljeni, da se na RRA obrnete za:

• brezplačno svetovanje glede oblikovanja ali izvedbe vaše podjetniške ideje, pomoč pri vzpostavitvi poslovanja, 
iskanju potrebnih finančnih virov (povratnih in nepovratnih) in podobno;

• pripravo poslovnih načrtov in/ali vlog na nacionalne javne razpise, pri čemer Občina Pivka subvencionira 
70 % cene in zgolj 30 % plača prijavitelj.

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

e-mail: info@rra-zk.si
telefon: 05 721 22 48 ali 05 721 22 33

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom
objavlja

4. JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS

med Snežnikom in Nanosom v letih 2019–2020, ki se bodo financirale iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:
Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016–2020 (v nadaljevanju SLR). Javni poziv se izvaja v 
okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa 
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in 
spremembe). Sredstva za javni poziv je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Podpora iz naslova ESRR je namenjena operacijam, ki so osredotočene na peto prednostno 
naložbo v okviru devete prednostne osi (9.7) OP EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, 

ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 287.673,00 EUR iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR), od tega za področje občine Postojna 179.466,79 EUR in za področje občine Pivka 108.206,21 

EUR. Lokacija izvajanja operacije se šteje po prijavitelju vloge.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % (od tega znaša podpora Evropske unije 80 %, nacionalni javni 
prispevek iz državnega proračuna pa znaša 20 %).  

Objava in rok za vložitev vlog za prijavo na javni poziv:
Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani LAS skupaj z obrazcem za prijavo in navodili:  www.las-snezniknanos.si.

Vloge za prijavo na javni poziv s predlogi operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom 
in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 4. 3. 2019 do 15. ure.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti na naslov: info@las-snezniknanos.si.

Po telefonu: 05/7112 335 ali 031/339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.
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ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE NA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH 
CESTAH V OBČINI PIVKA ZA OBDOBJE ZIME 2018/2019 
Da bi opravljanje zimske službe v Občini Pivka potekalo brez 
zastojev, predvsem pa varno, vam posredujemo podatke o 
izbranih izvajalcih pluženja, ki so odgovorni za opravljanje 

del zimske službe na določenih lokacijah. Zimska služba se 
opravlja v skladu z zakonodajo po opredeljenih prednostnih 
razredih:

Prednostni razred ceste: III.
Vrsta ceste: zbirne mestne in krajevne ceste.
Prevoznost ceste: od 5. do 20. ure.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do 2 ur med 20. in 5. uro.
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro.

Prednostni razred ceste: IV.
Vrsta ceste: javne poti
Prevoznost ceste: od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji. 
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do enega dne.

Prednostni razred: V.
Vrsta ceste: pločniki, avtobusna postajališča, parkirišča in ostale javne površine.
Prevoznost: upoštevati krajevne potrebe.
Sneženje: zagotoviti prevoznost, možni zastoji do enega dne.
Močno sneženje: zagotoviti prevoznost, možni večdnevni zastoji.

Pri čemer je potrebno upoštevati še naslednje:
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če je višina snega na 
cestah III., IV. In V. prednostnega razreda 15 cm, promet pa 
je možen z uporabo zimske opreme vozil.

IZVAJALCI PLUŽENJA PO VASEH OBČINE PIVKA so:

Vsem uporabnikom 
občinskih cest želimo 

strpno in srečno vožnjo.

Občina Pivka

Ne glede na določila o prevoznosti cest, v obdobju izredno 
močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih, 
prevoznosti ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja 
za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni 
mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Občina Pivka je v skladu z Zakonom o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 
33/06 Odl.US: U-I-224/00-15, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 
42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1) dolžna zagotoviti redno 
vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, katerega del je 
tudi opravljanje zimske službe.

Občane občine Pivka pozivamo, da se glede opravljanja 
zimske službe in morebitnih težav obrnejo na sledeče 
kontaktne osebe, ki so pogodbeno odgovorne za izvedbo 
zimske službe:

• LOKALNE CESTE, JAVNE POTI IN ULIČNI SISTEM 
V VASEH SLOVENSKA VAS, ŠILENTABOR IN 
GRADEC:
CPK d. d., Koper
tel: 05/680 06 20
dezurni.zs@cpk.si

• LOKALNE ZBIRNE IN LOKALNE KRAJEVNE 
CESTE V NASELJU PIVKA (ULICE IN PLOČNIKI V 
PIVKI):
KOMUS d. o. o., Postojna
tel: 05/726-45-47, 051/254-964      
komus@komus-po.si  
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MARJAN FRANK MED NAJBOLJ 
SKRBNIMI LASTNIKI GOZDOV
Zavod za gozdove Slovenije, ki vsako leto izbere najbolj skrbne 
lastnike gozdov v državi, je v Centru biotehnike in turizma 
Grm pri Novem mestu decembra podelil priznanja letošnjim 
14 izbrancem. Cilj omenjenega izbora je promocija odličnosti 
in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega 
sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. 

Med dobitniki priznanja je tudi Marjan Frank iz Nadanjega 
sela. 

Čestitamo!

PIVŠKE OŠTARIJE - Gostilna Pri Marti

Predstavljamo gostilno, ki jo prav gotovo vsak izmed nas 
dobro pozna.

Gostilna Pri Marti v centru Pivke ima dolgo družinsko tradicijo 
in sedanja lastnica Janja Grželj nam je takole povedala:

»Začetki gostinske obrti v naši družini segajo sedem desetletij 
nazaj, ko sta takratno gostilno Pri lovcu odprla moja stara 
starša. Z delom je nadaljevala njuna hči, moja mama, Marta. 
Leta 1986 je gostilna zaživela na novi lokaciji, kjer se nahaja 
danes. Od svoje mame sem vodenje prevzela leta 1995. V 
sodelovanju s svojima staršema, predvsem z mamo Marto, 
ki se še danes zelo rada vrača med lonce, se je naša kuhinja 
v teh letih precej spreminjala, kljub temu pa ostajamo zvesti 
tradiciji. Jedi, ki so jih kuhali nekoč, smo ohranili, nekaterim 
dodali malce svežine, jih prilagodili današnjim  jedcem. Hrano 
pripravljamo svežo in sproti. Skušamo se čimbolj prilagoditi 
željam gostov. Jed, ki se pri nas pripravlja najdlje, so pražena 
jetrca pa tudi vampi so dobro poznani. Med tednom svojim 
gostom postrežemo z malicami, ob nedeljah z nedeljskimi 
kosili, vsak dan pa lahko izbirajo tudi med jedmi po naročilu.
V naši gostilni lahko v obeh jedilnicah postrežemo 70-im 
gostom, poleti pa v senci starega latnika še 40-im. Sprejemamo 
tudi zaključene družbe. Skupaj s svojo družino, možem in 
otrokoma ter našo Nives se trudimo ohranjati gostoljubnost, 
domačnost in sproščenost. Največja dota gostinstva je 
zagotovo zadovoljen gost, ki se rad vrača. Hvala vsem, ki nas 
imate radi, kajti  z Vami se piše naša zgodba o tradiciji.«

Tekst in foto: Silvo Čelhar

In če bi, spoštovani bralci in bralke Pivškega lista, radi 
tudi vi preizkusili njihove okusne jedi, vas vabimo, da nam 
pošljete na uredništvo Pivškega Lista pravilen odgovor na 

nagradno vprašanje, ki se glasi:

»Katerega leta je gostilna Pri Marti 
zaživela na sedanji lokaciji?«

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

Med pravilnimi odgovori bomo 
izžrebali naslednje nagrade:
1. nagrada – 2 x nedeljsko kosilo
2. nagrada – 2 x malica
3. nagrada – malica

NAGRAJENCI NOVEMBRSKEGA NAGRADNEGA 
VPRAŠANJA

1. NAGRADA (pečenice z zeljem za dve osebi) 
FRANKO REBEC
2. NAGRADA (hamburger za dve osebi) 
JOŽE GODINA
3. NAGRADA (pijača po izbiri za dve osebi) 
PAVEL FATUR

Nagrajence vabimo v Bar stari Tišlr, kjer boste z odrezkom te objave 
deležni svojih nagrad. Ekipa Bara stari Tišlr vljudno prosi, da pred 
koriščenjem nagrad s hrano prej pokličete in dogovorite za termin.
Čestitamo!

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

ter se s kuponom in osebnim dokumentom oglasite v 
lokalu, v katerem ste prejeli nagrado. 
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SODELAVCA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE NA STROKOVNI 
EKSKURZIJI V ZDA      
Park vojaške zgodovine goji z Veleposlaništvom Združenih 
držav Amerike v Ljubljani partnerstvo že vrsto let. Tako sta 
s finančno podporo veleposlaništva nastali v Parku že dve 
razstavi, povezani s slovensko-ameriškimi vojaškimi odnosi. 
Prva, »Oklep svobode«, je bila postavljena leta 2012 in govori o 
ameriški vojaški pomoči Jugoslaviji po sporu z Informbirojem 
leta 1948, v okviru katere je Jugoslavija dobila tisoče vojaških 
vozil in druge vojaške opreme v današnji vrednosti več kot 7 
milijard dolarjev. 

Druga razstava, ki jo je s finančno podporo omogočilo 
ameriško veleposlaništvo, pa je razstava »Do pekla in nazaj«, ki 
je bila odprta junija 2017 in prikazuje zgodbo padlih ameriških 
letal na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Kot 
nekakšno priznanje za dobro sodelovanje v preteklih letih 
sta bila s strani ameriške vlade na desetdnevno ekskurzijo po 
ameriških muzejih povabljena direktor Parka Janko Boštjančič 
in strokovni vodja Boštjan Kurent. Strokovna ekskurzija je 
bila organizirana in financirana v okviru programa IVLP 
(International Visitor Leadership Program) pod okriljem 
ameriškega zunanjega ministrstva (ang. State Department). 
Program IVLP je namenjen organizaciji strokovnih ekskurzij 
v ZDA za vodstvene delavce z različnih področij iz celega 
sveta. 

Udeležencem programa, ki je povsem individualiziran, 
prilagojen konkretnim strokovnim potrebam udeležencev, 
je dana enkratna možnost spoznavanja ameriških organizacij 
in vrhunskih strokovnjakov s posameznih področij. Glede 
na izkazano zanimanje je bil tako za sodelavca Parka vojaške 
zgodovine pripravljen program, ki je vključeval obisk 
muzejskih institucij v New Yorku, Koloradu in New Orleansu.  
V New Yorku sta bila v okviru študijskega obiska dogovorjena 
obisk nekdanje letalonosilke Intrepid, kjer sta si ogledala 
zbirke in delovanje letalskega in vesoljnega muzeja, ter obisk 
spominskega centra, posvečenega terorističnim napadom 
11. septembra 2001. Spominski park 9/11 letno obišče več 
kot 3 milijone obiskovalcev, muzejske postavitve pa zaradi 
inovativnih rešitev zbujajo veliko zanimanja tudi med 
svetovno muzejsko stroko. 

Obisk Kolorada je vključeval oglede dobrih praks pri številnih 
vojaških institucijah ter muzejih na širšem območju Colorado 
Springsa, ki je prav tako kot pivško območje zaznamovan 
z vojaško dediščino, zlasti na področju vojnega letalstva. 
Študijski program sta zaključila v New Orleansu, mestu, ki 
ga je pred leti zaznamoval orkan Katrina, turistični razvoj 
v mestu pa danes zaznamuje ameriški Nacionalni muzej II. 
svetovne vojne. Muzej, ki se še vedno širi, je ob močni podpori 
lokalne skupnosti hitro postal eden izmed vodilnih muzejev v 
ZDA, letno pa ga obišče skorajda milijon obiskovalcev.  

Vsi muzeji so izkazali pobudo za poglobljeno sodelovanje 
in možnost nadaljnjih skupnih projektov s Parkom vojaške 
zgodovine. Ameriške muzealce so poleg izkušenj in delovanja 
posebej zanimale tudi zgoraj omenjene muzejske razstave 
Parka, ki se navezujejo tudi na ameriško zgodovino.

Park vojaške zgodovine
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DIREKTOR PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE V LJUBLJANI S 
PREDAVANJEM ODPRL SKLOP DOGODKOV »ALUO uho«     

POČITNIŠKA PUSTOLOVŠČINA 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljubljani (ALUO) že peto sezono organizira sklop 
gostujočih predavanj »ALUO uho«. Predavanja so namenjena 
študentom, pa tudi širši javnosti. Kot predavatelji so 
povabljeni strokovnjaki z najrazličnejših področij, povezanih 
s sodobnim pojmovanjem likovnih umetnosti, oblikovanja in 
konservatorstva – restavratorstva. Letošnji sklop dogodkov, ki 
poteka v Galeriji Jakopič v Ljubljani, je v petek, 14. decembra, z 
uvodnim predavanjem začel direktor Parka vojaške zgodovine 
Janko Boštjančič, ki je zbranim udeležencem v prvem delu 
predstavil zgodbo Parka, kako je v le-ta v dvanajstih letih 
postal iz podirajočih se vojašnic največji muzejski kompleks 
v Sloveniji, v drugem delu predavanja pa je bil poudarek dan 
pridobivanju muzejskih eksponatov, predvsem pa njihovemu 
restavriranju. 

V Parku vojaške zgodovine so se v zadnjem času poleg 
dragocenih dopolnitev muzejskih zbirk in razstav v sklopu 
različnih projektov in iniciativ intenzivneje posvetili tudi 
razvoju doživljajsko-izkustvenih programov, s katerimi skušajo 
muzejske vsebine približati zlasti najmlajšim obiskovalcem. 
Z lanskim letom je tako v muzejski ponudbi Parka vojaške 
zgodovine zaživela animirana izvedba rojstnodnevnih 
praznovanj za otroke na prostem, ki so jo s prihodom 
hladnejših jesenskih dni nadgradili tudi z možnostjo izvedbe 
v ogrevanih muzejskih paviljonih. Poleg tega predstavljajo 
pravo doživetje za najmlajše tudi raznovrstni počitniški 
programi in številne interaktivne delavnice. Za animacijo 
najmlajših obiskovalcev so z izjemno dobro obiskano otroško 
počitniško delavnico poskrbeli tudi v jesenskih krompirjevih 
počitnicah. Mladi udeleženci delavnice so se v Parku vojaške 
zgodovine pomerili v različnih spretnostih in preizkusili v 
številnih aktivnostih. Ogledali so si notranjost podmornice, se 

seznanili s skrivnostnim delom in življenjem podmorničarjev, 
pred zaključkom pa so si izdelali še majhen spominek. Mladi 
raziskovalci se bodo lahko na počitniško pustolovščino v Park 
vojaške zgodovine podali tudi med prihajajočimi zimskimi 
počitnicami, ko za najmlajše pripravljajo novo počitniško 
delavnico. 

Park vojaške zgodovine

V Parku vojaške zgodovine so v preteklem letu stoletnico 
konca prve svetovne vojne obeležili s serijo občasnih in 
gostujočih razstav, posvečenih prikazu krutih razmer na 
bojiščih in trpljenju prebivalstva v zaledju front v času vojne 
vihre. Niz gostujočih razstav na temo prve svetovne vojne so 
dopolnili tudi z razstavo »V zaledju soške fronte«, ki so jo ob 
stoletnici začetka soške fronte v okviru skupnega projekta 
pripravili sodelavci Zgodovinskega arhiva Ljubljana skupaj s 
sodelavci Pokrajinskega arhiva Nova Gorica, Pokrajinskega 
arhiva Koper, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega 
muzeja. Razstava predstavi soško bojišče kot eno izmed 
osrednjih vojnih prizorišč prve svetovne vojne in oriše 
potek frontne linije ter vojno dogajanje ob njej. Pomemben 
del razstave je posvečen tudi prikazu vsakdana prebivalstva 
v neposredni bližini fronte in v njenem zaledju, ki so ga 
vojne razmere močno zaznamovale. Visokogorska in težko 
dostopna bojišča soške fronte so namreč narekovala izgradnjo 
nove infrastrukture za potrebe oskrbe vojakov z orožjem in 
opremo, kar se je predvsem na bohinjskem in tolminskem 

koncu odražalo z nastankom novih cest, železnic in tovornih  
žičnic. Vojnim razmeram so se prilagodili tudi številni 
industrijski obrati na Jesenicah, v Ljubljani, Škofji Loki, Idriji 
in drugod, ki  so svojo dejavnost preusmerili v proizvodnjo 
orožja, streliva, obleke in obutve, šole pa so v tem času pogosto 
postale kar improvizirane bolnišnice. Razstava se posebej 
dotakne tudi vprašanja številnih primorskih beguncev in 
ruskih ter italijanskih vojnih ujetnikov, za katere so zgradili 
taborišča in jih zaposlovali pri raznih delih.

NA OGLED NOVA GOSTUJOČA RAZSTAVA  
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Park vojaške zgodovine

NOVO RAZSTAVO  POSVETILI STOLETNICI KONCA PRVE 
SVETOVNE VOJNE 

V okviru stoletnice prve svetovne vojne smo na različne 
načine obeleževali spomin na dosežke in trpljenje rojakov na 
bojiščih in v zaledju front. Jubilejno spominjanje pa je skoraj 
prezrlo pojav, ki je brez primere v nacionalni zgodovini – 
velikansko število več deset tisoč vojnih ujetnikov armade 
carske Rusije, ki so bili pripeljani na naše nacionalno ozemlje 
in so kot delovna sila za vojaške potrebe v zaledju soške fronte 
ali pa kot delavci na poljih, v gozdovih, delavnicah, tovarnah 
in rudnikih prelivali znoj širom naše domovine in mnogi tu 
tudi izgubili svoje življenje. 

V Parku vojaške zgodovine so se zato odločili obdelati 
to temo in jo prvič celovito predstaviti javnosti v obliki 
muzejske razstave. V začetku novembra je tako predsednik 
Republike Slovenije g. Borut Pahor v Parku vojaške zgodovine 
odprl novo razstavo z naslovom ŽIVLJENJE ZA C(ES)
ARJA – vojni ujetniki carske Rusije v prvi svetovni vojni 
na slovenskem ozemlju. Razstava s svojo sodobno ter 
interaktivno zasnovo prinaša tudi bogat nabor fotografij, 
videomateriala in zapisov iz tistega obdobja, ki obiskovalcem 
približajo izseke iz ujetniškega življenja zajetih vojakov v 
zgodovinskem kontekstu prve svetovne vojne. Razstava se ne 
nanaša na samo bojevanje, ampak na usodo ujetnikov, njihovo 
trpljenje in napore, za katere niso prejeli nobenega priznanja 
in zahvale, čeprav takrat zgrajeno infrastrukturo v veliki meri 
še vedno uporabljamo. Pomembno težo razstavi dajejo tudi 
originalni izdelki ruskih vojnih ujetnikov, ki so jih izdelovali 
v prostem času. Osrednji simbol trpljenja ruskih ujetnikov 

na slovenskem ozemlju med prvo svetovno vojno je Ruska 
kapelica pod Vršičem, zato je kot srčika razstave predstavljena 
odlična maketa kapelice, ki jo je z izjemno natančnostjo v 
merilu 1 : 10 izdelal g. Franci Pogačar in dejansko z vsemi 
detajli predstavlja pomanjšavo originala. Avtor razstave je 
Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine, kot 
partnerja pa sta pri nastajanju razstave sodelovala tudi 
Center za preventivno arheologijo kot enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zgodovinsko društvo 
Kidričevo. Posebna zahvala gre tudi vsem zbirateljem, ki so 
za potrebe muzejske postavitve v razstavi odstopili izdelke 
ruskih vojnih ujetnikov. Slovesnost ob otvoritvi nove razstave 
je bila hkrati tudi osrednja obeležitev stoletnice konca vojne 
v Parku vojaške zgodovine. Na slovesnosti je kot slavnostni 
govornik spregovoril publicist, filozof in umetnik dddr. Evgen 
Bavčar. V svojem nagovoru je poudaril pomen razstave, ki na 
nek način odpravlja zgodovinski dolg, ki ga imamo do ruskih 
vojnih ujetnikov. Parku vojaške zgodovine je zato izrazil vse 
priznanje, da se je lotil in obdelal to temo. 

Na velik pomen razstave pri poglabljanju vedenja o dediščini 
ruskih vojnih ujetnikov je opozoril tudi Jernej Hudolin, 
direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Center za preventivno arheologijo, ki deluje kot enota Zavoda, 
je izvedel tudi obširno študijo zaznave vseh sledi ruskih vojnih 
ujetnikov širom Slovenije in pri tem evidentiral skoraj 400 
lokacij. Prav ta študija je predstavljala pomembno izhodišče 
za pripravo razstave. Zbrane sta nagovorila še avtor razstave 
Janko Boštjančič in župan Občine Pivka Robert Smrdelj.

POMEMBNA DONACIJA ZA PARK VOJAŠKE ZGODOVINE      
V Parku vojaške zgodovine so se razveselili dragocenega 
primerka uglednega odlikovanja Častni vojni znak Teritorialne 
obrambe, ki ga je Parku za potrebe umestitve v vse bolj 
obsežno zbirko medalj, značk in odlikovanj podaril izkušeni 
poznavalec odlikovanj Klemen Vidmar. Klemen Vidmar, 
ki se kot priznani faleristik že vrsto let ukvarja z zbiranjem 
in proučevanjem odlikovanj, je Parku vojaške zgodovine 
pomembno donacijo predal v sklopu projekta, v katerem je 
ob 27-letnici Republike Slovenije 27 izbranim slovenskim 
muzejem podaril skupno 27 zbranih odlikovanj Častni vojni 
znak Teritorialne obrambe. Odlikovanje je predstavljalo 
najvišje priznanje za izjemno hrabrost v vojni za Slovenijo 
ter za izkazano posebno požrtvovalnost v vojni in miru. 

Po koncu vojne leta 1991 
je bilo podeljeno devetim 
pripadnikom Teritorialne 
obrambe ter posmrtno vsem 
padlim pripadnikom na 
slovenski strani, leta 1993 
pa so ga naknadno podelili 
še štirim posameznikom in 
diverzantski vojaški enoti 6. Pokrajinskega štaba Teritorialne 
obrambe. Odlikovanje je oblikoval Janez J. Švajncer, izdelalo 
pa jih je podjetje Aurea iz Celja. Iz Parka vojaške zgodovine se 
g. Vidmarju iskreno zahvaljujejo za donacijo. 
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V Parku vojaške zgodovine so sklenili še eno uspešno 
turistično leto, ki je ponovno minilo v znamenju rekordnega 
obiska in več dragocenih novih pridobitev. V muzejsko 
postavitev so tako že lani spomladi umestili simulator letenja z 
letalom MiG-21, s čimer so pred nastopom osrednje turistične 
sezone dopolnili doživljajsko ponudbo. Na simulatorju 
letenja, izjemno priljubljenem delu obiska Parka vojaške 
zgodovine, se je od marca do decembra preizkusilo že blizu 
2.000 obiskovalcev.    

Med odmevnejše dosežke Parka vojaške zgodovine v 
letošnjem letu sodi tudi jesenska otvoritev nove muzejske 
razstave Življenje za c(es)arja, ki predstavlja prvo celovito 
muzejsko obdelavo zgodbe vojnih ujetnikov carske Rusije v 
prvi svetovni vojni na slovenskem ozemlju. 

Z atraktivnimi novimi eksponati in bogatim naborom 
odmevnih stalnih ter občasnih razstav Park vojaške zgodovine 
pritegne k obisku vsako leto več obiskovalcev. Nove muzejske 
pridobitve so tudi v preteklem letu botrovale rekordnemu 
obisku, ki se je nakazoval že v minulih mesecih. Septembra so 
tako v Parku vojaške zgodovine prvič presegli mejnik 10.000 
obiskovalcev v enem mesecu in s tem zabeležili najvišje število 
obiskovalcev na mesečni ravni doslej. Ob koncu leta so na 
ogledu skupno zabeležili nekaj več kot 51.000 obiskovalcev, 

s čimer so prvič od ustanovitve presegli tudi mejnik 50.000 
obiskovalcev na letni ravni. 

Direktor Parka vojaške zgodovine mag. Janko Boštjančič je 
ob uspešnem izteku leta dejal: »50.000 obiskovalcev letno je 
pomembna prelomnica v razvoju Parka vojaške zgodovine, 
saj Park s tem postaja eden najbolj obiskanih muzejev na 
Slovenskem. Ta uspeh pa predstavlja hkrati veliko obveznost 
za naprej, saj gre za številko, ki jo v prihodnjem letu ne bo prav 
enostavno doseči, kaj šele preseči. Lanskoletno zmagoslavje 
nas tako sili k še večjim vložkom na področju promocije in 
marketinga, predvsem pa k večanju in bogatitvi ponudbe z 
novimi eksponati in razstavami.«        

V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE USPEŠNO ZAKLJUČILI 
TURISTIČNO LETO 2018 

Projekt Etno podjetno je bil odobren v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom v letih 2017 – 2019, ESRR. Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VABILO
Zavod za turizem Pivka vas v okviru projekta 

Stare obrti za nove podjetniške priložnosti –

Etno podjetno 

vabi na delavnico:

23. januarja 2019 ob 17. uri
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica:

Registracija žganjekuhe

Delavnica bo v Veliki dvorani Komande v
Parku vojaške zgodovine.
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NA SEJMU NARAVA IN ZDRAVJE

NOVOST V EKOMUZEJU PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER 

V začetku decembra se je na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani odvijal sejem Narava in zdravje. Med razstavljavci 
se je v okviru Naravnih parkov Slovenije predstavil tudi naš 
Krajinski park Pivška presihajoča jezera.

Naj bo novo leto priložnost za čim več sprehodov in užitkov 
v naši lepi bližnji in daljni okolici. Obiskovalci sejma so 
nedvomno potrdili, da ima narava neskončno veliko možnosti 
za opazovanje, sprostitev, poučevanje, dobro počutje … 

DKH

V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer je zopet mogoče kupiti 
kakšen spominek oziroma izdelek ter knjige o naravi. Zavod 
za turizem Pivka je konec preteklega leta muzejski trgovini 
Magazin v Parku vojaške zgodovine dodal še trgovinico v 
Ekomuzeju. Med izdelki predvsem izstopajo majice, bloki 
in svinčniki Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera ter 
zanimive knjige o spoznavanju narave oziroma posameznih 
rastlinskih in živalskih vrst ter druge zanimive stvari. 

V trgovinico ter na ogled Ekomuzeja 
Pivških presihajočih jezer ste v zimskem 

času lepo vabljeni vsako soboto in nedeljo 
med 10. in 16. uro. 

POGLED NA ZVERINJAK TUDI SKOZI OČI TUJIH STROKOVNJAKOV 

Krajinski park Pivška presihajoča jezera

V prostorih Zavoda za gozdove Slovenije v Ljubljani smo 
se v začetku decembra predstavniki nekaterih partnerjev v 
projektu Carnivora Dinarica (ZGS, Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Nacionalni park Risnjak) zbrali na 
drugi delavnici, ki jo je organizirala Občina Pivka kot 
projektni partner in je bila namenjena razvoju zamisli o 
interpretacijskem centru za velike zveri v Krpanovem domu 
v Pivki. Gostili smo strokovnjaka za velike zveri, dr. Setha 
Wilsona, avtorja tudi v slovenščino prevedenega priročnika 
o razumevanju in reševanju izzivov sobivanja velikih zveri in 
ljudi. Seth Wilson prihaja iz Montane (ZDA) in je sodelavec 
v projektu Life Lynx, v okviru katerega bodo partnerji od 
Italije do Romunije z doselitvijo risov iz karpatske populacije 
okrepili šibko populacijo risov v našem prostoru. 

Gostili pa smo tudi predstavnico ambasade ZDA v Sloveniji 
Charllote Tafft, ki je zavzeto in vsebinam projekta naklonjeno 
sodelovala v razpravi ter nam ponudila pomoč v okviru 
možnosti, ki jih omogoča  ambasada. Med drugim tudi 
navezavo stikov s predstavniki  ameriških parkov oziroma 
strokovnjaki s področja naravovarstva. V Pivki z veseljem 
ugotavljamo, da vsi partnerji intenzivno sodelujemo pri 
razvoju ideje, saj smo na vseh dosedanjih srečanjih in tudi 
na tokratnem zbrali zelo veliko število predlogov, domislic, 
razmišljanj in vprašanj, na katera moramo poiskati odgovore 
tudi v okviru bodoče muzejske postavitve.

Izvajanje 30-mesečnega  projekta je steklo 1. septembra lani, 
prvi uvodni dogodek za širšo javnost pa bo predstavitev 
partnerstva in projekta z novinarsko konferenco konec 
januarja 2019 v Nacionalnem parku Risnjak.

Vse, ki želite kakorkoli sodelovati v izvajanju projektnih 
aktivnosti na strani projektnega partnerja Občina Pivka, ali 
bi želeli aktivnosti le spremljati oziroma biti o njih tekoče 
obveščeni, vabimo, da se nam oglasite na telefonski številki 
051 653 134 ali na dragica.jaksetic@pivka.si.

Dragica Jaksetič
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PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA DEL NOMINACIJSKEGA DOSJEJA ZA 
KLASIČNI KRAS 

KRAJINSKI PARK PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA NA JAKOPIČEVEM 
SPREHAJALIŠČU V TIVOLIJU 

Januarja 2020 bo v ocenjevanje IUCN, 
Svetovne zveze za varstvo narave, 
oddan nominacijski dosje za uvrstitev 
Klasičnega krasa na Unescov seznam 
svetovne dediščine. Konec minulega 
leta so minister za okolje in prostor 
Jure Leben, župani Cerknice, Logatca, 
Loške doline, Pivke in Postojne, Marko 
Rupar, Berto Menard, Janez Komidar, 
Robert Smrdelj in Igor Marentič, 
direktor Zavoda RS za varstvo 
narave Teo Hrvoje Oršanič, direktor 
Notranjskega regijskega parka Matevž 
Podjed, direktor Postojnske jame 
Marjan Batagelj, direktor RRA Zeleni 
kras Boštjan Požar, predstavnika občine 
Bloke in Zavoda Znanje Postojna, 
podpisali sporazum o upravljanju s 
svetovno dediščino Klasičnega krasa.

Območje Klasičnega krasa, kakor ga 
obravnava dosje, meri 25.000 hektarov, 
še precej večje pa je njegovo vplivno 
območje. Kot izjemne univerzalne 
vrednosti vredne vpisa na seznam 
svetovne dediščine so prepoznana 
dobro ohranjena kraška polja s 

Na razstavi fotografij na Jakopičevem 
sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju z 
naslovom Narava nas povezuje – Parki 
Dinaridov se Krajinski park Pivška 
presihajoča jezera (KPPPJ) predstavlja 
z dvema fotografijama, in sicer avtorjev 
Andreja Udoviča z naslovom Jesensko 
jutro (nagrajena na fotonatečaju 
KPPPJ, naslovna v tej novici) in Erike 
Kovačič. Razstavo, ki je na ogled še do 
konca januarja, je pripravil najmlajši 
slovenski krajinski park Tivoli, Rožnik 
in Šišenski hrib skupaj s svojim 
upravljavcem, podjetjem Snaga, s 
skupnostjo Parki Dinaridov, svetovnim 
skladom za naravo WWF ter Mestno 
občino Ljubljana.

Naslov razstave sporoča, da narava 
ne pozna meja ter da nas narava 
povezuje. To povezovanje je večplastno. 
Od sodelovanja med zavarovanimi 
območju (v Sloveniji in tudi širše v 
dinarski regiji) do povezovanja človeka 
in narave. To še posebej velja za 
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Krajinski park Pivška presihajoča jezera
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hidrološko in speleološko mrežo (Cerkniško, Planinsko in Pivška presihajoča 
jezera), kraški pojavi, speleobiologija, zgodovina raziskovanja krasa in kraških 
pojavov, razvoj idej o nastanku krasa in kraških pojavov. 

Upoštevana so že vsa obstoječa zavarovanja in varstveni režimi, vpis na seznam 
svetovne dediščine pa novih zavarovanj ne prinaša. 

krajinske parke, kjer se prepletajo številni elementi naravne in kulturne dediščine 
ter značilna krajina, ki jo je soustvaril človek. Na 120 panojih se z eno ali dvema 
fotografijama ter kratkimi besedili predstavlja 13 slovenskih zavarovanih območij 
ter 58 zavarovanih območij iz širše dinarske regije – torej držav, ki se vrstijo vse od 
Slovenije do Albanije in Makedonije.

Dragica Jaksetič



Turizem
 in narava

29
foto: Martina Smrdelj
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UŽITNI IN ČUTNI PARKI NA OGLED NA RAZSTAVI
Odprtje razstave z naslovom UŽITNI IN 
ČUTNI PARKI je bilo 4. januarja 2019 
v galeriji Krpanovega doma v Pivki. Po 
uradnem delu in krajšem kulturnem 
programu so si obiskovalci ogledali 
razstavo, katere pomen je aktivnost in 
ozaveščanje na temo užitnih in čutnih 
parkov. UŽITNI IN ČUTNI PARKI je 
projekt, ki je namenjen kvalitetnejšemu 
življenju prebivalcev in je naravnan 
trajnostno.  Beseda park nas napeljuje 
na lepo urejeno zeleno okolje, užitni 
so plodovi, ki na teh rastlinah zorijo, 
zelišča pa nam pojasnijo besedico čutni. 
Projekt je zasnovan na aktivnostih, ki 
prispevajo k ohranjanju biodiverzitete 
in avtohtonih rastlinskih vrst ter k 
prenosu, ohranjanju in nadgradnji 
znanja, vezanega na obdelavo tal in 
pridelavo užitnih rastlin na okolju 
prijazen način.

NOČNI POHOD Z BAKLAMI NA SVETO TROJICO

Turistično društvo Pivka in Športno kulturno društvo Trnje 
sta že desetič organizirala Nočni pohod z baklami na Sveto 
Trojico, ki je vedno dan po božiču, na dan samostojnosti, 
26. decembra. Vreme je bilo letos idealno za pohod, suho in 
ne preveč mrzlo. Tudi letos so se skupnega pohoda udeležili 
številni pohodniki. Pohod je trajal približno 4 ure, pohodniki 
so se s toplim čajem ogreli na vrhu, pri cerkvi Svete Trojice, 
na cilju pa so bili deležni tudi prigrizka. Že sedaj vabimo vse, 
posebej pa tiste, ki ste med svoje novoletne zaobljube zapisali 
tudi »več gibanja«, da se nam v novem letu pridružite na naših 
pohodih.

Turistično društvo Pivka

PODPIRAJMO DOMAČE PONUDNIKE IN KUPUJMO LOKALNE 
IZDELKE
Ohranjenost in bogastvo narave Zelenega krasa odsevata v 
okusu in aromi izdelkov izpod rok lokalnih ponudnikov. Ti 
še vedno sledijo tradicionalnim postopkom in receptom, ki 
prehajajo iz roda v rod. Tukaj so doma sadjarstvo, sirarstvo 
in čebelarstvo, ki dajejo izvrstne sokove, žganja in likerje, sire 
in različne vrste medu. Z vsakoletnim katalogom regijskih 
izdelkov vztrajno podpiramo domače ponudnike, ki skrbijo 
za ohranjanje in prepoznavanje naše identitete. Vabimo vas, 
da jih z nakupom lokalnih regionalnih izdelkov podprete tudi 
vi. Novost letošnje izdaje je dostopnost v digitalni obliki – 
vključeno ponudbo je mogoče naročiti tudi preko spleta.

Oglejte si nov katalog …
http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/zeleni-kras-
2019-splet.pdf.

RRA Zeleni kras

Vabljeni na ogled razstave Užitni in čutni parki v galerijo 
Krpanovega doma v Pivki.  Razstava bo na ogled do 

31. januarja 2019.
Turistično društvo Pivka 
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ZGODBE ROK IN KRAJEV …
ROKODELSTVO, OBLIKOVANJE IN DRUGO USTVARJANJE
Ob koncu leta in ob koncu našega 
rokodelskega projekta smo se mesec 
dni v vseh treh občinah naše regije 
(LAS – lokalna akcijska skupina med 
Snežnikom in Nanosom) predstavljali s 
preglednimi zaključnimi razstavami.

V Muzeju Krasa v Postojni, kjer smo 
imeli prijetno družabno otvoritev, ste 
lahko v živo videli, pa tudi kupili vse 
izdelke, ki so tekom projekta na novo 
nastali. 11 ustvarjalcev se je zavezalo 
k aktivni udeležbi in razvoju novih 
zanimivih izdelkov, navdih pa so črpali 
v izbranih lokalnih zgodbah o mlinih 
na pivških presihajočih jezerih, o belih 
ženah iz bistriških gora ter o nanoški 
kači. S pomočjo strokovnih mentorjev 
za razvoj in oblikovanje izdelkov, 
grafično oblikovanje, oblikovanje 
embalaže, promocijo in marketing, 
fotografiranje in druga pomembna 
področja ustvarjanja so nastali izdelki, 
ki so ves čas projekta presenečali. 
Tako mentorje kot tudi avtorje same. 
Nastale so mozaične priponke (Srečko 
Likar), poetične slike iz kamenčkov 
in drugih naravnih materialov ter 
kamnite ogrlice z vgraviranimi simboli 
(Edita Čotar), obešanke – mobili iz 
kvačkanih simbolov (Jelka Žvokelj), 
fjrtohi – sodobni platneni predpasniki 
z ročnim tiskom listov žajblja in drugih 
rastlin (Mateja Vekar Kafol), leseni 
obeski za jelko ali hišno dekoracijo iz 
spiralno zavitih oblancev (Damjana 
Benigar Kaluža), serija kolažev iz 
linorez portretne grafike in tekstilnih 
dodatkov (Tina Renko), kvačkani 
pogrinjki in podstavki v obliki silhuet 
kamnov (Tatjana Udovič), košarice 
iz konopljinih vrvi (Helena Knafelc), 
kompleti za ustvarjanje kače, ki varuje 
in krasi hiše (Mateja Premrl), čajniki, 
krožniki, skodelice in druge keramične 
posode (Jana Šepec) ter razglednice, 
koledarji in grafike za okvirjanje iz 
fotografij cvetličnih portretov (Sonja 
Prosen).

Bogat nabor produktov je rezultat 
večmesečnega poglobljenega procesa 
mnogih srečanj, delavnic, predavanj 
ter strokovnih ekskurzij za inspiracijo. 
Vtise s celotnega programa smo na 
kratko predstavili s fotografskima 
razstavama na dveh lokacijah: Krpanov 

Rokodelci na otvoritvi razstave v Notranjskem muzeju Postojna.

Fotografska razstava v Krpanovem domu Pivka.

dom v Pivki ter Dom na Vidmu v Ilirski Bistrici. Potrudili se bomo, da v novem 
letu pripravimo pregledno razstavo na še kakšni lokaciji, izdelki pa so na voljo pri 
avtorjih ali nekaterih prodajnih mestih kot na primer TIC Galerija Postojna. Če 
želite videti, katere zgodbe in izdelki so bili v središču pozornosti vseslovenskega 
rokodelskega projekta drugod po Sloveniji, pa so vam v knjižnicah še vedno na 
voljo brezplačni katalogi Zgodbe rok in krajev.

Ker je bil projekt, osredotočen na rokodelstvo, dobro sprejet in obiskan daleč 
nad pričakovanji, pa želimo dejavnosti na nek način nadaljevati. Zato še vedno 
vabimo, da se nam novi zainteresirani rokodelci, oblikovalci in drugi ustvarjalci 
oglasijo (destilator.info@gmail.com ali 041 228 900 – Maja). Dodali jih bomo v 
regijski popis ustvarjalcev in redno obveščali o nadaljnjih aktivnostih, ki jih bomo 
organizirali. Zelo je zaželeno, da dodajo tudi svoje želje in ideje o njim koristnih 
vsebinah, izobraževanjih, ki jih bomo pri oblikovanju nadaljevalnega programa 
glede na zmožnosti z veseljem upoštevali in nam bodo dale dodatno motivacijo in 
inspiracijo za delo v prihodnje.

Maja Modrijan, vodja projekta
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Podjetje Publikus d.o.o. in Občina Pivka bosta občanom v 
kratkem omogočila ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj. 
V ta namen bomo postavili 5 tipskih posod, ki bodo 
nameščene na izbranih ekoloških otokih .

Lokacije tipskih posod za odpadno jedilno olje 
 PIVKA  ekološki otok pri SPARU
 PIVKA  ekološki otok pri tržnici
 ZAGORJE  ekološki otok pri spomeniku
 ŠMIHEL PRI PIVKI  ekološki otok pri osnovni šoli
 DOLNJA KOŠANA  ekološki otok pri blokih

Koraki za pravilno ločevanje odpadnega jedilnega olja 

Uporabljeno 
jedilno olje 

ne zavrzimo v odtok 

Hladno jedilno olje 
zlijemo v plastično 
ali stekleno posodo 

Napolnjeno posodo 
odnesemo na 
zbirno mesto  

Olje zlijemo v 
tipski zabojnik 

Ločeno zbiranje 
odpadnega  

jedilnega olja 

Katera olja so primerna za oddajo? 
rastlinska olja (olivno olje ali olja iz različnih semen)

rastlinske in živalske maščobe (margarina, maslo, mast), ki ostanejo od kuhanja in 
cvrtja

POZOR: mineralna olja  (npr. avtomobilsko) se ne sme zlivati v tipske posode, ker se s 
tem onemogoči nadaljnji postopek reciklaže!!!

Podarili vam bomo priročno posodo za zbiranje 
Ker želimo k zbiranju odpadnih jedilnih olj pritegniti sleherno gospodinjstvo, bomo vsakemu gospodinjstvu 
podarili priročno posodo za zbiranje. Posode bomo razdeljevali v naslednjem mesecu ob rednem odvažanju 
odpadkov. Pri blokih bo razdeljevanje potekalo v popoldanskem času.
Vsi, ki na dan razdeljevanja ne boste doma, boste posodo lahko prevzeli naknadno v ZC Pivka v času obratovanja.

Zakaj je ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj smiselno? 
 Ker z zlivanjem odpadnega olja v kuhinjsko korito ali straniščno školjko povzročamo 

okvare na kanalizacijskem sistemu (zamašitve, poplavljanje okolice, smrad),
 ker se, zaradi nalaganja odpadnega olja na stene kanalizacijskih cevi, otežuje prehod ostalih 

odplak, ki so idealna hrana za glodavce in 
 ker je pravilno zbrano odpadno olje mogoče predelati v nove koristne produkte (biodizel,

milo, gnojila, glicerin). 

ALI STE VEDELI, DA 1 LITER BIODIZLA PROIZVEDE 91 % MANJ TOPLOGREDNIH  
PLINOV KOT 1 LITER FOSILNEGA GORIVA?  

Operativni center 
Postojna
Jeršice 3
6230 Postojna

T: 05 720 49 62
E: oc.postojna@publikus.si
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ZAGOTAVLJANJE PITNE VODE V IZREDNIH RAZMERAH
V podjetju Kovod Postojna nadaljujemo z izvedbo strokovnih 
izobraževanj, s katerimi želimo lokalnim in tudi drugim 
ustanovam, organizacijam in partnerjem posredovati 
pomembne vsebine in informacije, vezane na odgovornost, 
ki jo zahteva naša pitna voda. Četudi marsikdaj samoumevna 
dobrina – voda, je prevečkrat lahko izpostavljena dejavnikom 
tveganja, zatorej je na tem mestu ključno izobraževati, 
ozaveščati, izmenjevati mnenja in osvajati praktična znanja. 
Na ta način kot upravljavci vodovodnega sistema širimo svoje 
poslanstvo in širok krog udeležencev seznanjamo s pravilnimi 
postopki, zahtevami in ravnanji, ki prispevajo h kakovostni 
oskrbi s pitno vodo ter tudi našemu zdravju.

V preteklem obdobju smo že pripravili dva tovrstna dogodka. 
Tokratni, tretji dogodek smo namenili ZAGOTAVLJANJU 
PITNE VODE V IZREDNIH RAZMERAH, ki ga je vodila 

izkušena predavateljica, dr. Martina Oder z Zdravstvene 
fakultete v Ljubljani.

Namen izobraževanja je bilo seznaniti vodilne in odgovorne 
osebe občin, gasilsko reševalnih centrov, civilne zaščite, javnih 
ustanov (šole, vrtci), institucij (bolnice, domovi upokojencev) 
z ukrepi in postopki, ki v primeru izrednih razmer narekujejo 
in omogočajo pravilno ravnanje in oskrbo s pitno vodo.

Kovod Postojna, d. o. o.

ZAŠČITITE VODOMERE IN
INSTALACIJO PRED ZMRZALJO

Uporabnike obveščamo, da je potrebna 
preventivna zaščita vgrajenih 
vodomerov (toplotna izolacija 
vodomerov oz. vodomernih jaškov), ki so 
last uporabnikov, saj Kovod Postojna, 
d.o.o., ne prevzema odgovornosti za 
tovrstne poškodbe vodomerov.

Svetujemo vam, da občasno preverite 
stanje vašega vodomera in vodomerni 
jašek, v katerem je vgrajen vodomer. 

Izolacija vodomera naj bo urejena na 
način, da je omogočen enostaven 
dostop in se z izolacijo ne poškoduje 
elektronski modem za oddajanje stanja 
vodomera.

Kako zaščitimo vodomer in
instalacijo pred zmrzaljo?
· z dovolj globokim vodomernim jaškom z izoliranim 
pokrovom;
· z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi 
materiali;
· s preprečitvijo kroženja hladnega zraka v vodomernem 
jašku oziroma okrog instalacij;
· ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje vode po instalaciji 
(manj stroškov pomeni kubični meter vode kot pa popravilo 
vodovodne instalacije).

Skladno z določili, sme poškodovani vodomer, na stroške 
uporabnika, zamenjati le upravljavec javnega vodovoda.

Če pride do kakršnihkoli poškodb na vodomeru, nas obvestite na 05/7000-780 ali 041/310-070 
oz. na info@kovodpostojna.si.
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U T R I N K I  Z  V R T C A

Skupni vpis v vrtec Pivka in Košana za šolsko leto 2018/2019

Vabimo vas k vpisu otrok v prvo in drugo starostno obdobje v celodnevni (9-urni) 
program. Sprejeti otroci bodo vključeni v vrtec s 1. 9. 2019, o čemer bomo starše pisno 

obvestili do konca junija.

KDAJ?  OD 11. 3. 2019 DO 15. 3. 2019

PIVKA
PONEDELJEK – PETEK: 7:00 – 15:00
SREDA: 7:00 – 16:00

KOŠANA
PONEDELJEK: 7:00  – 14:00
TOREK: 9:30 – 13:00
SREDA: 7:30 –  5:00
ČETRTEK: 8:00 – 16:00
PETEK: 14:30 – 16:30

KJE?  V pisarni enote Vetrnica ali Vrtca Košana.

Vpisni list dobite v pisarni ali na spletnih straneh vrtca. 
Ob vpisu imejte s seboj EMŠO staršev in otroka.

VRTEC VETRNICA
Prečna ulica 5

6257 Pivka

Telefon: 05 721 24 90

VRTEC KOŠANA
Dolnja Košana 61

6256 Košana

Telefon: 05 72 18 398

V skupini Žirafice smo spoznali pravljico Pod medvedovim 
dežnikom. Vsebino smo utrdili z dramatizacijo in nato izvajali 
različne dejavnosti na to temo. Naučili smo se pesmico o 
dežku, jo spremljali z ropotuljicami, razvrščali smo dežne 
kapljice po velikosti in kapljice ponazarjali tudi s prstki. 
Izdelali smo lepljenko – medved, izvedli tudi gibalno urico na 
to temo …
Otroci so vsebino z zanimanjem spremljali in se vživeli v 
literarne junake.

Vrtec Košana

Sneg, ki je konec novembra 
pobelil tudi okolico 
košanskega vrtca je razveselil 
otroke, ki so razigrano 
izkoristili priložnost za igro 
na svežem zraku ter zimske 
snežne vragolije.

Vrtec Košana

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

ŽABICE NA SNEGU
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V decembru se je v vrtcu zelo veliko dogajalo. Nekaj 
fotoutrnikov …

Čebelice …
V našo igralnico smo med drugim povabili naše starše. Skupaj 
smo ustvarjali rokavičke in zimsko pokrajino.

Klobučki …
Otroci so dejavnosti načrtovali sami. Dejavnosti smo 
razvrstili, jih zapisali na kartončke ter jih spravili v posebne 
vrečice, vsak dan smo eno odprli in tisti dan to počeli. Ustvarili 
smo čudovite voščilnice, okrasil igralnico, oblikovali in spekli 
praznične piškote. Dogajanje se je stopnjevalo s pisanjem 
pisma za palčka in dedka Mraza ter obiskom omenjenih 
prazničnih junakov. Praznični december smo zaključili s 
prazničnim plesom ter slavnostnim kosilom.

Gumbki …
Preizkusili smo se v peki piškotkov »mmm, kako so bili 
okusni«. Srečali smo se s prvim slikopisom pravi prijatelj, 
poslušali smo pripovedovanje pravljic o treh dobrih možeh, si 
ponosno pokazali fotografije družine … 

Zvezdice …
V mesecu decembru so se otroci srečali z novimi izzivi, običaji. 
Dogajanja v skupini so bila pestra, vesela, ustvarjalna in igriva. 
Veliko smo se igrali, okraševali novoletno jelko, opazovali 
palčka pismonoša, se razveselili dedka Mraza, praznovali 
rojstni dan, imeli praznično rajanje …

NAŠ DECEMBER

Decembra nas je z obiskom razveselila 
Zarjina mama Petra. Povedala nam je, 
kak poklic opravlja, kaj vse zdravi in 
ozdravi. Prebrala nam je zgodbo Meta, 
očesna zdravnica. 

Prek vsebine so otroci spoznali, katere 
vrste očesnih bolezni obstajajo. Sledil je 
najlepši del – igra vlog. Prelevili smo se 
v zdravnike in oskrbeli naše dojenčke in 
plišaste živali. 

Ob koncu smo si zaslužili tabletko – 
vitaminski bombonček.

MAMA PETRA – OČESNA ZDRAVNICA

Vrtec Pivka

Vrtec Pivka
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OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Osnovna šola Pivka v letošnjem 
šolskem letu sodeluje v treh evropskih 
izobraževalnih projektih Erasmus+. 
Eden izmed njih nosi naslov Our own 
virtual EUropean Job Market, v njem 
sodelujejo učenci devetih razredov, saj 
je njegova tema poklicno usmerjanje. 
Projekt koordinira nemška šola, 
partnerske šole so iz Italije, Grčije, 
Bolgarije, Anglije ter naša šola. V 
mesecu novembru smo koordinatorji 
projekta in dve učiteljici sodelovali 
na projektnem srečanju v Bolgariji in 
se dogovorili o delu in poteku dela 
v naslednjih dveh letih. Aktivnosti 
projekta bodo potekale preko spletne 
strani Wiki. Učenci se bodo seznanjali s 
poklici, nalogami v delovni organizaciji, 
reševali ankete za poklicno usmerjanje, 
se učili pisati vloge za iskanje dela ter 
življenjepise in tako skupno ustvarili 
svoj evropski virtualni trg dela. Učili 
se bodo tudi komunikacije, ki jim je 
potrebna pri iskanju zaposlitve, se 
ozavestili o pasteh oglaševanja lastnih 

60 učencev od 2. do 5. razreda, skupaj z učiteljicami 
spremljevalkami, si je ogledalo predstavo Kdo je napravil 
Vidku srajčico. Skozi izvrstno igro igralcev smo vstopili 
v otroški vsakdan družine, ki jo preživlja mati (Tinkara 
Kovač). Z bornim zaslužkom ji uspe novo srajčico sešiti le 
najstarejšemu, zato najmlajši Videk nosi že pošteno zdelano, 
skoraj prozorno srajčico. Ker pa je Videk vedno prijazen 
do živali, ga le-te nagradijo tako, da mu s skupnimi močmi 
pomagajo in naredijo novo, najlepšo srajčico. Igro odlikujeta 
bogata kostumografija in glasba. Skozi igro so se gledalci 
naučili pesem o premagovanju strahu, ki so jo ob koncu 
predstave tudi zapeli. 140 let stara zgodba, ki jo je napisal Fran 
Levstik, je še kako aktualna tudi danes, saj gledalcem sporoča, 
da se dobro vrača z dobrim.

PRVO PROJEKTNO SREČANJE V BOLGARIJI 

OGLED PREDSTAVE V CANKARJEVEM DOMU 

KIPARSKA DELAVNICA 
V decembru nas je ponovno obiskala akademska kiparka 
Urša Toman. V uvodnem delu nam je predstavila svoje 
kipe, ki jih je izdelala iz različnih materialov. Nato je sledilo 
delo – kiparjenje. Učenci so se dela lotili z veliko vnemo. Pri 
ustvarjanju so bili zelo sproščeni. Eni so oblikovali portrete, 
ki so izražali čustva, drugi so motiv izbrali poljubno. V tretji 
skupini so ustvarjali na posebnem stojalu za večje portrete, 
portret v naravni velikosti. Kot pravi kiparji so ga ob koncu 
prerezali na pol in izdolbli. Kiparka je bila nad delom in 
odzivi učencev navdušena. 

sporočil na internetu ter opisovali poklice. Na izmenjavah v tujih državah se bodo 
srečali z delodajalci in pridobili tudi praktično znanje in izkušnje. Nemška šola bo 
tako za dva najbolj uspešna učenca iz vsake šole organizirala tri dnevno delovno 
izkušnjo v enem izmed podjetij, s katerim sodeluje. Učni izidi v projektu bodo 
šolam pripomogli k prilagoditvi programov poklicnega usmerjanja pri vnašanju v 
svoj kurikulum.

Osnovna šola Pivka
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OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

Kaj pomeni sočloveku podati roko, se 
mu zasmejati, mu povedati kaj lepega, 
srčnega! Vse to in še mnogo več so bili 
deležni na prireditvi v domu za ostarele 
v Postojni, 21. 11., oskrbovanci doma. 
Na prireditvi so prisluhnili narečni 
besedi vaških klepetulj z devetega in 
tretjega razreda. Prav tako so z veseljem 
pogledali in prisluhnili igrici Sovica 
Oka, razveselili pa so se tudi igranja 
na harmoniki. Da pa je bilo še bolj 
toplo in domače, smo skupaj zapeli 
nekaj ljudskih pesmi. Starejšim smo 
ponudili tudi piškote in naša darilca. 
Res, bilo je prijetno in na trenutek je 
marsikomu pritekla na lice solza sreče 
in zadovoljstva, mi pa smo bili veseli, da 
smo naredili še eno dobro delo.

PODARIMO NASMEH

Osnovna šola Košana

10. decembra so si učenci 7., 8. in 9. razreda v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma ogledali opero za mlade z 
naslovom Všeč si mi. To je prvo slovensko operno delo, 
napisano za mlade pevce, pevske soliste in instrumentalni 
ansambel. Med pevci, ki nastopajo v operi, je tudi naša 
osmošolka Anja Sotlar. Pred ogledom opere smo želeli 
učence spodbuditi k razmišljanju in pogovoru o tem, da 
begunske zgodbe niso aktualne samo v današnjem času. 
Zato smo jim naročili, naj med sorodniki, prijatelji ali znanci 
poiščejo in zapišejo zgodbo osebe, ki je morala v svet za boljšim 
življenjem. Ogledali so si tudi TV prispevek o petnajstletnem 
beguncu Erfanu, ki je v Slovenijo prišel brez staršev in živi v 

V OPERNI PREDSTAVI TUDI PIVČANKA

Dijaškem domu Postojna. Vse to je pripomoglo, da so učenci 
lahko zbrano spremljali operno predstavo.

Zadnji šolski dan v letu 2018 je bil na 
OŠ Košana prazničen, saj smo obeležili 
državni praznik dan samostojnosti in 
enotnosti. Za samostojno državo smo se 
Slovenci odločili pred osemindvajsetimi 
leti in danes smo vsi pomemben del 
nje. Učitelj Jožko Udovič je povedal 
nekaj zgodovinskih dejstev o prazniku. 
Poudaril je, da ta praznik pravzaprav 
predstavlja temelj za našo državo 
Slovenijo. Prve zidake smo postavili 
s plebiscitom pred osemindvajsetimi 
leti. Na prireditvi, ki sta jo povezovala 
sedmošolka Lara Psener in osmošolec 
Blaž Sušelj, je bilo povedano, da mora 
zgodovino svoje domovine vsak narod 
dobro poznati. Le tako lahko spoštuje 
svoj jezik in kulturo. Temu je bila 
tudi namenjena današnja obeležitev. 

OBELEŽITEV PRAZNIKA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Popestrili smo jo z bogatim programom, ki so ga pripravili učenci od prvega do 
devetega razreda s svojimi učiteljicami, nastopili pa so tudi predšolski otroci iz vrtca.
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V decembru smo gostili dijakinje četrtega letnika predšolske 
vzgoje iz Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Za vse otroke 
v vrtcu in učence od prvega do tretjega razreda so pripravile 

gledališko igrico. Naučili smo se strpnosti in pomena 
prijateljstva. Peli smo pesmice, skupaj pa smo tudi zaplesali. 

NAVDUŠENI NAD IGRICO

Zbiralna akcija odpadnega papirja na naši šoli je bila nadvse uspešna, saj smo ga zbrali 
kar 6870 kg. Od tega smo 64 % zbrali v šoli in 36 % v vrtcu. V šoli je zmagovalec 3. 
razred, kjer so učenci v povprečju prinesli 93 kg papirja na učenca, v vrtcu pa skupina 
Pikapolonic, kjer je en otrok v povprečju prinesel 77 kg starega papirja.

Najlepša hvala vsem!

ZBRALI SMO SKORAJ 7 TON ODPADNEGA PAPIRJA

Prvošolci so se tokrat upravičeno razveselili svojih objav v 
Cici nabiralniku meseca decembra. V njem sta objavljeni 
skupna pravljica o Kuku in hišici velikanki. Objavljeni pa sta 
tudi likovni deli Karin Belovec in Laure Šprohar. Tokrat pa je 
bil Košancem namenjen res velik prostor v Cici nabiralniku. 
Hura!

VESELJE PRVOŠOLCEV OB NJIHOVIH 
OBJAVAH

DELAVNICA KOMPOSTIRANJA
V novembru smo na šoli imeli delavnico kompostiranja. Vanjo 
so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Z zanimanjem 
so prisluhnili predavanju in izvedeli marsikaj zanimivega. 
Nekateri učenci so pripovedovali o svojih izkušnjah, saj 
imajo doma kompostnike in večino organskih odpadkov 
že predelajo. V delovni akciji zbiranja listja za napolnitev 
komposta pa so z velikim navdušenjem sodelovali prvošolci.

Hiše velikanke, skupinski izdelki učencev 1. r, OŠ Košana, likovna tehnika: 
slikanje s tempero na kartone, mentorici Marija Mršnik in Mojca Žnidaršič.

Osnovna šola Košana
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V Točki moči Krpanov dom Pivka smo se z letom 2018 
poslovili z delavnicami o zdravju, ki nam bodo olajšale vstop v 
leto 2019.  Polni elana in energije se pripravljamo na razstavo 
naših izdelkov v okviru knjižnice Bena Zupančiča v Postojni. 
Vabimo vas na njen ogled v prvi polovici meseca februarja. 
O točnem datumu boste obveščeni preko naših spletnih 
strani ter na točkah moči. Kvačkane in pletene igrače ter vse 
ostale izdelke, ki nastajajo v okviru naših druženj, bomo v 
mesecu februarju izročili Vrtcu Pivka. S tem ko bodo igrače 
prešle v roke najmlajših, bo dosežen njihov namen. Da smo 
na pravi poti, nam potrjujejo zadovoljni obrazi in nasmehi 

otrok, katerim smo priča, ko nas vrtčevske skupine obiščejo 
na petkovih srečanjih. Z delom bomo nadaljevali in še naprej 
ustvarjali unikatne igrače. Pridružite se nam lahko ob torkih 
in petkih. 

Ob torkih od 16.00 do 18.30. 
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. 

VEČGENERACIJSKI CENTER PRIMORSKO-NOTRANJSKE 
REGIJE (TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA)

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Pod vodstvom Jožice Ramšak začenjamo z letnim programom 
učenja za samopomoč. Seznanili se bomo z delovanjem 
korenske čakre, izvedli fizične vaje za podporo korenske čakre 
in se naučili nekaj afirmacij ter imeli meditacijo prizemljevanja.

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. 05/714 50 22 ali  
e-mail: vgc.ilbistrica@gmail.com.

Romana Morano

V torek, 29. 1. 2019  ob 16.00, bo v Točki moči Krpanov 
dom potekalo predavanje

PODARITE SI BOLJŠE ŽIVLJENJE Z 
NAMESTITVIJO ATLASA – 1. VRATNO 

VRETENCE PO METODI HUMANUP.

Predstavitev metode, brezplačni in kontrolni pregledi ter 
možnost namestitve z masažo zatilja.

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, 
s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih 
usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ
Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Primorsko-notranjske regije (področje 
občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/
študijskem letu 2019/2020.  Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis 
sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru ŠTIPENDIJSKE SHEME PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE za 
šolsko/študijsko leto 2019/2020, vendar pa je pogoj za prijavo. 

ROK ZA PRIJAVO
Javni poziv je odprt do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite:
Tadeja Pecman Penko, tadeja@rra-zk.si, 05 721 22 32

V torek, 22. 1. 2019 ob 16.00, bo v Točki moči Krpanov 
dom potekalo predavanje

TUDI VI SE LAHKO PRERODITE.

https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=1545
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DAN SLOVENSKE HRANE
Dan slovenske hrane obeležujemo od leta 2012, in sicer vsako leto tretji petek v 
novembru. Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem 
in predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz 
lokalnega okolja. Letošnja vsebina dneva slovenske hrane se je osredotočala na pomen 
zdravih tal in njihovo vlogo pri pridelavi kakovostne ter zdrave hrane. V okviru dneva 
slovenske hrane je potekal tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), v katerega so 
vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi.

Tako kot po vsej Sloveniji smo tudi na naši šoli obeležili dan 
slovenske hrane. Dan smo najprej začeli s krajšim druženjem 
v avli, kje je ob zvokih vesele harmonike in z ubranim 
prepevanjem zazvenela Slakova pesem Čebelar. Nato nas je 
ob 8.30 pri razredni uri pričakal sveže pečeni kruh, ki je bil 
namazan z maslom in domačim sladkim medom, okušali smo 
tudi domače mleko in jabolka, zakar so poskrbeli okoliški 
pridelovalci hrane, saj brez njih vseh teh dobrot na naših 
mizah ne bi bilo. 

Po krepčilnem zajtrku smo se v okviru razrednih ur pogovarjali 
še o tem, kako ima hrana iz lokalnega okolja več vitaminov 
in posledično višjo hranilno vrednost, skupaj smo prišli 
do spoznanja, da je v taki hrani manj aditivov, živila pa nas 
presenetijo z bogatejšim in pristnejšim okusom, pa tudi naše 
okolje ni tako obremenjeno zaradi krajših transportnih poti. 
Omenjali smo še sodobne bolezni  (npr. diabetes, ki ima prav 
tako svoj dan,  in sicer je to 14. 11.), izpostavili smo kulturo 
prehranjevanja ter odnos do hrane. V tem času so učenci, 

med drugim, prisluhnili šolskemu radiu in nagradnemu kvizu 
ter receptu za zdrav  zajtrk, poleg tega so bile organizirane 
še različne poučne delavnice, nekaj časa  pa smo posvetili še 
izdelovanju pisanih  plakatov.

OŠ Pivka

16.  novembra smo v šoli in vrtcu OŠ Košana obeležili Dan 
slovenske hrane, katerega osrednji dogodek je Tradicionalni 
slovenski zajtrk, sestavljen iz živil lokalnega izvora oz. 
ekoloških živil. Privoščili smo si BIO pirin polnozrnat 
kruh, maslo, med, mleko ter jabolka, skupaj s predstavniki 
čebelarskega društva Pivka. Vsa živila so bila pridelana v 
Sloveniji. Tudi sicer si preko šolskega leta večkrat privoščimo 
zajtrk z omenjenimi živili in otrokom vsakokrat zelo tekne. 
Slastna živila so prispevali Čebelarsko društvo Pivka, Kmetija 
Štefetovi iz Petelinj, Kmetija pri Zajčevih iz Gornje Košane.

Vrtec in OŠ Košana
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA 

Zdravstveni dom Postojna je v sodelovanju z občinama 
Postojna in Pivka letos pridobil sofinanciranje za izvedbo 
projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 
lokalnih skupnostih«. S tem je vzpostavljen integriran Center 
za krepitev zdravja, ki so ga sredi novembra direktorica 
Zdravstvenega doma Postojna prim. Irena Vatovec, župan 
Občine Postojna Igor Marentič, župan Občine Pivka Robert 
Smrdelj in vodja Centra za krepitev zdravja Ana Žužek 
Barle slavnostno predali namenu.

V okviru projekta je bila izvedena adaptacija prostorov skupne 
površine 195,45 kvadratnih metrov in nabava opreme 
za izvajanje nadgradnje, razvoja in izvajanja preventivnih 
programov v primarnem zdravstvenem varstvu v okviru 
Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v okviru 
Zdravstvenega doma Postojna. Skupna vrednost projekta 
znaša 552.000 evrov. Za vsebinski del projekta, to je za stroške 
izvajanja programov je sredstva pridobil Zdravstveni dom dr. 
Franca Ambrožiča Postojna (366.000 evrov). Za investicijski 
del projekta sta sredstva na razpisu pridobili občini Pivka in 
Postojna (186.000 evrov). Vsi stroški projekta so 100-odstotno 

sofinancirani in sicer 80 odstotkov naložbe je pokritih z 
namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko (ESS in ESRR), 
slovenska udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike pa je 
20-odstotna.

Center za krepitev zdravja je namenjeni preventivi, katere 
primarna naloga je izboljšati zdravstveno stanje prebivalstva. 
Programi primarne preventive so usmerjeni na vse biološke, 
psihološke in socialne dejavnike, ki pozitivno ali negativno 
vplivajo na duševno zdravje ljudi.

Center v okviru svojega delovanja izvaja številne  preventive 
obravnave, meritve, svetovanja, delavnice promocije zdravja 
v lokalni skupnosti. Primeri delavnic so test hoje, tečaj za 
bolnike z visokim krvnim tlakom, povišano vrednostjo 
holesterola in krvnega sladkorja, »Da, opuščam kajenje«, 
telesna aktivnost, tečaj zdrave prehrane, šola zdravega 
hujšanja, pomoč in podpora pri spoprijemanju z depresijo, 
tehnike sproščanja, spoprijemanje s stresom, podpora pri 
spoprijemanju s tesnobo.

Navedeni preventivni programi so brezplačni in s tem tudi 
socialno pravičnejši, saj omogočajo dostop tudi ranljivejšim 
skupinam. Veliko programov se že izvaja v Pivki in odziv 
nanje je izredno pozitiven.

Center za krepitev zdravja

Pred prazniki, 24. decembra, se župan Občine Pivka Robert 
Smrdelj srečal z varovanci Doma upokojencev Postojna, ki 
prihajajo iz občine Pivka.  V domu v Postojni trenutno prebiva 
32 občank in občanov s Pivškega. Dan pa je bil prav poseben, 
saj je 100-letnico praznovala naša občanka Štefanija Kristan. 
Njej je župan voščil ob visokem jubileju in zaželel zdravja 
in prijetnega počutja v Domu upokojencev v Postojni. Z 
zdravico »Kol'kor kapljic, tol'ko let« so voščilo potrdili ubrani 
pevci kvarteta Sonček. 

Vse zbrane pivške občane je poleg župana in direktorice Doma 
upokojencev Postojna pozdravil pivški župnik Marjan Škvarč. 
Voščil jim je miren božični večer in zdravja polno novo leto. 
Na veliko presenečenje varovancev doma upokojencev je 
med samim obiskom v večnamenski prostor vstopil sam 
Božiček. Iz pivškega je prinesel vreče daril za vse, ki so v domu 
upokojencev, tako za varovance kot tudi za zaposlene. Božiček 
je vsem zaželel vse dobro in nato pa odvihral rekoč, da ga 
danes čaka še ogromno dela. Sončki so zapeli nekaj božičnih 
in slovenskih ljudskih, skupaj z varovanci doma pa so zaključi 

s pesmijo Sveta noč. Ob koncu je župan direktorici Alenki 
Curk in kolektivu doma v imenu Občine Pivka zaželel obilo 
zdravja, razumevanja in miru. Direktorica Alenka se je županu 
zahvalila za obisk ter izrazila upanje, da bodo novoletna 
srečevanja pivškega župana s pivškimi prebivalci postojnskega 
doma upokojencev ostala stalnica tudi v prihodnosti. 

Občina Pivka 

SREČENJE S 100-LETNICO IN OBISK V DOMU UPOKOJENCEV 
POSTOJNA
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ZA VARNEJŠO IN PRIJAZNO STAROST
Eno izmed obdobij življenja je obdobje starosti. Obdobje, 
v katerem je še vedno veliko prostora za lepo, aktivno in 
ustvarjalno življenje. Je pa tudi obdobje, v katerem se človek 
pogosteje kot v prejšnjih obdobjih življenja, srečuje z mislijo 
ali bo zmogel še samostojno skrbeti zase, na koga se poleg 
svojcev, ki so pogosto preobremenjeni, lahko še obrne po 
pomoč, da bo lahko čim dlje ostal v svojem domačem okolju 
in ohranjal svojo avtonomnost. 

Center za socialno delo Primorsko-notranjska, Enota Postojna 
v občini Pivka že vrsto let izvaja storitev socialne oskrbe 
osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za 
življenje doma, pa se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične 
bolezni ne zmorejo oskrbovati in negovati sami. 

Socialna oskrba na domu omogoča prijazno obliko 
pomoči, saj vzpodbuja življenje v domačem okolju. S 
posameznimi opravili, kot je osebna pomoč pri dnevnih 
opravilih, gospodinjska pomoč in pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov, omogoča starostnikom bivanje na svojem 
domu, v svojem okolju, preprečuje osamljenost, pomaga 
pri razbremenitvi svojcev. 

Spoštovani,
v veliko zadovoljstvo nam je, da smo uporabniki storitev 
Centra za socialno delo – pomoč na domu. Pomagati človeku, 
ki je pomoči potreben, je vrednota, ki je v tem kolektivu 
prisotna v najširšem smislu. Poleg visoke strokovnosti pri 
izvajanju nege pri naši mami, nesebičnega prenašanje tega 
znanja na njene najbližje, je treba posebej poudariti topel 
in prijazen človeški vidik. V dveh letih našega sodelovanja 
so Lara, Roberta, Vida, Meri, Marta, Martina in Aleksandra 
postale del naše družine. 

Ob tej priložnosti se tem »čudovitim dekletom« iskreno 
zahvaljujemo. Globoka zahvalnost naše mame pa se 
vsakodnevno izraža v prijaznem pogledu, toplem objemu in 
nežnem stisku rok.

V imenu Marije Urbas prisrčna hvala
Tina, Andreja in Jakob Šabec

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
PRIMORSKO-NOTRANJSKA

ENOTA POSTOJNA

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

OMOGOČA KVALITETNO ŽIVLJENJE V BIVALNEM 
OKOLJU 

STORITEV JE NAMENJENA 
STAREJŠIM IN BOLNIM OSEBAM 

TER OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vse informacije o izvajanju storitve pomoč družini 
na domu dobite na naslovu:

Center za socialno delo Primorsko-Notranjska, 
Enota Postojna 

Novi trg 6,6230 Postojna

Tel. 05 700 12 05, 05 700 12 00

Z veseljem vam bomo posredovali vse informacije.

RKS OZ Postojna-Pivka je leto 2019 začel s krvodajalsko akcijo, ki je potekala od 3. do 7. 
januarja. Skupno se je odzvalo 483 krvodajalk in krvodajalcev.

V Sloveniji namreč vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri ali drugače povedano; vsak delovni 
dan v Sloveniji potrebujemo med 350 in 400 krvodajalcev, da zagotovimo zdravstvu 
potrebno količino krvi za operativne programe. 5,2 % Slovenk in Slovencev daruje kri, kar 
nas uvršča v evropsko povprečje. Krvodajalci iz Postojne in Pivke pa to povprečje močno 
presegajo, saj je kar 7 % vseh prebivalcev krvodajalcev.

Z darovanjem krvi pomagate reševati življenja in ohranjati zdravje. Iskrena HVALA vsem!

Erika Dekleva
RKS Območno združenje Postojna-Pivka

HVALA, KER DARUJETE SVOJO KRI
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DAN ODPRTIH VRAT PIVŠKE KARITAS 
Letošnji Teden Karitas je potekal 
od 26.11. do 2.12.2018 in sicer pod 
geslom »MLADOST IZ KORENIN 
MODROSTI«, kar je spodbuda k 
povezanosti med mladimi in starejšimi. 
Mladi v družbi iščejo priložnosti, kjer 
se lahko izkažejo, dobijo svojo vlogo, se 
učijo in osebnostno rastejo. Starejši pa 
so povabljeni, naj bodo odprti za ideje, 
ki jih prinašajo mladi, da jim zaupajo in 
jih sprejemajo v vsej njihovi enkratnosti. 
In ravno področje prostovoljstva je 
prostor, kjer se lahko srečujejo mladi s 
starejšimi, ter skupnimi močmi stopijo 
skupaj za ljudi v stiski. V naši občini 
delujejo štiri župnijske Karitas in sicer: 
Medžupnijska Karitas Trnje in Zagorje, 
Župnijska Karitas Košana, Župnijska  
Karitas Pivka in Župnijska  Karitas 
Šmihel. Župnijska Karitas v Pivki vodi 
tudi skladišče s prehrano in oblačili 
v Pivki. V četrtek 29. novembra 2018 
so svoja vrata odprli za vse občane in 
obiskovalce. Tekom dneva so se zvrstili 
številni obiski, od vrtca, starejših ljudi, 
pomoči potrebnih do tistih, ki bi radi 
darovali svojo pomoč ali materialne 
dobrine. Na dan odprtih vrat je prostore 
Karitas obiskal tudi župan Robert 
Smrdelj. S sodelavkami Karitas je 
pokramljal o njihovem prostovoljnem 
delu, socialnem položaju občanov, 
izvajanju učne pomoči, zalogah 
materialne pomoči. Vodja župnijske 
Karitas Pivka, Julka Dekleva, je županu 

Tudi v Pivki so se člani SPVCP Občine 
Pivka v sodelovanju z Osnovno šolo 
Pivka spomnili svetovnega dneva 
spomina na žrtve prometnih nesreč, ki 
ga obeležimo vsako leto tretjo nedeljo 
v novembru. V pivškem krožišču so 
prižgali svečko v spomin in opomin 
udeležencem v prometu od pešcev 
do voznikov. Kratek nagovor je imel 
predsednik SPVCP Ernest Margon in 
poudaril pomen občinskih programov 
za zagotavljanje prometne varnosti, 
pri čemer je Pivka s sprejeto celovito 
strategijo prometne varnosti na dobri 
poti. S prižgano svečko je poudaril, 
da želimo opozoriti na preveliko 
ravnodušnost udeležencev v prometu 
in tudi družbe do cestno prometne 
varnosti in tistih, ki so umrli, bili 
poškodovani ali pa so v prometni 

nesreči izgubili nekoga, ki jim je drag. Prometna nesreča ne izbira. Pride nenadno, 
udari silovito in v človeka zareže z neskončno bolečino, v trenutku izgubimo VSI. 
Učenka OŠ Pivka Ema Pašič je v spominskemu trenutku recitirala še Pavčkovo 
pesem o prometu.

Tekst in foto: Irena Margon

DAN SPOMINA V PIVKI

obrazložila, da je zaznati največji problem pri upokojencih z nizkimi pokojninami. 
V prostorih Karitas, po besedah prostovoljk,  rade volje sprejmejo vse, ki so 
pomoči potrebni, pomagajo tako s hrano kot z obleko in obutvijo, pa tudi raznimi 
medicinskimi pripomočki za bolne in ostarele. Hvala vsem sodelavcem Karitas ob 
za njihovo požrtvovalno delo.

Občina Pivka
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Prostovoljno gasilsko društvo Pivka se ob prehodu v novo leto zahvaljuje vsem 
sponzorjem in donatorjem, ki so v minulem letu izkazali pomoč in podporo za 
naše nepogrešljivo delovanje. Pomoč, predanost in trud gasilcev je naše poslanstvo, 
vendar pa brez materialne podpore kakovostno delovanje in posredovanje ni 
mogoče, zato VELIK HVALA … Ansambel Biseri, Odpad d. o. o., Avsec d. o .o., 
Meditrans d. o. o., Banka Intesa Sanpalo, DAPZ d. o. o., Kaluža d. o. o., OroMet d. 
d., Volk Toolplast, MSD Group d. o. o., Vasco Trans, Aleš Radmanovič s. p., Lovska 
družina Pivka, Vojko Maljevac, Pivka perutninarstvo d. d., Mesnica J&B, Farma 
Hrvatič, Kmetija Jernuclovi.

Naj bo leto 2019 kar se da prijetno in prijazno!
PGD Pivka

ZAHVALA ZA PODPORO IN POMOČ

Tudi pri Sopotnikih smo se ob začetku 
novega leta zazrli v odhajajoče leto 
in naredili načrte za prihodnje. 
Brezplačne prevoze za starejše v občini 
Pivka izvajamo Zavod Sopotniki 
v sodelovanju z Občino Pivka in 
Centrom za socialno delo Postojna 
od aprila 2018. Število uporabnikov 
se skozi celo leto iz meseca v mesec 
povečevalo, tako da smo leto zaključili 
s šestdesetimi uporabniki. Skupno 
smo opravili 168 prevozov, prevozili 
kar 10.833 km, prostovoljci pa so za 
brezplačne prevoze starejših namenili 
kar 790 prostovoljskih ur. Največ poti 
je bilo namenjenih obisku različnih 
zdravnikov v Postojni ali pa iz pivških 
vasi v Zdravstveno postajo Pivka. Vozili 
smo tudi v Bolnišnico Izola, Bolnišnico 
Šempeter, Bolnišnico Sežana in v 
Ljubljano. Poleg zdravnikov pa smo 
zapeljali in spremljali starostnike tudi 
po najrazličnejših opravkih na banko, 
pošto, v trgovine, na pokopališče itd. 

Če bi potrebovali tudi vi prevoz k 
zdravniku, v trgovino ali imate kakšen 
drug opravek in ste starejši od 65 let nas 
pokličite na telefonsko številko 051 
657 555 in dogovorite svoj prevoz. S 
koordinatorko prevozov se dogovorite, 
od kod ste in kam bi radi šli. Poklicati 
je potrebno vsaj en teden vnaprej, da 
lahko organiziramo prevoz in da nato 
lahko mirno čakate na svoj opravek. 
Veseli vas bomo.

Z vsakim opravljenim prevozom smo 
zapisali novo zgodbo in v avtomobilu 
Sopotnikov razvijali nova prijateljstva 
ali obujali stara, pozabljena prijateljstva. 
Leto zaključujemo z desetimi aktivnimi 

TUDI SOPOTNIKI SMO VESELO ZAKORAKALI V NOVO LETO

prostovoljci. Na tem mestu bi se vsakemu posebej radi zahvalili za vso pomoč in 
dobro voljo, ki so jo namenili starejšim. Hvala vam. 

V novo leto smo Sopotniki vstopili z veliko pridobitvijo. V mesecu decembru 
smo v uporabo dobili nov avtomobil, ki je starejšim malo prijaznejši, saj je višji. 
Zavod Sopotniki se zelo lepo zahvaljujemo Občini Pivka za posluh in za skrb za 
starejše občane.  

Zahvaljujemo se tudi našim donatorjem, ki so prijazno pristopili k projektu in 
omogočili, da so naši prostovoljci siti in veseli. Za malice naših prostovoljcev so 
prijazno poskrbele naslednje restavracije: Kantina Pivka, Gostilna pri Marti in 
Gostilna Ka-ra. Za kavice naših prostovoljcev pa so poskrbeli v DSP Baru. Vsem 
donatorjem se iskreno zahvaljujemo za posluh in pomoč.

Človek človeku Sopotnik
Martina Stegel, koordinatorka enote Pivka
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POHOD NA DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo LIPA Pivka je na 
praznični dan pripravilo 12. pohod po poteh kamnitih križev 
od Drskovč do Radohove vasi in Pivke. Ducat pohodnikov 
je spremljalo prijetno, večinoma sončno vreme, prazniku 
primerno. V Drskovčah jih je pri vaški kapeli Žalostne Matere 
Božje in kamnitem križu iz leta 1904 pričakal domačin Jože 
Tomšič in jim pokazal vaški kal s kamnitim vodnjakom. Skozi 
vas so se mimo drugega kamnitega križa pri Meštru sprehodili 
do mostu čez reko Pivko pod vasjo, kjer je še tretji drskovški 
kamniti križ. Oba križa sta podobne konstrukcije in izvirata iz 
konca 18. ali začetka 19. stoletja. Pohodnike je pospremil ob 
strugi  Pivke na vzpetino do zanimive Drskovške golobine. Na 
poti nazaj do struge Pivke je pokazal še ostanke nekdanjega 
mostu, ki je bil na kolovozu iz vasi proti pašnikom. Pohodniki 
so pot nadaljevali ob strugi reke Pivke proti Parjam, kjer so 
zavili najprej do znamenite Parske golobine. Ernest Margon 
je pohodnikom posredoval nekaj zanimivih podatkov o tem 
pomembnem paleolitskem najdišču, ki je nudilo zavetišče 
ledenodobnim lovcem. Ob strugi reke Pivke so nadaljevali 
pot mimo značilnih suhih zidov v vasi do kamnitega križa ob 
glavni cesti. Križ nosi letnico 1899 in ima zanimivo okrašen 
steber z vinsko trto. Tu se je včasih ustavil pogrebni sprevod na 
poti na pokopališče pri sv. Pavlu v Drskovčah in kdo od svojcev 
pokojnika je prosil pogrebce, naj odpustijo, če se je pokojni 
komu zameril. Naslednja zanimiva točka je bil Mišnikov mlin, 
do katerega so se sprehodili mimo Parskega jezera, ki je v 
tem času suho. Prav voda iz tega jezera je poganjala mlinska 
kolesa, ko je vrela iz izvira Mišnik. Mlin je razvalina, a krasna 
sprehajalna točka bodisi iz Parij kot tudi iz Radohove vasi. 
Mlin je deloval seveda le del leta, ko je bil močan dotok vode. 
Mimo nasipov ob reki Pivki so se pohodniki podali na zadnji 

del poti do Radohove vasi. Tu so se ob križišču glavne ceste 
in odcepa za vas Klenik ustavili pri enem najlepših kamnitih 
križev s konca 18. stoletja z bogato okrašenim deteljičastim 
razpelom s podobo Križanega, pod katerim je mrtvaška 
glava s prekrižanimi kostmi in krilatimi angelskimi glavicami 
v trilistih. Vsekakor kamniti križ, pri katerem je vredno 
postati in si vzeti čas za ogled in razmislek. Prav pri koncu 
pohoda jim je pot prekrižal prijazni ježek, ki očitno ne more 
spati zimskega spanja. Pohodniki so pot zaključili v Pivki s 
prijateljskim klepetom, dobrim golažem in palačinkami, pa 
tudi dobro kapljico, saj je je bil vendar praznik. O enotnosti 
seveda ni bilo nobenega dvoma.

Tekst in foto: Irena Margon

Dne 17. 12. 2018 je praznovala svoj 100. rojstni dan Karolina 
Volk po domače Sivčeva iz Suhorja. Svojci se zahvaljujemo 
občini Pivka, vaški skupnosti Suhorje in vsem posameznikom, 
ki ste jo obdarili z lepimi željami in cvetjem.

Otroci Nadja, Jure in Marjan

ZAHVALA OB 100-LETNICI ROJSTVA

Postojnska sekcija brigadirjev je dobila novega, petega 
predsednika po vrsti. Predsednik je postal Franko Pleško 
iz Postojne, potem ko je zaradi zdravstvenih težav odstopil 
dosedanji predsednik Siniša Čeligoj. Franka Pleška poznajo 
brigadirji predvsem po tem, da je očuval brigadirske zastave, 
da niso končale v smetnjaku, je tudi dolgoletni aktivist, 
restavrator in brigadir. Siniša je bil tudi podpredsednik 
brigadirskega kluba Slovenskega Primorja in Istre, ki združuje 
osem sekcij na Južnem Primorskem, Postojnska sekcija, ki 
združuje okrog 200 brigadirjev vseh generacij iz postojnske in 
pivške občine, pa je ena od najbolj aktivnih. 

BRIGADIRJE VODI NOVI PREDSEDNIK

Edvard Progar 
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V vaški skupnosti Čepno smo 10. novembra 2018 priredili 
vaško spominsko proslavo ob obnovljenem spomeniku 
sedemnajstim vaščanom – žrtvam II. svetovne vojne. V 
spomin žrtvam je Dora Hrvatič prebrala zapiske Marije Požar, 
ki je v spomin na ta strašni dan, 17. 1. 1944, opisala dogajanje 
v vasi Čepno. Povabljeni so bili vsi vaščani in nekaj zunanjih 
somišljenikov, ki spoštujejo vrednote NOB. Med njimi je bila 
tudi novo izvoljena predsednica ZZB NOB občine Pivka, tov. 
BOŽA PEČKO, in še nekaj članov te organizacije. Povabilu se 
je odzval tudi MATJAŽ VILHAR, ki je v letu 2014 organiziral 
obnovo spomenika in nam pomagal pripeljati obnovo do 
končne realizacije. Vse skupaj smo zaključili ob dobri hrani 
in pijači ter dobri družbi. Za hrano so poskrbele sirote Marija 
Požar in Dora Hrvatič, za ostalo pa vaščani, hvala vsem.

Podporni, estetsko urejen, kamniti zid s stopničkami je z 
občinskimi sredstvi zgradil vaščan RAIF HUSEJNOVIČ. 
Vsa kamnita dela, kamniti plato med zidom in podnožjem 
spomenika ter lično narejeno leseno klopco na podstavkih 
dveh naravnih večjih kamnov pa je prostovoljno pomagal 
urediti še en izjemno delaven vaščan MIRO KRIŽNAR. 
Les za klopco je sponzoriral Albert Lagoj iz Volč, hvala. V 
prvem tednu decembra se je končala obnova še s posekom 

in obrezovanjem lip, saj so se razrasle nad spomenik, med 
električni kabel in nad cesto. Za to ureditev se zahvaljujemo 
Občini Pivka. Pri tem projektu gre predvsem zahvala Tadeji 
Zadelj in Matjažu Vilharju. Zahvala tudi lastnici parcele 
Nataši Suša Živec, da nam je dala dovoljenje. Vse se je srečno 
končalo in še enkrat vsem lepa hvala, za nasvete, za delo in 
dobro voljo in vaščanom za vse sladke in slane dobrote.

S skupnimi močmi je vse lažje, zato upam še naprej na dobro 
sodelovanje med občino in vaško skupnostjo.

Tanja Hrvatič

OBNOVA SPOMENIKA V VASI ČEPNO

Jugovzhodna stran Vremščice se zliva v Košansko dolino, po 
reliefu spominja na izruvano mogočno drevo, ki je pri padcu 
razbrazdalo globoke doline v pobočju Vremščice. V eni teh 
ozkih dolinic je naša vas Čepno. Podrto drevo z deblom leži po 
Košanski dolini, s koreninami pod Šilentabrom. Geografsko se 
dolina ni veliko spremenila, saj zaraščenost z gozdom veliko 
napak je skrila. Vso vodo, skozi Škocjan v Jadran je spustila. 
Ostaja pa ji »melos«, ta Jadranski, ki razlike naredi velike, tam 
preko »Črnomorske« vodne črte, preko Pivke.

VAS ČEPNO IN GRADIŠČE ŠTERNA NAD NJIM 

Naselje v ozki dolinici leži, kjer vse ravnine, travniki in njive 
so za živali in ne ljudi.
Ni je ceste, da kolesom vozit se učit, vse je v hribu, tako kot 
mora bit.
A vendar, sonce ne vstaja v meglo, saj na 600 m visoko smo.
Vas burji nastavlja svoj obraz, reče nam Magajna, vendar to 
ljudi le utrdi.
Kako, da ni, saj tudi Martin Krpan je od nas, za to naša Sv. 
Trojica skrbi.

Naši predniki so se iz gradišča Šterna, nižje doli k vodi preselili,
čepeli ob številnih izvirih vode in tako ime vasi dobili.
Za vse to kriva je geološka prelomnica nad vasjo,
kjer se sivi apnenec Vremščice nariva na vodo nepropustne 
kamenine,
flišnega laporja in peščenjaka, sosednih Brkinov.

Pri nas se vse z apnencem zida, na njem tudi vse hiše stoje,
na flišu so njive, vinogradi in sadovnjaki v terasah, kjer dobro 
rodi.
Apnena pobočja na desno vasi, so za pašo naših žvali.

Vodni izviri so pripeljali »železno cesto« pod našo vas, ne le 
vodo, tudi kamen so pri nas lomili,
globoke doline so s težkimi skalami premostili, progo pa 
dobro v tunele skrili.
Številne vasi ob progi so takrat Avstrijci z delom, propada 
rešili.

Krajinska dediščina kraja, danes izgublja prvotno podobo 
predvsem zaradi zaraščanja gozda v naselje.
Rušenja starih objektov in spreminjanje (obračanje) lokacij 
novih objektov.
  

Miro Križnar

NAŠA VAS ČEPNO
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MARTINOVANJE V HALOZAH
Čeprav na Pivškem ne raste kaj prida 
grozdje za vino, gremo člani Društva 
upokojencev Pivka radi martinovat. 
Izbira kraja za krst mladega vina je 
bila naporna, saj smo vse bližnje kraje 
v preteklosti že obiskali. Veliko članov 
pa je imelo tiho željo, da gremo enkrat 
pogledat, kako krstijo vino Štajerci. 
Med številnimi ponudbami s tistega 
konca smo se odločili, da gremo v 
Stoperce. V soboto po godu sv. Martina 
smo se odpravili v Haloze. Z avtoceste 
smo mimo Rogatca prišli na ozko, 
ovinkasto cesto, ki nas je pripeljala 
do okrepčevalnice Zelena dolina v 
Stopercah. Tam nas je pod pokritim 
kozolcem čakalo pripravljeno omizje 
in poskočna glasba. Ansambel Opoj je 
skrbel, da nam ni bilo dolgčas. S seboj 
smo imeli tudi slavljenko, Stanka iz 
Zagorja je praznovala rojstni dan, zato 

Zveza društev upokojencev Slovenije 
je svoj dan letos drugič obeležila 
s prireditvijo, ki je potekala na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Povabljeni so bili predstavniki vseh 
društev upokojencev v Sloveniji, 
vabilu so se odzvali tudi predsednik 
vlade Marjan Šarec, ministrica Alenka 
Bratušek in nekateri poslanci. Na 
prireditvi so najboljša društva iz 
posameznih pokrajin dobila priznanja 
za uspešno delo. Med njimi je bilo 
letos tudi Društvo upokojencev Pivka, 
dobili smo priznanje kot najbolj 
aktivno društvo upokojencev v Južno 
Primorski regiji. Predsedniku društva 
mag. Evgenu Primožiču ga je izročil 
predsednik ZDUS-a Janez Sušnik.

PRIZNANJE DRUŠTVU UPOKOJENCEV PIVKA

Poleg bogatega kulturnega programa so vsa nagrajena društva pripravila razstavo 
rokodelskih sekcij. Na razstavi smo lahko videli številne dejavnosti društev, 
nekateri rokodelci so že pravi umetniki. Naše društvo je predstavilo dva projekta, 
ki sočasno potekata v Večgeneracijskem centru v Pivki. Prvi je projekt Hobotnica, 
kjer kvačkamo terapevtske hobotnice za nedonošenčke v inkubatorjih, drugi pa je 
izdelava igrač za vrtec v Pivki. Bili smo edini, ki smo predstavljali prostovoljno in 
humanitarno delo, s pomočjo Občine Pivka pa ga širimo med mlade generacije. 
Našo mizo sta obiskala tudi premier Šarec in ministrica Bratuškova, za spomin smo 
jima podarili kvačkano hobotnico.

Veseli in ponosni smo, da so naša prizadevanja na kulturnem, socialnem in športnem 
področju pustila sled v širši skupnosti. Priznanje ZDUS-a  pomeni potrditev naših 
prizadevanj in spodbudo za nove izzive, ki jih prinaša prihodnost.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

smo ji vsi skupaj glasno voščili. Po dobri martinovi večerji je nastopil čas za krst 
mladega vina. Lokalna folklorna skupina je pripravila zabaven krst, častna botra 
mlademu vinu pa je bila naša Alma.  V okrepčevalnici pa so nam za spomin podarili 
kozarčke, s katerimi smo nazdravili mlademu vinu. Soglašali smo, da smo doživeli 
eno lepših martinovanj. Kdor ni šel z nami, mu je lahko žal, »popravni izpit« bo šele 
drugo leto.

Tekst in foto: Jožica Knafelc
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IZLET V SRBIJO IN DRUŽENJE V PIVKI

PRIREDITEV ONA ALI ON RADIA 94
V začetku januarja je Radio 94 pripravili 24. prireditev Ona ali 
on. Na njej so razglasili dobitnika naziva Ona ali on – dejanje 
leta po izboru poslušalcev. Zmagovalca sta bila po več letih 
znova dva. Anja Štefan in Mihael Bezjak sta prejela enako 
število glasov. Pesnica, pisateljica, pravljičarka in raziskovalka 
slovenskega pripovednega izročila Anja Štefan je začetnica 
pripovedovalskega gibanja pri nas in pobudnica festivala 
Pravljice danes. Mihael Bezjak pa je lani marca, ko sta se s 
kolegico na službeni poti peljala skozi Pivko, nesebično in 
brez razmišljanja priskočil na pomoč reševalcem pri oživljanju 
moškega. Policist sicer že ima v žepu Policijsko nagrado 
za požrtvovalnost zaradi podobnega dejanja v preteklosti. 
Finalista sta bila še ambasadorka učenja Janja Urbiha iz Loške 
doline in gonilna sila humanitarne skupine Bejž če uejdeš 
Miran Žitko.

Tudi letos so v sodelovanju z gospodarsko ter obrtno-
podjetniško zbornico Slovenije podelili priznanji za 
gospodarski in podjetniški uspeh leta. Razveselili so se ju v 
družbi Mineralka iz Cerknice, kjer uspešno proizvajajo in 

predvsem izvažajo negorljive mineralne plošče, in v 
Gostilni Turk iz Hotedršice, kjer stavijo na tradicijo. 

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Vlade 
RS Marjan Šarec. Glasbeni del programa so oblikovali Vita 
Jordan, Jure Počkaj, Jan Plestenjak in skupina Ana Pupedan. 
Za ples in zabavo je igrala skupina Vit@vox.

Radio 94

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil - Oldtimer club Postojna 
že vrsto let organizira odmeven strokovni izlet v tujino. Člani 
in njihovi privrženci so bili že na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji 
in Nemčiji, kjer so si ogledali čudovite muzeje starodobnih 
vozil in nasploh starodobne tehnike.  3. novembra so se v 
zgodnjih jutranjih urah udeleženci (natanko 64), kar nekaj 
jih je bilo tudi iz občine Pivka, z avtobusom podali naa 
dvodnevno potovanje v Srbijo. Šele v popoldanskih urah so 
si najprej ogledali privatni muzej starodobnih avtomobilov, 
si ogledali zanimive Terazije, se sprehodili po ulici Kneza 
Miloša in končali na trdnjavskem Kalemegdanu, ki so ga nad 
sotočju Save in Donave raznorazni narodi gradili kar 300 let. 
Sledila je pot mimo živalskega vrta do avtobusa in nato že v 
večernih urah ogled Hiše cvetja, kjer je s soprogo Jovanko v 
grobnici pokopan maršal Tito. Prenočili so v velikem hotelu 
(prejme 1200 gostov) na obali Donave v Sremskih Karlovcih 
in se dopoldan povzpeli na Petrovaradinsko trdnjavo, ki 
kraljuje nad Novim Sadom. Po bežnem obisku vinorodnih 
Sremskih Karlovcev in degustaciji vin v tamkajšnji kleti 
Bajilo so se v popoldanskih urah polni doživetij in lepega 
vremena prek Fruške gore podali na pot domov. V Postojno 
so po strahovitih gnečah in čakanjih na srbski in hrvaški meji 
prispeli po natančno 48 urah, utrujeni a polni doživetij z željo, 
da strokovni izleti postanejo tradicionalni.     

V petek (7. 12.) se je na zadnjem letošnjem druženju v gostišču 
Kantina Pivka zbralo številčno članstvo Društva ljubiteljev 
starodobnih vozil Oldtimer club Postojna. V prijetnem okolju 
gostišča in ob izbrani kulinarični ponudbi so najprej poslušali 
predavanje o avtomobilskih pnevmatikah, ki pridejo v poštev 
pri starodobnih vozilih. Kakih 60 prisotnih članov in članic 
društva, šteje jih več kot 100, je lahko nato poravnalo članarino 
za prihodnje leto, organizator je razdelil še klubsko brošuro za 
leto 2018 in zanimiv koledar za prihodnje leto ter tradicionalno 
društveno oblačilo oziroma dres. Iz rok nekdanjega predsednika 
Igorja Blažine pa je sedanji neumorni predsednik Iztok Bekš 
ob aplavzu prejel publikacijo Vse o športu iz postojnske in 
pivške občine, kjer so omenjeni prvi začetki društva. Seveda je 
beseda tekla tudi o vseh minulih aktivnostih v letu, ki se izteka, 
predvsem o zadnjem strokovnem izletu v Srbijo, o načrtih 
in akcijah v prihodnjem letu ter še marsičem povezanim s 
starodobnimi vozili.

 Brane Fatur
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V oktobru 2018 smo lovci Lovske družine Pivka s slovesno 
prireditvijo proslavili 120-letnico organiziranega lovstva na 
Pivškem.

Sto dvajset let je doba, ki zajema mnogo generacij lovcev. 
Za pivško lovstvo pomeni to obdobje zanimivo pot od 
ustanovitve Lovskega društva Pivka leta 1898 v tedanjem 
Šenpetru na Krasu pod takratno državo Avstro-Ogrsko, pa vse 
do današnjih dni Lovske družine Pivka, ko živimo v Sloveniji. 
Društvo je preživelo prvo svetovno vojno in razpad Avstro-
Ogrske, obdobje italijanske vladavine, vihro druge svetovne 
vojne ter čas skupne Jugoslavije. Vsako obdobje je v delovanju 
društva pustilo svoj pečat, vedno pa je veljalo temeljno vodilo, 
ki je bilo zapisano že ob ustanovitvi: »… član društva je lahko 
vsak, reven ali bogat, mora pa biti pošten in mora imeti veselje 
do lova in narave.« Ta misel nas mora prevevati tudi danes, ko 
slavimo stodvajset let lova na Pivškem.

Visoki jubilej proslavljamo v času, ki pred lovce postavlja veliko 
izzivov in zahtev. Kot še nikoli poprej je prisotno zavedanje, da 
je naravno okolje ogroženo, zaradi česar je potrebno z njim 
ravnati skrbno, preudarno ter strokovno. Lovci LD Pivka to 
vsekakor razumemo, znamo in zmoremo. Naš cilj je bil in bo 
ostal ohranitev optimalne številčnosti divjadi v naravi, seveda 
ob upoštevanju lovsko-gospodarskih načrtov, ki jih moramo 
kot nosilci koncesije oziroma upravljalci lovišča upoštevati. 

Ponosni smo, da je naše lovišče stalni dom številnih vrst 
divjadi, med njimi tudi trem zverem – medvedu, risu in volku.
Lovska družina Pivka ob visokem jubileju šteje 69 članov. 
Najstarejši član ima 85  let, najmlajši pa 19. Veseli nas, da se je 
članstvo v zadnjih letih povečalo za kar 9 članov pripravnikov. 
Lovišče LD Pivka se razprostira na 5997 hektarjih, od tega je 
4930 hektarjev lovnih površin. Imamo svojo lovsko kočo pod 

Debelo goro, kjer se radi srečujemo po skupnih lovih, ter lovsko 
hišo v Pivki, ki je v dolgoročnem najemu in služi kot shramba 
za orodje, mehanizacijo in krmo. V njej imamo urejene tudi 
prostore za lovske sestanke in posvete. 6. oktober je bil letos za 
nas prazničen dan. V prostorih nekdanjega Javorja smo skupaj 
z mnogimi gosti in lovskimi prijatelji sosednjih lovskih družin 
slovesno obeležili visoki jubilej. 

Večer so glasbeno otvorili notranjski lovski rogisti ter lovski 
oktet Javornik. Sledil je prihod praporščakov pod vodstvom 
Jožeta Pangerca. Z aplavzom smo pospremili prapore 
postojnsko-bistriške zveze lovskih družin, Kinološkega 
društva Postojna, LD Bukovje, LD Črna Jama, LD Gradišče 
Košana, LD Hrenovice, LD Javornik Postojna, LD Prestranek 
in LD Tabor Zagorje. Kot prvi govornik je zbrane pozdravil 
in nagovoril gostitelj prireditve, predsednik LD Pivka Vojko 
Maljevac. Sledil je govor župana Pivke, Roberta Smrdelja. Oba 
govornika sta se dotaknila delovanja in pomena lovstva na 
našem območju. 

Večer nam je nato polepšal otroški pevski zbor OŠ Pivka z 
zborovodkinjo Damjano Morel. Zapeli so nam dve pesmi, 
ki opevata lepote naše domovine Slovenije. Voditeljica 
večera je nato na oder povabila še dva visoka gosta, in 
sicer podpredsednika LZS, magistra Aleša Klemenca, ter 
predsednika Lovske zveze Slovenije, magistra Lada Bradača. 
Po podanih govorih je z njuno pomočjo predsednik Vojko 
Maljevac zaslužnim lovcem podelil lovska odlikovanja. 
Slavnostni del so – kot se spodobi – zaključili rogisti ter lovski 
oktet. Ostalo je le še povabilo na večerjo, kateri pa je sledilo 
veselo druženje ob zvokih ansambla Brkinci. Vsem prisotnim 
je praznovanje ostalo v prijetnem spominu.

Mitja Kristan

120-LETNICA ORGANIZIRANEGA LOVSTVA NA PIVŠKEM

Foto: LD Pivka
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V ponedeljek, 5. novembra, se je v Pivki ustavila skupina 
romarjev, članov katoliškega dela organizacije Greenpeace, ki 
so z blagoslovom papeža Frančiška krenili na pot od Vatikana 
do Katovic na Poljskem, kjer je bila v začetku decembra 
mednarodna konferenca o podnebnih spremembah. Cilj 
romanja je osveščanje državljanov in politikov za podnebno 
pravičnost. Zbrali so se z vseh koncev sveta – s Filipinov, s 
pacifiških otokov in iz vse Evrope. 

Skupina romarjev v Pivki je štela blizu deset romarjev, na 
poti ali na delih 1500 km dolge poti, pa se jim pridružijo 
številni ljudje, politiki in gospodarstveniki. V Pivki jim 
je nudil gostoljubje župnik Marjan Škvarč. Srečali so se z 
dvema skupinama veroučencev, ki so v pogovoru spoznali 
poslanstvo romarjev za podnebno pravičnost in odgovornost. 
S predstavnico koordinatorko romanja  Patrizio iz Nemčije sta 
se srečala župan Robert Smrdelj in predsednik trške skupnosti 
Pivka Ernest Margon. Župan je predstavil prizadevanja občine 
na področju ekologije. V njihov dnevnik je napisal tudi 
svoje sporočilo plemenitemu gibanju, ki na poseben način 
nagovarja ljudi. 

V torek zjutraj so romarji nadaljevali pot proti Ljubljani. Iz 
Pivke so odnesli lepe vtise, tako gostoljubja kot dobre hrane in 
lepe pokrajine (kljub dežju). 

Več o gibanju in njihovem romanju lahko preberete na: 
http://climatepilgrame.com/

Tekst in foto: Irena Margon

Knjiga o življenju in delu Miroslava Vilharja avtorice Brigite 
Tornič Milharčič, ki je izšla v okviru praznovanja 200. obletnice 
Vilharjevega rojstva, smo predstavili v soboto, 24. novembra, 
v Zagorju, kjer je veliki Slovenec pustil močan pečat. Prijetno, 
vsebinsko bogato prireditev je ob pomoči Občine Pivka in v 
sodelovanju avtorice organiziralo Kulturno prosvetno društvo 
Miroslav Vilhar Zagorje.

Celoten projekt je poleg izdaje knjige Pripoved o življenju in 
delu Miroslava Vilharja obsegal različne natečaje po šolah ter 
številne dogodke v organizaciji kulturnih društev. Poleg tega 
bo v okviru projekta spomladi izvedena tudi spevoigra Jamska 
Ivanka.

Celoten projekt je vreden 40.000 evrov, od tega sta Občini 
Pivka in Postojna prispevali skupno 11.500 evrov, ostalo pa je 
bil denar pridobljen v okviru Društva za razvoj podeželja med 
Snežnikom in Nanosom.

Župan Robert Smrdelj je na prireditvi spregovoril o veličini 
Vilharja, ki je bil tako velik Slovenec, da si ga radi »lastimo« in 
ga imamo za svojega vsi, tam, kjer je prebival, delal, ustvarjal 
in se javno udejstvoval. Zato ga imajo upravičeno za svojega 
v Planini, kjer se je rodil, v Zagorju, kamor je rad zahajal in 
si prizadeval za ustanovitev čitalnice, saj je živel na bližnjem 
Kalcu, pa tudi v Knežaku, kjer je županoval. Po županovih 
besedah pa naj to ne bo vir prerekanj, temveč izhodišče 
za povezovanje med ljudmi in za še tesnejše kulturno 
udejstvovanje.

Avtorica monografije o Vilharju Brigita Tornič Milharčič 
je pedagoginja, strokovnjakinja, predana kulturi, dobitnica 
več uglednih priznanj. Dejala je, da ji je bilo povabilo za 
pisanje knjige izziv, ki ga je rade volje sprejela, saj se veselila 
raziskovanja in novih odkritij. Avtorica pravi, da jo je pri 
pripravi knjige ves čas usmerjal kar Vilhar sam. V zapisih 
o njegovem življenju in delu je, kot pravi, odkrila številne 
nepravilnosti, ki jih zapisala v opombah na koncu knjige. 

Sam potek prireditve je avtorica monografije zastavila 
skupaj s člani Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar. 
Predstavitev knjige se je prepletala z Vilharjevimi skladbami, 
citati iz njegovega življenja in recitacijami njegovih del, 
zborovsko pa je prireditev obarval Ženski zbor društva pod 
vodstvom Tatjane Lutar.

Številno občinstvo je iz dvorane zagorskega gasilskega doma 
odšlo navdušeno in kulturno obogateno.

Dragica Jaksetič

ROMANJE – 1.500 KILOMETROV ZA PODNEBNO PRAVIČNOST

ZAGORSKI VEČER Z BRIGITO TORNIČ MILHARČIČ IN 
MIROSLAVOM VILHARJEM 
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Sredi decembra, v času adventa, je 
Kulturno društvo Lipa Pivka spet 
priredilo tradicionalni  kulturni večer 
pod lipo. Tokrat smo obiskovalcem 
predstavili dva pesnika, in sicer 
duhovnika Dominika Bizjaka – Dinka 
iz župnije Kostanjevica na Krasu in 
mlado pesnico Lejlo Kolman Batagelj, 
ki živi in ustvarja v tej župniji. Oba 
gosta sta izredno bogata in vsestranska 
umetnika in človeka, ki v življenju 
posvečata svoj čas mnogo stvarem. 
Dominik Bizjak je duhovnik, pesnik, 
pisec besedil in skladatelj številnih 
cerkvenih in posvetnih pesmi, poučuje 
tudi kitaro.
Je umetniški fotograf, ki nadvse ljubi 
naravo, preprostost, tradicijo, običaje, 
ki v sodobnem času postajajo samo 
še folklorni spomin, in jih njegov 
fotoaparat trajno zabeleži v spomin 
za našo in prihodnje generacije. Letos 
je izšla njegova prva pesniška zbirka z 
naslovom Nemir vesolja, ki je posvečena 
40. obletnici njegovega mašniškega 
posvečenja.  

LITERARNI VEČER POEZIJE POD PIVŠKO LIPO

KNJIGOBEŽNICA - DARILO BRALCEM KNJIG ZA »TA VESELI DAN 
KULTURE« 
Dva dneva pred spominom na Prešernov rojstni dan smo člani 
Kulturnega društva Lipa Pivka ponovno uspešno izpeljali 
tradicionalno akcijo Podarimo knjigo.  S povabilom »vzemi 
knjigo« že sedmo leto ob slovenskem kulturnem prazniku, 
spominskih dneh na rojstvo in smrt pesnika Prešerna 
podarjamo knjige ljudem, ki jih radi berejo. 

Letos smo dogodek popestrili s posebnim darilom za zveste 
bralce, pri tem dogodku se nam je pridružil župan Robert 
Smrdelj. V avli trgovine Spar smo postavili posebno polico in 
jo poimenovali knjigobežnica. Nanjo smo postavili knjige, ki 
jih lahko vsakdo vzame s sabo domov. Knjigo prebere, lahko jo 
obdrži ali vrne na njeno mesto. Lahko pa prinese tudi kakšno 
drugo. Tudi tako se širi bralna kultura. Vpliv elektronskih 
medijev je potrebno zmanjševati tako, da vzamemo v roke 
knjigo in jo preberemo. Letos smo imeli kar nekaj priročnikov, 
ki so zamenjali bralce. Hvala vsem, ki prinašate svoje knjige, 
da jih darujemo naprej. Veliko število ljudi, ki se radi ustavijo 
pri naši stojnici, je dokaz, da take akcije potrebujemo. Tudi 
letos smo podarili okrog 100 knjig. Tradicionalno uspešen 
knjižni dogodek ima redne in zveste obiskovalce. Naslednji 
knjižni dogodek (podarjanje knjig) bo okrog 8. februarja – 
slovenskega kulturnega praznika. Takrat  bo nova priložnost, 
da kakšno knjigo vzamete ali pa jo prinesete. 

Še vabilo: ves čas je veliko povpraševanje po 
priročnikih in zgodovinskih knjigah, pogrešamo 

zlasti otroške knjige. Vabljeni, da kaj prinesete 
na februarski dogodek. Pesnik Tone Pavček je 

nekoč dejal: »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« 
Vse bolj verjamem temu dejstvu.

Irena Margon

Gostja Lejla Kolman Batagelj je tudi zelo zanimiva osebnost. Poezijo piše že od 
gimnazijskih let, lani pa je izdala svoj prvenec z naslovom S poezijo v srcu, s srcem 
na dlani. Njene najlepše pesmi so osebnoizpovedne in tiste, ki spregovorijo o naravi, 
vesolju, neskončnosti. Naš pogovor pa so spremljale tudi pesmi, ki so jih zapeli 
pevci in pevke Vokalne skupine Studenec iz Pivke. Vedno se radi odzovejo s svojim 
pevskim prispevkom, tako da so naši kulturni večeri bogati in pestri. Oba gosta sta 
med pogovorom ob določenih temah tudi pripovedovala in prebrala nekaj svojih 
pesmi. Njuno pesniško poslanstvo bi lahko zajeli v misel, da je poslanstvo pesnika 
spreminjati svet in ljudi na bolje.

Ernest Margon
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Kulturno društvo Lipa Pivka in knjižnica Pivka sta v četrtek, 6. 
decembra, v čitalnici knjižnice organizirala čajanko, ki je bila 
posvečena voščilnicam. Na začetku je o dogodkih pred sto leti, 
ko se je končala nesmiselna prva svetovna vojna, spregovoril 
Ernest Margon. Vojna je za seboj pustila 16 milijonov mrtvih, 
od tega šest milijonov civilistov, na milijone ranjenih in 
pogrešanih in ogromno gospodarsko škodo. Med umrlimi je 
bilo več kot 35.000 slovenskih vojakov. Še v času od podpisa 
premirja, 11. novembra ob 5. uri in 10 minut do začetka 
veljavnosti ob 11. uri, je umrlo, bilo ranjenih ali pogrešanih 
11.000 ljudi. Iz družinskega arhiva je izbral nekaj razglednic 

z vojaško tematiko in eno fotografijo ter osem voščilnic. Ob 
teh je pripovedoval zanimiva sporočila, ki jih razglednice 
prinašajo. Skupna jim je globoka vera in visoka narodna in 
kulturna zavest, nekaj, kar danes na žalost pogrešamo. Kar 
nekaj razglednic so pisali domačini s Pivškega: Franc Žitko, 
Tomaž Kernel in eno voščilnico kar osem Mlakarjev: Jernej, 
Tone, Alojz, Mici, Ernest, Franc, Albin in  Marjeta. Posebno 
pozornost je pritegnila propagandna razglednica, avtor je bil 
slikar Hinko Smrekar, z Gregorčičevimi verzi iz pesmi Soči. 
Da bo »krvava tekla«, je Gregorčič preroško zapisal že leta 
1879.

Sledil je drugi del čajanke, v katerem smo se sproščeno 
pogovarjali o vsebini zapisanih voščil iz preteklosti. Ugotovili 
smo, da so bile želje zelo osebne, namenjene naslovniku, 
pisave pa so bile tako lepe in skrbne, da smo se zares čudili. 
Izmenjali smo si tudi nekaj misli in voščil, ki jih uporabljamo 
danes. Nato smo še praktično naredili nekaj voščilnic in nove 
ideje odnesli domov.

Lep večer smo sklenili ob bogato obloženi in praznično 
okrašeni mizi. 

Irena Margon

ČAJANKA – čas spomina, lepih želja in voščil 
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V Hiši kulture leto 2019 začenjamo s tremi slikarskimi 
razstavami. V januarju svoje delo predstavlja mlada vizualna 
umetnica Nevena Aleksovski, v februarju bo razstavljal 
umetniški tandem Beli sladoled, v marcu pa slikarka Maja 
Pučl. 

Nevena Aleksovski se v svojem umetniškem delu ukvarja z 
relacijami, ki oblikujejo človeško izkušnjo – med intimnim in 
javnim, iracionalnim in racionalnim, imaginarnim in realnim 
… ter neskladji in nasprotji, ki se v teh relacijah pojavljajo. 
Prevladuje stilizirana risba fragmentov človeških teles, 
arhitektur, rastlinja in predmetov, ki lebdijo v brezprostorju, 
dopolnjujejo pa jih abstraktni grafizmi in črtasti vzorci. 
Kot je za umetnico značilno, na razstavi predstavlja svoja 
dela v kompoziciji, ki jo dopolnjujejo intervencije na stenah 
galerijskega prostora kot njen integralni del. Celota, ki nastane 
na ta način, je prostorsko in časovno omejena z vsakokratno 
razstavo, zato jo je mogoče razumeti kot neko novo, začasno 
umetniško delo, s katerim umetnica izraža predvsem fluidnost, 
nestalnost in efemernost življenja tukaj in zdaj. 

Beli sladoled je umetniški tandem, ki ga sestavljata Miha 
Perne in Leon Zuodar, slikarska brata, ki sta leta 2004 skupaj 
diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
v Ljubljani. Tandem je bil osnovan leta 2005 in se ukvarja z 
razvijanjem risbe kot avtonomnega likovnega medija ter 
z iskanjem njenih meja in izraznih možnosti. Umetnika 
rezultate redno predstavljata v obliki razstav in publikacij, 
ki jih izdajata pod imenom BS books&zines. Poleg skupnih 
risarskih interesov delujeta tudi samostojno, kot slikarja, 
grafika, eksperimentalna striparja, ilustratorja in grafična 
oblikovalca.

Prvo četrtletje bo zaokrožila razstava slikarke Maje Pučl, ki 
svoja dela označuje takole: »Moje slike so izraz moje notranje 
energije, ki se nanaša na čas porajanja novega življenja v 
meni, poroda in materinstva. Skozi podobo jo želim prenesti 
na gledalca. Slike na platnu se slikajo za posvečen prostor, 
morda da vanj vnesem/prinesem vse, kar je kozmičnega zunaj 
in znotraj nas.« Kot takšne se zdijo še posebej primerne za 
predstavitev v mesecu marcu, ko praznujejo svoj dan vse 
ženske in matere. 

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka

Mojca Grmek

SLIKARSKI ZAČETEK LETA V HIŠI KULTURE

Foto: D
artanjela Stegel 
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LIKOVNA RAZSTAVA TETRAPLEGINJE DRAGICE SUŠANJ

GOLDINARJI OBELEŽILI SVOJO 15-LETNICO Z DOBRODELNIM 
KONCERTOM

Turistično društvo Pivka je v galeriji Krpanovega doma s 
krajšim kulturnim programom 7. decembra odprlo likovno 
razstavo avtorice Dragice Sušanj. Dragica Sušanj se je rodila 
3. aprila 1966 v Dolenjem pri Jelšanah. Po nesreči leta 1994 
je postala tetrapleginja. Je članica Društva paraplegikov Istre 
in Krasa.  Nekaj let po nesreči je v sebi odkrila slikarski talent 
in kmalu so nastale prve slike. Svoja likovna prizadevanja 
je strnila v novo razstavo in s tem dokazala, da je ponovno 
veliko ustvarila. Dragica slika z usti. Slike, ki nastajajo pod 
njenim čopičem, so predvsem motivi iz narave in rože. Vsaka 
slika ima svojo zgodbo.
Razstava je bila na ogled v galeriji Krpanovega doma v mesecu 
decembru.

Turistično društvo Pivka

Večkrat nagrajena in priznanj deležna 
vokalna skupina Goldinar je s sedmimi 
pevci začela prepevati leta 2003, danes 
ljubezen do glasbe in petja v skupini 
združuje dvanajst pivških in postojnskih 
prijateljev. V začetku decembra so 
Goldinarji svojo 15-letnico delovanja 
obeležili z dobrodelnim koncertom v 
dvorani glasbene šole v Postojni. Pod 
taktirko Igorja Hodaka fantje prepevajo 
predvsem slovenske ljudske in umetne 
pesmi, blizu jim je tudi sakralna glasba. 
V preteklosti so pogosto peli tudi črnske 
duhovne in dalmatinske pesmi. Celoten 
nabor navedenih zvrsti in izbranih 
skladb so predstavili tudi navdušenim 
obiskovalcem koncerta. Praznični 
koncert, v znamenju dobrodelnosti, so 
dodatno olepšale soproge Goldinarjev, 
ki so pokazale svoje izvrstno pevsko 
znanje in nadarjenost, predvsem pa 

Turistično društvo Pivka v sodelovanju S Centrom sodobne 
umetnosti Pivka organizira v Krpanovem domu umetniški 
razstavni projekt italijanske slikarke Elisabette Bacci z 
naslovom Trije cikli. Avtorica bo predstavila izbor svojih del iz 
ciklov Piers, Tebah, Fracture.  Dela imajo različne kromatske 
odtenke, njihov skupni imenovalec pa je raziskovanje efektov 
luči ali, drugače povedano, njihova stična točka je barva, ki 
odraža njihovo najgloblje bistvo. Magično število tri pa je 
vodilo vseh barvnih nians in kombinacij. Elisabetta Bacci 
z barvnimi polji gradi svoj prostor, slikanje se pretaplja v 
arhitekturo: detajli so nakazani v okviru makrostrukture, 
simbolični prostori zaobjemajo enostavne in ploskate 
geometrijske like in v tem ambientu je težko zaznati predmet, 
ki je bil povod za likovno pripoved. V delih iz cikla Fracture 
tanka barvna črta – ločnica deli kromatske variacije. Ne gre 
za serijska dela, čeprav te težnje ne kaže povsem izključiti, ker 

je ponavljanje igranje s popolnostjo, sekvenca pa neke vrste 
shema kompozicije. Kustos projekta – Bagrat Arazyan.

Otvoritev razstave s krajšim kulturnim 
programom bo 8. februarja ob 19. 00 v galeriji 

Krpanovega doma v Pivki.
Vabljeni!
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izkazale pevcem poklon in podporo v glasbi, ki jih nenazadnje tudi močno povezuje 
in druži. Vodja postojnskega sklada za kulturne dejavnosti Silva Bajc je pevcem ob 
tej priložnosti podelila tudi Gallusove značke. Sebastjan Lutar in Miran Čajko sta 
za svojih več kot 30 let udejstvovanja v vokalni ljubiteljski dejavnosti prejela častno 
Gallusovo značko, zlate značke so prejeli Marko Abram, Valter Urh, Dominik 
Fajdiga, Miha Šušteršič, Andrej Smerdu, Janez Svet, Tone Svet in Marko Zore. 
David Morel pa je prejel srebrno značko.

DKH
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»Polna, prepolna mala dvorana Doma 
na Vidmu je potrdila, da je Ženski 
pevski zbor Prem prepoznaven v našem 
širšem okolju. Radi ga poslušamo, saj 
nas s svojimi glasovi in izborom pesmi 
vedno razveseli in obogati. Tako je bilo 
tudi tokrat: na jubilejnem koncertu 
ob 20-letnici delovanja. Program je 
bil premišljeno izbran. Poslušali smo 
pesmi na besedila domačih pesnikov, 
ki so jih uglasbili ali priredili domači 
glasbeniki in slovenske narodne. V 
drugem delu pa so sledile: dalmatinska, 
ruska, italijanska in slovaška. »Premke«, 
kot jih ljubkovalno imenujemo, 
so pokazale, da poleg naravnih 
danosti vlagajo v nastope tudi veliko 
truda, ki jih vodi do višje kvalitete.                                                                                                                         
Slavljenke in zborovodkinjo Meto 
Kirn smo nagradili z dolgotrajnim 
aplavzom.« Tako je zapisala naša zvesta 
poslušalka Marica  Gaberšnik , ki je tudi 
dogodek dokumentirala z zanimivim 
kolažem slik.

V zboru prepevajo tudi pevke iz 
občine Pivka. Najprej sta se zboru 
priključili Zinka Žele in Boža Požar, 
kasneje Mara Smerdelj, nato Andreja 
Malneršič Slavec in Andreja Penko 
Požar. Naša draga prijateljica Mara 
nas je letos žal zapustila, nanjo se ob 
pesmih rade spomnimo.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR PREM - 20 LET S PESMIJO 1998 do 2018

STUDENEC PREPEVAL NA ČEŠKEM
Pevska skupina Studenec, ki v tej 
sezoni obeležuje 16-letnico delovanja, 
je sredi oktobra obiskala rojake na 
Češkem, natančneje na Moravskem. 
Udeležila se je 5. srečanja moravskih 
in slovenskih pevskih zborov, ki je 
letos potekalo na treh lokacijah, in 
sicer v Brnu, v dvorcu Křtiny in v 
Znojmu.
 
Pevci iz Pivke že vrsto let obiskujemo 
rojake na tujem in jim s pesmijo 
prinašamo delček domovine. Z rojaki 
iz Brna smo se tokrat srečali že tretjič, 
in sicer pred dvema letoma v Brnu, 
lani so bili naši gostje v Pivki, letos 
pa smo jih spet obiskali in kot edini 
gostje iz Slovenije nastopili na srečanju 
tamkajšnjih pevskih zborov.

Studenec se je predstavil s programom 
slovenske zborovske glasbe, v katerem 54

Da je bil naš jubilejni koncert uspešen, gre velika zahvala našim gostom, voditeljici 
koncerta Marjani Grčman in vsem, ki so prispevali, da je bila prireditev pestra in 
prijetna.
Ob tej priliki smo pevke zbora prejele Gallusova priznanja, tudi najvišje, častno 
priznanje za 30 let petja, ki ga je prejela Boža Požar. Dobile pa smo tudi priznanja 
in zahvale za posebno prizadevnost v delovanju zbora. Iskrene čestitke vsem! V 
zborniku z naslovom »20 let s pesmijo«, ki smo ga pripravile ob našem jubileju, 
smo zapisale: »V prihodnost zremo pogumno, saj verjamemo, da z veseljem do 
petja, s pomočjo naše zborovodkinje Mete, z osvojeno pevsko osnovo in predvsem 
v prijetni, vestni in delavni zborovski družbi lahko delujemo še naprej, doživimo še 
veliko prijetnih trenutkov. Naj nas spremljajo naši domači in prijatelji in naj traja – 
še dolgo.«

Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo Občini Pivka, ki nas je finančno 
podprla na letošnjem gostovanju Slovenija na Ohridu v Makedoniji, na 
jubilejnem koncertu ob 20-letnici.

Danica Kirn

se je prepletala umetna in ljudska pesem, moravski zbori pa so prepevali pretežno 
glasbo iz svojega okolja. Za konec vseh treh koncertov smo še skupaj zapeli priredbo 
moravske ljudske PRŠI PRŠI in Avsenikovo SLOVENIJA, OD KOD LEPOTE 
TVOJE. Pevci smo si v času gostovanja ogledali tudi glavne znamenitosti teh krajev, 
okusili češko kulinariko, predsednica slovenskega društva Alena Šamonilova pa je 
prizadevno skrbela za to, da je vse potekalo gladko. 

Irena Rep



Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

STUDENEC ZAPEL NA LETNEM KONCERTU V PIVKI
Pevska skupina Studenec iz Pivke z umetniško vodjo Ireno 
Rep, ki deluje že 17. sezono, je na drugo decembrsko nedeljo 
v Pivki pripravila letni koncert, na katerega je povabila tudi 
kvartet Mlin z obrobja Ljubljanskega barja.

S solo točkama sta se predstavili pianistka Elena Starceva 
Somun in pevka Neli Žlof, ki sta sicer članici Studenca. 
Občinstvu so vsi skupaj želeli pričarati vsaj nekaj tistega, česar 
so deležni pevci, kadar skupaj zapojejo, program pa je bil 
zasnovan tako, da je lahko vsakdo našel kaj zase. Največ je bilo 
slovenskih ljudskih, s pesmijo pa so se poklonili tudi vélikima 
rojakoma Miroslavu Vilharju, čigar 200. obletnico rojstva 
obeležujemo prav letos, in skladatelju Alojzu Srebotnjaku. 
Pevska skupina Studenec, ki sicer nima tekmovalnih ambicij, 
veliko prepeva rojakom izza slovenskih meja. V dobrem letu 
je bila med Slovenci v Budimpešti in Prijedoru, pred dobrim 

mesecem pa je sodelovala na petem srečanju moravskih in 
slovenskih pevskih zborov ter prepevala v moravski prestolnici 
Brnu, Znojmu in v dvorcu Krtiny. 

Sabrina Mulec 

Prvi decembrski večer je v polni 
dvorani postojnskega kulturnega doma 
izzvenel koncert domačega zbora, ki 
je z izbranim programom pretežno 
slovenskih skladateljev  ter z izvedbo 
treh skladb, napisanih prav zanj, 
praznoval 35-letnico svojega delovanja. 
Koncert z naslovom Preproste besede je 
predstavil delo pevcev v zadnjih dveh 
letih, odkar jih vodi Matjaž Šček.

Po uvodni skladbi Ariel's Madrigal, ki 
jo je za zbor napisal italijanski skladatelj 
Roberto Brisotto, je bil prvi del koncerta 
posvečen priznanemu slovenskemu 
skladatelju Aldu Kumarju in njegovemu 
delu. Med skladbami In segla je za hip v 
cvetoči lan, Tihi so obrazi ter Vsi potoki, 
vse reke je pogovorni del s skladateljem 
vodila Ana Erčulj. 

Skladba Tihi so obrazi, ki jo je Kumar 
letos napisal za MePZ Postojna, je 
bila ob tej priložnosti avtorju prvič 
predstavljena. Prvo izvedbo pa je na 
odru doživela Postojnska jama, ki 
je skladatelj Andrej Misson napisal 
na besedilo Miroslava Vilharja. S to 
skladbo se je zbor poklonil 200-letnici 
rojstva Miroslava Vilharja in enaki 
obletnici odkritja Postojnske jame.

Ob koncu programa so se pevci in 
Matjaž Šček s pesmima V krčmi in 
Vesna spomnili tudi postojnskega 
rojaka, skladatelja Alojza Srebotnjaka, 
ki je umrl na prvi decembrski dan pred 
osmimi leti.

35 LET MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA POSTOJNA
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Poleg župana občine Postojna in predstavnic Javnega sklada za kulturne dejavnosti, 
so s svojo prisotnostjo na koncertu zbor počastili Ivo Jelerčič, ustanovitelj in njegov 
prvi zborovodja, Mirko Ferlan, ki je zbor vodil med leti 2009 in 2016 in skladatelj 
Roberto Brisotto.

Pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Postojna z maestrom Matjažem Ščekom, 
gostom Aldom Kumarjem in ostalimi častnimi gosti in pokrovitelji zbora.

Katarina Temkova

Mešani pevski zbor Postojna vabi 
mlade pevce pa tudi že izkušene 
pevce, da se nam pridružite pri 

skupnem poustvarjanju zborovskega 
petja, druženju, koncertiranju, 

gostovanjih in tekmovanjih. Vabimo 
vas na vaje vsak ponedeljek in četrtek 

ob 19.30 v Glasbeno šolo Postojna.
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KINO PIVKA 
V mesecu novembru 2018 je z zamenjavo kino projektorja ponovno pričel redno obratovati Kino Pivka, ki se nahaja v 
Krpanovem domu in sprejme 252 obiskovalcev. V dvorani je nameščeno vrhunsko JBL ozvočenje in projekcijsko platno 
dimenzij 9m x 5m, ki ga je mogoče dvigniti ter je tako drugo največje tovrstno platno v Sloveniji. Kino Pivka ima tako nov 
BARCO DCP projektor z Dolby 3D sistemom, poleg tega pa je mogoče predvajati še DVD, Blu-ray in vse ostale medijske 
vsebine. Kino projekcije so na voljo vsak vikend, na sporedu pa so najnovejši filmi in 3D animacije, tako da lahko vsak 
obiskovalec poišče nekaj zase.

Spremljate nas lahko na internetni strani Občine Pivka, FB strani Kino Pivka, Instagramu (kinopivka), v časopisu Primorske 
novice in preko RADIA 94.  

Lepo vabljeni v Kino Pivka!

O tem, da je na preprosti, linearni zgodbi filma Zvezda je rojena nekaj skoraj mitskega, 
priča že podatek, da je imela vsaka doba filma svoje utelešenje "Ally". Tokrat je karte skušal 
premešati Bradley Cooper, za katerega je film tudi režijski in scenaristični prvenec (pri 
pisanju sta sodelovala še Will Fetters in Eric Roth), da glavne moške vloge seveda niti ne 
omenjamo. 

Jackson Maine (Bradley Cooper) je rocker v srednjih letih, ki ima sicer sijajno kariero, 
a zaradi odvisnosti od alkohola in tablet komaj še drži glavo nad gladino. Pred svojimi 
bližnjimi skriva tudi, kako zelo ga pri nastopanju ovira vse hujši tinitus. Ko se nekega dne 
na lovu za naslednjo steklenico poda v naključno izbran bar, ga pevski nastop natakarice 
Ally (Lady Gaga) začara na prvi pogled. Sledi predvidljiva, večna zgodba o strastni 
ljubezni, umetniškem navdihu in tragediji odvisnosti, zašpili pa jo konec, ki ga tukaj ne 
bomo izdali, čeprav po osemdesetih letih to najbrž ne bi več smel biti kvarnik. 

"Maybe it's time to let the old ways die" je prvi verz komada, ki ga boste slišali še velikokrat 
– ko Jackson poje o "starih navadah", prerokuje tudi svoj glasbeni zaton; Zvezda je med 
drugim tudi žalostinka o propadu rockerja stare šole. Zvezda je rojena ni inovativen film 
s kako poglobljeno ali svežo poanto; to je film, ki je bil pred tem dobesedno posnet že 
trikrat. A to ne pomeni, da ni vreden ogleda ali da ob njem ne boste uživali.

Filmski kotiček…
PREDSTAVLJAMO

FILM ZVEZDA JE ROJENA,  SI BOMO LAHKO PONOVNO OGLEDALI
V NEDELJO, 20. JANUARJA OB 19. URI V KINO PIVKA!

Nagradno vprašanje…
Kdo sta glavna igralca v filmu ZVEZDA JE ROJENA?

Odgovore nam do 6. marca sporočite na naslov pivski.list@pivka.si, 
nagrajenec bo obveščen ter objavljen v naslednji številki 
Pivškega lista.

FILM JE PREJEL ZLATI GLOBUS ZA NAJBOLJ IZVIRNO PESEM

Jerneja Mikša
(povzetek po zapisanem Ane Jurc)

ZVEZDA JE ROJENA

OSVOJITE LAHKO

ZA FILM PO VAŠI IZBIRI
DVE KINO VSTOPNICI
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Ob slovenskem kulturnem prazniku 
vljudno vabljeni na

RECITAL PREŠERNOVEGA KRSTA PRI SAVICI
 v četrtek, 7. februarja 2019, ob 19. uri v Krpanov dom v Pivki.

Prešernovo pesnitev bo interpretiral g. JANKO KRIŠTOF s Koroške.
Na klavirju ga bo spremljal pianist TONČ FEINIG.

Sodeluje tudi solist MATEJ LENARČIČ.

Organizacija: Kulturno društvo Lipa Pivka. 
Prireditev sta omogočila Občina Pivka in JSKD OI Postojna.

Območna izpostava Postojna

Smučarski klub Pivka je zadnje dni tega leta že tradicionalno 
preživel na snegu. Idilične zimske dneve na Kopah so otroci 
izkoristili za učenje smučarskih veščin. Sonca in dobre volje ni 
manjkalo, predvsem pa šteje zagnanost in veselje do gibanja.

Naj bo v prihajajočih zimskih tednih vzdušje kar se da zimsko 
in snega čim več, saj je po fotografijah sodeč »smučanje 
zakon«!

DKH

NA SNEGU JE NAJLEPŠE

Foto: Sm
učarski klub Pivka

FILM JE PREJEL ZLATI GLOBUS ZA NAJBOLJ IZVIRNO PESEM

MEDALJA ZA MLADINSKO SKUPINO PIKE 
V začetku decembra se je v Kopru 
odvijalo tekmovanje Koper Cheer Open 
2018. Udeležilo se ga je tudi 5 skupin 
iz ŠD Pike. Pike iz Knežaka, Osnovna 
otroška skupina Pikice in Pikice 1. in 
2. razred so navdušile številne gledalce 
z energičnimi nastopi. Otroška skupina 
Pikice je v kategoriji otroške cheer pom 
skupine med 12 skupinami dosegla 5. 
mesto. Mladinska skupina Pike je med 
13. skupinami v kategoriji mladinskih 
cheer pom skupin dosega odlično 
2. mesto. Pikice in Pike so glasno 
spodbujali navijači – starši, ki so s 
pomočjo navijaških rekvizitov pričarali 
pravo tekmovalno vzdušje. Za lepe 
dosežke čestitamo vsem nastopajočim, 
tekmovalkam in trenerkam.

ŠD Pike
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VRAŽJE PIKE
Plesalke in plesalci Športnega društva Pike so zaključili enega 
najuspešnejših let, saj so v letu 2018 vse tekmovalne skupine 
posegle po najvišjih mestih. Ob zaključku leta so sebi in 
gledalcem tudi letos namenili posebno čaroben plesni večer. 
Letošnja že petnajsta plesna predstava, ki vsako leto navduši 
polno športno dvorano, je bila še posebej dodelana. Na 
predstavi so nastopale vse skupine iz ŠD Pike: Mini Pikice, 
Pikice 1 .in 2. razred, Pikice Knežak, Pike Knežak, Pikice 3. 
razred, Pikice 4. in 5. razred, Mladinska skupina Pike, Članska 
skupina Pike in Facemame. Domačim plesalcem pa so se 
pridružili tudi gostje, in sicer Plesno društvo Elite iz Kopra 
in finalist oddaje Slovenija ima talent Tim Udovič. Kot je 
izpostavila nepogrešljiva in predana vodja Mojca Korent, 
je zadovoljstvo ob izvedbi tako zahtevnega dogodka kljub 

res prepolnemu urniku, neizmerno. »Ampak gre ob tem za 
veliko zadovoljstvo, kar potrjujejo naši gledalci, ki že takoj 
ob pogledu na sceno začutijo čarobnost praznikov, s plesom 
pa jih popeljemo skozi zgodbo, v kateri ne manjka humorja, 
drame na koncu pa se vse srečno konča. Ob tem hvala vsem 
ustvarjalcem predstave ter vsem, ki so pomagali pri pripravi 
in pospravljanju scene.«

LETO 2018 ZAZNAMOVALI IZJEMNI PLESNI 
USPEHI …
Osnovna plesna skupina Pikice je postala državni prvak 
med otroškimi skupinami, otroška skupina Pikice je prav 
tako osvojila naslov državnih prvakinj, in sicer v izredno 
močni konkurenci osemnajstih skupin ter prvo mesto na 
mednarodnem tekmovanju v Nemčiji v kategoriji freestyle, 
v kategoriji cheer jazz pa tretje mesto. Članska skupina Pike 
je po zmagi na odprtem prvenstvu froog cheer up postala 
še državni vice prvak, v Nemčiji pa je z veliko prednostjo 
premagala vso konkurenco in osvojila prvo mesto v članski 
cheer jazz kategoriji. Tudi skupina Facemame se je veselila 
dveh zmag na Hrvaškem, osvojila pa še naslov državnih 
prvakinj v masters cheer pom kategoriji, na evropskem 
prvenstvu na Nizozemskem pa tudi bronasto medaljo.

DKH

Decembra se je v organizaciji KK Perutninarstva Pivka v 
pivški Skali uspešno zaključila že 4. izvedba Notranjsko-
primorske lige za mlade košarkarje v kategoriji U-11. V 
letošnjem letu je nastopilo kar 16 ekip iz 15 klubov:  KK 
Cerknica, ŠD Žogica Divača, KK Pivka Perutninarstvo, KD 
Postojna, KK Ajdovščina, KK Logatec, ŠKD Kras, KK 3X3 
Piran, KK Koš Primorska Koper, KK Logatec, KK Vrhnika, 
BC Kastav Rijeka, KK Orli Postojna, KK Mesarija Prunk 
Sežana, KK Izola in KK RI Basket Rijeka. Ekipe so odigrale 70 
tekem, na katerih je nastopalo skoraj 280 otrok. Na zaključku 
v športni dvorani v Pivki je vsaka ekipa odigrala še po eno 
tekmo, vrhunec pa je bila All Stars tekma med Notranjsko in 
Primorsko. Ekipi so sestavljali najboljši igralci ekip. Zmaga, 
ki ni bila toliko pomembna, je letos ostala na Notranjskem. 
Prireditvi so pomemben pečat dali tudi trije znani športniki: 
Sara Meden, Goran Jagodnik in Anže Srebovt, ki so opisali 
svojo športno pot, delo in uspehe. Goran Jagodnik in Anže 
Srebovt sta se prvič preizkusila tudi v vlogi trenerjev na glavni 
tekmi in bila navdušena nad znanjem mladih košarkarjev. 

Otroke je ob podpori več kot 400 gledalcev navduševal tudi 
nepogrešljivi Lipko. Vse ekipe so ob koncu prireditve dobile 
pokale, vsi otroci pa tudi zaslužene medalje. Trenerji so si bili 
enotni, da je liga dosegla svoj namen: pridobivanje znanja, 
kolektivnost, fair play in nova prijateljstva, kar je pomembno 
za razvoj mladega športnika.

Miran Čeligoj

V PIVKI ZAKLJUČEK NOTRANJSKO-PRIMORSKE LIGE

Ekipi All stars tekme z Goranom Jagodnikom in Anžetom Srebovtom.

Skupna slika vseh ekip.
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Pred dobrimi petdesetimi leti (pisalo se 
je leto 1968) je članska nogometna ekipa 
NK Pivka pred pričetkom prvenstvene 
sezone 68/69 na Rakeku z domačini 
odigrala prijateljsko tekmo. Pivčani so 
tega septembrskega dne zmagali 3 : 1, 
gole so dali: Bašek, Zver in Zalar. Na 
popoldansko tekmo je ekipa odpotovala 
z enim avtomobilom, voznik Rudi 
Završnik, ostali igralci so šli z rednim 
potniškim vlakom. Najstarejši igralec in 
nekako vodja ekipe je bil prav Rudi, ki 
se je takrat že bližal 40 letom, najmlajši 
je bil 18-letni Slavko, preostali so 
bili stari okoli  22 do 25 let. Žal je od 
dvanajsterice igralcev, Aleksander je bil 
rezerva, kar peterica že pokojnih.  

Brane Fatur

Na sliki stojijo od leve proti desni: Aleksander Ćarapić sedaj Marinčič, Mitja Bogme, 
Rudi Završnik*, Emil Čepirlo*, Himzo Aleksić, Hasan Čaušević*, Marijan Vodopivec, 

klečijo: Zlatko Zalar*, Štefan Bašek*, Slavko Zver, Darjo Bergoč, Dragan Jovanović.

50 LET OD NASTANKA FOTOGRAFIJE

Prizadevni člani Planinskega društva Postojna, v katerem je 
tudi veliko članov iz naše občine Pivke, so se pred časom lotili 
velikega zalogaja, to je temeljite obnove planinske Vojkove 
koče na Nanosu.

Tako pravijo v Planinskem društvu Postojna:
Srčna želja imeti kočo na tem simbolnem vrhu, ki je gnala 
naše prednike, ko so se pred 70-imi leti lotili gradnje, nas 
obvezuje, da jo vzdržujemo, posodabljamo in jo urejeno 
predamo naslednjim generacijam. Investicije, ki bi zagotovile 
njeno normalno poslovanje v skladu s sanitarno higienskimi 
normativi današnjega časa, pomenijo dodatno pridobitev za 
razvoj turizma v vseh okoliških občinah. 

Urejena koča vsekakor ponuja veliko dodatnih možnosti in 
priložnosti, ne le za naše planinsko društvo, za obiskovalce 
bližnje in daljne okolice, ampak tudi za društva, zavode in 
delovne organizacije v občinah, ki delujejo na področju 
turizma. Zato je vlaganje v posodobitev in obnovo 
planinske koče ne le smiselno, ampak tudi nujno potrebno. 
S posodobitvami bi omogočili organiziranje vodniških, 
markacijskih tečajev, tečajev varuhov gorske narave, turnih 
kolesarjev, izvajanje programov šole v naravi. In to ne le za 
učence naših šol, ampak tudi za učence drugih šol, tako v 
regiji, kot tudi v Sloveniji. Omogočeno bi bilo preživljanje 
večdnevnih družinskih, planinskih ali turno kolesarskih 
počitnic.

Prva fazo del na Vojkovi koči obsega:
- izgradnja male komunalne čistilne naprave 
- ureditev sanitarij in tušev v kletnih prostorih
- izdelava kolesarnice
- postavitev močnejšega dovodnega elektro kabla.

Predračun za dela znaša nekaj čez 50.000 €. Pri tem nam je 
že prisluhnila Fundacija za šport, saj smo na razpisu pridobili 
slabo tretjino finančnih sredstev. Če hočemo dela izvesti, 
moramo nujno pridobiti še ostala sredstva, ki pa jih kot 
neprofitno društvo ne moremo zbrati sami.

Poleg tega nas v nadaljevanju čaka še zgornji, leseni del stavbe, 
katerega dejansko stanje in vse potrebne ukrepe bomo lahko 
dorekli šele, ko bomo odprli fasado in pregledali nosilne 
lesene stebre. Velik zalogaj bo tudi novo ogrevanje v koči in 
celovita prenova kuhinje, ki mora biti v skladu z današnjimi 
standardi. Celotna finančna vrednost obnove zgornjega 
dela koče, ureditve ogrevanja in obnove kuhinje bo znašala 
še približno 150.000 €. Skupna vrednost projekta je tako 
približno 200.000€. Zaradi vsega navedenega se obračajo 
na ljudi, organizacije in podjetja s prošnjo za pomoč. Več o 
samem projektu obnove si lahko preberete na njihovi spletni 
ali facebook strani.

Silvo Čelhar

Planinsko društvo Postojna
OBNOVA VOJKOVE KOČE NA NANOSU
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NOGOMETNO USPEŠNO LETO V KOŠANI
Koledarsko leto 2018 se je, gledano s tekmovalnega stališča, 
uspešno zaključilo za ŠD Košana. Kljub številčnim odhodom 
otrok v druge sredine, smo z mlajšimi selekcijami uspešno 
zaključili tekmovalno sezono 2017/18. 

V najmlajših selekcijah nam je pomembno predvsem 
kvalitetno in sistemsko delo z otroci in nam mora biti rezultat 
drugotnega pomena. S takimi cilji so trenerji najmlajših 
vstopili tudi v tekočo tekmovalno sezono, kar pa nas še bolj 
veseli, je povečanje števila otrok, ki so se nam priključili na 
treningih in na tekmovanjih.

Tudi naša članska ekipa je uspešno zaključila tekmovalno 
sezono, še bolje pa je pričela sezono 2018/19. Po končanem 
jesenskem delu je na lestvici zasedla visoko 4. mesto.

Dekleta so v sezoni 2017/18 v konkurenci 9 ekip, že drugič, 
osvojila naslov prvakinj. V mesecu marcu smo organizirali tudi 

futsal turnir za dekleta, in sicer v Športni dvorani Skala, kjer 
smo nastopili celo z dvema ekipama. Dekleta so na domačem 
turnirju osvojila prvo in tretje mesto, osvojila pa so še dvakrat 
drugi mesti na futsal turnirju v Medvodah ter Škofijah. V 
sezono 2018/19 so dekleta vstopila precej oslabljena zaradi 
poškodb, kar se tudi pozna na samih rezultatih, vendar le ti 
še zdaleč

niso slabi. V letošnji sezoni v ligi nastopa kar 12 ekip. Dekliški 
ekipi se je priključilo 5 deklet, ki imajo željo trenirati in igrati 
nogomet, kar nas navdaja z optimizmom za prihodnost 
ženskega nogometa na Pivškem.

Na tem mestu bi povabili tako dekleta kot fante, da zberejo 
pogum in se nam priključijo na nogometnih treningih svojih 
starostnih skupin.

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste nam kakorkoli stali ob strani 
in nam pomagali. 

ŠD Košana

!!! P ONOVNO  V  P I V K I !!!

2. ŽENSKI NOGOMETNI
TURNIR V DVORANSKEM

NOGOMETU

KDAJ? SOBOTA, 02.02.2019 od 9.00 do 20.00

KJE? ŠPORTNA  DVORANA    SKALA    PIVKA  

UDELEŽBO NA LETOŠNJEM TURNIRJU JE NAPOVEDALO KAR 10

EKIP, NAŠA DEKLETA PA BRANIJO LANI OSVOJENI 1. IN 3. MESTO
   

VERJEMITE, TUDI
DEKLETA ZNAJO

IGRATI NOGOMET!
NAŠA DEKLETA PA

SEVEDA POTREBUJEJO
POMOČ TUDI S TRIBUNE!

VABLJENI K OGLEDU TURNIRJA IN
BODITE 6-ta IGRALKA NAŠE EKIPE V
ČIMVEČJEM ŠTEVILU NA TRIBUNI!!

VSTOP PROST!!!

5. TOMAŽEV MEMORIAL

KDAJ? SOBOTA, 16.02.2019 od 9.00 do 14.00

KJE? ŠPORTNA  DVORANA    SKALA    PIVKA  

TUDI LETOS ŠD KOŠANA

ORGANIZIRA NOGOMETNI TURNIR

ZA NAŠE NAJMLAJŠE

NOGOMETAŠE, V SPOMIN NA

TOMAŽA OREL

VABLJENI  K  OGLEDU!
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Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka
O DELU KLUBA IN ŠPORTNIH REZULTATIH V LETU 2018
Letos smo tekmovali s štirimi članskimi ekipami in z dečki.
• S prvo žensko člansko ekipo v 1. državni ženski ligi, to je 
najvišji rang tekmovanja. V ligi nastopa 8 ekip. Kot novinci 
v ligi smo po prvem delu sicer zadnje uvrščeni. Imamo že 
eno zmago in s pridnim delom bomo zagotovo v drugem 
delu lige še napredovali. V ekipi redno trenira 10 deklet in 
žena. V zimskem prestopnem roku je k ekipi pristopila iz BK 
Kolektor Idrija, državna prvakinja in stalna članica državne 
reprezentance Polona Zule, ki nam bo bistveno pomagal pri 
nadaljnjem razvoju.
• S prvo moško člansko ekipo v 1. državni ligi – zahod, to je 
drugi rang tekmovanja. V ligi nastopa 8 ekip. Po prvem delu 
smo četrti.
• Z drugo člansko ekipo in z drugo žensko ekipo pa nastopamo 
v Območni ligi (Postojna, Pivka, Il. Bistrica).
• Mladinci so tekmovali na državnih prvenstvih v prvi polovici 
leta, nato pa so prestopili k BK Postojna.
• Otroci so za nastopanje v ligi še premladi. Nastopali pa so na 
državnem prvenstvu parov in igre v krog.

Letos smo dosegli izjemne športne rezultate:
• Vili Mizgur in Drago Štunf sta državna članska prvaka v 
dvojicah
• Mitja Kragelj je postal državni članski prvak v natančnem 
zbijanju
• Rok Beguš ja osvojil 2. mesto na državnem članskem 
prvenstvu posameznikov
• Rok Beguš in Mitja Kragelj sta dosegla še 3. mesto na 
državnem članskem prvenstvu dvojic
• Starejši člani so v pokalnem državnem tekmovanju dosegli 
3. mesto
• Mitja Kragelj je dosegel 4. mesto na članskem državnem 
prvenstvu igre v krog
• Domen Sedmak je dosegel 4. mesto na državnem mladinskem 
prvenstvu posameznikov 

Kot vsako leto smo tudi letos organizirali Mednarodni 
balinarski turnir Ivan Černetič, na katerem je nastopilo 24 
klubov iz Italije, Hrvaške in Slovenije. Izvedli smo priljubljen 

mednarodni ženski turnir ORO MET, na katerem je nastopilo 
16 klubov iz Hrvaške in Slovenije ter turnir Ona-On. Preko 
leta so potekala klubska tekmovanja enojk, dvojk, dojke 
ženske in trojk. V sodelovanju s Športno zvezo Pivka smo 
organizirali Pivško zimsko ligo, v kateri je nastopilo 8 ekip. 
Konec leta (26.12.) pa smo ob dnevu Samostojnosti in 
enotnosti organizirali še turnir dvojk. Na turnirju so nastopili 
skoraj vsi člani državne reprezentance in tudi vsi aktualni 
svetovni in evropski prvaki iz Slovenije.

Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka

NOVA OKREPITEV
V ekipi BK ORO MET PIVKA ženske so dobile novo 
okrepitev državno prvakinjo Polono Zule. Leta 2014 je prvič 
postala prvakinja v krog. Leta 2015 so jo povabili v slovensko 
reprezetanco. Leta 2017 je postala državna  in evropska 
prvakinja v posameznem. V ligaški sezoni 18/19 je odigrala 
vrhunsko saj je izgubila le dve igri. Konec leta 2018 se je 
odzvala povabilu BK ORO MET  ženske v Pivki in prestopila 
v novo in mlajšo ekipo, ki nastopa v 1.slovenski ženski ligi. 
Ekipa že pridno se pripravlja na drugi del lige in Polona 
upa,da bo kaj pripomogla ekipi, da dosežejo boljše rezultate. 
Prva tekma čaka punce že konec aprila. Vabljeni k ogledu!

Samanta Štunf

Zmagovalci članskega državnega prvenstva dvojic.

Zmagovalci mladinskega državnega prvenstva. 

Veteranska ekipa tretje uvrščena na pokalnem prvenstvu starejših 
članov.
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ČESTITKA MLADIMA KEGLJAČEMA
Čestitkam za lep uspeh mladih kegljačev, ki sta osvojila 
naslov državnih kadetskih prvakov, se je pridružil tudi pisec 
športne knjige Vse o športu, Edvard Progar, ki je mlada 
kegljača Natašo Radič in Denisa Pašiča ter predsednika kluba 
Ernesta Margona povabil domov in jim s posvetilom podaril 
omenjeno knjigo. Naj še dodam, da se je tudi E. Progar dalj 
časa ukvarjal s kegljanjem, bil je ustanovitelj kegljaškega 
kluba Proteus in pred približno 60 leti nastopal za Postojnsko 
ekipo v prvem srečanju Postojne z Vipavo, zanimivo skupaj z 
Darkom Bizjakom, ki bo v kratkem slavil 50-letnico delovanja 
in velikih uspehov v kegljanju.

Športno društvo EPIC Postojna

Pred decembrskimi prazniki se je nekdo 
namerno znesel nad igrali na otroškem igrišču 
v Pivki. Prizor je vse prej kot prijeten, zatorej 
bodimo kritični do vandalizma, ki ga opazimo v 
svojem okolju, opozorimo na nepravilna dejanja 
ter bodimo zgled.

Zabojniki na ekoloških otokih pokopališč 
so namenjeni odlaganju svečam, plastičnim 
lončkom in folijam, ostankom rastlin in drugim 
odpadkom, ki nastanejo na pokopališčih. 
Nikakor pa niso namenjeni odpadnim oljem, 
ostankom piknikov in dotrajani beli tehniki, 
česar se občani večkrat poslužite. Prosimo za 
dosledno ločevanje odpadkov, saj bo v primeru 
nadaljevanja kršitev ukrepal Medobčinski 
inšpektorat, ki bo storilcem poleg kazni naložil 
še stroške praznjenja in čiščenja zabojnikov.

Kaj si misli tisti, ki je ob Palškem jezeru konec 
novembra odvrgel kup plastičnih zabojčkov in 
škatel? 

Odkar smo leta 2010 prvič skupaj čistili 
Slovenijo, so se takšni dogodki sicer drastično 
zmanjšali, redko smo beležili tako neodgovorno 
dejanje, zato smo toliko bolj razočarani ob 
takšnih prizorih. Hvala vsem, ki nam sporočate 
nepravilnosti, ki jih opazite v našem krajinskem 
parku in izven njega. 

ČRNA PI(V)KA
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ZAHVALA

V 76. letu nas je zapustil dragi mož, oče, nono 
in brat

FRANKO MEDOŠ
(1943-2018)

Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
vso podporo, pomoč in izrečena sožalja.

Zahvaljujemo se njegovi osebni zdravnici dr. Dragani 
Perušina Đukić in sestri Ireni Vodopivec.

Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Marjanu 
Škvarču za opravljen pogrebni obred in lep govor.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žena Zalka Avsec Medoš, sin Igor, hči Tanja in sestre z 
družinami ter vsi njegovi

Pridi po znanje in  
uresnici svoje sanje

Zdravstvo

Lesarstvo
Gozdarstvo

TRENDI dijaški  domv bl ižini šole

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
SSI gozdarski tehnik, SPI gozdar 
SPI mizar 
SSI zdraVstVena nega,  
SPI BoLniČar-negoVaLeC

gozdarstvo:  
lesarstvo: 

zdravstvo: 

SGLŠ Postojna je vstopna postaja za nadaljnje  
izobraževanje, za zaposlitev, za samostojno  
podjetništvo. Šolanje v SGLŠ je odličen START UP 
za življenje, saj boste soustvarjalci inovativnih  
produktov za svet in vaš uspeh.

Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna

www.sola.sgls.si

SSI gozdarski tehnik  
SPI gozdar 
SPI mizar 
SSI zdraVstVena nega,  
SPI BoLniČar-negoVaLeC

IZOBRAŽEVALNI  
PROGRAMI:

Napoved dogodkov
JANUAR 2019

sobota, 19. januar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA: MAGIČNE ŽIVALI; 
GRINDWALDOOVA HUDODELSTVA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 20. januar ob 17.uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA: VILI BREMZA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 20. januar 2019 ob 19.uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
GLASBENA DRAMA: ZVEZDA JE ROJENA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

torek, 22. januar ob 16. uri ,Točka Moči Krpanov dom Pivka
PREDAVANJE: TUDI VI SE LAHKO PRERODITE
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

sreda, 23. januar ob 17. uri, Park vojaške zgodovine (Velika dvorana 
Komande)
DELAVNICA: REGISTRACIJA ŽGANJEKUHE
(organizira Zavod za turizem Pivka)

sobota, 26. januar 2019 ob 19.uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
AKCIJSKA DOMIŠLJIJSKA PUSTOLOVŠČINA: SMRTONOSNI 
STROJI
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 27. januar 2019 ob 17.uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA: ELLIOT, 
NAJMANJŠI SEVERNI JELENČEK
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 27. januar ob 19.uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
ZGODOVINSKA DRAMA: MARIJA ŠKOTSKA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

torek, 29. januar ob 16. uri ,Točka Moči Krpanov dom Pivka
PODARITE SI BOLJŠE ŽIVLJENJE Z NAMESTITVIJO ATLASA – 1. 
VRATNO VRETENCE PO METODI HUMANUP
 (organizira: VGC Točka Moči Pivka)

vsak torek, od 16. do 18.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

vsak petek, od 8. do 11.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI, KVAČKAMO ZA VRTEC
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

FEBRUAR 2019

petek, 1. februar ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: BELI SLADOLED, SLIKE, RISBE
Razstava bo na ogled od 1. do 22. februarja.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 2. februar od 9. do 20. ure, Športna dvorana Skala 
2. ŽENSKI NOGOMETNI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU
(organizira: Športno društvo Košana)

sobota, 2. februar ob 17. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
AKCIJSKA PUSTOLOVSKA KOMEDIJA: JHONNY ENGLISH SPET 
V AKCIJI!
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)
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sobota, 2. februar, ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
KOMIČNA DRAMA: PRIJATELJA ZA VEDNO
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 3. februar ob 17. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
SINHRONIZIRANA ANIMIRANA DRUŽINSKA  
PUSTOLOVŠČINA: KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA (3D)
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 3. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
TRILER: VEDRINA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

četrtek, 7. februar ob 19. uri, Krpanov dom Pivka
RECITAL PREŠERNOVEGA KRSTA PRI SAVICI
(organizirajo: Kulturno društvo Lipa, Občina Pivka, JSKD OI Postojna)

petek, 8. februar ob 18. uri, Kavarna Pivka
KAVARNIŠKA URICA V KAVARNI PIVKA
(recitacije Srečko Likar in Kristijan Črlenec na kitaro)
(organizirajo: Šempeter 1300, Društvo za druženje in solidarnost in 
Kavarna Pivka)

petek, 8. februar ob 19. uri, Galerija v Krpanovem domu Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE ELISABETTE BACCI: TRIJE CIKLUSI
(organizirata: Turistično društvo Pivka, Center sodobne umetnosti Pivka)

sobota, 9. februar ob 18. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
DRUŽINSKI DOMIŠLJIJSKI MUZIKL: MARY POPPINS SE VRAČA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 10. februar ob 17. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
SINHRONIZIRANA ANIMIRANA KOMIČNA PUSTOLOVŠČINA: 
RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ RALPH (3D)
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 10. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
DOKUMENTARNI FILM: POJ MI PESEM (Vlado Kreslin)
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

četrtek, 14. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
ROMANTIČNA KOMIČNA DRAMA: Z LJUBEZNIJO, SIMON
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

četrtek, 14. februar ob 19. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
MODRINOV VEČER: TUJERODNE RASTLINE – NAJPREJ JIH 
LJUBIMO, NATO SOVRAŽIMO (predavateljica: Jana Kus Veenvliet, 
biologinja)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

petek, 15. februar od 17. ure dalje, pred Krpanovim domom
VALENTINOV FESTIVAL ZALJUBLJENCEV (koncert, stojnice, 
družinske delavnice) 

petek, 15. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
KRIMINALNA DRAMA: VDOVE
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

petek, 15. februar ob 20. uri, Kavarna Pivka
VALENTINOVO S TONETOM
(organizira: Kavarna)

sobota, 16. februar od 9. do 14. ure, Športna dvorana Skala 
5. TOMAŽEV MEMORIAL
(organizira: Športno društvo Košana)

sobota, 16. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
ZGODOVINSKA DRAMA: KURSK; PREKLETSVO GLOBINE
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 17. februar ob 17. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
SINHRONIZIRANA ANIMIRANA DRUŽINSKA PUSTOLOVŠČINA: 
HOTEL TRANSELVANIJA;VSI NA MORJE
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

sreda, 6. marec ob 17. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
DELAVNICA: PLETENJE KOŠAR – ponovno se učimo starih veščin
Delavnica za odrasle, prijave so potrebne do 14. 2. 2019 na 
pivskajezera@pivka.si ali tel: 040 629 341. (3. od 3. srečanj)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

četrtek, 7. marec ob 17. uri, Knjižnica Pivka
Čajanka "PREDSTAVIMO SVOJO NAJLJUBŠO PESNICO IN 
IZDELAJMO PAPIRNATO ROŽO"
(organizirata: KD Lipa Pivka in Knjižnica Pivka)

petek, 8. marec ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: MAJA PUČL, SLIKE
Razstava bo na ogled od 8. do 29. marca.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

petek, 8. marec ob 20. uri, Kavarna Pivka
DAN ŽENA V KAVARNI
(organizira: Kavarna Pivka)

četrtek, 14. marec ob 19. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
MODRINOV VEČER: ŠTIHANJE? NE, HVALA! Z manj dela do 
izjemno produktivnega sonaravnega vrta (predavatelji: Zavod Obilje)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

četrtek, 21. marec ob 19. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
MODRINOV VEČER: MIKROPLASTIKA V PODZEMNI VODI 
(predavateljica: Lara Valentič)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

nedelja, 17. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
PUSTOLOVSKA KRIMINALKA: VLADAR PARIZA
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

sreda, 20. februar ob 17. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
DELAVNICA: PLETENJE KOŠAR – ponovno se učimo starih veščin
Delavnica za odrasle, prijave so potrebne do 14. 2. 2019 na 
pivskajezera@pivka.si ali tel: 040 629 341. (1. od 3. srečanj)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

petek, 22. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
MISTERIOZNI TRILER: MILO ZA DRAGO
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 24. februar ob 17. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
SINHRONIZIRANA DRUŽINSKA DOMIŠLJIJSKA KOMEDIJA: 
MALA GOSPODIČNA DOLITTLE
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

nedelja, 24. februar ob 19. uri, kinodvorana Krpanov dom Pivka
GROZLJIVKA: NOČ ČAROVNIC
(organizira: Kino Pivka, 031 337 599)

sreda, 27. februar ob 17. uri, Ekomuzej v Slovenski vasi
DELAVNICA: PLETENJE KOŠAR – ponovno se učimo starih veščin
Delavnica za odrasle, prijave so potrebne do 14. 2. 2019 na 
pivskajezera@pivka.si ali tel: 040 629 341. (2. od 3. srečanj)
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

vsak torek, od 16. do 18.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)

vsak petek, od 8. do 11.30, Točka Moči Krpanov dom Pivka
KLEPET OB ČAJU ALI KAVI, KVAČKAMO ZA VRTEC
(organizira: VGC Točka Moči Pivka)


