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Na pustno nedeljo popoldan je bilo skorajda v neposredni 
bližini glavne ceste ob koncu naselja Petelinje proti 

Selcam opaziti več srnic, ki so se  mirno sprehajale na 
jasi v bližini ceste.

Izjemno lepa akcija zbiranja sladkih presenečenj, ki so jih bile ob 
8. marcu deležne stanovalke Doma upokojencev v Postojni, je bila 

med občani Postojne in Pivke deležna velike pozornosti, kar kaže na 
to, kako radi pomagamo in kako pomembne so majhne pozornosti. 

Skrbno zavite čokolade s posvetili je med drugim zbirala tudi Papirnica 
Sponkca Pivka. Rdeči križ – Območno združenje Postojna - Pivka je tudi 

letos ob 8. marcu poskrbel za lepo gesto in s cvetjem 
izkazal pozornost vsem predstavnicam ženskega spola, 

ki svoj vsakdan preživljajo v Domu upokojencev in 
zavodu Talita Kum.

Med množico pustnih mask na priljubljeni pustni povorki v 
Ilirski Bistrici smo prepoznali tudi nekaj poznanih pivških 

obrazov.

Rotary klub Postojna-Cerknica, v okviru katerega delujejo tudi 
pivški predstavniki, je ZD Postojna doniral 1.500 € za nakup 
naprstnikov za merjenje kisika v krvi. Sredstva so bila zbrana 

na dobrodelnem turnirju v curlingu, ki ga je organiziralo podjetje 
Studio Proteus iz Postojne. 

PO NAŠI OBČINI

Žerjavi so veliki, dolgonogi in dolgovrati ptiči, ki Slovenijo preletajo 
na svojih potovanjih v južne kraje. Ponavadi jih prej slišimo kot 
vidimo, saj se oglašajo z glasnim trobljenjem, letijo pa v značilni 

obliki črke “V”. Ujet trenutek z žerjavi ob Petelinjskem jezeru.

Vsem predstavnicam ženskega spola
namenjam pozornost in zahvalo za vse, s čimer bogatite naš vsakdan. Praznika, ki 
ju obeležujemo v marcu, sta le dodatna priložnost, da vam izkažemo svojo 
hvaležnost in spoštovanje, sicer vas občudujemo, podpiramo, upoštevamo in 
imamo radi prav vsak dan. Vaša čutnost, predanost in pogum so vrednote, ki 
našemu življenju dajejo moč in pomen.

Hvala, ker ste ob nas in z nami!

Robert Smrdelj, župan



Naslov uredništva: Občina Pivka, 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Telefon: 05/72 10 100
Spletna stran: www.pivka.si

Elektronski naslov: pivski.list@pivka.si
ISSN št. 2536-4367 

Naklada: 2450 izvodov
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva 

v Občini Pivka. 
Uredniški odbor: Nataša Biščak, Silvo 
Čelhar, Danijel Kovačič Grmek, Irena 

Margon, Evgen Primožič 
Glavna in odgovorna urednica: 

Doris Komen Horvat 
Fotografija na naslovnici: Valter Leban 

Fotografije na ovitku: Rotary klub 
Postojna-Cerknica, Doris Komen Horvat, 

Peter Ženko, RKS OZ Postojna, Branko 
Česnik, Andrej Godina

Jezikovni pregled: Irena Margon 
Oblikovanje: Kreaktiva 

Tisk: Abakos, d. o. o. 

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva 
v Občini Pivka.

Uredništvo si pridržuje pravico, da članke ustrezno 
skrajša in jih v primeru, ko v skladu s programsko 

zasnovo glasila ne sodijo v nobeno izmed rubrik, ne 
objavi. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo.

velika večina tega Pivškega lista je nastajala, ko še nismo niti slutili, da 
nas bo ta zahrbtni virus tako udaril. Ko smo spremljali korona virus na 
Kitajskem se nam je zdelo tako daleč in kot da se nas skorajda ne tiče. 
Žal je pred kratkim ta korona pljusknila v našo neposredno soseščino 
in pred dobrim tednom je udaril tudi po nas. Zelo težko je, tako v nekaj 
dneh, dojeti resnost razmer in sprejeti ter posvojiti in izvajati vse te nujne 
ukrepe. Če bi mi kdo pred mesecem rekel, da se bodo zaprle vse šole, 
vrtci, gostilne, letališča in državne meje bi mu le navrgel, da se niti na 
znanstveno fantastiko ne zastopi, ampak to je danes dejstvo, pa ne le pri 
nas, ampak po skoraj celem svetu. Neverjetno! 

Mislim, da smo v večini dojeli, da vse skupaj ni hec in da ni nobenega 
pretiravanja  v izvajanju ukrepov za zaščito pred širjenjem okužb, temveč 
da je res pomembno, da vsi usklajeno ukrepamo ter smo, kar je le mogoče, 
previdni, vendar solidarni. Kar je morebiti zamujeno je zamujeno, ampak 
sedaj pa se moramo res potruditi in se držati navodil stroke, vlade in civilne 
zaščite, da bodo izgube in bolečina čim manjši.

Ker smo in bomo veliko doma, bo morda čas prebrati kak prispevek več 
v našem Pivškem listu, proti koncu glasila pa imate tudi možnost, da 
preletite informacije o ukrepih vlade ter naše občine, če morda niste vsega 
že spremljali na spletu.

Menim, da so ukrepi ustrezni, dobronamerni in da jih moramo odgovorno 
upoštevati ter izvajati. Občina, civilna zaščita, gasilci, vaške skupnosti, 
zavodi, humanitarne organizacije, prostovoljci in še veliko drugih se 
izjemno trudite, da je ob vsem tem paraliziranem javnem življenju možno s 
čim manj tegobami preživeti. Posebej moramo biti pozorni na najšibkejše 
in še posebej na tiste, ki so v stiski tiho, ker jim je mogoče že prehudo 
da bi kričali. Verjamem, da je in bo, to za vse nas velika preizkušnja in 
želim si, da bi preudarno in s strnjenimi močmi, z medsosedsko pomočjo 
in človeško humanostjo prišli iz te godlje še močnejši in še bolj človeški.

Globoka hvala vsem, ki kakorkoli pomagate, se žrtvujete in tudi velikokrat 
izpostavljate svoje zdravje. Vsem želim veliko korajže in optimizma in pa 
zdravi ostanite.

Robert Smrdelj, župan

Spoštovane občanke in občani,

OBČINSKEGA GLASILA

V A B L J E N I  K
SOUSTVARJANJU 

Vaše prispevke za majsko številko pričakujemo  

najpozneje do 2. MAJA 2020
na e–naslov: pivski.list@pivka.si.

Foto: Andrej Godina
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Konferenca Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno 
strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si 
izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah 

izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki 
gospodarstva kot tudi vladni predstavniki. Na dogodku vsako leto 
razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije.

Občina Pivka se je  uvrstila v zgornjo tretjino vseh slovenskih 
občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, 
in jih odlikuje uravnotežena stopnja doseženega razvoja in 
je zato tudi prejemnica ZLATEGA ISSO certifikata razvojne 
odličnosti za leto 2020. Občina Pivka je med drugim izmed 
212 slovenskih občin na področju življenjskega standarda 
na 7. mestu.

Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, 
združeni v  Indeks ISSO, ki spremlja demografska gibanja, 
učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, 
stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, 
stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v 
občini.

DKH

Občina Pivka je v začetku letošnjega leta na javni dražbi kupila 
enajst nekdanjih Javorjevih nepremičnin – deset stanovanj in 
eno garažo, za kar je odštela 170.000 evrov. Kot je poudaril 
župan Robert Smrdelj, se je občina za nakup stanovanj odločila 
predvsem zato, ker so stanovanja večinoma že zasedena in je 
bilo povsem iz socialnega oziroma človeškega zornega kota 
daleč najbolj smiselno, da ta stanovanja prevzame občina, saj bi v 
primeru morebitnih novih lastnikov in zaostritve pogojev obstoječi 
najemniki lahko imeli težave. Kupljena stanovanja bo potrebno 
še nekoliko obnoviti, uredilo se bo nova najemna razmerja in  
neprofitno najemnino določilo glede na veljavna pravila, morda 

se bo kakšno od stanovanj tudi prodalo in se na ta način (delno) 
pokrilo stroške nakupa. Glede na to, da občani za neprofitna 
stanovanja pogosto ne dosegajo pogojev in so povečini potrebna 
socialna stanovanja, ima Občina v prihodnje željo zagotoviti več 
stanovanj, predvsem v sodelovanju s Stanovanjskim skladom 
in potencialnimi investitorji. V ta namen se že iščejo podlage v 
prostorskih načrtih ter možnosti realizacije le-tega. Vsekakor si 
pivška občina želi in prizadeva v bližnji prihodnosti stanovanjsko 
področje okrepiti. 

DKH

V začetku leta se je v prostorih občine Pivka 
sestal sosvet Policijske postaje Postojna 
in Občine Pivka, ki je posvetovalno telo 
župana. Posvetovalno telo sestavljajo 
predstavniki šol, inšpektorata, policije, 
občine in gasilcev. Na tokratni seji so člani 
razpravljali o varnostnih razmerah, ki jih je 
na podlagi statističnih podatkov predstavil 
komandir policijske postaje Postojna 
Bojan Žolger. Iz statističnih podatkov je 
razvidno, da je število kaznivih dejanj 
upadlo za 10%, kršitve javnega reda in 
miru ostajajo na enaki ravni, povečalo 
pa se je število prometnih nesreč. 
Podatke o prekrških v cestnem prometu 
– prekoračitvah hitrosti, je pojasnila 
vodja inšpektorata Neva Šibenik, število 
le-teh se je v letu 2019 znižalo za 30% 
v primerjavi z letom 2018. Komandir PP 
Postojna je člane seznanil, da je kot vodja 
policijskega okoliša ponovno imenovan 
Urban Troha. Člani sosveta so se seznanili 
tudi z urejanjem prometa v središču Pivke 
in ureditvijo kolesarskih poti, saj je župan 

OBČINA PIVKA SI PRIZADEVA OKREPITI STANOVANJSKO 
PODROČJE

SOSVET POLICIJSKE POSTAJE POSTOJNA IN OBČINE PIVKA

OBČINA PIVKA PREJELA ZLATI CERTIFIKAT RAZVOJNE 
ODLIČNOSTI 

Prispevki iz občinske hiše

predstavil idejno zasnovo kolesarskih poti v središču Pivke. Člani sosveta so razpravljali 
o tem, da je vloga posvetovalnega telesa pri reševanju varnostnih lokalnih problemov 
pomembna, saj gre za medsebojno izmenjavo informacij in vedenj v lokalnem okolju. 
Ob tem pa seveda ostaja najpomembnejša vloga policije.

Občina Pivka
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V Zagorju se bodo do septembra odvijala 
gradbena dela rekonstrukcije lokalne 
ceste Zagorje – Bač, izgradnja avtobusnih 
postajališč ter komunalne infrastrukture. 

Rekonstrukcija zajema izvedbo priključka na 
regionalno cesto, razširitev ceste in izvedbo 
tamponskega dela ter asfaltne plasti in 
izvedbo pločnika s cestno razsvetljavo. Poleg 
izvedbe dveh avtobusnih postajališč, izven 
vozišča na regionalni cesti bodo izvedeni 
tudi novi pločniki, prehodi za pešce in uvozi 
na gradbene parcele. V okviru izgradnje 
komunalne infrastrukture so predvideni fekalni 
kanali, tlačni fekalni kanal in meteorna kanala 
ter odvodnjevalni odprt jarek.

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj in 
predsednik Vaške skupnosti Selce Simon 
Ostanek sta si v februarju v prisotnosti 
predstavnikov izvajalca in inženirja 
ogledala potek del na izgradnji komunalne 
infrastrukture v Selcah, ki se gradi sočasno s 
hidravlično izboljšavo vodovodnega omrežja v 
sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju 
Ljubljanice -1. sklop. 

Predsednik VS Selce je županu predstavil 
pobude vaščanov glede ureditve površin 
v vasi in druge, ki niso vezane na izgradnjo 
infrastrukture. Občina Pivka bo tam, kjer je 
to mogoče, pobude upoštevala in realizirala. 
Izvajalec je v veliki meri izvedel že vodovodno 
omrežje in kanalizacijo, trenutno pa izvaja 
dela na izgradnji kabelske kanalizacije elektro 
instalacij in urejanju površin za pripravo na 
asfaltiranje posameznih ulic.

V začetku marca 2020 je izvajalec Godina 
d.o.o. v dogovoru z naročnikom Občino Pivka, 
ponovno pričel z deli na rekonstrukciji mostu 
Suhorje čez reko Reko. Dela bodo potekala 
vse do 30.6.2020, ko naj bi bil most zgrajen in 
predan v uporabo.Do sedaj so bila izvedena 
vsa dela, ki so imela kakršenkoli vpliv na strugo 
reke Reke, v naslednjem trimesečnem obdobju 
pa bodo potekala dela na izgradnji mostne 
in voziščne konstrukcije. Rušitvena dela in 
izgradnja mostne konstrukcije bosta potekali 
v dveh fazah, pri čemer je prvi del vozišča že 
porušen, sledijo pa izvedba delovnih odrov in 
opažne konstrukcije.

Vaščane Suhorja in ostale uporabnike cestne 
povezave Suhorje – Buje naprošamo za 
strpnost in razumevanje.

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ZAGORJE - BAČ 

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V SELCAH 
BO ZAKLJUČENA PREDVIDOMA SPOMLADI

REKONSTRUKCIJA MOSTU SUHORJE ČEZ REKO REKO

Prispevki iz občinske hiše

IZVEDBA PROJEKTOV

Občina Pivka
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Popravljene so bile poškodovane stopnice na novem pokopališču 
v Pivki.

Zaradi bolezni drevja smo na sejmišču v Pivki odstranili platano, 
brezo in lipo. Iz istega razloga je bil na igrišču v Dolnji Košani en 
oreh odstranjen v celoti, drugi pa obrezan. Počiščena je okolica 
avtobusne postaje na Kalu.

➢ V poslovilni vežici Trnje je bila zaradi udara strele zamenjana 
klimatska naprava. 

POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE BUJE 
– SUHORJE - OSTROŽNO BRDO

Občina Pivka obvešča, da bo zaradi nadaljevanja rekonstrukcije 
mostu pri Elfanu (Buje 2), do 30. 6. 2020 do 24. ure popolna 
zapora lokalne ceste LC 315131 Buje – Suhorje - Ostrožno 

Brdo.

Obvoz za vozila, katerih skupna masa ne presega 5 ton, je 
mogoč po lokalni cesti R2-405 (Ambrožič) – Ostrožno Brdo – 

makadam – asfalt do Suhorja št. objektov 2495 – 38,40.

Obvoz za vozila, katerih skupna masa presega 5 ton, je mogoč 
po občinskih cestah občine Ilirska Bistrica: G1-6 Dolnja Bitnja – 
Prem – Čelje – Prelože – Ostrožno Brdo – makadam – asfalt do 

Suhorja št. objektov 2495 – 38,40.

Vaščane in vse uporabnike omenjene ceste naprošamo za 
strpnost in razumevanje. Prosimo tudi, da pri načrtovanju 

poti upoštevajo daljši čas vožnje.

➢ V teku je obnova obeležij s pobrateno občino Durach, urejanje 
bankin Neverke

➢ Na pobudo Vaške skupnosti Suhorje se čistijo jarki za 
odvodnjavanje makadamske ceste od Suhorja proti Ostrožnemu 
Brdu.

Na pobudo vaščanov se je uredilo dostopno rampo in stopnice 
na pokopališču Juršče, sanirana so vrata na poslovilni vežici.

Občina Pivka

Na pobudo Trške skupnosti Pivka je bila urejena zelenica ob 
stadionu v Pivki.

Na lokalni cesti, ki pelje iz Gornje Košane proti železniški postaji, 
je bila na pobudo vaške skupnosti nameščena odbojna ograja v 
dolžini 34 m.

Uredilo se je prometno signalizacijo: potok Farjevec v Dolnji 
Košani in turistično in obvestilno signalizacijo v Pivki.

Ureditev odvodnjavanja ceste in podporni zid na javni poti v Stari 
Sušici sta končana, v naslednjih dneh je predvideno asfaltiranje 
ter zaključna dela. Dela se bodo nadaljevala s preplastitvijo 
lokalne ceste od mostu pri G1 do vasi Nova Sušica ter sanacijo 
poškodovanih mest na lokalni cesti Parje – Palčje – Juršče.

VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKI INFRASTRUKTURI



7KONTAKTNE INFORMACIJE JAVNIH ZAVODOV IN DRUGIH POMEMBNIH ORGANIZACIJ V OBČINI 

USTANOVA TEL. E-NASLOV URADNE URE

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 05 72 10 100 obcina@pivka.si ponedeljek 08.00- 11.00, 13.00- 15.00, sreda 08.00-
11.00, 13.00- 17.00, petek 08.00- 11.00

Upravna enota Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 
Postojna 05 728 06 00 ue.postojna@gov.si pon., torek 08:00- 12:00,13:00- 15:00, sreda 07.30- 

12.00, 13.00- 17.30, petek 08.00- 13.00

Finančni urad Postojna, Tržaška cesta 1, 6230 Postojna 05 700 1600 po.fu@gov.si pon., torek 08:00- 12:00,13:00- 15:00, sreda 07.00- 
12.00, 13.00- 17.00, petek 08.00- 13.00

Center za socialno delo, Novi trg 6, 6230 Postojna 05 700 12 00 gpcsd.posto@gov.si ponedeljek 08.00- 12.00, 13.00- 15.00, sreda 08.00-
12.00, 13.00- 17.00, petek 08.00- 12.00

Medobčinski inšpektorat, Jeršice 3, 6230 Postojna 05 726 55 69, 
041 764 920 inspektorat@postojna.si ponedeljek in sreda 08.00- 10.00

Turistični informacijski center Pivka, Kolodvorska 51, 
6257 Pivka

05 721 21 80, 
031 775 002 tic.pivka@pivka.si

Regijski center za obveščanje Postojna, Kolodvorska 5, 
6230 Postojna 05 728 02 23 izpostava.po@urszr.si

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, 
Prečna 4, 6230 Postojna 05 700 07 20 info@bolnisnica-po.si

Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna 05 700 04 00 tajnistvo@zd-po.si

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, enota Pivka, Prečna 
ulica 1, 6257 Pivka 05 757 11 60 dartaniela.stegel@po.sik.si

ponedeljek 07.30- 15.00, torek 10.30- 18.00, 
sreda 07.30- 15.00, četrtek 10.30- 18.00,

petek 07.30- 15.00

Kraške lekarne, Kolodvorska cesta 24, 6257 Pivka 05 721 17 30 pivka@krl.si ponedeljek - petek 08.00- 19.00

Komus d.o.o. Postojna, Jeršice 6, 6230 Postojna 05 726 55 47, 
051 254 965 komus@komus-po.si

Publikus d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna 05 720 49 62 oc.postojna@publikus.si ponedeljek- petek 6.30- 14.30

Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna 05 700 07 80, 
041 10 070 info@kovodpostojna.si

GURS, enota Postojna, Jenkova ulica 3, 6230 Postojna 05 721 17 80 pisarna.gupost@gov.si pon., torek 08:00- 12:00,13:00- 15:00, sreda 07.30- 
12.00, 13.00- 17.30, petek 08.00- 13.00

ZZZS, Prečna ulica 2, 6230 Postojna
05 66 87 285, 05 
66 87 283, 05 66 

87 281

pon., torek 08:00- 12:00,13:00- 15:00, sreda 08.00- 
12.00, 13.00- 17.00, petek 08.00- 13.00

Ensvet Pivka, energetsko svetovanje, Prečna ulica 1, 
6257 Pivka 05 721 01 20 lucjan.batista@ensvet.si torek 15.00- 19.00

Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 
Postojna 05 700 11 00 info@du-po.si

RRA Zelni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 05 721 22 40 info@rra-zk.si

Zavod RS za zaposlovanje, enota Postojna, Ljubljanska 
5a, 6230 Postojna 059 695 850 gpzrszkoper@ess.gov.si pon., torek 08:00-12:00,13:00-15:00, sreda 08.00- 

12.00,13.00-17.00,petek 08.00- 13.00

Policijska postaja Postojna (za območje občin Postojna 
in Pivka), Kolodvorska cesta 3b, 6230 Postojna 05 703 34 00 pp-postojna.pukp@policija.si

Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka 05 757 04 80 tajnistvo@os-pivka.si

Osnovna šola Pivka, Enota Šmihel, Šmihel 3, 6257 Pivka 05 753 05 05 tajnistvo@os-pivka.si

Osnovna šola Košana, Dolnja Košana 61, 6256 Košana 05 721 83 90 o-kosana.po@guest.arnes.si

Vrtec Pivka, Enota Vetrnica, Prečna 5, 6257 Pivka 05 721 24 90 vrtec-pivka@os-pivka.si

Vrtec Pivka, Enota Mavrica, Pot na Orlek 2, 6257 Pivka vrtec-pivka@os-pivka.si

Vrtec Košana, Dolnja Košana 61, 6256 Košana 05 721 83 96

Zavod Sopotnik 051 657 555

Društvo TVOJ TELEFON 05 720 17 20 tvoj.telefon@siol.net

Varstveno delovni center Postojna, Pot k Pivki 2b, 6230 
Postojna 05 720 45 70 info@vdc-postojna.si ponedeljek- petek 07.00- 15.00

Rdeči križ, Kolodvorska 5b, 6230 Postojna 05 726 48 35 postojna.ozrk@ozrks.si ponedeljek 10.00- 12.00, 13.00- 15.00, sreda 9.00- 12.00, 
13.00- 16.00,petek 09.00- 12.00

Medžupnijska Karitas Trnje in Zagorje, Zagorje 113, 6257 
Pivka 05 757 52 54 vadnjal.pivka@siol.net

Župnjiska Karitas Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka 05 757 10 72 julka.de@gmail.com

Župnjiska Karitas Košana, Dolnja Košana 78, 6256 
Košana 05 753 00 16

Župnjiska Karitas Šmihel, Šmihel 34, 6257 Pivka 05 753 05 67

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog ZD Pivka, Kolodvorska 24, 6257 Pivka 05 757 25 61

Društvo ‘Pot’ - pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog 
in njihovim bližnjim Ilirska Bistrica, Dnevni center Pivka, 
Kolodvorska ul. 11,6257 Pivka

031 458 521 pot@kabelnet.net torek, petek 08.00- 15.00

Talita kum zavod, Ljubljanska 28, 6230 Postojna 05 620 24 00
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Slovenija je dobila novo vlado. Vodil jo bo Janez Janša.

Ko pišem te vrstice, je za nami ravno glasovanje o novi Vladi 
RS. Gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske 
stranke, ki je na volitvah pred letom in pol zmagala, je v dobrem 
mesecu dni po nepričakovanem odstopu Marjana Šarca oblikoval 
novo vladno ekipo, ki mandat prevzema v zaostrenih razmerah. 

V času oblikovanja nove vlade so se razmere zaradi corona virusa 
zaostrile. Zamujena sta bila ključna dva tedna po tistem, ko smo 
bili seznanjeni s tem, kar se je zgodilo v Italiji. Vlada v odstopu 
je odreagirala prepozno, zato smo bili na pragu »italijanskega 
scenarija«. 

V sedanjih razmerah največ lahko naredimo sami. Omejimo vse 
nepotrebne stike in vse aktivnosti v zaprtih prostorih in tam, kjer 
je več ljudi, ki niso nujno potrebne. Stalno zračimo prostore. Tudi 
ko gremo v trgovino ali kjerkoli drugje poskrbimo, da ne bomo v 
tesnih stikih. Razkužujmo roke. Skratka. Največ lahko za svojo 
varnost in varnost drugih storimo sami.   

Del nove vladne ekipe sem tudi sam. Predsednik mi je zaupal 
vodenje področja evropske kohezijske politike in razvoja.  

Po nepričakovanem odstopu Marjana Šarca je vladno krizo 
reševala Slovenska demokratska stranka ob pomoči Nove 
Slovenije, Stranke modernega centra in Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. Predčasne volitve bi nam vzele vsaj pol 
leta mrtvega teka, kar bi za državo, ki je bila že nekaj časa v 
leru, kot se je s Šarčevim besednjakom izrazil predsednik SMC, 
predvsem pa za ljudi pomenilo nepopravljivo škodo. V sedanjih 
razmerah pandemije zaradi corona virusa pa bi pomenilo pravo 

katastrofo. Slovenija bi bila v najbolj 
težkih razmerah brez vlade, brez 
učinkovitega vodenja, ljudje pa bi 
bili prepuščeni sami sebi. 

V januarskem prispevku, ki sem ga 
pisal takrat, ko se še nobenemu ni 
sanjalo, da bo Šarec odstopil, sem nanizal probleme, s katerimi 
se sooča država. Zdravstvo, domovi za starejše, stanovanjska 
politika, ki je ni, pravosodje, nezakonite migracije, pretirana 
birokratizacija na vseh področjih. Takrat še nismo bili seznanjeni 
z novimi okoliščinami glede pandemije, ki bo imela posledice tudi 
na nižjo gospodarsko rast in posledično manj prilivov v državno, 
občinske in zdravstveno blagajno. 

Kot bi slutil, da bo te probleme morala reševati neka druga vlada, 
nisem pisal o Šarčevi vladi, pač pa sem zapisal, da čaka vlado 
veliko dela. Zapisal sem tudi, da reševanja številnih problemov, ki 
otežujejo in grenijo življenje ljudem, nismo dočakali v preteklem 
letu in da delim upanje z vami, da bo več sreče v letu 2020. 

Ne vem, ali je pomagala samo dobra misel ali nas je uslišal sam 
Bog. Dobili smo novo vlado, ki bo, o tem sem prepričan, delovala 
bistveno bolj odgovorno in operativno od prejšnje. Delovanje 
za ljudi in blaginjo Slovenije je tako moje vodilo kot vodilo 14. 
slovenske Vlade.

Najprej pa moramo vsi skupaj storiti vse, da pandemijo 
premagamo in da bo cena za to čim nižja. Srečno! 
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LMŠ bo konstruktivna opozicija
V zadnjih tednih smo priča oblikovanju nove vlade – 
desnosredinske. Vlade štirih strank, ki jih javno povezuje dokaj 
splošna koalicijska pogodba, v nemalo ciljih tudi zelo všečna. A 
ta všečnost ni finančno ocenjena, niti ni opredeljeno, kje se bodo 
pridobila potrebna sredstva. Gre za čisto običajen demokratičen 
proces sestavljanja nove vlade. Ali bo ta vlada tudi kredibilna, 
vredna zaupanja, pa bodo pokazala njena dejanja in ravnanja, 
na koncu, ko bodo dobili to priložnost, pa se bodo izrekli volivci. 
Njihova ocena bo končna.

V poslanski skupini LMŠ smo na kulturen, demokratičen 
in argumentiran način nasprotovali izvolitvi kandidata za 
predsednika vlade. Vsi smo glasovali proti. V državno politiko 
smo stopili z enim samim ciljem – delati v korist ljudi in države. 
Verjeli smo in verjamemo še danes, da se morajo v demokraciji 
različna mnenja in tudi ideologije znati soočiti v korist ljudi in 
države. Tako smo tudi znali pogledati na vse strani in sodelovanje 
v koaliciji ponudili tako Novi Sloveniji kot Levici. Z obema smo 
imeli konstruktivna pogajanja, kjer smo veliko večino vsebinskih 
vprašanj zaprli. Ne nazadnje smo si upali sestaviti manjšinsko 
vlado, ki brez vključevanja, sodelovanja in sprejemanja 
kompromisov ne bi mogla niti nastati, kaj šele delati.

Vlada v odhajanju pušča državo v dobrem stanju. V še boljšem, 
kot jo je dobila. V Sloveniji je danes veliko dobrega. Lahko smo 
ponosni na domovino in dosežke naših ljudi. A drži, veliko izzivov 
še čaka. Postavili smo veliko temeljev, na katerih bo lahko nova 
vlada gradila, če bo sprejela dejstvo, da je vlada Marjana Šarca 
delala dobro. V LMŠ se zavedamo, da sami, brez vseh partnerjev 
v vladi, ki je bila postavljena na temeljih sodelovanja, programa in 
spoštovanja, ne bi mogli narediti ničesar. Kar smo naredili, smo 
naredili skupaj. To spoštujemo in cenimo. Marsikje so sodelovale 

tudi opozicijske stranke, ene več, 
druge manj. Na žalost se je ta 
ubranost izgubila. Zakaj? O tem je 
bilo že veliko povedanega. Na dveh 
stolih je težko sedeti. Po odstopu 
smo pričakovali volitve. Ni nas bilo 
strah, saj je država v dobrem stanju, 
proračuna za leti 2020 in 2021 sta 
sprejeta, državni sistemi delujejo. A 
do njih ni prišlo.

V LMŠ smo prepričani, da so temelji za razvoj države in družbe 
jasni: sodelovanje, vključevanje, enakopravnost, soočenje idej. 
A vse našteto je možno le ob kulturnem in strpnem dialogu ter 
ob spoštovanju vseh in vsakogar, brez podrejanja. Predsednik 
republike je v svojem pozivu izpostavil, »da sta dialog in 
sodelovanje, brez slehernega izključevanja, nujna«.

A iskreno sodelovanje ne more zrasti na polju, prežetem s 
humusom nenehnih zaničevanj in porogljivosti, diskreditacij in 
laži, sovraštva in žalitev, ustvarjanja izrednih razmer in netenja 
strahu. Celo več – ko spremljamo nekatera dejanja ter beremo 
zapise kandidata ali njegovih poslancev, je to sodelovanje za 
nas pogosto nedopustno. Pri tovrstnem nesodelovanju ne gre 
za izključevanje, temveč civilizacijsko normo. Odgovornost do 
države in ljudi.

Škotski liberalni demokrat Lord Russell Johnston je dejal:

“Če v boju za VREDNOTE izgubiš oblast, ti ostaneta 
samospoštovanje in upanje, da ti bo naslednjič uspelo. Če pa v 

boju za OBLAST izgubiš vrednote, ti ne ostane nič.“

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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Zavedamo se, da lahko z majhnimi koraki dosežemo velike 
spremembe. Pred dobrim letom in pol smo se v Krpanovi listi 
začeli povezovati ljudje, ki želimo za vse občane prijaznejše 
in boljše življenje v občini Pivka. Tako ste na volitvah našim 
načelom naklonili kar pet mest, torej največ mest v občinskem 
svetu. 

Zavzemamo se za reševanje perečih, 
dolgoletnih težav in izzivov, ki našo občino 
včasih postavljajo v minule  čase, hkrati 
pa smo varuhi prihodnosti. Naše vodilo 
je razumsko reševanje vprašanj, ki se 
tičejo naše skupne sedanjosti, s katero 
tlakujemo pot prihajajočim generacijam. 

Naša skrb je povečevanje deleža mladih, da bodo v našem 
okolju videli možnosti za lasten razvoj in prijetno bivanje ter na 
drugi strani skrb za dostojno življenje starejših.

Želimo si, da bi bila občina Pivka med zadnjimi v regiji, ki se 
odloča za podražitve vode, komunalnih prispevkov, vrtca … in 
ne med prvimi. Zato je razporejanje proračunskih sredstev zelo 
pomembno in v Krpanovi listi budno spremljamo racionalnost 
njihove porabe. 

Spodbujamo premišljen razvoj vzgojno-izobraževalnih institucij, 
saj želimo izboljšati pogoje za izobraževanje in razvoj naših otrok 
(samo svetniki Krpanove liste smo lanskega septembra glasovali 
proti podražitvi vrtca), bivalne infrastrukture (poleg velikega 
razpona problematičnih področij v naši občini, ki predstavljajo 
neposredno tveganje za varnost ljudi, na sejah neprestano 
izpostavljamo prepotrebno rekonstrukcijo cestišča Parje–Juršče, 
preplastitev ceste v Kleniku (smer Palčje in Trnje) in asfaltiranje 
dela makadamske ceste v Trnju, ki vodi do stanovanjskih hiš, 
ureditev cestišča v Dolnji Košani, opozorili smo tudi na neustrezen 
prometni režim na cesti v IOC Neverke, neracionalno postavitev 

IZ OBČINSKEGA SVETA…

temeljev za pontonski most na cesti proti Suhorju, predlagali smo 
znižanje grobarine, glasovali smo proti podražitvi odvoza smeti, 
onesnaženost vodotoka v okolici peletarne in težave z lesnim 
prahom), stanovanjske politike kot tudi ustreznih delovnih mest 
s podporo gospodarstvu. 

Na drugi strani s pogledom v prihodnost preudarjamo 
načrtovanje okoljskih posegov, ki jih moramo zelo premišljeno 
umestiti v naše okolje (vadbišče na Počku, kamnolom pri Volčah, 
vetrne elektrarne, izgradnja obvoznice).

V naši občini in lokalnih skupnostih so odprta še mnoga vprašanja, 
na trenutke pa se zazdi, da so predlogi rešitev občine preuranjeni 
ali ne dolgoročno premišljeni. Zato bdimo nad delovanjem 
občinske uprave in porabo sredstev. Skrbimo, da težave občanov 
ne ostanejo spregledane.

O svojih prizadevanjih občane redno obveščamo preko spletnih 
medijev (spletna stran in Facebook), izdali smo tudi dve številki 
Krpanovega lista, ki so ga dobila vsa gospodinjstva v Občini 
Pivka, zato vabljeni, da nas tudi sami opozorite na težave in 
podate pobude. 

Damijan Kapelj, Zdenka Kapelj, Andrej Kristan, 
Katarina Temkova, Iztok Zadnik

občinski svetniki, Krpanova lista

Z namenom predstavitve naših občinskih 
svetnikov vzpostavljamo rubriko, kjer se 
bodo po abecednem zaporedju predstavili 
s svojimi videnji in konstruktivnimi usmeritvami.
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Tjaša, povej nam nekaj o svoji ideji ... od kod je prišlo 
do nje?
Vsakodnevno se soočam z vse več posamezniki, ki imajo 
takšne ali drugačne bolečine/težave ali bodisi telesno-gibalne 
omejitve. Želela sem ustvariti prostor, kjer bomo lahko izobraženi 
kineziologi strokovno podajali znanje naprej in s tem strankam 
ponudili rešitve ter jih podučili o pomenu aktivnega življenjskega 
sloga. Kineziološki center pod imenom Corpus deluje zdaj že 
pol leta, kjer zaposleni uspešno opravljamo svoje delo. Politika 
nas kineziologov, ki delamo v centru, je v prvi vrsti, da nudimo 
strokoven in oseben pristop za vsako stranko, saj smo si ljudje 
med seboj popolnoma različni in nikogar ne moremo obravnavati 
na enak način, vsak potrebuje svojo pozornost in prilagoditve. 
V centru izvajamo kondicijske priprave, vadbe za rekreacijo 
(kineziološka vadba, pilates, trx visoko intenzivna vadba), 
rehabilitacijsko vadbo (zdrava hrbtenica, poporodna vadba za 
mamice), osebno trenerstvo in terapije (hypervolt z manualno 
tehniko, kineziološki taping). 

In če vprašam tisto najpomembnejše in osnovno – 
zakaj?
Veliko člankov in raziskav dokazuje, da telesna aktivnost 
pripomore k boljšemu življenju. Ljudje se tega vse bolj tudi 
zavedajo in vedno bolj skrbijo za svoje zdravje, kar je pohvale 
vredno. Česar pri tem ne smemo pozabiti, je, kako vaditi varno. 
Zelo pomembno pri samih vadbah oziroma treningih je, da so 
ti sestavljeni ciklizirano z nekim zaporedjem, da poznamo 
fiziološko ozadje posameznika, da ga postopoma vodimo skozi 
pravilne oblike gibalnih vzorcev in ga učimo, da za varno gibanje 
poskrbi tudi sam čez njegov vsakdan (v službi, vsakodnevna 
opravila, šport, igra…). Naši treningi so skrbno načrtovani, zato 
na ta način zmanjšamo tveganje nastanka poškodb, hkrati pa na 
ta način izboljšamo gibalne spretnosti pri posamezniku.

Kaj pa sploh je kineziologija?
Kineziologija je veda o gibanju, ki proučuje telesno dejavnost 
ljudi ter njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost 
posameznika, družbo in kakovost življenja. Z gibanjem, ne le 
da izboljšamo trenutno telesno pripravljenost, temveč lahko 
povrnemo tudi izgubljeno funkcijo, zmanjšamo možnosti za 
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in s tem seveda 
vplivamo na boljšo kvaliteto življenja posameznika. Kineziolog je 

tako strokovnjak, ki poskuša s svojim delom upoštevati znanje, 
principe in načela biomehanike, anatomije, ergonomije, fiziologije, 
medicine športa, psihologije, sociologije, antropologije, filozofije, 
osnovne motorike, gibalne terapije in pedagogike. 

Veliko sva že povedala o dejavnosti, prav je, da poveš 
tudi nekaj o sebi.
Tjaša Savković, diplomirana kineziologinja, ustanoviteljica 
podjetja. Drugačnega načina življenja si ne predstavljam. Med 
odraščanjem sem aktivno tekmovala kot plesalka in atletinja 
po različnih mednarodnih in evropskih prvenstvih. Po zaključku 
gimnazijskega programa me je ljubezen do športa vodila v 
izobraževanje na dodiplomski študij Aplikativna kineziologija na 
Fakulteti za zdravstvene vede. Tekom faksa sem pridobila različne 
nazive športih usposabljanj in izobraževanj (licenco za vaditelja 
plavanja, licenco za vaditelja gimnastike, licenco za vaditelja 
skupinske fitnes vadbe ter licenco za varno vadbo v nosečnosti). 
Redno se udeležujem konferenc, tečajev in seminarjev, saj 
menim, da človek nikoli ne zna dovolj. Med leti sem izkušnje 
pridobivala na različnih področjih rekreacije in športa v Ljubljani, 
na Debelem Rtiču in v Kopru (vadba za starejše (srčni bolniki), 
vadba za nosečnice in mamice po porodu, visoko intenzivne 
vadbe TRX in osebna trenerstva, vadba TNZ, Bootcamp, 
rehabilitacija po fizioterapevtski obravnavi, poučevanje plavanja 
in gimnastike za otroke, zaposlitev v zdravstvenem domu, gibalne 
urice za predšolske in šolske otroke…).

Kaj poleg vsega naštetega še organizirate pri vas?
V našem centru organiziramo tudi razne delavnice oziroma 
seminarje z različnimi strokovnimi vsebinami in predavatelji, ki so 
pripravljeni za splošno populacijo, trenerje ali strokovne delavce 
v športu. 

Kje vas lahko stranke najdejo?
Kineziološki center Corpus je v Postojni v poslovni stavbi Epic 
(Kazarje 10). Naše vodilo in cilj, h kateremu stremimo, je ljudem 
čimbolj približati pomembnost gibanja v njihovem vsakdanjiku in 
pri tem zraven uživati, ne trpeti.

V kolikor potrebujete pomoč ali kakršnokoli informacijo, nam lahko 
pišete na elektronsko pošto info@kincorpus.si ali nas pokličete 
na telefonsko številko 040 687 311, kjer se bomo dogovorili za 
prvi termin in vam z veseljem odgovorili na vaše dileme. Vabljeni 
tudi na preizkusno prvo brezplačno uro vadbe po vaši izbiri. 
Spremljate nas lahko na spletni strani www.kincorpus.si ali 
na facebook strani na ime: Corpus, kineziološki center ter na 
Instagram profilu pod imenom: kincorpus.si.

Predstavitev obrti: CORPUS – KINEZIOLOŠKI CENTER

Silvo Čelhar

Povod za našo tokratno predstavitev je bila lanskoletna nagrada Podjetniške Postojne, ki jo 
je v kategoriji »Naj pitch« osvojila Pivčanka Tjaša Savković, ustanoviteljica kineziološkega 
centra Corpus, ki ga tokrat podrobneje predstavljamo.

PODJETNIŠKI KOTIČEK

NAGRADNO VPRAŠANJE

boste sodelovali v žrebanju. Nagrajenec ali nagrajenka prejme 
enomesečni brezplačni obisk kineziološke vadbe v Postojni.

Odgovore nam pošljite po elektronski pošti na 
pivski.list@pivka.si.

Vsi, ki boste pravilno odgovorili na vprašanje 

»Kaj je to kineziologija?«,
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PODJETNIŠKI KOTIČEK

PUBLIKUS VABI NA SVOJO PRENOVLJENO SPLETNO STRAN www.publikus.si

V kolikor imate zanimivo podjetniško idejo, vam na RRA Zeleni kras 
ponujamo kakovostno podjetniško svetovanje. 

Strokovni sodelavci vas vodimo skozi celoten proces od idejnih zametkov do uresničitve vaše poslovne ideje:
• kako oblikovati uresničljivo poslovno idejo,
• kako jo realizirati,
• kako se ustrezno registrirati za izvajanje dejavnosti,
• pomagamo vam najti vire financiranja (povratna in nepovratna sredstva).

Osnovna podjetniška svetovanja so brezplačna za vse prebivalce Primorsko-notranjske regije, v sodelovanju z Občinami Bloke, 
Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina in Pivka pa izvajamo tudi nadaljnja brezplačna podjetniška svetovanja ter nudimo pripravo 
poslovnih načrtov in/ali vlog na javne razpise z različnih področjih po subvencionirani ceni do 70 % cene.

Za podjetniško svetovanje je obvezna predhodna uskladitev termina, na naslednjih kontaktih:
• dr. Jana Nadoh Bergoč, jana@rra-zk.si, 05 721 22 48
• Marinka Petrc, marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33

RRA Zeleni kras

PODJETNIŠKO SVETOVANJE

I. TRANŠA INFORMATIVNIH IZRAČUNOV DOHODNINE ZA 
LETO 2019

NEPRAVILNO ODDAJANJE ŽIVALSKIH IN 
RASTLINSKIH MAŠČOB

NAGRAJENCI 
JANUARSKEGA 

NAGRADNEGA VPRAŠANJA
AVTOKOZMETIKA REBEC

3. nagrada
KARMEN DELAK

2. nagrada
MATEJA KOSMAČIN

1. nagrada
JORDAN LAPAJNE

Za prevzem oziroma koriščenje nagrade 
nagrajence vljudno prosimo, da izrežete 
objavo imen nagrajencev iz Pivškega lista ter 
se s kuponom in enim osebnim dokumentom 
oglasite pri njih oziroma jih pokličite glede 
koriščenja nagrade.

Zaradi težav pri praznjenju tipskih zbiralnikov 
za odpadna jedilna olja, ki so nameščeni na 
izbranih ekoloških otokih, vas prosimo, da 
v zbiralnike ne oddajate RASTLINSKIH in 
ŽIVALSKIH MAŠČOB (margarina, maslo, 
mast), ker drugače prihaja do zamašitev in 
razlivanja, in je nadaljnje oddajanje odpadnih 
jedilnih olj onemogočeno. Prosimo vas, da 
tovrstne odpadke oddate bodisi v zbirni center 
bodisi v okviru akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov, ki poteka tako v spomladanskem 
(1. sobota v aprilu) kot jesenskem času (1. 
sobota v oktobru).

PRIMER NEPRAVILNEGA 
ODDAJANJA RASTLINSKIH IN 

ŽIVALSKIH MAŠČOB
Publikus

Datum odpreme: torek, 31. 3. 2020  
Datum fikcije vročitve: sreda, 15. 4. 2020  
Zadnji dan za vložitev ugovora: četrtek, 30. 4. 2020  
Skrajni rok za vračilo preplačila: sobota, 30. 5. 2020,
Valuta doplačila dohodnine: ponedeljek, 1. 6. 2020

Če davčni zavezanec v 15. dneh od vročitve IID vloži ugovor 
zoper IID, se le-ta skupaj z IID šteje za njegovo napoved za 
odmero dohodnine. Zavezanci podajo ugovor zoper IID, v kolikor 
se s podatki, ki so bili uporabljeni za sestavitev IID, ne strinjajo 
oz. želijo podatke dopolniti, predvsem s podatki o vzdrževanju 
družinskih članov ali dohodkih, prejetih iz tujine. Navodilo za 
izpolnjevanje ugovora je objavljeno na spletu. Če zavezanec 
v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni 
dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma 

ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna. Ugovor se 
lahko vloži preko eDavkov  ali v papirni obliki.

Finančni urad Postojna
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 JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH 
V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

NAMEN
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2020/2021 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 2020/2021. 

ROK ZA PRIJAVO 
Javni poziv je odprt do 30. 09. 2020 oz. do porabe sredstev. 

RRA Zeleni kras, d.o.o. 

Povzetek javnega poziva navajamo v nadaljevanju, sicer vse informacije pridobite pri  
Tadeji Pecman Penko (tadeja@rra-zk.si, 05 721 22 32).

Holding Kobilarna Lipica d.o.o. in Kobilarna Lipica v teh dneh 
nudita možnost zaposlitve 20 novim sodelavcem, ki jih zanima 
dolgoročno sodelovanje v obliki redne zaposlitve s polnim 
delovnim časom po uspešno prestani poskusni dobi.

Med razpisanimi delovnimi mesti so turistični vodnik, konjar, 
kmetijski strojnik, kuhar, kuharski pomočnik, receptor, natakar, 
natakarski pomočnik, sobarica/čistilka in pomivalec posode. 
Razpisi z vsemi podatki in kontakti za prijavo so objavljeni na 
spletnem mestu Kobilarne Lipica, portalu Moje delo, portalu 
Deloglasnik in Zavodu za zaposlovanje.

Pred začetkom nove turistične sezone Kobilarna Lipica poleg 
gostinskega kadra zaposluje tudi vodiče, ki obiskovalcem 
kobilarne predstavljajo dediščino Lipice in lipicance. Dobrodošli 
so kandidati z zaključeno V. stopnjo izobrazbe družboslovne ali 
druge ustrezne smeri, aktivnim znanjem slovenskega in vsaj 
dveh tujih jezikov, pri čemer bodo imeli prednost pri zaposlitvi 
kandidati z znanjem francoskega ali španskega jezika. V kobilarni 
od kandidatov pričakujejo tudi poznavanje osnov blagajniškega 
poslovanja in opravljen izpit za turističnega vodnika. Najbolj 
zaželene osebnostne lastnosti pa so organizacijske sposobnosti, 
komunikativnost, vestnost, odgovornost, želja do dela z ljudmi, 
kreativnost, prodajna naravnanost in veščine govornega nastopa 
oziroma retorike. Zaželene so delovne izkušnje na primerljivih 
delovnih mestih. Kmetijskemu strojniku kobilarna nudi delo pri 
urejanju površin za rejo lipicancev, zalaganju hlevov s krmo 

in nastiljem ter zagotavljanje pogojev za izvedbo konjeniških 
tekmovanj in drugih prireditev. Konjar pa bo pomagal poskrbeti 
za vse, kar lipicanci potrebujejo za rast in razvoj od takrat, ko 
pridejo  do nastopov na predstavah.

Za vse, ki ste prepričani, da lahko pustite svoj edinstven 
pečat na delovnem mestu v Lipici, sta za informacije in 
prijave odprta e-naslov zaposlitev@lipica.org in naslov 
Holding Kobilarna Lipica d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana. 
Kadrovska služba Kobilarne Lipica d.o.o. je obenem odprta 
za pogovore o možnosti sodelovanja tudi za nove sodelavce, 
ki želijo svojo karierno pot posvetiti delu jahača, kočijaža ali 
podkovskega kovača.

Tina Čič

Konec februarja je pri Slovenj Gradcu potekala 14. licitacija 
vrednejših lesnih sortimentov, gre za največjo tovrstno dražbo 
v Evropi, ki je postregla z rekordi na vseh področjih. Hlode je 
pripeljalo kar 865 lastnikov, skupaj je bilo kar 6620 hlodov 
oziroma 6969 kubičnih metrov lesa. 

Izmed vseh hlodov je bil najvišje cenovne ponudbe deležen hlod 
gorskega javorja iz snežniških gozdov, star okrog sto let, last 
Pivčanov, ki ga je za nekaj več kot 29.000 evrov kupil kupec iz 
Nemčije. Več kot polovica prodanega lesa na licitaciji je šla v 
tujino. 

Vrhunski les bodo uporabili za razkošne jahte, armaturne plošče 
dragih avtomobilov, glasbila, pohištvo, parkete… Družina Helene Jaksetič iz Pivke je na licitaciji najbolje prodala 

svoj hlod.
DKH

V LIPICI JE ODPRTIH 20 NOVIH DELOVNIH MEST

NAJDRAŽJI HLOD PIVČANOV

Fo
to

: K
ob

ila
rn

a 
Li

pi
ca

Fo
to

: A
nd

re
j P

et
el

in
še

k

Možnosti za zaposlitev
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SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA 
WALKofPEACE 

V Parku vojaške zgodovine so v januarju gostili tretje partnersko 
srečanje sodelujočih v strateškem projektu WALKofPEACE, ki 
v okviru Interregovih programov čezmejnega sodelovanja med 
Slovenijo in Italijo spodbuja trajnostni razvoj dediščine prve 
svetovne vojne med Alpami in Jadranom. Pri triletnem projektu 
v teku od novembra 2018 sodeluje deset projektnih partnerjev 
iz območij z močno izraženo prisotnostjo ostalin prve svetovne 
vojne. Projekt WALKofPEACE s ciljem ohranjanja, proučevanja 
ter promocije snovne in nesnovne dediščine prve svetovne 
vojne za vključena programska območja predvideva nadgradnjo 
turistične ponudbe, zasnovane na sodobni interpretaciji vojnih 
ostalin iz prve svetovne vojne ob nekdanji jugozahodni fronti med 
avstro-ogrsko monarhijo in Italijo ter tematskih poteh pod krovno 
destinacijsko znamko Pot miru.          

Zavod za turizem Pivka je kot sodelujoči slovenski partner v 
okviru projekta že pričel z izvajanjem raziskovalnih aktivnosti, na 
podlagi katerih bo pripravljena obsežna študija o transportu med 
prvo svetovno vojno. Študija se bo pri obravnavi prevoza vojakov, 

orožja, streliva in druge opreme za potrebe vojne osredotočila na 
različne oblike transporta na soški fronti, kar bo služilo kot osnova 
za postavitev nove muzejske razstave v Parku vojaške zgodovine. 
Kot del projektnih aktivnosti bo do zaključka projekta v letu 2021 
v sodelovanju z zgodovinarji in logističnimi strokovnjaki na temo 
transporta med prvo svetovno vojno organiziran tudi simpozij, 
kjer bodo predstavljeni izsledki študije. V sklopu predvidenih 
izobraževalnih vsebin bo ob zaključku organizirana še strokovna 
študijska ekskurzija, namenjena seznanjanju s tematiko prevoza 
in logistike v prvi svetovni vojni.    

V Parku vojaške zgodovine je partnerje projekta na rednem 
srečanju sprejel in pozdravil direktor Zavoda za turizem Pivka mag. 
Janko Boštjančič. Partnersko srečanje so zaključili z ogledom 
zbirk in razstav, pri čemer so se seznanili z nekaterimi najbolj 
atraktivnimi muzejskimi primerki ter najnovejšimi razstavami, z 
zanimanjem pa so obiskali tudi notranjost podmornice in se tako 
pobliže seznanili z bogato tradicijo podmorničarstva. 

DR. JOŽE CELIN PREDSTAVIL SVOJ KNJIŽNI PRVENEC 
ŠTEVILKA 66229      
V Parku vojaške zgodovine so v pričetku februarja muzejski 
večer posvetili predstavitvi knjige Številka 66229, ki je izšla leta 
2019 pri Mohorjevi družbi. Njen avtor Jože Celin, doktor znanosti 
s področja poslovnih ved, sicer pa direktor območne enote 
Zavarovalnice Triglav v Postojni, je v svojem literarnem prvencu 
ubesedil zgodbo svojega očeta Jožeta Stanislava - Pepeta 
(1923–2008), ki je na lastni koži izkusil nečlovečnost vojne vihre 
v nemirnem dvajsetem stoletju. Literarizirana pripoved o težkih 
življenjskih preizkušnjah mladega fanta s primorskega konca je 
nastala na podlagi dnevniških zapisov, pisem, dokumentov in 
drugega gradiva, na katere je avtor po naključju naletel v zadnjih 
letih očetovega življenja. Vsebino dokumentov je podrobneje 
proučil šele po očetovi smrti, kar mu je v povezavi z drobci 
očetovih pričevanj in spomini njegovih najbližjih odstrlo vpogled 
v eno najtežjih obdobij, o katerem je bilo očetu za časa življenja 
preveč boleče pripovedovati. Roman uvodoma v osnovnih 
obrisih oriše očetovo otroštvo v rodni Kočaniji na Primorskem v 
obdobju med vojnama, ki sta ga zaznamovala vsakodnevno trdo 
delo na kmetiji in gozdarjenje v snežniških gozdovih. Mladost 
glavnega junaka je ob izbruhu vojne hitro presekala mobilizacija 
v italijansko vojsko, čemur je po italijanski kapitulaciji sledilo kruto 
obdobje ujetništva v nemškem taborišču. Pretresljivo pripoved 

sklene opis očetovega dolgega popotovanja nazaj v rodne kraje. 
Udeležence muzejskega večera, ki so se zbrali v velikem številu, 
so v okviru predstavitve knjige še zlasti pretresli prebrani citati iz 
knjige, s katerimi je avtor ponazoril težko življenjsko pot svojega 
očeta. 

Park vojaške zgodovine

Možnosti za zaposlitev
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PREDSTAVLJENI REZULTATI ARHEOLOŠKE RAZISKAVE 
RAZBITIN PADLEGA SPITFIREJA  MJ116      

POČITNIŠKE PUSTOLOVŠČINE V PARKU VOJAŠKE 
ZGODOVINE  

Predstavniki strokovne javnosti in medijev so se 
konec februarja v Parku vojaške zgodovine udeležili 
predstavitve rezultatov arheološke raziskave 
britanskega lovskega letala Supermarine Spitfire 
MJ116, katerega razbitine so na ogled v Parku 
vojaške zgodovine.    

Kultni spitfireji so se v zgodovino zapisali kot ena 
najlepših in najbolj slavnih letal vseh časov, v bitkah 
na nebu pa so jih odlikovale tudi odlične manevrske 
lastnosti. Enosedežni lovec Spitfire MJ116 je kot del 
skupine letal 73. eskadrilje zračnih sil Združenega 
kraljestva 18. septembra 1944 poletel z letališča 
Canne pri južnoitalijanski Foggii nad Ljubljano s 
ciljem obstreljevanja vojaškega letališča v Polju in 
železniške proge v Zalogu. Letalo, ki ga je pilotiral 
vodnik Peter J. Clark, je bilo zadeto v ostrem odzivu 
nemške protiletalske obrambe. Nepoškodovanemu 
pilotu je uspelo še pravočasno odskočiti in varno 
pristati na obrobju Ljubljane, medtem ko je spitfire 
strmoglavil in se z leti pogreznil v barjanska tla.  

Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano 
je lani poleti, ob 75-letnici sestrelitve spitfireja, 
po naročilu Muzeja in galerij mesta Ljubljane na 
podlagi predhodne arheološke raziskave uspešno 
izpeljal prvi del dviga ostankov letala. V drugem 
delu raziskave pa je arheološki ekipi uspelo izvleči 
srce letala, slavni Rolls-Royceov motor Merlin 63, 
in to iz globine več kot 7 metrov, kar je najgloblja 
z arheološkimi raziskavami dosežena ostalina na 
Ljubljanskem barju.    

Arheološka akcija predstavlja pravo prelomnico 
– gre za prvo sistematično izkopavanje tovrstnih 
ostankov vojaških konfliktov preteklega stoletja 
na Slovenskem; ob tem, da predstavljajo razbitine 
letala najbolj ohranjene ostanke od več kot 200 
letal, ki so med vojno padla na slovensko ozemlje. 
Poseben poudarek je bil na dogodku dan predstavitvi 

Zimske šolske počitnice so v Parku vojaške 
zgodovine tudi letos minile v znamenju pestrega 
počitniškega programa za najmlajše, v okviru 
katerega so se na interaktiven način poučili o 
muzejskih zbirkah in razstavah. 

Mlade nadobudneže so še zlasti navdušile tokratne 
otroške delavnice, med katerimi so na sprehodu 
po poti namigov in ugank odkrivali muzejske 
skrivnosti. Na poti do cilja so se morali za uspešen 
zaključek misije preizkusiti v številnih zabavnih 
aktivnostih, ki so zaradi izobilja sončnih žarkov 
in prijetnih temperatur deloma potekale zunaj, na 
travniku v bližini muzejskega kompleksa. 

Po udeležbi najbolj obiskano muzejsko delavnico 
doslej je zaokrožil obisk notranjosti podmornice, 
kjer so se udeleženci v spremstvu muzejskega 
animatorja seznanili s skrivnostnim delom in 
življenjem podmorničarjev pod morsko gladino, 

pred zaključkom pa so si za popotnico izdelali 
še majhen spominek, s katerim se bodo doma 
spominjali prijetne pustolovščine v Parku vojaške 
zgodovine. 

Zanimive počitniške vsebine so v Parku vojaške 
zgodovine pripravili tudi za obiskovalce, ki poučen 
izlet radi sklenejo z rekreativnim pohodom in 
športnim dnem v naravi. Na osrednji počitniški 
vikend so se lahko kot del dodatne ponudbe 
udeležili vodenega pohoda do podzemne utrdbe 
Alpskega zidu na Primožu, kje so si ob poučni 
vodnikovi razlagi v spremstvu vodnika ogledali 
podzemne tunele z ohranjenimi bojnimi položaji, 
skladišči streliva in bivalnimi prostori. 

Večina udeležencev je poučen izlet sklenila tudi z 
ogledom zbirk in razstav. 

očiščenega in konzerviranega letalskega motorja, ki je, razen poškodb ob 
strmoglavljenju, odlično ohranjen.  

Zahteven arheološki podvig je ves čas spremljala kamera režiserja in 
snemalca Marka Kočevarja, ki je poleg dragocenega dokumentarnega 
gradiva zabeležila tudi neponovljive trenutke skrbi in radosti raziskovalne 
ekipe. Kratki dokumentarni film SPITFIRE JE VEČ KOT LETALO, JE IKONA 
je bil ob predstavitvi rezultatov raziskave prvič na ogled javnosti in odslej 
dopolnjuje razstavo. 

O pomenu projekta arheološke raziskave padlega spitfireja in muzejskega 
prikaza njegovih razbitin v Parku vojaške zgodovine je spregovorila državna 
sekretarka na Ministrstvu za kulturo mag. Petra Culetto, zbrane pa je nagovoril 
tudi namestnik britanske veleposlanice v Sloveniji Paul Jančar, ki je poudaril 
pomen ohranjanja zgodovinskega spomina kot temelj dobrega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom. 

Potek raziskave in njene rezultate je v krajšem predavanju predstavil dr. 
Andrej Gaspari, predstojnik Oddelka za arheologijo na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani in glavni protagonist tega projekta.  
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STARI DOKUMENTI ZA NAŠ MUZEJ
Pri pospravljanju podstrešja marsikdaj najdemo kaj zanimivega 
iz naše preteklosti. Tako je Ernest Margon našel v zaprašenih 
škatlah na podstrešju zanimive stare časopise, ki jih je vestno 
spravil stric njegove mame Anton Žele. 

Že naslov ga je pritegnil: SVETOVNA VOJSKA. Šlo je za 
časnik, ki ga je v letih  1914 in 1915 izdajala Katoliška bukvarna 
v Ljubljani, in je izhajal dvakrat na mesec. Časopis je prenehal 
izhajati v letu 1915, ker so bili mobilizirani številni delavci 
tiskarne. 

Časnik je poročal o političnem dogajanju doma in po svetu, o 
razvoju dogodkov na različnih bojiščih, o pismih vojakov z bojišč 
ali ujetništva in še marsičem iz vojaškega življenja. Odločil 
se je podariti zbirko našemu Parku vojaške zgodovine, saj je 
prepričan, da tako gradivo tja sodi. Gradivo je izročil direktorju 
PVZ mag. Janku Boštjančiču, ki je z veseljem sprejel zbirko. 
S tem dejanjem je donator želel spomniti na to, da je prav, da 
za zgodovino pomembno gradivo s tako tematiko najde mesto 

v našem muzeju. Poglejte doma po zaprašenih podstrešjih, 
morda se kaj takega najde. V našem Parku vojaške zgodovine 
bodo vsakega dokumenta veseli.

Irena Margon

Park vojaške zgodovine
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PARK VOJAŠKE ZGODOVINE / muzejsko in turistično središče
PARK OF MILITARY HISTORY / Museum and tourist centre

INFORMACIJE IN REZERVACIJE / INFORMATION AND BOOKING
Park vojaške zgodovine / Park of Military History 
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka | Slovenija
00386 (0)31 775 002 
info@parkvojaskezgodovine.si 

www.parkvojaskezgodovine.si

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE

DOGODKI

POHOD PO KROŽNI POTI VOJAŠKE ZGODOVINE
17. maj 2020

TANKOVSKI VIKEND
30. in 31. maj 2020

EUROPA TRUCK TRIAL
4. in 5. julij 2020

FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
18. – 20. september 2020

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

www.man-slovenija.siwww.parkvojaskezgodovine.si

PRVIČ V SLOVENIJI!
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Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Na prehodu med kotanjo Petelinjskega jezera in njegovo stransko 
kotanjo Jeglenk je svet nekoliko višji. Ob visokih vodah najprej 
postane polotok in nato majhen otok, dokler ga jezero ne zalije. 
Ob presihanju jezera se spet pokaže otok, nato pa polotok. Otok 
je lepo viden z Okrogleka, ki se vzpenja na vzhodni strani jezera.

Od 18. do sredine 20. stoletja, ko še ni bilo modernih 
zamrzovalnikov in hladilnikov, so pivški kmetje pozimi na jezerih 
lomili led in ga na vozovih vozili v Trst, v tamkajšnje hotele, 
gostilne, ribarnice, mesarije. Led so shranjevali v ledenicah. Med 
kose ledu so dali slamo in listje, tako se je ohranil vse do pomladi, 
ko so ga na vozovih lojtrnikih s konjsko vprego peljali v Trst.

Kotanja Petelinjskega jezera je bila vojaški poligon, ki jo je 
uporabljala tudi Jugoslovanska ljudska armada. Dno jezerske 
kotanje je preoblikovano z večjimi in manjšimi luknjami od granat 
ter večjim jarkom in več manjšimi jarki.

Na dnu nekaterih jezerskih kotanj so se ohranili jamči med 
ledinami, kjer so v preteklosti obdelovali njive. Ob polnjenju 
teh jezer se tako najprej pojavijo luže v teh jamčih. Tudi ob 
presihanju jezer se spet pokažejo luže, na katere jezero razpade 
(se umakne v jamče).

Spoznajmo skrivnosti naših čudovitih 
presihajočih jezer
ALI VESTE …

Ali veste, da ima Petelinjsko jezero otok? 

Ali veste, zakaj je bil uporaben led s 
Petelinjskega jezera?

Ali veste, zakaj je na dnu kotanje 
Petelinjskega jezera toliko lukenj in 
jarkov?

Ali veste, zakaj se na dnu nekaterih 
pivških presihajočih jezer najprej 
pojavijo podolgovate luže?

K RAZVOJU TURIZMA JE POTREBNO PRISTOPITI SISTEMSKO
V okviru projekta čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE 
je v Pivki gostovala profesorica dr. Tadeja Jere Jakulin iz Fakultete 
za turistične študije, ki je zainteresiranim udeležencem v okviru 
delavnice predstavila področje soustvarjanja optimalnih rešitev, 
oziroma kako sistemsko pristopiti k razvoju turizma v lokalnem 
okolju.

»Sistemsko pomeni naravno, ciklično. Ko razmišljamo sistemsko, 
razmišljamo o celoti – o prihodnosti, ki je posledica našega znanja 
in odločitev v sedanjosti. Razmišljamo o rasti in razvoju, hkrati pa 
se zavedamo, da ima vsaka rast in vsak razvoj tudi svoj padec, 
ki predstavlja ravnovesje naravnih in družbenih sistemov.  Preko 
sistemskega pristopa poiščemo optimalno delovanje naravnega, 
lokalnega in osebnega okolja, ki se dejansko lahko v svojem 
ritmu razvija v dobrobit vseh deležnikov, lokalne skupnosti in 
posledično, sčasoma globalnega okolja.«
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Krajinski park Pivška presihajoča jezera

NAČRTOVANJE PROSTORA Z VIDIKA VELIKIH ZVERI

DELAVNICA “NE VABIMO MEDVEDA NA KOSILO”

V okviru projekta Carnivora Dinarica smo v 
februarju v prostorih Občine Cerknica izvedli 
delavnico o prostorskem načrtovanju in 
velikih zvereh. Umeščanje (avto)cest, obrtno-
industrijskih con in podobnih objektov ali pa 
razpršena poselitev v naravi lahko posegajo v 
življenjski prostor velikih zveri in s tem povečujejo 
možnost konfliktov.

Predavatelja dr. Hubert Potočnik in dr. Klemen 
Jerina z Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani sta uvodoma predstavila osnovne 
značilnosti gibanja velikih zveri v povezavi s 
fragmentacijo prostora in vpliv barier v Sloveniji 
(zlasti avtocest in železnice) na populacije pri 
nas. Pot risa, doseljenega iz Romunije, namreč 
lepo kaže omejenost njegovega gibanja zaradi 
primorske avtoceste. Predavatelja sta poudarila, 
da ni problem, da ljudje ne bi hoteli upoštevati 
velikih zveri, večja težava sta pomanjkanje 
znanj in orodij  pri presojanju vplivov umeščanja 
objektov v prostor, ki pa v zadnjem času 
postajajo bolj dosegljiva. Dr. Klemen Jerina je 
predstavil nekaj praktičnih težav pri izdelavah 
presoj vplivov na okolje, pa tudi nekaj rešitev. 

Glede na posledice konfliktov z velikimi zvermi, na primer prometnih nezgod na 
avtocestah, je preventiva namreč cenejša.

Splošni odgovor je bil, da objekt sam po sebi ni nujno problematičen, zelo 
problematična pa je lahko njegova umestitev v naravo, saj se z novim objektom 
na primer v gozdu, kjer je bila do tedaj človekova prisotnost minimalna, odpira 
prostor intenzivnejše človekovi dejavnosti.
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Občina Pivka in Zavod za gozdove Slovenije sta v Knjižnici 
Makse Samsa v Ilirski Bistrici pripravila delavnico z naslovom 
»Ne vabimo medveda na kosilo«, na kateri so obiskovalcem 
predstavili ukrepe, s katerimi lahko preprečimo dostop 
medvedom do hrane človeškega izvora. Delavnica je ena v nizu 
delavnic pod okriljem projekta Carnivora Dinarica, ki ga vodi 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Slovenska partnerja v projektu 
sta Zavod za gozdove Slovenije in Občina Pivka, na hrvaški 
strani pa sodelujejo še štirje partnerji.

Glavni cilj projekta, težkega 2,3 milijona evrov, je izboljšanje 
pogojev za ohranitev velikih zveri – rjavega medveda, volka in 
risa – tako v Sloveniji kot na Hrvaškem ter izboljšanje pogojev 
za sobivanje ljudi z velikimi zvermi na teh območjih.  Kot je 
povedala Vesna Oražem z ZGS, bodo v okviru projekta postavili 

deset medovarnih ohišij za smetnjake, in sicer na območju občin 
Ilirske Bistrice, Pivke, Postojne, Cerknice, Loške doline in Blok.

V okviru projekta so dvema rejcema in trem čebelarjem razdelili 
zaščitno opremo, na kmetiji Sedmak z Juršč bodo vzredili dva 
pastirska psa, na kmetiji Volk iz Suhorja pa si kmetje lahko 
ogledajo tudi primer dobre prakse sobivanja z velikimi zvermi.
Postojnska enota Zavoda za gozdove Slovenije bo v okviru 
projekta obnovila Gozdno hišo in učno pot na Mašunu. Eden 
od ciljev projekta pa je tudi spremljanje obiska in usmerjanje 
obiskovalcev v Snežniških gozdovih. Najzahtevnejši del 
projekta pa predstavlja ureditev interpretacijskega centra velikih 
zveri Dinaridov, ki ga bodo predvidoma prihodnje leto postavili v 
Krpanovem domu v Pivki. 

OPAZOVANJE MEDVEDA, A LE NA DO NARAVE 
ODGOVOREN NAČIN
V okviru projekta Carnivora Dinarica smo v sodelovanju z 
Biotehniško fakulteto in gosti predavatelji izvedli delavnico, 
namenjeno usposabljanju članov lovskih organizacij oziroma 
vseh, ki jih zanima izvajanje opazovanja medveda v naravi.

Udeleženci so pridobili nekaj novih informacij in znanja, 
povezanih z izvajanjem opazovanja medveda v naravi, obenem 
pa so udeleženci in predavatelji komentirali nekatere pomisleke, 
ki jih sproža ta oblika turizma.

Ker med ljubitelji narave narašča interes po neposrednem 
doživljanju narave, opazovanje medveda lahko pomeni dodatni 
pritisk človekove prisotnosti v naravi. Ker je poleg tega ta oblika 
turizma še vedno slabo zakonsko regulirana, je še toliko bolj 
pomembno ozaveščanje izvajalcev storitve in obiskovalcev 
narave o odgovornem ravnanju. 
Udeležence usposabljanja je zanimalo, ali je bila v Sloveniji že 
izvedena raziskava o mogočih vplivih opazovanja medveda na 
to vrsto ter ali so znani finančni učinki te storitve na ravni države. 
Opozorili so na to, da je lahko opazovanje medveda dvorezni 

meč (korist od prisotnosti medveda, obenem pa pritisk na 
naravo). Več udeležencev je izpostavilo nezadostnost regulacije 
izvajanja te oblike turizma, nadzora zahajanja obiskovalcev 
v gozdove, problem vodenja tujih agencij v naše okolje in 
pomanjkanje ustrezne infrastrukture.
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DESTILATOR IN HIŠA KULTURE ZDRUŽILA MOČI ZA DAN 
NA ZEMLJI
Kulturni društvi Destilator in Hiša kulture ob svetovnem dnevu 
Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, pripravljata dogodek v 
počastitev tega dne, ko stopijo v ospredje gibanja za ozaveščanje 
o pomenu narave in okolja. Počasi, a zanesljivo se vrača zavest, 
da je človekov obstoj tako ali drugače odvisen od narave. Če bo 
hotel preživeti, se bo moral ponovno naučiti sobivati z njo, se 
uglasiti z njenimi ritmi in najti svoje mesto znotraj nje. 

Dogodek z naslovom Dan na zemlji, ki bo potekal 23. aprila 2020 
od 19. ure dalje v prostorih Hiše kulture v Pivki, predstavlja 
skromen prispevek h gibanjem za ohranjanje narave in varovanje 
okolja. Zasnovan je kot skupna predstavitev obeh društev, 
še posebej tistih njunih projektov in umetniških produktov, ki 
izkazujejo trajnostni način bivanja, delovanja in ustvarjanja.  

Destilator je pred dobrimi tremi leti vzniknil v bližini Pivke in je 
leglo trajnostnih rešitev, ki spajajo oblikovanje, rokodelstvo in 
reciklažo. Na dogodku izpostavlja projekte Zarjavela bela (tisk z 
naravno rjavečo pasto na odpadne tekstilije), Walk the talk (čevlji 
iz zavrženih hlač) in Volilne denarnice (iz starih promocijskih 
gumiranih platen). Več na destilator.si.

Hiša kulture deluje od leta 1998, v zadnjem času predvsem kot 
galerija sodobne vizualne umetnosti. V okviru dogodka predstavlja 
dela iz svoje grafične zbirke, ki so nastala s pomočjo reciklaže 
ali se vsebinsko navezujejo na temo spoštovanja in ohranjanja 
narave. To so predvsem dela iz grafičnih map Sitotica (2015), 
Samo (2018) in Za!Živa (2019). Več na hisakulturepivka.com.

Društvi svoje projekte in produkcijo predstavljata v obliki 
prodajne razstave, na kateri imajo osrednje mesto umetniška 

dela in unikatni oblikovalski izdelki, ki so nastali z uporabo 
naravnih ali recikliranih materialov, v majhnih serijah in z mislijo 
na rešitve, ki so v družbenem, etičnem in ekološkem pogledu 
boljša alternativa obstoječim.

Ob dogodku poteka tudi zbirna akcija odpadnih materialov za 
reciklažo. To je odlična priložnost, da se znebite reči, ki so se 
vam nabrale ob spomladanskem čiščenju (kavbojke in majice s 
kratkimi rokavi, bele tkanine, kot so čipke, prti in rjuhe, izvodi 
Burde in drugih šiviljskih revij, gobelini v vseh fazah nastajanja, 
reklamni transparenti in cerade), in na ta način omogočite 
življenju na zemlji kakšen dan več.

Mojca Grmek
Maja Modrijan

GRADNJA GOZDNIH VLAK V ZASEBNIH GOZDOVIH
Gozdna vlaka je grajena ali negrajena gozdna prometnica, 
namenjena spravilu lesa s spravilnimi sredstvi. Lastniki gozdov 
ne smejo graditi vlak vse povprek, po lastni presoji. Za gradnjo 
si morajo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) 
pridobiti določena dovoljenja.

O nameri za gradnjo je potrebno obvestiti revirnega gozdarja, 
ki preveri, če je gradnja na določenem območju dopustna. Vlak 
na primer ni dovoljeno graditi v strugah hudournikov in potokov. 
Priporočamo, da si predhodno na Občini pridobijo lokacijsko 
informacijo. Vlake morajo biti s strani ZGS opredeljene v 
tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta, kjer je določena 
tehnologija gradnje, tehnični elementi vlake, kot so širina, podolžni 
in prečni naklon, odvodnjavanje in ukrepi za preprečevanje 
erozijskih procesov. Dejstvo, da so z vlakami povečini še 
neodprti zahtevni, strmejši tereni, narekuje gradnjo z bagrom 
ali rovokopačem, da se prepreči prekomerne poškodbe drevja 
na pobočjih. V primeru, da je nameravana gradnja na terenih z 
naklonom večjim od 50%, v neposredni bližini habitatov redkih 
in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, pobočjih hudournikov, 
mora ZGS izdelati posebno presojo gradnje gozdne vlake na 
gozd kot ekosistem in na kmetijska zemljišča. V presoji se lahko 
predpiše dodatne ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov 
na okolje. Traso se na terenu označi s količki ali s trakovi. ZGS 
izda Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves, ki ne velja kot 
soglasje ZGS za gradnjo vlake. Vse grajene vlake so po uredbi o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost enostavni objekti, zato 
zanje ni potrebno gradbeno dovoljenje. Revirni gozdar je dolžan 
spremljati potek gradnje. Po končani gradnji mora preveriti 
skladnost vlake s tehnološkim delom gozdnogojitvenega načrta 
in jo z ustrezno tehnologinjo posneti in vrisati v gozdnogojitveni 

načrt. V razdrobljeni gozdni posesti pa pogosto smotrne vlake 
potekajo preko parcel večjih lastnikov. V tem primeru morajo 
lastniki podpisati overjeno soglasje h gradnji in uporabi gozdne 
vlake preko svojih parcel. Isto velja tudi za parcele, ki so v 
solastništvu. 

Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana
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SONARAVNO KMETIJSTVO 
V DOBROBIT OKOLJU IN 
KAKOVOSTNI PRIDELAVI HRANE
V okolju, v katerem živimo, imamo dobre pogoje za 
kmetovanje, ki pa je pomembno, da ga usmerjamo v 
sonaravno, torej takšno, ki se poslužuje prilagojene kmetijske 
rabe ter poudarja vzajemno povezanost med okoljem 
in kmetijsko dejavnostjo. Z namenom, da bi v lokalnem 
okolju med kmetovalci spodbudili sonaravno živinorejo, so 
projektni partnerji začeli z izvedbo projekta »Izobraževanje 
o sonaravni živinoreji in okolju«. Gre za dvoletni projekt, 
financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, namen katerega je povečati kompetence in znanja 
na kmetijah ter  okrepiti zavedanje  javnosti o vrednosti hrane, 
ki jo nudi sonaravna pašna živinoreja in pomenu, ki ga ima 
le-ta za ohranjanje okolja. V okviru projekta bo izvedenih več 
sklopov strokovnih izobraževanj s specifičnimi vsebinami, 
demonstracijske aktivnosti, dnevi odprtih vrat na kmetijah, 
predstavitveni dnevi za osnovnošolce ter ranljive skupine. 
Potrošnikom  in širši  javnosti bo v okviru projekta predstavljen 
pomen ohranjanja sonaravnega kmetijstva kot vira zdrave, 
lokalno pridelane hrane, ki ima obenem izjemno prijazen 
in spoštljiv odnos do okolja in naravnega bogastva. Vodilni 
partner projekta je Ljudska univerza Postojna, sodelujoči 
partnerji pa še Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
Ljudska univerza Ilirska Bistrica ter pet partnerskih kmetij 
z območja Postojne in Pivke (kmetija Sedmak Andrej, 
kmetija Sojer Danilo, kmetija Tomšič Sandi, kmetija 
Benec Uroš, kmetija Kovač Timotej).

Ljudska univerza Postojna

VREMŠČICA - PONOS IN SIMBOL 
KOŠANSKE IN VREMSKE DOLINE
Ta naravna in sakralna dediščina predstavlja tudi priložnost 
sonaravnega razvoja naše pokrajine in vasi. Pred leti (2005-
2009) obnovljena cerkvica sv. Urbana je neprecenljiva sakralna 
dediščina, predstavlja zgleden primer obnove, vzdrževanja 
in vključevanja v kulturno (koncerti, planinski bivak, proslave) 
ter versko (sv. maše, sv. krsti, poroke) življenje naših krajev. 
Prizadevni farani, ki prostovoljno skrbijo za vse to, si nedvomno 
zaslužijo  najvišja priznanja tudi širše skupnosti (občine in države), 
predvsem pa pomoč pri dograditvi pomožnih naravovarstvenih 
(voda, sanitarije) objektih, da bi ostala vrata Urbana (kot je 
zapisal že Valvasor v Slavi Vojvodine Kranjske) zmerom odprta 
kot zavetišče za kosce, romarje in turiste.
 
Pobočje Vremščice, 1027 m visoka primorska planota, kulisa 
biosfernega območja Reke in Škocjanskih jam je:
• naravna in kulturna dediščina, najbolj oblegan športno rekreativni 
cilj (teki, kolesarstvo, moto športi),
• območje planinske, mednarodne pohodne in romarske poti,
• ovčarski in mlekarski planinski center, državnega pomena,
• botanični naravni učbenik za šole in fakultete,
• habitat divjih živali, medveda, risa, volka in z njim povezani 
lovski turizem.

Vse to si zasluži: 
• urejeno parkirišče (ob cesti za Volče),
• označevalne table za poti in predstavitve objektov,
• naravovarstveno zaščito pred »umazanimi projekti«,
• posluh in priznanje (države, občine) nam, ki tu in s tem živimo.

Miro Križnar

Prva delavnica v okviru projekta in 24-urnega izobraževanja o 
sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale 
kmetije na temo »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno 
varstvo« je v prostorih Ljudske univerze Postojna potekala 4. marca.

OBČINA PIVKA OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA 
DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI 

ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI PIVKA V LETU 2020

OBČINA PIVKA OBJAVLJA JAVNI RAZPIS ZA 
POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI 

PIVKA V LETU 2020

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih 
pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Pivka v letu 2020.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine 
Pivka: www.pivka.si<http://pivka.si/> ali v sprejemni pisarni Občine 
Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.

Roki za oddajo vlog so: do 15. junija 2020 (velja poštni žig 15. 
junija 2020) oziroma do 3. avgusta 2020 (velja poštni žig 3. 
avgusta 2020), oziroma do 21. septembra 2020 (velja poštni žig 
21. septembra 2020), vsakokrat priporočeno po pošti ali v sprejemno 
pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do 6. 
aprila 2020 oziroma do 3. avgusta 2020 oziroma do 21. septembra 
2020, do 15. ure.

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za 
pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2020.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh 
občine Pivka: www.pivka.si<http://www.pivka.si/>, 
vlagatelji jo lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni 
Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

Roki za oddajo vlog so: do 15. junija 2020 (velja poštni 
žig 15. junija 2020), do 3. avgusta 2020 (velja poštni žig 
3. avgusta 2020) oziroma do 21. septembra 2020 (velja 
poštni žig 21. septembra 2020), vsakokrat priporočeno po 
pošti ali v sprejemno pisarno Občine Pivka, Kolodvorska 5, 
6257 Pivka, najkasneje do 30. marca 2020 oziroma do 3. 
avgusta 2020 oziroma do 21. septembra 2020, do 15. ure.
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POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2019  ZA 
VODOVODNA SISTEMA POSTOJNA – PIVKA IN SUHORJE 

(v upravljanju javnega podjetja KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o., Postojna)
Poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17 – v nadaljevanju pravilnikom), ki v 
34. členu določa, da mora upravljavec vodovodnega sistema najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru 
notranjega nadzora.

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

1. Vodovodni sistem Postojna‒Pivka z oskrbovalnima območjema: Osrednji del in Strane – Hruševje – Šmihel.
2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo je površinskega tipa ali z vplivom površja.

Ime oskrbovalnega območja Število uporabnikov Distribucija pitne vode (m3/leto)

Osrednji del 20.175 2.077.973

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel 1.710 566.845

Suhorje 64 3.265

Skupaj 21.949 2.665.456

Tabela 1: Število uporabnikov in distribucija pitne vode (m3) za leto 2019 po oskrbovalnih območjih

Ime oskrbovalnega območja Objekt za pripravo vode Priprava pitne vode

Osrednji del Vodarna Malni Koagulacija, ultrafiltracija (UF), aktivno oglje – izjemoma, 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel

Vodarna Malni Koagulacija, ultrafiltracija (UF), dezinfekcijsko sredstvo: UV 
in plinski klor

Vodarna Korotan Koagulacija, ultrafiltracija (UF), dezinfekcijsko sredstvo: 
Natrijev hipoklorit

Črpališče Šmihel pod Nanosom Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: Plinski klor

Strane Brez obdelave, dezinfekcijsko sredstvo: Natrijev hipoklorit

Suhorje Vodarna Ilirska Bistrica Mikrofiltracija, dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor

Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2019 po oskrbovalnih območjih

Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode se izvaja z notranjim nadzorom pitne vode skladno z 10. členom pravilnika in državnim monitoringom 
pitne vode. Državni monitoring opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH) in je vzpostavljen na podlagi zahtev 
pravilnika in karakteristik vodnih virov. Notranji nadzor se izvaja interno znotraj službe za zdravstveni nadzor in analize podjetja Kovod Postojna d.o.o., 
in pogodbeno z NLZOH. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, kateri omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 

Tabela 3: Državni monitoring pitne vode za leto 2019 po oskrbovalnih območjih 

Ime oskrbovalnega 
območja

(N) 
vzorcev

(N) 
rednih vzorcev

(N) 
občasnih vzorcev

(N) 
neskladnih vzorcev

Osrednji del 29 26 3 3

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel 5 4 1 1

Suhorje 2 2 0 0

SKUPAJ 36 32 4 4

Legenda: (N): število vzorcev; Redni preskus: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Amonij, 
Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Število kolonij pri 22°C in 37°C; Občasni preskus: 
Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi.

Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na VS Postojna – Pivka in VS Suhorje skupno opravljenih šestintrideset 
vzorčenj za mikrobiološke in fizikalno – kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora so bili neskladni štirje redni vzorci, in sicer na oskrbovalnem območju 
osrednji del trije in na oskrbovalnem območju Strane-Hruševje-Šmihel eden. V dveh vzorcih je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega števila 
kolonij pri 37°C in 22°C, v enem zaradi preseženega števila kolonij pri 37°C in pri enem zaradi preseženega števila koliformnih bakterij. Vsi štirje vzorci 
so bili neskladni zaradi zastajanja vode v hišnem vodovodnem omrežju.
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Legenda: (N): ): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), 
Število kolonij pri 22°C in 37°C; redna KEM: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Amonij, Nitrit, 
Oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi.

Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora opravljenih devetinštirideset vzorčenj. Od tega štiriintrideset na mikrobiološke 
parametre, vključno s kriptosporidiji in paraziti iz rodu Giardie, štirinajst vzorčenj na redne fizikalno – kemijske parametre in dve vzorčenji na občasne 
fizikalno-kemijske parametre v obsegu, ki jih predpisuje Pravilnik pitne vode Priloga 1, del B z dodanimi parametri, in sicer mineralna olja, cink, talij, 
kobalt, molibden in klorat. Mikrobiološko neskladnih vzorcev je bilo skupaj štiriindvajset, in sicer na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan. 
Fizikalno – kemijskih neskladnih vzorcev je bilo skupaj enajst, prav tako na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan.

Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega 
onesnaženja Escherichia coli, enterokoki kot tudi koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). 
Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v vodi. Prisotnosti kriptosporidijev in parazitov iz rodu Giardie se z rednim letnim vzorčenjem 
surove vode ni ugotavljalo. Kemijsko surova voda iz zajetja Malni ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indikatorske parametre, in sicer 
motnost kot posledica obilnega deževja.
 
Korotan: Surova voda iz zajetja Korotan je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega 
onesnaženja Escherichia coli, enterokoki kot tudi koliformne bakterije, število kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). 
Znotraj rednega letnega vzorčenja pitne vode se prisotnosti kriptosporidijev in parazitov iz rodu Giardie v surovi vodi ni ugotavljalo. Fizikalno - kemijsko 
je surova voda iz zajetja Korotan občasno ob izdatnem dežju in intenzivnem spiranju površja obremenjena z višjimi vrednostmi aluminija in motnosti. 

Črpališče Šmihel pod Nanosom in Strane: Surova voda obeh vodnih virov je tako mikrobiološko kot tudi fizikalno-kemijsko neobremenjena in zelo 
stabilna neglede na vremenske spremembe, kar je razvidno iz tabele 4. 

Tabela 5: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2019 po pripravi za posamezno oskrbovalno območje 

Ime oskrbovalnega 
območja

(N) 
vseh 

vzorcev

(N) 
občasna 

MB

(N) 
neskladni 

občasna MB

(N)
paraziti

(N) 
neskladni 
paraziti

(N) 
redna KEM

(N) 
neskladni redna 

KEM

Osrednji 
del Vodarna Malni 24 12 0 1 0 12 0

Strane ‒ 
Hruševje ‒ 
Šmihel

Zajetje Korotan 24 12 0 1 0 12 0

Črpališče Šmihel pod 
Nanosom 6 3 0 0 0 3 0

Strane 18 9 0 0 0 9 0

SKUPAJ 72 36 0 2 0 36 0

Legenda: glej legendo Tabela 4.

Obrazložitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo skupaj opravljenih dvainsedemdeset vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske 
parametre po pripravi pitne vode v objektih navedenih v tabeli 5. Od tega je bilo odvzetih sedemintrideset vzorcev na mikrobiološko preskušanje, 
šestintrideset na redno fizikalno – kemijsko preskušanje. Vsi odvzeti vzorci pitne vode so bili skladni s pravilnikom.

Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2019 po oskrbovalnih območjih

Ime oskrbovalnega 
območja

(N) 
vseh 

vzorcev

(N) 
MB

(N) 
neskladni 

MB

(N) 
redna 
KEM

(N) 
neskladni 

redna KEM

(N) 
občasna 

KEM

(N) 
neskladni

občasna KEM

Osrednji 
del Zajetje Malni 15 12 12 2 2 1 0

Strane ‒ 
Hruševje ‒ 
Šmihel

Zajetje Korotan 24 12 12 12 9 1 0

Črpališče Šmihel pod 
Nanosom 3 3 0 0 0 0 0

Strane 7 7 0 0 0 0 0

SKUPAJ 49 34 24 14 11 2 0
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Obrazložitev tabele 6: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka in Suhorje na omrežju 
in pri uporabniku skupaj sto devetinosemdeset vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. Na oskrbovalnem območju Osrednji del je 
bilo od vseh sto enainpetdeset vzorcev trinajst mikrobiološko neskladnih. Od tega jih je bilo devet neskladnih zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, 
eden vzorec zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in enterokokov in trije vzorci zaradi preseženega števila kolonij na 37°C. Sedem neskladnih vzorcev 
je bilo odvzetih na vodovodnem omrežju naselja Šmihel pri Pivki, Nadanjega Sela in Male Pristave, trije v naselju Buje, dva v naselju Šilentabor in 
eden v naselju Lohača. Vzrok mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode v Bujah, Šilentabru in Lohači je zastajanje in segrevanje vode tako v 
javnem kot tudi hišnem vodovodnem omrežju. V Nadanjem Selu, Šmihelu Pri Pivki in Mali Pristavi pa je bil vzrok neskladnosti vzorcev pitne vode, 
vdor nečistoč v rezervoar Nadanje Selo. Na oskrbovalnem območju Strane-Hruševje-Šmihel je bilo od vseh štiriindvajset odvzetih vzorcev neskladen 
le eden, in sicer zaradi preseženega števila kolonij na 37°C v naselju Šmihel pod Nanosom. Vzrok ugotovljene neskladnosti je bilo zastajanje vode v 
hišnem vodovodnem omrežju. Na oskrbovalnem območju Suhorje ni bilo neskladnih vzorcev.

V letu 2020 sta bila na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka uvedena dva ukrepa omejitve uporabe pitne vode v trajanju petnajst dni. Od tega enajst
dni v marcu in štiri dni v avgustu. Oba ukrepa sta bila izdana kot ukrep prekuhavanja pitne vode zaradi izpada delovanja dezinfekcije v črpališču 
Šmihel pod Nanosom in Stranah. Na vodovodnem sistemu Suhorje je bilo uvedenih šest omejitev uporabe pitne vode skupaj sto dvanajst dni. V 
mesecu februarju šestindvajset dni, maju deset dni, juniju dvajset dni, oktobru devet dni, novembru in decembru sedeminštirideset dni. Vseh šest 
omejitev se je izvajalo kot ukrep prekuhavanj pitne vode zaradi presežene motnosti po pripravi na vodarni Ilirska Bistrica, ki je v upravljanju JP 
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

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

Postojna, marec 2020                
Irena Sušelj Šajn, vodja službe za zdravstveni nadzor in analize

David Penko, direktor

Tabela 6: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2019 po oskrbovalnih območjih na omrežju in pri uporabniku

Ime oskrbovalnega območja (N) 
vseh vzorcev

(N) 
občasna MB

(N)
 neskladni 

občasna MB

(N) 
redna KEM

(N) 
neskladni redna 

KEM

Osrednji del 151 110 13 41 2

Strane ‒ Hruševje ‒ Šmihel 24 14 1 9 0

Suhorje 14 7 0 7 1

SKUPAJ 189 131 14 57 3

Legenda: glej legendo Tabela 4.
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Svetovni dan voda nam nudi posebno priložnost za razmislek o tem dragocenem viru življenja in poudarja našo 
hvaležnost, da je na območju občin Postojna in Pivka kakovostna pitna voda dostopna vsem.

ODGOVORNO RAVNAJMO Z OKOLJEM

VARČUJMO Z VODO

PIJMO VODO IZ PIPE

V PODJETJU KOVOD POSTOJNA SKRBIMO ZA 
VARNO OSKRBO PREBIVALCEV S KAKOVOSTNO 
IN ZDRAVSTVENO USTREZNO PITNO VODO
• s pitno vodo oskrbujemo gospodinjstva, dejavnosti 
  in industrijo v občini Pivka in Postojna, v upravljanju 
  imamo tudi vodovodni sistem Suhorje
• vodovodni sistem Postojna in Pivka spada med 
  srednje velike sisteme v državi in oskrbuje s pitno 
  vodo malo manj kot 21.000 uporabnikov
• vodo nam v 90% zagotavlja vodni vir Malni in 
  10% nanoški vodni viri 
• letno porabnike oskrbimo s cca 1.400.000 m3 vode 
• ena oseba na dan porabi približno 150 litrov vode 
• skupna dolžina cevovodov je 226 kilometrov
• voda se pretaka preko 14 črpališč, sistem razpolaga 
  s 33 rezervoarji
• odjemalci so priključeni na omrežje s 7800 vodomeri

20. marec
SVETOVNI DAN VODA

ZAVEDAJMO SE POMENA, KI GA IMA 
VODA ZA NAŠE ZDRAVJE IN OBSTOJ

KAKO SKRBIMO ZA USTREZNO PITNO VODO?
Sistem nadzora je aktivnost spremljanja tehnoloških 
procesov od zajetja, priprave in transporta vode do 
uporabnika, z namenom zagotavljanja zdravstvene 
ustreznosti oziroma varnosti pitne vode.

Državni monitoring opravlja Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano in je vzpostavljen na podlagi zahtev 
pravilnika in karakteristik vodnih virov. Notranji nadzor se 
izvaja interno znotraj službe za zdravstveni nadzor in 
analize našega podjetja in pogodbeno z NLZOH. Notranji 
nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki 
omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi. Preskuse v lastnem laboratoriju 
smo vpeljali v letu 2012. Prednost je v krajšem času od 
vzorčenja do rezultatov preskusov. Preskusi se izvajajo na 
različnih delih vodovodnega omrežja. Uporabljamo jih 
redno, saj nam omogočajo spremljanje vplivov na kakovost 
pitne vode po vseh aktivnostih oziroma posegih na 
vodovodnem sistemu (pranja objektov, spiranja omrežja, 
popravila okvar, dezinfekcije, vzdrževana dela,…) in 
spremembi vremenskih razmer. Sume na slabšanje 
kvalitete  pitne vode pridobljene z lastnim preskušanjem 
vedno potrjujemo s ponovnim vzorčenjem in 
preskušanjem v pooblaščenem laboratoriju, ki je podlaga 
za uvajanje ukrepov.

IMAMO VARNO OSKRBO S PITNO VODO, A TUDI SAMI 
SMO ODGOVORNI ZA RAVNANJA V OKOLJU
Od leta 2018 ima osrednja vodarna Malni najnovejšo 
tehnologijo za pripravo pitne vode, ki je učinkovita in varna. 
Kljub tehnologiji je zelo pomembno redno opominjanje in 
zavedanje uporabnikov k odgovornemu in spoštljivemu 
ravnanju v okolju.

ZA KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA IN 
INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO 

VSAK DELOVNI DAN OD 7.00 DO 15. URE
TAJNIŠTVO: 05 700 07 80, 041 310 070

IZVEN DELOVNEGA ČASA
DEŽURNA ŠTEVILKA ZA VODOVOD: 051 610 001
DEŽURNA ŠTEVILKA ZA KANALIZACIJO: 041 310 074
DEŽURNA ŠTEVILKA ZA SPLOŠNE ZADEVE: 031 007 483

ELEKTRONSKI NASLOV: 
INFO@KOVODPOSTOJNA.SI; 
NOVINARJI@KOVODPOSTOJNA.SI

VSE INFORMACIJE, AKTUALNA DELA, OBVESTILA: 
WWW.KOVODPOSTOJNA.SI

NAGRADNA IGRA
V mesecu, ko obeležujemo svetovni dan vode, bomo trem izžrebancem poklonili nagrade. Na 

elektronski naslov NOVINARJI@KOVODPOSTOJNA.SI, nam DO 15. APRILA, SPOROČITE SVOJO 
MISEL, PREGOVOR, MORDA RAZMIŠLJANJE O POMENU, KI GA IMA VODA V NAŠEM ŽIVLJENJU.



24 Izobraževanje

PLESNO-GLASBENA PRIREDITEV MIŠMAŠ

GIBALNO POPOLDNE

Tudi letos smo strokovne delavke obeh enot pivškega vrtca 
skupaj organizirale 2. plesno-glasbeno prireditev MIŠMAŠ.  Na 
prireditvi so se s petjem in plesom predstavili naši najmlajši.

Program pa so sooblikovali tudi naši gostje, ki so  z velikim 
veseljem  in pripravljenostjo  sprejeli naše povabilo za 
sodelovanje. Odzvali so se  Vrtec Košana pri OŠ Košana, Vrtec 
pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska 
Bistrica, Zavod  šolskih sester de Notre Dame Ilirska Bistrica 
organizacijska enota Vrtec Antonina in Vrtec Postojna. Otroci 
so se predstavili z raznolikimi  ljudskimi in otroškimi pesmicami 
ter plesi.  Tudi letos so se ob koncu prireditve vsi otroški glasovi 

združili v velik zborček in zapeli vsem znano pesem Ko si 
srečen.  Petju pesmi so se pridružili tudi obiskovalci prireditve, 
tako smo prireditev zaključili z veliko pozitivne energije. Za 
otroke in strokovne delavke je organiziranje te prireditve prijetna 
izkušnja in  tudi odziv bližnjih vrtcev nas zelo veseli in komaj 
čakamo, da se spet povežemo in srečamo naslednje leto, sedaj 
že lahko rečemo, na tradicionalnem MIŠMAŠU.

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo Občini Pivka in 
ostalim donatorjem.

Vrtec Pivka

Letos smo se prvič pridružili vseslovenski pobudi Teden 
pisanja z roko, ki je potekala konec januarja in ponuja mnoge 
aktivnosti in spodbude z namenom poudarjanja pomena 
pisanja z roko. V dobi, ko je na roko zapisana beseda že redko 
prisotna, je pomembno, da se zavedamo njenega pomena. Pri 
otrocih pa pisanje z roko spodbuja mnoge možganske centre, 
spodbuja otrokov razvoj, drobno motoriko, pozitivno vpliva na 
spomin, učenje in ustvarjalnost. Z učenci smo poskušali pisati 
s kaligrafskimi peresi. Ugotovili smo, da ni enostavno, da se 
hitro popaca in je treba veliko vaje. Drugošolci so pisali s pravim 
gosjim peresom, tudi na ta način je bilo potrebno veliko volje in 
natančnosti. V zbornici pa smo zaposleni ugotavljali, če poznamo 
rokopis sodelavcev. 

Ker prava zima noče in noče priti, smo se mali radovedneži 
iz vrtca Košana odločili, da si zimsko vzdušje pričaramo kar 
sami v naši telovadnici ter s tem pridobimo nove gibalne in 
tudi besedne izkušnje. Na zimsko druženje smo povabili tudi 
starše. Zimske naloge so bile zastavljene tako, da smo preko 
njih spoznali različne zimske športe. Preizkusili smo se v vlogi 
smučarskih skakalcev in do dobra »natrenirali« smučarske 
skoke. Razveselili smo se sneženih kep, ki smo si jih s starši 
skupaj naredili iz papirja. Zabava je bila popolna, ko smo se med 
seboj kepali in se veseli izdelave snežaka. Pomerili smo se tudi 
v teku na smučeh in ciljanju v tarče. Kot pravi športniki se nismo 
ustrašili niti najzahtevnejših izzivov. Hokejske vrline smo osvojili 
na zanimivem poligonu. Popoldan smo zaključili s športnim 
pozdravom in obljubo, da se na pomlad ponovno srečamo s 
podobnimi zabavnimi nalogami.

Vrtec Pivka

MED NAJMLAJŠIMI

OSNOVNA ŠOLA KOŠANA

TEDEN PISANJA Z ROKO 

Osnovna šola Košana
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Kaj je pravzaprav kultura? Okoli tega vprašanja se je vrtela 
beseda na prireditvi ob počastitvi kulturnega praznika na OŠ 
Košana. Devetošolca Ian in Blaž sta pojme kulture povezala v 
šopek spoštljivih odnosov do sočloveka, primerne komunikacije, 
ljubezni do naše slovenske besede, narečij, slovenskih pesmi, 
ljudskih plesov, likovne umetnosti … Med njunim povezovanjem 
so učenci recitirali Prešernove pesmi pa tudi pesmi drugih 
slovenskih pesnikov. Učenci so prebirali tudi svoje zgodbe in 
pesmi, ki so jih napisali sami ali pa v skupini. Šolska zbora 
sta razigrano zapela, dva drugošolca Naj in Jan pa sta prvič 
nastopala z igranjem na harmoniko. Nazadnje sta voditelja 
predlagala, da izkoristimo kulturni praznik za branje dobre 
knjige ali obiščemo muzej, galerijo… Predlagala sta, da bi bilo 
dovolj tudi, če komu namenimo prijazno besedo ali naredimo 
kakšno dobro delo. 

PODROČNO TEKMOVANJE V 
KOŠARKI 3 X 3

KAJ JE PRAVZAPRAV KULTURA? 

V januarju so se nekateri učenci naše šole udeležili občinskega 
tekmovanja v košarki 3 x 3. Tekmovanje je potekalo na Rakeku, 
kjer se je na področnem turnirju borilo za finale državnega 
tekmovanja. 

Nastopilo je kar 27 trojk učencev in 8 trojk učenk različnih šol. 
Naši učenci so se več kot dobro borili in bili na vseh tekmah v igri 
za zmago. Na koncu so dosegli dve zmagi in dva poraza, kar je 
zadostovalo za odlično 12. mesto izmed 27 ekip. 

MEDOBČINSKI PARLAMENT ZASEDAL V PIVKI

GLASBA BOGATI NAŠ SVET 

V februarju je OŠ Pivka gostila zasedanje Otroškega parlamenta 
občin Postojna in Pivka. Vodilo Otroškega parlamenta je 
spodbujanje otrok k sodelovanju v družbenem življenju in 
izražanje lastnih mnenj o vprašanjih, ki se jih dotikajo. V letošnjem 
in v prihodnjem šolskem letu je tema parlamenta »Moja poklicna 
prihodnost«.

Mladi parlamentarci iz OŠ Košana, OŠ Miroslava Vilharja, OŠ 
Prestranek, OŠ Antona Globočnika in naše šole so predstavili 
svoje poglede in nekatere rešitve k boljši poklicni usmeritvi 
učencev. Iz njihovih predstavitev je bilo razvidno, da šole z 
raznimi aktivnostmi spodbujajo razvijanje različnih spretnosti in 
sposobnosti, ki jih bodo lahko nekoč unovčili. Poudarili so, da 
bi si želeli več praktičnih predmetov, kot so obvezen predmet 
računalništvo s programiranjem, tehnika in gospodinjstvo v vseh 

razredih. Na regijski Otroški parlament, ki bo v marcu potekal 
na košanski osnovni šoli, so se uvrstili tako učenci košanske kot 
pivške šole.

Vir: OŠ Pivka, OŠ Košana

Danes  je  glasba  naša  vsakdanja  sopotnica  in  brez  nje  
si  življenja  niti  ne  moremo  predstavljati.  V februarju, v 
mesecu kulture, je na naši šoli potekala  tradicionalna  prireditev  
GLASBA  BOGATI  NAŠ  SVET,  ki  so  jo  s  svojimi  nastopi,  
zaznamovanimi  z  ljubeznijo  do  glasbe  in  petja,  sooblikovali  
mladi  glasbeniki  Glasbene  šole  Postojna,  učenci  otroškega 
in mladinskega  pevskega  zbora  OŠ Pivka  ter  učiteljski  pevski  
zbor.  Vsi  nastopajoči  so  svoje  znanje  in  ljubezen  do  glasbe  
izrazili  z  veselimi  pesmimi  ter  zvočnostjo  pisane  palete  
glasbil,  tj.  kitare,  klavirja,  harmonike  in  trobente.  Ob  tem  
bi  se  radi  zahvalili  za  dobrodelne  prispevke,  s  katerimi  so  
obiskovalci  obogatili  Šolski  sklad  OŠ  Pivka,  ki  je  namenjen  
popestritvi  šolskega  dela.

OSNOVNA ŠOLA PIVKA

Osnovna šola Pivka

Osnovna šola Košana
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LARA NAJBOLJŠA NA NATEČAJU »VETER V LASEH«
Mladi planinci iz vse Slovenije so tekmovali in se družili na 31. 
državnem tekmovanju Mladina in gore. Preizkusili so svoje 
znanje iz osnov planinske šole, poznati so morali delo oskrbnikov 
planinskih koč, nevarnosti snežnih plazov ter zgodovino Idrije in 

prve zapise o naših gorah.  V finalni del državnega tekmovanja 
se je uvrstilo sedem najboljših ekip. Naši mladi planinci Štefan 
Brožič, Tim Kečkeš in Lara Vadnjal so se uvrstili na 18. mesto. V 

Internet ima danes izjemen vpliv, digitalizacija 
spreminja našo družbo. Šole morajo te spremembe 
prve sprejeti in prilagoditi metode poučevanja v 
razredu, da bodo lahko učence naučile ustreznega 
znanja ter potrebnih spretnosti in veščin, pomembnih 
za delovanje v družbi prihodnosti.

Na Osnovni šoli Pivka na te spremembe gledamo 
kot izziv. V okviru dveh Erasmus+ projektov si učitelji 
nabiramo znanje ter gradimo učne ure z uvajanjem 
programiranja, robotike in uporabe tabličnih 
računalnikov pri pouku. Nabavili smo Bee Bot-ke, 
Lego kocke, Lego Wedo, od Ministrstva za šolstvo pa 
prejeli tablične računalnike. 

Bee-Bot robotki so čudovit vir digitalne tehnologije, 
s katero lahko učence naučimo programiranja in 
računalniškega razmišljanja. Učiteljice na naši šoli 
z njimi izvajajo različne učne ure programiranja. V 
prvem razredu tako učenci spoznavajo smeri, kot so 
naprej, nazaj, levo, desno ter robotke programirajo po 
korakih v želeno smer. Učijo se tudi prepoznavanja 
črk ter s premikanjem Bee Bot po mreži ustvarijo 
besedo. 

V tretjem razredu pri matematiki učenci razvijajo 
abstraktno-logično mišljenje, bralne učne strategije 
ter strategije za orientacijo v mreži, oziroma v 
prostoru. Berejo različne načrte pokrajin, se ustrezno 
orientirajo po njih in oblikujejo navodila po lastni izbiri 
za gibanje po prostoru. Programirajo Bee Bot, da se 
po mreži premika v različnih smereh. V knjižnici ob 
branju slikanic in pripovedovanju zgodb prepoznavajo 
zaporedje dogodkov in ključne prizore iz zgodbe, 
svoje ilustracije postavijo pod prosojno mrežo ter 
programirajo Bee-Bot tako, da potuje v pravilnem 
zaporedju zgodbe. 

PROGRAMIRANJE, ROBOTIKA IN TABLIČNI RAČUNALNIKI ZA 
KREATIVEN POUK

sklopu tega tekmovanja je bil organiziran tudi literarno – likovni 
natečaj z naslovom VETER V LASEH. Lara Vadnjal je sodelovala 
na natečaju z literarnim zapisom – pesmijo in likovno upodobitvijo.  
V obeh kategorijah je osvojila 1. mesto. PZS ji podarja en teden 
planinskih doživetij v Planinsko učnem središču Bavšica.

Medtem ko Bee Bot potuje po mreži, učenci pripovedujejo zgodbo. Pri pouku 
matematike se učenci učijo seštevanja, odštevanja, deljenja in množenja 
z Lego kockami. To je začetno učenje, ki ga z leti nadgrajujejo, ko v višjih 
razredih sestavljajo in programirajo s programom  Lego Wedo in Lego 
Mindstrom.

Osnovna šola Pivka
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PROMETNI PROGRAM JUMICAR V PIVKI
Občina Pivka je bila v letu 2019 uspešna 
na Javnem pozivu Javne agencije RS za 
varnost prometa lokalnim skupnostim za 
sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju 
preventivnih programov ter izvajanju 
nacionalnih akcij na lokalni ravni. Tako 
je bil odobren predstavitveni prometni 
program JUMICAR, ki na praktičen in 
zelo zanimiv način otrokom predstavi 
konkretne prometne situacije pri vožnji 
motornih vozil. 

Predstavitve prometnega programa 
JUMICAR so se udeležili učenci 4. 
razreda Osnovne šole Pivka, Podružnične 
šole Šmihel in Osnovne šole Košana. Po 
teoretičnem izobraževanju v razredu so 
se tudi praktično preizkusili kot vozniki 
majhnih avtomobilov na prilagojenem 
vozišču s  prometno signalizacijo. Bilo 
je res poučno in nadvse zanimivo. Učili 
so se spoštovanja prometnih znakov 
in semaforja in obvladovanja vozila pri 
sicer primerno nizki hitrosti. Kljub temu ni 
manjkalo kritičnih situacij, a večina je le 
obvladala vozilo in pravila. Prav gotovo 
jim bo ta poučna demonstracija in praksa 
vožnje ostala v spominu in se bodo 
zavedali pomena urejenega in pravilnega 
ravnanja v prometu.

Ernest Margon
Predsednik SPVCP Občine Pivka 
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Vse uporabnike VGC Točka moči Krpanov dom Pivka obveščamo, da bo zaradi pojava korona 
virusa v naši regiji, po navodilih pristojnih služb, le-ta do 31. marca 2020 zaprta.

JEZIKOVNI
Veje so koristne, z njimi lahko prekrijemo gredico na vrtu ali pa 
jih uporabimo za kurjavo, če je potrebno. Vejice pa so lahko 
uporabne za marsikaj. Pa šalo na stran. Tokrat bom spregovorila 
o vejicah, ki jih uporabljamo, ko zapisujemo razne povedi. 
Vejice lahko postanejo prave »nagajivke«, če se pojavijo ob 
veznikih, kot so in, ali oziroma kot. Včasih ne vemo, ali bi jih 
zapisali ali ne. Pa poglejmo na primeru veznika ali, da si bomo 
lažje predstavljali. Veznik ali je podredni in priredni veznik. Kot 
podredni veznik pogosto uvaja vprašalne stavke. Pred njim stoji 
vejica, saj veznik ali uvaja odvisni stavek. Poglejmo primer. Ne 
vem, ali sem bila dovolj jasna. Če to prevedem v pogovorni 
jezik, dobim tako poved, ki nam je bolj domača. Ne vem, če 

sem bila dovolj jasna. Uporabila sem pogovorno varianto - 
veznik če. Tukaj pa že vsi vemo, da gre za odvisni stavek, ki 
izraža neke vrste negotovost. Veznik ali pa je tudi priredni v 
ločnem priredju. Tam pa ga uporabljamo za vezanje stavčnih 
členov ali stavkov, ki se med seboj vsebinsko izključujejo. V 
tem primeru pa vejice ne zapišemo in tudi ne prevajamo povedi 
v pogovorni jezik. Naj za primer zapišem tole. Danes nam ni 
jasno, ali bodo stranke oblikovale koalicijo in vlado ali pa 
bodo predčasne volitve. Vejice pred drugim ali nikakor ne 
zapišemo. Pa naj še kdo reče, da vejica ni pomemben element 
pravilnega zapisovanja besedil.

Irena Margon

Večgeneracijski center Primorsko-notranjske regije, projekt, 
zastavljen v okviru Ljudskih univerz, ki ima pod svojim okriljem 
šest Točk moči in je vzpostavljen od leta 2017, je v treh letih 
delovanja uresničil svoje poslanstvo, dosegel oziroma celo 
presegel vse zastavljene cilje, okrepil svoje aktivnosti ter se 
uspešno umestil v svoja lokalna okolja, kar dokazuje izjemna rast 
udeležencev, ki se udeležujejo številnih delavnic.
 
V prostorih Točk moči na območju cele regije so v lanskem 
letu tako izvedli 1849 dejavnosti, h katerim so pritegnili več kot 
17.515 obiskovalcev. Med najbolj obiskanimi so bile delavnice na 
temo zdravja, učenja tujih jezikov in delavnice za aktivno starost. 
Čeprav so dejavnosti, ki jih izvajajo, namenjene širokemu krogu 
ljudi, je glavni namen Točk moči opolnomočiti in izobraževati 
najranljivejše skupine prebivalstva, je na novinarski konferenci, 
ki je bila pripravljena v Ilirski Bistrici, izpostavila Romana Morano, 
vodja Ljudske univerze Ilirska Bistrica in Točke moči v Pivki.
 
VGC Krpanov dom Pivka, ki deluje v prostorih v Krpanovem 
domu, ponuja občanom možnost vsakotedenskih druženj in 
tudi drugih, načrtovanih in skrbno izbranih tematskih dogodkov. 
Kot najbolj uveljavljena v Pivki je nedvomno skupina ljubiteljic 

ročnih del, ki se redno sestaja ter pridno kvačka pod imenom 
Kvačkane nitke. Izpod njihovih rok nastajajo unikatne igrače. 
Skupina upokojenk sodeluje v projektu kvačkanja hobotnic za 
nedonošenčke, svoje igrače pa redno podarjajo tudi vrtcema v 
občini. Udeleženci so s svojimi izdelki v letu 2019 sodelovali tudi 
pri dveh razstavah, pripravili druženje za starejše in spregovorili o 
diskriminaciji starejših, v času poletnih počitnic pripravili delavnici 
za otroke… Nedvomno gre za projekt, ki je v letih, odkar poteka, 
pomemben člen in zgled medgeneracijskega sodelovanja.

DKH

Četudi je letošnja zima res mila, smo jo skušali odgnati s pustnimi 
maskami in sladkimi krofi. Jožica Ramšak nam je predstavila, 
na kakšen način si izboljšamo svoje počutje, razstrupimo 
telo po praznikih in podpremo imunsko odpornost, da zimski 
čas preživljamo brez viroz,  imamo več energije in z veseljem 
opravljamo svoje delo. V predavanju »Tudi vi se lahko prerodite« 

smo se seznanili z delovanjem popkovne čakre, ki je osnova 
za uspešno življenje. Omogoča uveljavljanje in krepitev moči 
jaza, ki je potrebna, da lahko sledimo svojim ciljem. Ponazarja 
voljo, občutek moči in identitete. Kvačkane in pletene igrače ter 
vsi ostali izdelki, ki nastajajo v okviru naših torkovih in petkovih 
druženj, so dobili decembra 2019 nove lastnike. Tako je skupina 
Kvačkane nitke vstopila v leto 2020 s praznimi košarami. Z delom 
bomo nadaljevali in še naprej ustvarjali unikatne igrače. 

10. aprila bomo z DU Pivka in Centrom za krepitev zdravja 
Postojna sodelovali pri organizaciji aktivnosti ob Dnevu zdravja, 
ki bo potekal v Krpanovem domu Pivka. Več o dogajanju si 
preberite na objavah Občine Pivka, v vseh družbenih medijih DU 
Pivka in VGC-ja.

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, na 
oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.tockemoci.si in 
facebook strani Ljudske univerze Ilirska Bistrica. 
Dosegljivi smo na tel. št. 714 50 22 ali  
meil: vgc.ilbistrica@gmail.com

Romana Morano
Strokovna delavka v VGC Točka moči Krpanov dom Pivka

KOTIČEK

TOČKE MOČI, PRILJUBLJENE IN IZJEMNO OBISKANE

TOČKA MOČI  VGC KRPANOV DOM PIVKA
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PODJETNIŠKO OKOLJE JE ZA MLADE POMEMBNO

NAJ PROSTOVOLJKE, PROSTOVOLJCI IN PROJEKTI LETA 2019!

Mladi za Pivko se zavedamo, da je 
podjetniško okolje pomembno za mlade. 
Zato smo v  novo leto vstopili z novimi 
spoznanji na področju podjetništva in 
administrativnega vidika poslovanja ter 
pogledali novosti, ki jih pričakujemo v 
letu 2020. Pogledali smo si iz praktičnega 
vidika, kaj pomeni biti podjetnik, motive 
za podjetništvo, kaj je funkcija lastnika, 

direktorja in zaposlenega, kako lahko v praksi izberemo obliko 
podjetja in kaj so razlogi za to. Sledile so osnove davkov in s 
tem povezane obveznosti ter praktični primeri v povezavi z 
obračuni. Na koncu smo si pogledali postopek ustanovitve s. p. 
in enostavne oblike d. o. o. ter kakšni pogoji v ozadju obstajajo. 

Predaval nam je Tomaž Stojanović, direktor NEC, Cerknica, 
vodja SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije (PNR).

Mladi za Pivko

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos osemnajstič zapored 
razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo 
izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski 
projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj 
mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. K prijavi 
v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije, 
neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje 
dejavnosti v letu 2019 vključevali prostovoljce, in sicer do 
30. marca 2020. 

Več informacij: https://www.1ka.si/a/250021, prostovoljec@mss.
si, 01 425 60 55 (Tanja Baumkirher). 

PROJEKTI, KI JIH NAČRTUJEJO MLADI V TEM LETU
Društvo Mladi za Pivko se v tem obdobju največ 
ukvarja s prijavami projektov in akcij ter s pomočjo 
posameznikom mladim, ki imajo idejo in željo prijave 
projekta ali akcije. 

Dogovarjamo se o posameznih idejah, ki so trenutno 
v obravnavi pri komisiji.

Nekatere od idej so:
- Center borilnih veščin, 
- Plezalni center,
- Računalniško multimedijski center Pivka,
- Hackaton Pivka / naredi Pivko po svojih željah,
- Coworking center Pivka, center inovativnega 
podjetništva za mlade.

Ideje so zanimive, upamo, da nam bo nekatere od 
njih uspelo izpeljati. 

Trenutno so v izvedbi delavnice v sklopu Računalniško 
multimedijskega centra Pivka (RMK), katerih namen 
je informiranje mladih na področju računalništva ter 
vseh aplikacij, ki mladim olajšajo življenje in učenje. 

RMK Center ima delovanje v skupnem prostoru v 
Krpanovem domu. Center deluje kot pomoč mladim 
na področju multimedijskih vsebin. Na voljo so tudi 
računalniki, ki si jih lahko mladi izposodijo ali pa 
uporabijo za pomoč pri izdelavi seminarskih nalog. 

Še vedno je veliko prostora za vse ideje, zato 
vabimo v naš krog posameznike ali skupino vseh, 

ki želijo idejo predati in svoj projekt izvesti. 

Vabljeni vsi, ki želite nekaj več narediti za vaš kraj in ste siti tega, da 
čakate ostale, da to naredijo. 

Mladi za Pivko
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BI RADI, DA VAM DOMA IZMERIJO RADON?
Uprava za varstvo pred sevanji že tretje leto 
zapored pričenja s sistematičnimi pregledi 
in izvajanji meritev radona v zasebnih hišah 
in stanovanjih. Meritve bodo opravili v tistih 
občinah, ki so na področjih z več radona ter v 
šolah in vrtcih po Sloveniji.

Meritve radona v zasebnih hišah in stanovanjih 
se izvajajo predvsem v tistih občinah, ki so 
na področjih z več radona. Na našem bližjem 
območju so to Bloke, Cerknica, Divača,  Hrpelje 
- Kozina, Pivka, Postojna, Sežana (glej sliko).

Število meritev je omejeno, uprava jih bo letos 
financirala 480.Meritve se izvajajo s pasivnimi 
detektorji, ki se jih postavi v bivalni prostor za 
čas od 60 do 90 dni. Več informacij: http://www.
radon-resitve.si/radon2020/.

Vir: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Stopnja prisotnosti radona v Sloveniji. Meritve na domu bodo izvajali predvsem v 

rdeče obarvanih občinah, dodatno pa tudi v oranžnih.

KOTIČEK ZA

MLADE
POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

BREZPLAČEN JAVNI PREVOZ ZA ŠPORTNIKE

Vpis za srednješolce
• 2. aprila 2020 - PRIJAVLJANJE ZA VPIS v 1. LETNIK 
SREDNJIH ŠOL.  

• 23. aprila 2020 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ. 

• med 16. junijem in 19. junijem 2020 - vpis oziroma izvedba 
1. kroga izbirnega postopka.

• 30. junija 2020 - vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu 
izbirnega postopka.

• 1. julija 2020 - objava prostih mest za vpis (spletna stran 
MIZŠ).

• 31. avgusta 2020 - vpis na srednje šole, ki imajo še prosta 
mesta.

Vpis za študente
• 15. aprila 2020 – kandidati boste obveščeni o stanju prve 
prijave (omejitev vpisa itd.).

• od 26. junija do 10. julija 2020 - preizkusi posebnih 
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih 
zavodih.  

• od 14. do 24. julija 2020 - izbirni postopek za prvi prijavni 
rok. Do 25. julija boste prejeli po pošti informacijo o tem, ali ste 
sprejeti na izbrano fakulteto.

• od 27. julija do najkasneje 17. avgusta 2020: VPIS sprejetih 
v prvem roku.

• od 20. do 28. avgusta 2020: DRUGI PRIJAVNI ROK za 
oddajo prijave za vpis.

• od 9. do 11. septembra 2020 - preizkusi posebnih 
nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti na visokošolskih 
zavodih 

• od 15. do 23. septembra 2020: IZBIRNI POSTOPEK za drugi 
prijavni rok. Do 24. septembra boste prejeli po pošti sklep o 
rezultatih drugega roka izbirnega postopka.

• od 24. do 30. septembra 2020: VPIS sprejetih v drugem 
prijavnem roku.

• od 24. do 25. septembra 2020 do 12.00: možnost zapolnitve 
še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih*.

• od 26. do 30. septembra 2020: vpis sprejetih v okviru 
možnosti za zapolnitev še prostih mest*.

S 1. februarjem imajo registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, 
tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Nova pravica sicer ne velja za 
mestni promet, kot je na primer Ljubljanski potniški promet.

Kot so pojasnili na Olimpijskem komiteju Slovenije, si skupaj z Združenjem športnih zvez že več let prizadevajo za olajšanje prevoza 
registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku 
lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika.
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PLAKETA CIVILNE ZAŠČITE LETOS PGD ZAGORJE OB 
130-LETNICI DELOVANJA
V počastitev dneva Civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca, 
je tokrat v Starem trgu pri Ložu potekala osrednja regijska 
prireditev s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Med prejemniki priznanj so bili tudi letos pivški predstavniki. S 
plaketo je bilo odlikovano PDG Zagorje kot najstarejše gasilsko 
društvo v občini Pivka, ki letos praznuje 130-letnico delovanja.

V imenu vseh občanov izrekamo vsem, ki 
kakorkoli pomagajo v primeru naravnih in 
drugih nesreč, velik hvala. PDG Zagorje pa 

čestitke za prejeto odlikovanje in praznovanje 
tako visokega jubileja.

Osrednje regijske prireditve s slovesno podelitvijo priznanj 
so se udeležili podžupan Boris Rebec ter predstavnika PGD 

Zagorje, Bojan Fatur in Tomaž Česnik.

Društvo z več kot 200 člani je aktivno na operativnem področju. Operativni člani društva imajo opravljeno večje število 
dopolnilnih izobraževanj za potrebe gasilske službe. Opremljeno je z znanjem in opremo za gašenje tako notranjih 
požarov kot tudi požarov v naravi. Njihovi člani se vedno odzovejo klicu na pomoč in pomagajo prizadetim pri različnih 
naravnih in drugih nesrečah. Poleg osnovnih nalog javne gasilske službe je društvo aktivno tudi na področju Civilne 
zaščite. Ima usposobljeno in opremljeno ekipo prve pomoči, ki že nekaj let sodeluje na regijskih preverjanjih. Usklajeno 
sodelujejo z ostalimi gasilskimi društvi v svoji okolici ter z Občino Pivka. Društvo je zelo dejavno pri mladinskih 
usposabljanjih, tekmovanjih in nenazadnje tudi pri prostovoljnem delu v gasilskem domu, ki je v zadnjih letih dobilo 
prenovljen izgled. Prostori gasilskega doma predstavljajo pomemben prostor druženja mladih in malo manj mladih v 
vasi.
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Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je 
s predstavniki prostovoljnih gasilskih 
društev v občini Pivka in Gasilsko 
zvezo Postojna podpisal Pogodbo o 
financiranju javne gasilske službe za 
leto 2020.

Občina Pivka bo v letu 2020 namenila 
54.000 EUR sredstev za redno dejavnost 
prostovoljnih gasilskih društev, 3.000 
EUR za delovanje gasilske mladine 
ter 4.000 EUR za opravljanje vozniških 
izpitov C kategorije. 6.000 EUR pa 
Občina Pivka namenja za delovanje GZ 
Postojna. 

Sredstva iz požarne takse se razdelijo 
tako, da se 10.000 EUR nameni za 
nabavo podvozja gasilskega vozila GVC 
16/15 za potrebe PGD Pivka, 2.666,66 
EUR se nameni PGD Košana, 2.666,67 
EUR se nameni PGD Zagorje, 2.666,67 
EUR pa se nameni PGD Palčje. 

20.000 EUR Občina Pivka namenja 
prostovoljnim gasilskim društvom za 
osebno zaščitno opremo, in sicer PGD 
Pivki 5.000 EUR, PGD Košani 6.000 
EUR, PGD Palčju 5.000 EUR in PGD 
Zagorju 5.000 EUR. Za vzdrževanje 
gasilskih domov pa Občina Pivka 
namenja skupaj 20.000 EUR, in sicer  

FINANCIRANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020

DKH

PGD Palčju 12.000 EUR za fasado in okna  ter  PGD Košani 8.000 EUR za pridobitev 
dokumentacije.

Predvidoma bo v letošnjem maju za PGD Pivka na razpolago tudi kombi OŠ Pivka, ki ga 
bo PGD Pivka opremilo po tipizaciji GVM-1. Izvedba nabave in nadgradnje gasilskega 
vozila GVC 16/15 za potrebe PGD Pivka je definirana v Pogodbi o oddaji javnega naročila 
z dne 20.11. 2019, sklenjeni med Občino Pivka, PGD Pivka in podjetjem ROSENBAUER 
d.o.o. iz Gornje Radgone v višini 315.000 EUR.

Občina Pivka
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NOVO VODSTVO KORONARNEGA DRUŠTVA POSTOJNA
Člani Koronarnega društva Postojna, ki med drugim vključuje 
tudi občane iz pivške občine, so na občnem zboru dne 14. 
februarja 2020 izvolili novo predsedstvo. Soglasno so potrdili, da 
vajeti vodstva prevzame mag. Lidija Zadel, ki je nasledila Janeza 
Čučka, kateri je svoje delo uspešno opravljal celih osem let. Ob 
tej priliki so ji zaželeli še nadaljnje uspešno vodenje društva. Za 
podpredsednika pa  je bil izvoljen Matjaž Anžič. Novo vodstvo se 
bo še naprej trudilo, zlasti pri pridobivanju novih članov kot tudi pri 
pridobivanju donatorskih in sponzorskih sredstev, da bodo lahko 
še nadalje izvajali svoj zastavljen program, zlasti pri: strokovnem 
izvajanju telesne dejavnosti v Postojni, Prestranku in Pivki pod 
vodstvom usposobljenih vaditeljev; organiziranju mesečnih 
pohodov; organiziranju predavanj v smislu izobraževanja o 
zdravju in zdravem prehranjevanju; pravilni uporabi defibrilatorja 
(AED). Velik in pozitiven pomen za bolnike je zlasti v druženju, 
kot so: organizirani izleti, druženju ob pikniku ob koncu telovadne 
sezone; skratka, vse kar prispeva k izboljšanju zdravega 
življenjskega sloga in psihofizičnega stanja posameznika.

V POSTOJNI NOV KROG 
SLIKANJA ŽENSK V 
PROGRAMU DORA
Z marcem se je v Postojno ponovno vrnila mobilna 
enota programa DORA. Na slikanje dojk bo do oktobra 
povabljenih preko 5.500 žensk med 50. in 69. letom iz 
občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. V 
zadnjem krogu slikanja žensk pred dvema letoma se 
je vabilu na preventivno mamografijo odzvalo 69% 
vabljenih žensk. Mobilna enota programa DORA stoji ob 
Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna.

Sodelavci programa DORA spodbujajo ženske, da se 
udeležijo slikanja dojk. Z mamografijo lahko zgodaj odkrijejo 
bolezenske spremembe v dojki, ko jih ženska še ne more 
zatipati pri samopregledovanju ali njen zdravnik s kliničnim 
pregledom. Odkrivanje majhnih rakov (manjših od 10 
mm) pomeni večjo možnost ozdravitve. Prav tako je samo 
zdravljenje manj obsežno, kakovost življenja bolnic pa višja. 

Več informacij:
Vesna Škrbec, svetovalka za odnose z javnostmi

Onkološki inštitut  Ljubljana I Državni presejalni program za 
raka dojk DORA

telefon: 01 587 90 46; mobitel: 041 256 531; 
elektronska pošta: vskrbec@onko-i.si 

ZA DOSTOJNO ŽIVLJENJE Z 
MOŽGANSKO KAPJO
V Postojni že dobro leto deluje klub bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo (CVB). Klub deluje v sklopu 22 klubov v Sloveniji. 
CVB klub Postojna ima že 16 članov iz občin Cerknica, Ilirska 
Bistrica, Pivka in Postojna, s katerimi se srečuje enkrat na dva 
meseca. Srečanja so v prostorih društva upokojencev Postojna 
na Ulici 1. maja 2c. Na srečanjih si bolniki izmenjujejo izkušnje 
o premagovanju bolezni, za člane so organizirana razna 
predavanja, delavnice, izlete, terapije v zdraviliščih…

Vabljeni vsi, ki vas zanima delo v klubu in druženje, da se 
nam pridružite. 

Kontakt: Vlasta Andlovec predsednica kluba
GSM: 030 624 327
G-mail: vandlovec57@gmail.com 

Dušan Kafol

Na fotografiji predsednik združenja g. Milan Čuček, 
predsednica kluba Postojna ga. Vlasta Andlovec in referent za 

stike z javnostjo g. Dušan Kafol
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Vse premalo se zavedamo, da je ta moderni čas - čas, ki ima zelo 
hiter tempo, stresne situacije, izgorevanje in podobne situacije, ki 
zelo negativno vplivajo na telo in vsled tega lahko izzovejo srčno-
žilna obolenja. Zato v društvu apelirajo na slehernega, da pomisli 
malo tudi na svoje zdravje – dokler ga še ima.  Namreč preventiva 
je vsekakor prej dobrodošla kot kurativa. Star slovenski pregovor 
pravi: »Zdrav človek ima tisoč želja – bolan pa samo eno!«. 

Še posebej pa v svojo sredino vabijo osebe s srčno žilnimi 
obolenji  in bolnike, ki imajo simptome srčno žilnih obolenj, 
ali so dedno nagnjeni k tem boleznim, saj z udeležbo na 
rehabilitacijski vadbi izboljšajo svoje zdravstveno stanje.

Več o delovanju društva si lahko ogledate na spletni strani 
društva: koronarno-postojna.si ali nas obiščite na face book: 
Koronarno društvo Postojna. Vsem želimo dober srčni utrip! 
 

Koronarno društvo Postojna
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VABIMO VAS NA TEČAJ ZA SVOJCE IN DRUGE, KI DOMA 
SKRBITE ZA STAREJŠEGA BLIŽNJEGA
»Minevajo štiri leta, ko se je iz bolnice vrnila moja tašča. Po hudi 
bolezni so njene mišice zelo hitro splahnele. Prej močna kmečka 
ženska se je domov vrnila skoraj negibna, v plenicah, zabuhla 
zaradi mnogih zdravil. Vsi domači smo bili v velikem strahu, kako 
bomo zmogli negovati moževo mamo. Življenje se je za njo in 
za domače popolnoma spremenilo. Treba je bilo dobiti bolniško 
posteljo, plenice, mazila, povoje za povijanje nog, invalidski 
voziček… Nič nismo vedeli, nič nismo znali. V veliko pomoč 
nam je bila patronažna služba s svojimi informacijami in nasveti. 
Priporočila mi je tudi tečaj za družinske oskrbovance, katerega 
so vodili člani Inštituta Antona Trstenjaka in njihovi gosti. Na 
teh tečajih smo se udeleženci res veliko naučili, kako pomagati 
ostarelemu in kako poskrbeti tudi zase. Hvala inštitutu, vsem 
njihovim zaposlenim in lepo pozdravljeni.« (udeleženka tečaja iz 
Grosuplja)

Zgodb ljudi, ki so se postopoma ali čez noč znašli v vlogi 
oskrbovalca svojca, je veliko. Raziskave kažejo, da v tem 
trenutku približno vsak deseti prebivalec Slovenije skrbi za 
starega ali invalidnega svojca ali soseda in mu tako omogoča, 
da živi v svojem lastnem domu. Tem ljudem strokovno rečemo 
družinski oskrbovalci. Z veliko mero družinske odgovornosti in 
ljubezni opravljajo nenadomestljivo, velikokrat skrito in plemenito 
delo, a tudi zahtevno delo. Samo pomislimo na to, da v domovih 
za stare ljudi številni uslužbenci in strokovnjaki poklicno skrbijo za 
stanovalce. Doma pa je človek za mnogo stvari sam, velikokrat 
ob lastnem delu. Zato je prav, da dobi in poišče ustrezno podporo 
in pomoč. V sklopu Starosti prijazne občine, bomo zato Inštitut 
Antona Trstenjaka in Občina Pivka organizirali tečaj za družinske 
oskrbovalce in tiste, ki boste ta znanja potrebovali v prihodnje – 
potekal bo v Košani. Na tečajih udeleženci izmenjavajo svoje 
izkušnje in pridobijo praktična znanja in veščine potrebne pri 
oskrbi (kako se lepo pogovarjati s svojcem, o demenci, o negi, 
kako poskrbeti za lastno zdravje, umiranje in žalovanje itd.). 
Tečaj je sestavljen iz desetih tedenskih srečanj, ki trajajo do dve 
uri in pol. Potekal bo od oktobra do decembra, potem pa bodo 
imeli udeleženci možnost, da se še naprej mesečno dobivajo v 
skupini svojcev.

Tudi vi brezplačno oskrbujete in negujete starejšega ali 
invalidnega soseda, prijatelja, svojca – ata, mamo, moža, 
ženo, taščo, tasta, stare starše itd.? Ali pa se bo to zgodilo 
v prihodnje? Pokličite na telefonsko številko 05 72 10 100 
(Družbene dejavnosti, Jana Knafelc Strle) in se prijavite na 
tečaj. Prijavnica je na voljo na spletni strani in v sprejemni 
pisarni občine Pivka. Zaradi priporočil zdravstvene stroke in 
prisotnosti Koronavirusa COVID-19 se bo tečaj pričel izvajati 
v JESENI IN NE SPOMLADI, kot je bilo sprva predvideno. 
Tečaj je brezplačen, število mest je omejeno.

Občina Pivka

Eno od osnovnih načel programa Svetovne zdravstvene 
organizacije Starosti prijaznih skupnosti in slovenske mreže 
starosti prijazne skupnosti je, da je tisto, kar je v skupnosti 
prijazno starosti, prijazno tudi za vse druge generacije. 
Poglejmo preprost primer: pločniki z znižanimi robniki so prijazni 
tako za starejše ljudi na vozičkih in za invalide kot za mamice 
z vozički. Iz tega načela tudi sledi, da nič, kar škodi drugim 
generacijam, ne more biti prijazno starejšim ljudem, za kar se 
bomo trudili tudi v občini Pivka. Vse tri generacije smo namreč 
druga z drugo neločljivo povezane in usodno soodvisne. Vsaka 
generacija drugima dvema daje in od njiju prejema. To načelo 
se je udejanjilo tudi s tremi predavanji doktorja Jožeta 
Ramovša pod skupnim naslovom »Sožitje v družini«. Prvo 
je potekalo v ponedeljek, 3. februarja v Dolnji Košani, 
drugo 4. februarja v Šmihelu, 14. februarja pa v Zagorju, 
obiskovalce je pozdravila tudi gospa podžupanja Jana 
Gržinič. V Dolnji Košani se je predavatelj Jože Ramovš 
osredotočil na komunikacijo v družini, v Šmihelu na odnos 
med nami samimi in drugimi v družini, v Zagorju je bila tema 
sožitje med generacijami v družini. Obiskovalci predavanj 
so se med drugim seznanili z načini pozitivne komunikacije, 
ki rodi dobre sadove ne samo med starejšimi in mlajšimi, 
temveč tudi med partnerjema. Spoznali so, da obstaja na videz 
enostaven, v realnem življenju pa dokaj zahteven proces, 
poimenovan »prižiganje lučke«. To pomeni, da na drugi osebi, 

npr. oskrbovani osebi, partnerju, sosedu, sodelavcu najdemo 
nekaj, kar nam je na njem všeč, prijetno stran tega človeka, 
njegovo pozitivno lastnost. S tem se naši možgani usmerijo 
v pozitivno doživljanje drugega, naše telo se sprosti, lažje se 
lepše vedemo do njega. Sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka 
upamo, da boste tako tisti, ki ste se predavanja udeležili kot 
tisti, ki berete ta prispevek v tem mesecu, doživeli veliko lepih 
lučk v vaši družini in sorodstvu, pri delu in doma.

Inštitut Antona Trstenjaka

KAR JE V SKUPNOSTI PRIJAZNO STAROSTI, JE PRIJAZNO TUDI 
ZA VSE DRUGE GENERACIJE



SOPOTNIKI PIVKA VSTOPILI V NOVO 
LETO S STOTIM UPORABNIKOM
Tudi v tem letu bomo Sopotniki vsakodnevno uresničevali svoje poslanstvo in 
z brezplačnimi prevozi vsakodnevno pomagali starejšim do najosnovnejših 
opravkov, do njihove samostojnosti. V decembru 2019 smo v evidenco vpisali 
stotega uporabnika, ki smo mu pomagali ter ga iz vasi pripeljali k zdravniku v 
Pivko. Največ poti je bilo namenjenih iz Pivke in  pivških vasi v Zdravstveno 
postajo Pivka in v Zdravstveni dom Postojna. Vozili smo tudi v Bolnišnico Izola, 
Bolnišnico Šempeter, Bolnišnico Sežana in v Ljubljano. Starostnike smo spremljali 
po najrazličnejših opravkih na banko, pošto, v trgovine, na pokopališče, na obiske 
itd. Pri opravkih so prostovoljni vozniki starejšim pogosto nudili spremstvo, pomoč 
pri nakupovanju ali pa zgolj prijetno družbo med vožnjo. Naši prostovoljci so 
srce Sopotnikov! Vsakodnevno namenijo čas za pomoč starejšim, ampak sami 
so skromni in največkrat odgovorijo, da jim starejši vračajo s hvaležnostjo in da jih 
žene misel konec dneva, da so danes naredili nekaj dobrega. Sicer je med vožnjo 
po opravkih v našem avtomobilu vedno veselo, še posebej, če združimo prevoze 
in skupaj odpeljemo več uporabnikov. 

DAN ODPRTIH VRAT V CENTRU ZA KREPITEV 
ZDRAVJA

V februarju smo v Centru za krepitev zdravja drugič organizirali 
Dan odprtih vrat z namenom, da obiskovalcem predstavimo naše 
aktivnosti in se jim tako približamo. 

Naš osnovni namen je namreč širiti zavest o pomenu preventive 
zdravja po načelih zdravega življenjskega sloga. Obiskovalci so 
si na dnevu odprtih vrat lahko izmerili krvni pritisk, krvni sladkor in 
vrednost celokupnega holesterola ter nasičenost krvi s kisikom. 
Ponujena jim je bila možnost analize telesne sestave in izračun 
biološke starosti telesa, test moči rok, prepoznavanje stanja 
sproščenosti/napetosti. 

Obiskovalci so lahko obnovili znanje prve pomoči oz. temeljnih 
postopkov oživljanja ter se preizkusili, kako učinkoviti so 
pri razkuževanju rok, pravilni higieni zob, rednem samo 
pregledovanju dojk in mod, pravilnem izboru živil… V Centru 
za krepitev zdravja so poleg diplomiranih medicinskih sester 
prisotni tudi drugi strokovnjaki: psihologinja, dietetičarka in 
fizioterapevtka. Vse naštete aktivnosti so v Centru za krepitev 
zdravja za uporabnike brezplačne, vključno z individualnimi 
svetovanji in jih lahko pri nas opravite kadarkoli, zaželena je 
le predhodna prijava. Naše aktivnosti, zdravstveno-vzgojne in 
psiho-edukativne delavnice ter dogodke spremljajte na spletni 
strani Zdravstvenega doma in Facebook strani. Vabljeni.

Kontaktni podatki: 
Zdravstveni dom 
dr. Franca Ambrožiča
Center za krepitev zdravja
Prečna ulica 2
6230 Postojna

Spletna stran: 
https://www.zd-po.si
Elektronski naslov: 
ckz@zd.po.si
GMS: 031 363 448
TEL: 05 700 04 00
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Velika noč, prelepi praznik
nam z rožami je zasijal 
in v veličastni je lepoti 
Gospod in kralj iz groba vstal. 
Blagoslovljene velikonočne praznike in veliko sreče 
ter medsebojnega razumevanja.

Sodelavke in sodelavci 
Župnijske Karitas Pivka

Zopet je velika noč 
vse tako je kot nekoč. 
Kristus je od mrtvih vstal, 
novo nam življenje dal. 
Zvon se v jutro oglasi, 
pesem radostno doni.

odbor za Sveto Trojico

PREPOVED KURJENJA V 
NARAVNEM OKOLJU

Občinski štab Civilne zaščite Občine Pivka je 
s 15. marcem, do preklica, izdal odredbo o 

prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju 
občine Pivka.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju 
prepovedi, tako da bodo prostovoljni gasilci na 

voljo za potrebe zagotavljanja pomoči prizadetim 
zaradi širjenja koronavirusa.



Veliko starostnikov živi daleč od mestnih središč in jim »skok« do 
mesta predstavlja velik napor. Kot prostovoljec lahko pomagate 
sočloveku in svoj prosti čas namenite starejšim, ki bodo hvaležni 
vaše pomoči. Če bi želeli tudi vi pomagati starejšim in radi vozite, 
se nam lahko pridružite tako, da pokličete na telefonsko številko  
051 657 555.

Če bi potrebovali tudi vi prevoz k zdravniku, v trgovino ali imate 
kakšen drug opravek in ste starejši od 65 let, nas le 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 nato lahko mirno čakate svoj opravek.
Veseli bomo Vašega klica.

VLOMI V STANOVANJA – POSKRBIMO ZA SVOJE PREMOŽENJE
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Martina Stegel,
Koordinatorka enote Pivka

MOTORISTI NA CESTI – BODIMO PREVIDNI!
Z lepšimi dnevi in pomladjo se na ceste vračajo motoristi, ki bodo 
vse do jeseni pogosti udeleženci v cestnem prometu. Ker se 
območje PP Postojna nahaja na priljubljeni trasi med Primorjem 
in osrednjo Slovenijo, se na naših cestah poveča nevarnost 
prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih vozil. Na 
cestah je zato potrebna še dodatna pazljivost in spremljanje 
prometa, saj so motoristi zaradi ozke silhuete slabše vidni in se 
nam lahko v ogledalih hitro “izmuznejo”. Že širina svinčnika v 
iztegnjeni roki lahko popolnoma zakrije motorista, oddaljenega 
30 metrov. Vsem voznikom motornih vozil, predvsem 
voznikom osebnih vozil, traktorjev in tovornih avtomobilov 
svetujemo, naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni 
tudi na motoriste.

Na drugi strani pa morajo motoristi in mopedisti še dodatno 
poskrbeti za svojo varnost in uporabljati zaščitno opremo in 
čelado, prilagoditi hitrost vožnje razmeram na cesti, oziroma 
upoštevati omejitev hitrosti. Pri tem naj ti nosijo svetla odsevna 
oblačila in imajo vedno prižgane luči, ker pa je spomladi asfaltna 
površina hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti 
pnevmatik, vozišča so še polna udarnih jam in peska od zime, pa 
tudi sposobnost obvladovanja motorja v nekaj mesecih nekoliko 
upade, je priporočljivo pred daljšo vožnjo osvežiti spomin s krajšo 

kondicijsko vožnjo. Vsem voznikom enoslednih motornih 
vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno previdni, 
hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti in 
omejitvam ter predvsem svojim sposobnostim!

Motoristom tudi predlagamo, da se udeležijo preventivne 
delavnice, namenjene motoristom, kjer pridobijo tako 
teoretične kot praktične veščine za varnejše obvladovanje 
vožnje motornega kolesa. Usposabljanja bodo potekala v 
avtocestni bazi Postojna, Industrijska cesta 3, v naslednjih 
terminih:
• v soboto, 11. aprila 2020 ob 9.00 uri, 
• v soboto, 18. aprila 2020 ob 9.00 uri, v soboto, 25. aprila 
2020 ob 9.00 uri,
• v soboto, 9. maja 2020 ob 9.00 uri,
• v soboto 16. maja 2020 ob 9.00 uri. 

V času od 23. 3. 2020 do 5. 4. 2020 
bomo policisti poostreno izvajali 
nadzor prometa z namenom 
izboljšanja varnosti motoristov in 
drugih enoslednih vozil.

Policijska postaja Postojna

Policisti PP Postojna imamo v zadnjih mesecih polne roke dela 
z obravnavo občanom zelo neprijetnih dogodkov – vlomov v 
stanovanja in stanovanjske hiše. Vlomilci si v večini primerov 
izberejo čas za vlom v večernih urah (neposredno po stemnitvi), 
ko so lastniki zaradi različnih obveznosti odsotni, saj se takrat 
lahko neopazno približajo objektu ter vanj nasilno vstopijo. 
Občane bi policisti želeli opozoriti na samozaščitno ravnanje, 
saj je to v boju proti nepridipravom najučinkovitejše. Občanom 
svetujemo, da ko v hiši ni nikogar, pustijo luč prižgano, takšno, 
ki bo vidna z ulice ali ceste. Nikar naj ne razglašajo svoje 
odsotnosti. Puščanje vidnih sporočil do kdaj jih ne bo doma 
in sporočil na telefonskem odzivniku, ki se glasijo kot 'smo na 
smučanju, vrnemo se' ta in ta dan ni najpametnejša izbira. Prav 
tako objave na socialnih omrežjih tatovom bistveno olajšajo 
delo. Ključev stanovanja oz hiše naj ne puščajo v poštnem 
nabiralniku, pod predpražnikom ali pod cvetličnim lončkom, saj 
so tako lahko dostopni vlomilcem. Vsako malomarno ravnanje, 
puščanje odprtih in priprtih oken, tudi v zgornjih etažah, 
odklenjenih vrat, slabo varovanih vložkov cilindričnih ključavnic, 
puščanje orodja, lestev in drugih pripomočkov ob hiši je lahko 
v veliko pomoč vlomilcu, da obišče in pregleda njihove bivalne 

prostore. Policisti smo vse prevečkrat priča vlomom, ko vlomilci 
odnesejo obilen plen v obliki zlatnine in večjih količin denarja. 
Nakit večje vrednosti, gotovino ter vrednostne papirje je najbolje 
hraniti v bančnem sefu, večje vsote gotovine pa na bančnem 
računu. Občani moramo biti pozorni na neznane in sumljive 
osebe, ki jih opazite v bližini hiše, v vašem naselju ali soseski. 
O opaženju oseb ali vozil, ki ne sodijo v vaše okolje je najbolje 
obvestiti Policijo na št 113 ali Policijsko postajo Postojna na 
telefonsko številko 05 703 34 00. Pomembni podatki, ki bodo 
policistom pomagali pri izsleditvi sumljivega vozila in oseb so 
opis osebe, čas in prevozno sredstvo ter registrska številka le 
tega. V primeru vloma je pomembno, da takoj obvestite policijo 
in počakate zunaj stanovanja ali hiše, do prihoda policistov. 
Policiste tudi seznanite z vsemi spremembami, ki ste jih izvedli v 
hiši, do njihovega prihoda. Odveč tudi ni opozorilo, da občani ne 
nasedajo lažnim »prodajalcem«, »serviserjem« in » delavcem«, 
saj ti občana zamotijo v tolikšni meri, da njihov sostorilec medtem 
preišče prostore stanovanja ali hiše ter nemoteno izvrši tatvino.

Urban Troha
Višji policist - vodja policijskega okoliša

POLICIJA SVETUJE
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SMUČARSKI KLUB PIVKA

ZA HEC – Društvo za razvijanje idej

O KLUBU
Smučarski klub Pivka je eden večjih smučarskih klubov na 
območju Primorske, saj šteje kar 250 aktivnih članov. Klub, ki ga 
je v letu 1976 vzpostavila skupina prostovoljcev, je v dobrih 40-
ih letih prerasel v enega izmed pomembnejših športnih akterjev 
na naših koncih, saj že kar nekaj generacijam na Pivškem nudi 
podporo tako pri ljubiteljskem kot tekmovalnem smučanju, 
priložnost za druženje s podobno mislečimi, zelo veliko energije 
pa vlagajo tudi v spodbujanje zdravega življenjskega sloga pri 
otrocih in družinah v celoti. 

IZPOSTAVLJEN PROJEKT/DOGODEK
Poleg organizacije rednih smučarskih zimovanj za otroke, ki 
so resnično priljubljena in številna ter podprta s strokovno 
usposobljenimi vaditelji, si v klubu prizadevajo, da bi 
rekreacijskim smučarjem zagotovili čim več priložnosti za užitke 
na belih strminah ter s tem povezanih aktivnosti. Organizirajo 
enodnevne smučarske izlete, smučarski sejem, smučarske šole…

O DRUŠTVU
Društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2007, združuje osebe, ki 
ljubiteljsko ali profesionalno delujejo na področju kulture, 
športa, izobraževanja, pri ohranjanju kulturne dediščine, ljudskih 
običajev in lokalnega razvoja. Član društva lahko postane vsak, 
ki želi pomagati s svojo voljo in znanjem pri ohranjanju vaške, 
kulturne in druge dediščine še za naslednje rodove, skrbi za 
urejenost kraja ter bogati medčloveške in vsakršne odnose v vasi 
in okolju. V društvu so trenutno glasbeno aktivne sledeče sekcije: 
Sláinte ol' Friend (žanr: irska glasba), Ansambl Ikebana (žanr: 
rokenrol s harmoniko), Clean-up crew (žanr: punkrokerski). 
Člani društva pomagajo organizirati lokalne dogodke, za 
popestritev le-teh s kratkimi skeči ali vodenjem pa se občasno 
angažira tudi dramska sekcija društva.

IZPOSTAVLJEN PROJEKT/DOGODEK
V preteklosti je bila paradni konj društva prireditev »Ta jači na 
brjači«, ki pa se je prenehala s prekinitvijo delovanja tamburaške 
sekcije v Dolnji Košani. Kot popestritev kulturnega utripa v 
Košanski dolini se sedaj vsakoletno odvija prireditev Hec'n'fest, 
katere namen je predstavitev sekcij društva in kvalitetno druženje 
članov društva, ki pripomore h krepitvi medosebnih odnosov in 
omogoča razvijanje organizacijskih sposobnosti. Obiskovalcem 
želimo ponuditi paleto raznovrstnih glasbenih zvrsti, obenem pa 
okrepiti sodelovanje med samimi glasbenimi skupinami v dolini 
in med mladimi in starimi spodbujati zanimanje za raznolike 
oblike glasbenega delovanja. Društvo redno organizira tudi 
tradicionalno Pustno povorko za otroke in Miklavževanje. 

Prečna ulica 1
6257 Pivka
 
Slavko Petrc, predsednik kluba, slavko.petrc@gmail.com

Dolnja Košana 47
6256 Košana

e-naslov: zahec.drustvo@gmail.com
https://www.facebook.com/Društvo-Za-hec- Predsednik društva: Martin Orel

Na obisku po društvih in klubih naše občine 
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KULTURNO DRUŠTVO JURŠČE

DRUŠTVO ZA KRAJEVNO ZGODOVINO IN KULTURO LIPA PIVKA

O DRUŠTVU
KD Juršče je bilo ustanovljeno leta 2006. Delovanje društva je 
postavljeno na evropske, narodne in krščanske temelje. S svojim 
delovanjem želi spodbuditi kulturno delovanje, ohranjati zelo 
posebno jurško narečje in povezati vaščane. V društvu je veliko 
prostora namenjenega mladim, domoljubju in sožitju generacij. 
Delovanje KD je v našo vas Juršče prineslo velik kulturni 
preporod. Želimo obuditi ljubezen do lepe slovenske besede, 
poezije, proze in ljudske pesmi. Naša naloga je vzgoja za ljubezen 
do domovine Slovenije, naše zemlje in temeljnih vrednot. 

IZPOSTAVLJEN PROJEKT/DOGODEK
Posebej smo ponosni na izdajo prve knjige, avtorice Irene Uršič 
z naslovom »Na jurški zemlji«. Ob izidu je Silvo Fatur napisal: 
»Najmlajša, četudi že štiristoletna vas je dobila svojo knjigo… 
Jurščani so upravičeno ponosni, saj so s to knjigo dobili v roke 
rojstni list svoje vasi.« Prav tako nam veliko pomeni druga knjiga, 
ki nosi naslov: Na Jurščah sem doma. Avtor knjige je domačin 

Ignac Sedmak. V veliko zadovoljstvo nam je predstavitev knjige  
»Poezije«, prve učiteljice na Jurščah, Štefanije Knafelc Pečar. 
Zbornik: Naših deset let je društvo izdalo leta 2016.  Leta 2019 je 
društvo prejelo občinsko priznanje. 

O DRUŠTVU
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1996 in od takrat dalje si 
prizadevamo slediti ciljem, ki krepijo naš kulturni in duhovni 
razvoj. Dejavnosti je veliko: kulturni večeri z znanimi osebnostmi 
(iz slovenskega kulturnega prostora in zamejstva), povezovanje 
drugih društev pri občinskih prireditvah, delo z mladimi na 
različnih področjih (delavnice, lutkarstvo), družabna in kulturna 
srečanja (pohodi, čajanke, predavanja), raziskovanje kulturne 
dediščine in krajevne preteklosti in zgodovine, izdajanje knjig na 
temo krajevne zgodovine in jubilejnih dogodkov kraja in ljudi.  

IZPOSTAVLJEN PROJEKT/DOGODEK
V čast si štejemo, da smo društvo, ki je izdalo že osem publikacij 
in imeniten spominek - repliko kamnitega pivškega križa. Naše 
knjižne izdaje so obogatile spomin na preteklost, na znane 
osebnosti in dogodke, ki so zaznamovali življenje na Pivškem. 
To so: knjižica ob 130. obletnici tabora na Kalcu, zbornik o dr. 
Antonu Požarju, zbornik Ti imaš ključe ob 60. obletnici pivške 
župnije, pesmi Ludovike Kalan, 2 vodnika Po poteh kamnitih 
križev, zbornik ob 20. obletnici društva, knjiga ob 160. obletnici 
južne železnice. Naslednji projekt bodo zbrana dela Ludovike 
Kalan ob 120. obletnici rojstva.

Juršče 65
6257 Pivka

Kontakt 040 674 585 Predsednica društva: Majda Žužek

Krajši naziv: KD Lipa Pivka
Prečna ulica 2
6257 Pivka

E – pošta: irena.margon@gmail.com

Spletna stran: www.kdlipa.si, 
za stare razglednice pa: 
www.stare-fotografije.kdlipa.si
FB - @KD.LIPA.PIVKA

Predsednica društva: 
Irena Margon (031 380 340)
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V prvi številki letošnjega Pivškega lista smo se srečali s prijazno 
in dobro poznano poštarico Tanjo Hren. Ob koncu pogovora smo 
jo zaprosili, naj predlaga gosta za naslednji pogovor. Izbrala je 
zanimivega človeka, mesarja Bogdana Grilja iz mesnice J & B. 
Prijazno se je odzval našemu povabilu k pogovoru. 

Pozdravljeni! Se lahko na kratko predstavite? Iz 
kakšne družine izhajate? Kaj vas je pripeljalo do 
poklica mesar?
Lepo pozdravljam bralce Pivškega lista. Prihajam iz vasi Dolnji 
Zemon blizu Ilirske Bistrice  iz delavske družine. Moj oče je bil 
po poklicu mesar, mama pa je bila gospodinja, kot je bilo v tistih 
časih pogosto v družinah. Oče je bil zaposlen v klavnici v Ilirski 
Bistrici. Bil sem še otrok, ko me je oče včasih vzel s sabo na 
delo, kjer sem opazoval potek dela. Spoznal sem, da mi je delo 
všeč in po končanem osmem razredu sem se odločil, da bom 
postal mesar. Dal sem vlogo za vajenca v Kmetijski zadrugi v 
Ilirski Bistrici. Bil sem sprejet, šel sem na šolanje v Maribor in 
šolo uspešno zaključil. Nato sem odšel v vojsko. Po končani 
vojaščini sem se v aprilu po naključju znašel v mesnici v Pivki, 
kjer je Kmetijska zadruga imela svojo poslovalnico. Pristal sem v 
njej in od takrat dalje delam vso delovno dobo v mesnici.

Kakšna je bila vaša začetna poklicna pot? Kako se 
je nadaljevala? Koliko časa že imate samostojno 
podjetje?
Moja poklicna pot se je začela s praktičnim delom v mesnici 
v Pivki s 1. majem leta 1973. Vmes sta bili dve leti dela v 
poslovalnici v Postojni. Leta 2000 pa sva s sodelavcem Jožetom 
Šestanom začela samostojno pot. Odločila sva se za samostojno 
podjetje in postala solastnika. Ker takratni zadrugi ni kazalo 
najbolje, je bilo potrebno nekaj ukreniti. Odkupila sva staro hišo, 
eno najstarejših v Pivki, in jo temeljito obnovila. Nato sva se lotila 
dela. Samostojno pot sva začela 15. 11. 2000. Za dober delovni 
začetek je najino mesnico blagoslovil domači župnik g. Marjan 
Škvarč, ki je prav tako tisto leto nastopil svojo duhovniško službo 
v Pivki. Pred leti se je moj sodelavec Jože upokojil, njegovo 
mesto pa je prevzel sin Peter.  

Torej delate s sodelavcem - partnerjem, kajne? Tudi 
vam se bliža čas upokojitve. Kako bo z novo delovno 
močjo?
Res je. Delava s Petrom in moj čas upokojitve se približuje. 
Povedati moram, da zelo primanjkuje ljudi, ki bi želeli opravljati 
tak poklic, kot je mesar. Žal so že pred leti ukinili šolanje za 
mesarje, tako se mladina ne more več direktno izobraževati za 
ta poklic, ki potrebuje poleg teoretičnega znanja veliko prakse. 
Politika izobraževanja se zelo mačehovsko obnaša do poklicnih 
šol. Na primer, namesto da bi iskali mesarje, mora sam mesar 
iskati delavce, ki bi hoteli opravljati ta poklic. Mi starejši bomo 
odšli in kmalu žal ne bo več mojstrov, ki bi mlade lahko naučili 
praktičnega dela. Na tem področju je zares velik »manjko«. V naši 
mesnici smo lahko zadovoljni, da imamo mlad kader, katerega s 
sodelavcem usposabljava za praktično delo.  

Kakšna je vaša mesnica? Kaj ponujate svojim 
kupcem?
Naša mesnica je klasična, v njej stranke lahko dobijo vse, kar 
potrebujejo ali želijo kupiti. Radi jim prisluhnemo in po potrebi 
tudi svetujemo, katero meso se za kaj rabi. Svetujemo pa tudi, 
na kakšen način je dobro pripraviti določeno vrsto mesa in za kaj 
je določena vrsta najbolj priporočljiva. Tako tudi malo obvladamo 
kulinariko.

Ali imate stalne stranke?
Večinoma imamo stalne stranke, s katerimi se dobro razumemo 
in veseli nas, da se rade vračajo. Radi jim tudi pomagamo z 

nasveti, priporočamo ustrezno vrsto mesa ali naših mesnih 
izdelkov.

Katere mesne izdelke lahko še ponudite strankam 
poleg mesa?
Ponujamo še dimljene izdelke naše lastne proizvodnje, ki so 
narejeni po starih receptih brez konzervansov na zdrav način. 
Ljudje radi posežejo po naših klobasah in tudi drugih dimljenih 
izdelkih. Strankam pa tudi rade volje naredimo kakšno uslugo kot 
na primer s svetovanjem za pripravo kolin, če se jih lotijo sami.

Vemo, da je vse več ljudi ozaveščenih in želijo kupiti 
zdrave proizvode, predvsem slovensko in domače. 
Kaj ljudem nudite v vaši mesnici? 
Držimo se tega, da prodajamo samo meso okoliških kmetov, s 
katerimi sodelujemo in so praviloma tudi naše stranke. Tu gre 
predvsem za govedino, svinjino pa nabavljamo pri podjetju 
Panvita in je izključno slovenskega porekla. To smo si zadali 
za cilj našega poslovanja. Drugi zelo pomemben cilj pa je pravi 
odnos do kupcev, zato pa nam tudi zaupajo. 

Morda nam lahko ob koncu najinega pogovora 
zaupate še kakšno posebno ali zanimivo zgodbo, ki je 
nastala v obdobju vašega dela?
Da. Moj prihod in začetek opravljanja poklica mesarja v Pivki ima 
posebno zgodbo. Povedal vam jo bom. V pivški mesnici sta kot 
mesarja delala Jože Šestan in Ivan Benigar, Anka Smrdelj pa je 
bila blagajničarka. Jože je nameraval skleniti zakon. Za pričo pa 
si je izbral Ivana Benigarja. Da ne bi bila mesnica v soboto zaprta 
(jaz sem ravno takrat prišel iz vojske), sta me prišla domov iskat, 
če bi prišel rešit situacijo. Jaz sem z veseljem sprejel ta izziv in 
od takrat dalje sem ostal zvest Pivčanom. Nikoli nisem obžaloval 
tega koraka, da sem prišel v Pivko. Takratna mladoporočenca pa 
sem razbremenil skrbi, da sta se v miru poročila, saj je delo teklo 
nemoteno naprej. 

Za zaključek vas povabim, da z nekaj besedami 
označite sami sebe in nam nato predlagate kakšnega 
zanimivega človeka za naslednjo številko našega 
časopisa, saj nadaljujemo verigo zanimivih ljudi, ki s 
svojim življenjem izboljšujejo ta svet. 
Na koncu bi se rad vsem Pivčanom zahvalil za zaupanje, za 
dober sprejem in dobro sodelovanje vsa ta leta. Trudil sem se, da 
bi bil čimbolj ustrežljiv in prijazen in hvaležen sem, ker mi stranke 
to vračajo z zaupanjem. HVALA!

Razmišljal sem, koga predlagati za naslednjo predstavitev. 
Odločil sem se za predstavitev treh generacij žensk, ki so 
povezane z že omenjenim nekdanjim sodelavcem Ivanom 
Benigarjem, in nadaljujejo družinsko tradicijo: Marto 
Benigar, Janjo Grželj in Veroniko Vadnjal. 

Tekst in foto: Irena Margon

BOGDAN GRILJ – DOBER MESAR ODREŽE PRAVI KOS MESA
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KURENTI NA OBISKU V OBČINSKI STAVBI

NORČAVI PUST

V petek, 7. februarja, so 
občinsko stavbo obiskali 
kurenti iz Kulturno turistično 
in etnografskega društva 
korantov Demoni. Demoni 
prihajajo iz vinorodnega dela 
Haloz iz občine Videm. Ime 
Demoni so povzeli po grški 
mitologiji po bogu Demonu, ki 
izhaja tako v religiji kot v folklori 
in mitologiji kot nadnaravno 
bitje. Vse težave so že v 
starodavnih časih odpravljali 
na takšen način, da so poklicali 
boga Demona, ki je te težave 
odpravil. Demon, ki je pregnal 
zimo, je bil Korant.

Občina Pivka

PUSTNA POVORKA V DOLNJI KOŠANI

POSEBNO IGRIV OBISK 
MAŠKAR IZ VRTCA

PUSTNO RAJANJE V 
KOŠANI

Vsako leto se na pustno soboto tradicionalno 
pred Kulturnim domom Košana zberejo male 
maškare. Tam si je pisana druščina najprej 
ogledala predstavo Lačna gosenica v izvedbi 
gledališča Teater za vse, nato pa je četica 
šemic krenila za harmonikašem na povorko 
po vasi in se na koncu posladkala s slastnimi 
krofi in čajem. 

Prireditev je v soorganizaciji z JSKD OI 
Postojna pripravilo društvo Za hec.

Društvo Za hec

Tudi na letošnji pustni torek so ob pustnem sprehodu skozi 
Pivko v občinsko stavbo vstopili prav posebni gostje, in sicer 
našemljeni otroci iz Vrtca Pivka, ki so s svojimi veselimi 
obrazki in otroško razigranostjo, predvsem pa navdušeni 
nad svojimi pustnimi opravami, širili dobro voljo, kar je glavni 
namen pustnega časa.

V Košani smo mladi že drugo leto organizirali po dopoldanskem 
otroškem sprevodu še popoldansko rajanje in obiske od hiše do 
hiše. Domačini so nas z veseljem sprejeli. Pred vsako hišo smo 
zapeli in zaigrali poskočne viže in s tem razveselili marsikaterega 
vaščana. V zahvalo so nam podarili razne dobrote.

Razigrane maske

Foto: O
bčina Pivka
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PUSTOVANJE PRI PIVŠKIH TELOVADCIH
Pustno Zmajčkovo telovadbo so otroci v Pivki 
nestrpno čakali, saj so se želeli pokazati v 
njim, ljubim likom. Končno je prišel pustni 
torek. Prav vsi otroci, od najmlajšega do 
najstarejšega, so ponosno prikorakali v 
telovadnico. Sprva so se male šemice 
predstavile, zatem pa skupno zarajale. Ker 
Samanta in Nataša nista želeli, da bi se 
otroci prestrašili zmaja, naše ikone, smo v 
goste povabili Gregorja in ga skupno oblekli 
v zmaja. Z nami je telovadil, uganjal norčije, 
plesal, premagoval ovire na poligonu... 
Polepšal nam je gibalne urice. In kaj si ob 
koncu zasluži vsaka maškara? Slasten 
pustni krof. Veselje je bilo opazovati šemice, 
kako zapuščajo telovadnico. 

Nataša Stavanja

PUSTNO RAJANJE V 
PIVŠKEM VRTCU

PUST, ŠIROKIH UST

KALANI NA TRADICIONALNI POVORKI V ILIRSKI BISTRICI

Na pustni torek smo si učenci predmetne stopnje v okviru 
kulturnega dneva najprej ogledali predstavitev o pustu kot 
slovenski kulturni dediščini, ki izhaja še iz poganskih časov. 
Nato so se učenci namaškarali in se pripravili za pustno 
povorko. Vodila sta jo dva godca, ki sta veselo raztezala meh 
harmonik. Šeme so se tako sprehodile po Dolnji in Gornji 
Košani, nato pa so se zbrale še v telovadnici, kjer so se 
predstavile ob veseli glasbi. Seveda pust ne bi bil popoln, če 
se ne bi posladkali s slastnimi krofi.

Osnovna šola Košana
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PUST NA OSNOVNI ŠOLI ŠMIHEL

Pust – kaj mi pomeni pustovanje? Biti maska, kar v resničnem svetu nisem, biti človek, 
ki osrečuje druge ljudi ali tisti, ki od drugih prejema darove? Prav je, da praznujemo 
pustni čas in ohranjamo tradicionalno pustno rajanje. To smo pričarali tudi na naši šoli. 
Po tretji šolski uri smo se v sredo, 25. februarja 2020, učenci in učiteljice odpravili na 
sprehod po vasi. S seboj smo vzeli male ritmične instrumente, ki so nam služili kot 

spremljava k petju. Vaščani so nas pričakali 
pred domovi in nas obdarili z dobrotami. 

Po pustnem sprehodu je sledilo tekmovanje 
za najbolj izvirno masko. Učenci so se 
razdelili v sedem skupin. Vsaka skupina 
se je predstavila s svojim nastopom. 
Najbolj izvirne so bile četrtošolke, ki so 
se predstavile s plesno točko ter avtorsko 
pustno pesmijo »Pusta hrusta«.

PUSTA HRUSTA
Pust zabaven je,
saj v kostume oblečemo se.
Lahko si super junak
ali super čudak.

Lahko si tudi vojak,
ali stari stric, ki ima tobak.
Za pust veseli smo vsi,
saj nimamo nobenih skrbi.
                                                                                
Naja in Tajda, 4.C

Smo majhna šola, a velika po kreativnosti, 
izvirnosti in prijateljstvu. Želimo si, da smo 
se z zaključkom pustnega rajanja vsaj malo 
bolj približali težko pričakovani pomladi.
 
                                                                                      

Osnovna šola Šmihel

PUSTNO VZDUŠJE TUDI V PETELINJAH IN SLOVENSKI VASI
Kot je v navadi že vrsto let, je tudi letošnje 
leto Petelinjcem prineslo veliko pustnega 
veselja in rajanja. Slednje v vasi nikoli ne 
zamre in se prenaša iz roda v rod in ravno 
pobuda in aktivnost mladih, da to tradicijo 
nadaljujejo in negujejo, je kriva, da se je 
ohranila takšna, kot jo poznamo nekaj 
zadnjih desetletij. Pust ima tukaj torej res 
že dolgo brado, saj pustovanje v takšni 
obliki ohranjajo že od leta 1980.

To pomeni brez kakšnega organiziranega 
rajanja, plesa v maskah, obiska glasbenih 
skupin in podobno, ampak »po starem« od 
hiše do hiše.
Povorka začne svoj obhod v zgornjih 
Petelinjah, nadaljuje v spodnjih, potem se 
odpravijo proti Slovenski vasi, kjer jih med 
drugim pričaka tudi pivški župan s polno 
mizo dobrot, zaključek pa je običajno v 
gostilni Sušelj, kjer jim pripravijo odlično 
pustno večerjo.
Fantje in punce iz Petelinj in Slovenske vasi 
sami pograbijo za instrumente ... nekaj je 
pravih, nekaj improviziranih in začetniško 
tremo in neusklajenost že po nekaj hišah 
zamenja bolj ubrano petje in igranje. 

Kot je pri pustu v navadi, ga s tematiko 
ponavadi skupijo politiki, gospodarstveniki 
oziroma se pust dotakne kakšne aktualne 
družbene teme, ki je ravno takrat »na 

pohodu«. Tako so letos »nadomestili« stečaj Adrie Airways z ustanovitvijo novega 
podjetja »Petelinje Air«, a so se že takoj na začetku soočali s prvim izzivom, in sicer 
pojavom Corona virusa. K zdravljenju slednjega so takoj pristopili z določenimi 
ukrepi, ki temeljijo na znanstvenih ugotovitvah in zdravilih iz področja Brkinov in 
Krasa. Več kot očitno uspešno, saj do zaključka redakcije nismo prejeli podatka, da 
bi imeli kakšen primer okuženega na področju Petelinj ali Slovenske vasi.

Silvo Čelhar
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Na pustno soboto smo se starši skupaj z otroki odpravili na 
pustno rajanje po Zagorju. Spremljala sta nas glasba in kup 
dobre volje. 

Rajanje smo zaključili v dvorani, kjer smo se naplesali in 
okrepčali s pustnimi dobrotami. Polni veselja smo se razšli z 
obljubo, da naslednje leto vaško rajanje ponovimo.

Maja Zalar Kristan

Na pustni torek smo v dnevnem 
prostoru gospodinjske skupnosti Sovič 
pripravljali krofe zaposleni in svojci 
stanovalcev. 

Prijetno je dišalo in dobro so nam 
uspeli slastni pustni krofi. Stanovalci so 
se ob tem družili in opazovali prijeten 
dogodek ter se spominjali, kako so 
njihove mame in oni sami pripravljali 
krofe za pusta.
 

Dragica Kaluža

PUSTOVANJE V 
ZAGORJU

PUSTNO RAJANJE V ZAGORJU

PEKA PUSTNIH KROFOV V DOMU UPOKOJENCEV POSTOJNA

Letošnji pust so na prav poseben način 
praznovali v Zagorju, z zelo bogatim 
kulturnim in zabavnim programom, ki se 
je odvijal skozi ves dan.

V Zagorju so na tak način želeli obuditi 
tradicijo pustovanja, ki v vasi, pa ne samo 
v Zagorju, ampak tudi drugod, počasi 
zamira. 

Že pred samim dogodkom sta bila Andrej 
Šabec in Jožko Fatur gosta na lokalnem 
Radiu 94, kjer sta imela veliko zanimivega 
povedati o pustu, tradiciji, starih časih, 
o izginjanju pusta pa tudi drugih starih 
navad, ki so bile še do nedavno del naše 
tradicije in kulture. Radijski intervju je bil 
lep prispevek k splošnemu ozaveščanju 
ljudi in pomoči pri zavedanju tega, kdo 
smo in kje živimo.

Letošnje praznovanje pod imenom 
»Zagorski Pust 2020« je potekalo kar 

dva dni, in sicer 7. in 8. februarja. Na obisk so že v petek najprej prišli Koranti iz 
občine Videm pri Ptuju in obiskali osnovne šole v okolici, bili gostje na Občini Pivka in 
Parku vojaške zgodovine, ter dan zaključili s praznovanjem v vaseh Bač in Knežak. 
V soboto pa se je nadaljeval pravzaprav celodnevni program, ko so Koranti hodili po 
Zagorju od hiše do hiše, zvečer pa je potekalo pravo pustno rajanje v ogrevanem 
pokritem šotoru, ki so ga postavili pri gostilni Stari Tišlr, izborom za najlepšo masko, 
pijačo, jedačo in ob zvokih skupine Furmani. Pustne maske in Korante je pozdravila 
tudi podžupanja občine Pivka, ga. Jana Gržinič, saj je bila občina tudi udeležena pri 
pomoči, organizaciji in izvedbi letošnjega pusta v Zagorju.

Silvo Čelhar                                                                                       
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Foto: Vrtec Košana

OBISK KORANTOV V VRTCU 
KOŠANA

PUSTNO RAJANJE 
MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA 
PRIJATELJEV MLADINE 
POSTOJNA PIVKA

ETNO BANDA POSEBEN GUŠT NAVDUŠILA Z INTERPRETACIJO 
POEZIJE IZTOKA MLAKARJA      
Konec januarja je ponovoletno 
razpoloženje pregovorno najbolj 
monotonega meseca v letu popestril 
koncert Etno bande Poseben gušt, 
ki ga je pripravil Zavod za turizem 
Pivka v sodelovanju z Občino Pivka. 
Kvartet vrhunskih glasbenikov z 
Dolenjske svoje poslušalce že vrsto 
let razveseljuje z interpretacijo pesmi 
legendarnega kantavtorja Iztoka 
Mlakarja, pri čemer publiki z vsakim 
nastopom pričarajo avtentično 
izkušnjo njegove poezije. Med svojim 
prvim koncertnim gostovanjem v 
Pivki so v čaroben svet Mlakarjeve 
glasbe polno dvorano Krpanovega 
doma popeljali člani zasedbe Aleš 
Plut, Tomaž Šuln, Marko Šušteršič in 
Tomaž Zorko. Uveljavljeni avtorji so 
med dvournim glasbenim doživetjem 
tudi tokrat navdušili z originalno 
imitacijo Mlakarjevega prepoznavnega 
pripovednega melosa, odlično 
interpretacijo njegove tipično kraške 
poezije in toplim razpoloženjem, ki 
preveva njegove koncerte. Ob umirjeni 
spremljavi tolkal, tamburina, harmonike 
in kontrabasa so prepričljivi vokali Etno 
bande Poseben gušt lokalni publiki in 

številnim gostom od drugod med prijetnim druženjem predali Mlakarjevo sporočilo o 
strpnosti, razumevanju in ljubezni, o katerih prepeva v svojih pesmih s kančkom humorja 
in hudomušnosti.   

Zavod za turizem Pivka
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LITERARNI VEČER OB KULTURNEM PRAZNIKU V DU PIVKA

OB KULTURNEM PRAZNIKU V PIVKI PREŠERNO PRAZNOVALI

Na Valentinovo smo člani krožka Beremo skupaj 
pripravili literarni večer v počastitev kulturnega 
praznika, ko slavimo našega največjega umetnika 
rimane besede. Program literarnega večera je bil 
v celoti posvečen Francetu Prešernu in ljubezni; 
pesnikovi ljubezni do domovine, slovenskega 
jezika in Primicove Julije. Domiseln je bil nastop 
recitatork krožka - z animacijo so recitirale vseh 
štirinajst sonetov Sonetnega venca in Magistrale. Z 
razgibano pripovedjo so dolgo in zapleteno pesnitev 
naredile dinamično in razumljivo. V drugem delu 
večera so članice krožka v svojih pesmih izrazile 
občudovanje poeta, Kristjan Črlenec nas je s kitaro 
in ljubezenskimi pesmimi iz naše mladosti spomnil, 
da je Valentinovo prvi praznik ljubezni v letu. 
Predsednik Društva upokojencev Pivka je v svojem 

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je bila v Krpanovem 
domu v Pivki osrednja občinska prireditev. Gost, dramski igralec 
in recitator, Pavle Ravnohrib je privabil številne ljubitelje kulture. 
Kulturni  večer je bil posvečen Francetu Prešernu in njegovi poeziji, 
ki sega v sam vrh umetniškega izraza in narodnega zavedanja 
Slovencev. Večer so oblikovali še domači ustvarjalci, solist – 
pevec Matej Lenarčič, recitatorka Suzana Česnik, voditeljica 
večera in recitatorka Veronika Vadnjal, mlada glasbenika Julija 
Cevec in Dimitrij Smrdel ter predsednica Kulturnega društva Lipa 
Pivka Irena Margon, ki je vodila pogovor z gostom. Na začetku 
prireditve je vse obiskovalce nagovorila in čestitala ob prazniku 
podžupanja gospa Jana Gržinič, ki je zaželela, da praznujemo 
in naj v počastitev praznika vihra slovenska zastava. Sledil je 
pogovor z igralcem Pavletom Ravnohribom, ki je nanizal veliko 
zanimivih dogodkov in doživljajev iz svojega igralskega življenja. 
Seveda smo se spomnili na njegovo pomembno vlogo, ko je igral 
Franceta Prešerna v nadaljevanki pred dvajsetimi leti. Povedal 
nam je nekaj zanimivih zgodb, ki so nastale ob snemanju filma, 
saj so ga nekaj časa ljudje kar na ulici ogovarjali kot Prešerna. 
Bil je kritičen do današnje družbe in tistih, ki vse vodijo v 
razčlovečenje in porabništvo. Svetovni kapital in globalizacija 

usodno kroji naše življenje. Izrazil je zaskrbljenost za Evropo in 
človeštvo, ki izgublja čustveno in duhovno inteligenco. Vse je 
usmerjeno v to, da človek ne bo znal misliti s svojo glavo, tako 
pa mu bodo zlahka odvzeti tudi njegov jezik, kultura in narodna 
ozaveščenost. Ob vseh kritičnih besedah pa je obiskovalcem 
položil na srce pomen Prešernovih pesmi, ki spadajo v sam 
svetovni vrh književnosti. Z njimi se Slovenci lahko enakovredno 
merimo z drugimi številčnejšimi narodi, prav je, da slovenščino 
cenimo, saj lahko z njo izrazimo najvišjo umetnost in znanost.

Letošnje leto je posebno tudi zaradi 220. obletnice rojstva velikega 
pesnika. Zato je bila prireditev pripravljena na temo Prešernovih 
pesmi. Matej Lenarčič je že na  začetku zapel Zdravljico, nato pa 
ob spremljavi pianistke Katje Zafred še uglasbeni pesmi Gazelo 
in Pod oknom, Veronika Vadnjal je doživeto recitirala pesem 
Nezakonska mati, Suzana Česnik je s Pavletom Ravnohribom 
živahno in dramatično deklamirala pesem Od železne ceste, nato 
pa še pesem Ribič, medtem ko je igralec deklamiral Orglarčka, 
nato še Gazelo in Gloso. Umetniški besedi sta se z glasbenim 
nastopom pridružila mlada glasbenika flavtistka Julija Cevec in 
harmonikar Dimitrij Smrdel. Za zaključek bogatega večera je 
Pavle Ravnohrib še deklamiral nepogrešljivo Zdravljico.

Pred koncem se je voditeljica zahvalila vsem, ki so sodelovali na 
kulturnem večeru, Občini Pivka za finančno podporo, KD Lipa za 
organizacijo, obiskovalcem pa za številčno udeležbo. Prešeren 
nas je ponovno povezal in združil z mislijo: »Dokaj dni naj živi Bog, 
kar nas dobrih je ljudi!«  Kvaliteto življenja v današnjem hitrem 
in  bliskovitem času merimo tudi s kulturo, kateri namenjamo 
nekaj svojega prostega časa. Predpraznični večer v Pivki je 
pokazal, da nam je za to še mar. Obiskovalci, polni lepih vtisov, 
so se po prireditvi z ustvarjalci zadržali v preddverju dvorane v 
sproščenem pogovoru. Seveda so ob prazniku tudi nazdravili. 

Irena Margon
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nagovoru poudaril pomen kulture in pohvalil delovanje krožka, ki že sedmo 
leto pripravlja kulturne dogodke in tako krepi kulturno zavest v kraju.

Nevenka Šelj
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POMLAD V HIŠI KULTURE V ZNAMENJU SLIKARSTVA 

V Hiši kulture zaključujemo razstavno 
sezono 2019/2020 z dvema slikarskima 
razstavama. V aprilu bo svoje delo 

predstavil Tilen Žbona, profesor na 
Pedagoški fakulteti v Kopru, v maju pa 
Ivana Bajec, magistra slikarstva iz Pule, ki 
živi in dela v Ljubljani. 

Tilen Žbona je eden vidnejših umetnikov 
srednje generacije na Primorskem. Že 
od začetka ustvarja na dveh področjih, v 
slikarstvu, ki je najstarejša zvrst vizualne 
umetnosti, in novih medijih, ki je najbolj 
aktualna v sodobni informacijski družbi. 
Na tokratni razstavi bo predstavil svoja 
najnovejša slikarska dela. Aktualno 
dogajanje, ki ga umetnik spremlja skozi 
medijsko posredovane fragmente, se 
v njegovih delih rekonstruira na način 
notranje inherence vidnega-uprizorjenega 
v klasičnem mediju risbe in slike. Dela, ki 
nastajajo na ta način, so na eni strani viden 
dokument časa in njegovih specifičnih 
družbeno-političnih problematik, na drugi 
pa odpirajo večne, nadčasne in splošno 
veljavne teme, saj s svojo poetičnostjo, 

skrajno reducirano barvno lestvico in 
dinamično potezo govorijo o življenju in 
smrti, nastanjanju in minevanju, prihajanju 
in odhajanju…  

Ivana Bajec je zaključila podiplomski 
študij slikarstva na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pri 
ustvarjanju svojih slik eksperimentira in 
vanje vključuje tudi naključja, napake in 
popravke. Ima omejeno barvno lestvico, 
ki se razpenja čez hladni pol barvnega 
kroga, v slike pa vključuje tudi sprej, 
markerje in kolaž risbe iz skicirke. V svoja 
dela skuša prenesti svoja razpoloženja in 
zgodbe iz domišljije. 

hisakulturepivka.com 
fb.com/galerijahisakulturepivka
instagr.am/hisakulturepivka

Mojca Grmek

ČUDOVITI SVET MOZAIKA V 
KAVARNI
Februarja smo v naši Kavarni ponovno gostili g. Srečka Likarja, 
ustanovitelja društva Šempeter 1300, tokrat v kar dveh dogodkih.

7. kavarniška urica je bila posvečena mesecu kulture in v tem 
duhu nas je seveda Srečko s svojo poezijo popeljal v pisano 
obarvan večer. Dogodek je povezovala Ženska vokalna skupina 
Rožmarinke, večer pa so nam popestrile z lepimi skladbami in 
tako dogodkoma dodale pristnost in prijetno noto.

Istega dne je Kavarniški urici sledila razstava “Čudoviti svet 
mozaika” z mozaiki, ki jih je izdelal sam Srečko Likar. 
   
Ob dogodku smo gostili posebno gostjo, go. Polono Škodič, 
ki je podala uvodne besede in otvorila razstavo mozaičnih 
izdelkov. Pri tem nas je popeljala v Srečkov svet mozaikov, 
kateri so, kot je sama povedala, plod njegovega discipliniranega 
dela, vedoželjnosti, natančnosti, pedantnosti in predanosti. V 
razstavljenih delih nam je avtor predstavil različne vzorce in 
neskončne možnosti ustvarjanja, od obeskov do slik. Pri vsakem 
mozaiku nas je v podnapisih tudi seznanil, kako in na kakšen 
način je bil ustvarjen, in lahko si le mislimo, koliko truda je vložil 
v petih letih dela, da je ustvaril tako pestrost svojih izdelkov. Pri 
tem je kakšnega tudi izdelal po naročilu ter željam posameznika 
dodal svoj pečat. Pivški ustvarjalec se lahko pohvali z izrednimi 
dosežki na Art expo, prepoznali so ga tudi v LAS-u ter drugih 
organizacijah, ki skrbijo na področju ustvarjalnosti.

Sandi Grk

POVABILO K 
SODELOVANJU

Kavarna bo 24. maja organizirala 
dnevni dogodek v okviru projekta 

“Revitalizacija mestnega jedra” v Pivki. 

Namen dogodka bo promocijski, katerega ciljna skupina 
bo lokalno prebivalstvo. Ob dogodku bi radi spodbudili 

povezovanje lokalnih ponudnikov, umetnikov in kulturnikov. 
Dogodek bomo popestrili tudi z glasbeno vsebino. Z dogodkom 
želimo dodati tudi prispevek na področju družbene povezanosti 
in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva, s poudarkom 
na ranljivih skupinah, kot so mladi, brezposelni, starostniki in 

priseljenci.

Vsled tega vljudno vabimo ponudnike, glasbenike, 
umetnike, kulturnike, idr... k sodelovanju in skupnemu 

ustvarjanju prijetnega vzdušja. 

Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte 
starakavarnapivka@gmail.com 

ali kar osebno v Kavarni. 

Dobrodošli!
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DESETO LETO GLASBENEGA USTVARJANJA KLAPA ŠKVADRA 
ZAČENJA S SVOJIM PRVIM VIDEOSPOTOM
Domačih fantov, ki prepevajo v priljubljeni 
Klapi Škvadra, verjetno ni potrebno 
ponovno predstavljati, saj so kot 
glasbeniki, tako v domačem okolju kot tudi 
v tujini, s svojimi številnimi nastopi prisotni 
že od leta 2010.
 
Letošnje praznično leto, ko Klapa Škvadra 
praznuje svojo desetletnico, so domači 
glasbeniki začeli, kot se spodobi. Navdušili 
so s svojo avtorsko skladbo »Oči te črne« 
ter zanjo posneli svoj prvi videospot, 
obenem pa napovedali še več svojega 
avtorskega glasbenega ustvarjanja. 

Skladba je na glasbenih lestvicah, 
radijskih postajah in na spletnih omrežjih 
že takoj dosegla izjemen odziv, kar 
je dodatna potrditev, kako očarljiva je 
glasbena zvrst in petje naših fantov. 
Slednjim pa vse to zagotovo dober motiv 
za nove rime in glasbene ritme. Svoje 
deseto leto glasbenega ustvarjanja bo 
Klapa Škvadra zaznamovala predvsem z 
veliko glasbenega ustvarjanja. 

Vsi navdušenci njihove glasbe in 
nastopov bomo na svoj račun prišli 
najprej v začetku junija, na že sedmem 
tradicionalnem Srečanju klap, nato pa 
v oktobru pevci napovedujejo veliki 
koncert, s katerim bodo obeležili svoje 
praznovanje. V dvorani Skala namreč 
načrtujejo izjemen dogodek z več kot 
100 nastopajočimi gosti, s katerimi bodo 
skupaj zaokrožili letošnjo desetletnico 
ter nakazali resne glasbene načrte, 
ki bodo pisali naslednja leta. Klapa 
Škvadra bo namreč ravno na dan 
koncerta predstavila in izdala svojo 
prvo, čisto pravo zgoščenko. 

A do takrat, ko bomo lahko del 
nepozabnega glasbenega obeležja, nas 
fantje ne bodo pustili ravnodušne. Kot 
pravijo, imajo polne roke dela. Redno 
nastopajo na koncertih, obletnicah, 
prireditvah in ostalih dogodkih, snemajo 
posnetke za novo zgoščenko ter za 
pomlad in poletje načrtujejo tudi snemanje 
dveh novih videospotov. Klapa Škvadra 
bo svoje deseto leto več kot očitno 
zaznamovala, kot se spodobi, tega se 
veselimo tudi vsi njeni poslušalci.
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O skladbi in videospotu »Oči te črne«

Avtor skladbe je v celoti Alen Klepčar, tudi audio posnetek je nastal v njegovem 
studiu. Pod celotno videoprodukcijo pa je podpisan David Penko. Videospot je bil 
posnet na otočku Sveti Marin v Novem Vinodolskem in tudi v samem mestu, po 
ulicah in glavnem trgu. 

Kot pravijo fantje, je bilo snemanje predvsem zabavno, kar je pravzaprav značilno 
za prav vsako njihovo druženje. Že prevoz na sam otok, ki je trajal deset minut, 
je bil svojevrstna dogodivščina. Ob tej priložnosti bi se želeli fantje iz Škvadre 
zahvaliti Manuelu, ki je upravljal dron in kamero, pa Sabini, ki je poskrbela za 
masko in Alenu, ki nas je cel dan spremljal in motiviral.

Prav v tem obdobju Klapa Škvadra zaključuje s 
pripravo svojega drugega videospota za skladbo 

ŠE EN DAN, 

ki bo premierno predstavljen na družbenem omrežju Facebook ter kanalu 
YouTube Klape Škvadra v začetku meseca aprila. 

Videospot so fantje posneli na bližnjem Gradu Prem, glasbo in tekst za 
skladbo je napisal Alen Klepčar, za video produkcijo pa poskrbel David Penko. 

Klapa Škvadra je prejela priznanje ob desetletnici delovanja na reviji Primorska poje 
2020.

DKH

Še en dan bi imel nebesa, 
preden šla boš moja princesa,

Za kar imela sva ti rad bi rekel hvala...
Le en dan mi še tebe rabi,

in ko šla boš ne pozabi,
na nekoga ki ter res imel je rad.
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DESET LET PODARJANJA KNJIG OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU
Dan pred slovenskim kulturnim praznikom smo člani Kulturnega 
društva Lipa Pivka v Centru Spar v Pivki spet uspešno izpeljali 
akcijo »Podarimo knjigo«.  Teče deseto leto podarjanja knjig.  
Morda se kdo še spomni, ko smo pred desetimi leti prvič podarjali 
knjige v takratnem Trgovskem centru, sedaj Krpanovem domu. 
Bralci in ljubitelji knjig so se navadili na ta dogodek, vse več 
je tistih, ki tudi prinesejo kakšno knjigo, da jo lahko podarimo 
naprej. Tudi letos so nas presenetili bralci, ki so prišli po knjigo 
ali dve in tudi sami kakšno prinesli. Knjige, ki so na razpolago, 
so po tematiki različne, romani, zgodovinske, kakšen priročnik, 
pa tudi precej otroških knjig je bilo letos. Naslednjič se dobimo 
ob 220. obletnici Prešernovega rojstva na Ta veseli dan kulture 

3. decembra. Zato vabljeni že sedaj, če kdo prispeva  kakšno 
knjigo, jo bomo z veseljem sprejeli.  Knjigobežnica v Centru 
Spar uspešno deluje, letos pa smo ob kulturnem prazniku 
podarili tudi precej knjig z versko vsebino v klonici pod zvonikom 
župnijske cerkve, kjer so si ljudje pred obiski svetih maš lahko 
izbrali kakšno knjigo.  

Naj knjige krožijo med bralci in se ne prašijo na knjižnih policah 
ali celo na podstrešjih ali v kleteh! 

Irena Margon

KOMEDIJA DRAMSKE SKUPINE BAZOVICA
Mesec kulture smo zaznamovali že 2. februarja. Obiskali so 
nas naši rojaki z Reke, člani Dramske skupine Slovenskega 
doma KPD Bazovica Reka. Režiser Serđo Dlačić je štiri 
enodejanke A. P. Čehova izvirno združil v komedijo Srečno 
mladoporočenca, s katero so nasmejali polno dvorano našega 
Kulturnega doma. Igralci so navdušili s svojo igro, pa tudi s 
slovenščino, ki jo tako vztrajno ohranjajo in negujejo, čeprav je 
večina sodelujočih iz mešanih zakonov. 

V imenu Občine Pivka, ki je sofinancirala prireditev, se je zahvali 
predsednika društva Tomaža Česnika pridružila podžupanja 
Jana Gržinič. Ob prisotnosti predstavnice občine so se Rečani 
počutili še posebno počaščeni. Komedija je bila uprizorjena 
prvič po premieri, kar je privabilo tudi goste iz Ljubljane in 
Ilirske Bistrice. V veselem druženju po igri smo našli še veliko 
možnosti za sodelovanje, ki se je začelo že z gostovanjem 
našega društva pred tremi leti na Reki. 

Alenka Brožič  
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ZIMSKA PETKOVA PREDAVANJA V ZAGORJU 

SPOMINSKA PLOŠČA ZA POGUM IN PLEMENITOST

Kulturno prosvetno društvo Miroslav Vilhar Zagorje je že 7. leto 
organiziralo serijo raznih predavanj. Pohvalimo se lahko že z 
dolgim seznamom zelo zanimivih gostov.

Začetek je bil kar adrenalinski, ko nam je Luka Biščak ob 
zgovornih fotografijah in posnetkih razkrival dogajanje in potek 
dveh izjemnih dosežkov - prodora v strop Martelove dvorane in 
odkritja »Skrite jame« v Škocjanskih jamah. Jamarski podvig je 
uspel z izredno vztrajnostjo in požrtvovalnostjo tričlanske ekipe, 
prav Luka pa je bil tisti v ekipi, ki je prvi vstopil v dvorano po 
novi poti. Predavanja se je kot poslušalec udeležil tudi drugi iz 
jamarske ekipe, Albert Ličan, ki je dodal nekaj svojih spominov. 

Ob spoznavanju Magdalene Gornik, ki nam jo je predstavila 
Martina Kraljič, avtorica istoimenske knjige, se je marsikdo 
vprašal, kako je mogoče, da tako malo vemo o tej slovenski ženi, 
živela je le slabo uro vožnje od nas, ki je kar 47 let živela brez 
vsake zemeljske hrane in nosila na svojem telesu znamenja 
Kristusovih ran. Že v času njenega življenja so se dogajala 
uslišanja na njeno priprošnjo. Dandanes vedno več ljudi obiskuje 
njen grob in se ji priporoča v svojih težavah, zato ne čudi, da je v 
postopku za proglasitev za blaženo. 

Špela Koblar Habič nas je popeljala v zgodovino javorniških 
gozdov. Skozi čas smo potovali od golih, vetru izpostavljenih 
površin, do današnje poraščenosti, spoznali vpliv marčne 
revolucije na število divjadi in rast smrek, načinih gospodarjenja 
- vodenje evidenc se je ohranilo do danes, po urejenosti gozdov 
pa sodimo v evropski vrh. Kar težko si je predstavljati, kako zelo 
se je v sto in več letih spreminjala krajina in kako živahno je bilo 
nekdaj življenje v naših gozdovih. 

V posebno veselje nam je gostiti predavatelje iz domačih krajev. 
Letos je bila to Nadja Penko Seidl iz Palčja, ki je predavalnico 
Biotehniške fakultete tokrat zamenjala za dvorano v gasilskem 
domu v Zagorju. Ledinska imena ( npr. Njivce, Boršt, Zevniki, 
Kamence … ), ki so nam sicer vsem tako domača,  sama pa je s 
to temo doktorirala, nam je predstavila v novi luči. Spoznali smo 
pomen poimenovanja prostora in posebno vlogo ledinskih imen, 
s katerimi »udomačimo« prostor. Odkrivajo odnos človeka do 
krajine in njenih značilnosti, rabo prostora, lastništvo, dejavnost 
… Prvič zapisana na Francistejskem katastru pred dobrimi 200 
leti, so se ohranila do danes. 

Alenka Brožič  

Na pobudo predsednice območne enote 
TIGR za Postojno in Pivko, Brune Olenik, je 
Društvo TIGR Primorske odkrilo spominsko 
ploščo Antonu Kešu Stojanu na njegovem 
grobu v Knežaku. 

Anton Keš – Stojan se je rodil v narodno 
zavedni kmečki hiši na Baču 24. februarja 
1925. Njegov osebnostni razvoj mu je 
omogočal, da je v vsakem obdobju boja 
odkril in razvil metode, ki so bile ustrezne in 
učinkovite v danem trenutku. Star šele 16 let 
je že deloval v organizaciji TIGR, opravljal 
razne poti in naloge. Po italijanski okupaciji 
Slovenije so ga tigrovci takoj vključili v OF; 
sodeloval je tudi na ustanovnem sestanku na 
Kalcu. Do maja 1942 je deloval kot aktivist, 
nato je bil borec Brkinske čete in Šercerjeve 
brigade. Prvega junija 1944. leta je padel v 
domobransko zasedo in bil težko ranjen. 
Tovariš ga je rešil in bil je iz Nadleska odpeljan 
v italijansko partizansko bolnico Bari. Po 
okrevanju se je ponovno vključil v partizanske 
enote, najprej v Dalmatinski brigadi, nato je 
prišel v Slovenijo s 5. Prekomorsko brigado. 
Na to svojo tigrovsko in  partizansko pot je bil 
izredno ponosen. Za vse medvojno trpljenje 
je bil tudi odlikovan. Bil je nosilec spomenice 
1941 ter drugih 22 partizanskih medalj. Po 
vojni je bil častnik, pedagog, univerzitetni 
profesor. Leta 1968 je sprejel funkcijo 
komandanta Krimskega odreda TO, pozneje 
pa je postal komisar pokrajinskega štaba TO 
za ljubljansko pokrajino. Po osamosvojitvi 
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Slovenije je bil predsednik območne enote TIGR –a v Ilirski Bistrici. Po upokojitvi se 
je vrnil v svoj rojstni kraj Bač. Tu so ga pogosto obiskovali njegovi soborci in prijatelji. 
Kako je bil vesel druženja, je opisal njegov prijatelj Livij Knafelc in orisal njegov 
plemeniti značaj.

Na grobu mu je v spomin ponovno zaplapolala partizanska zastava v rokah Severina 
Kovačiča  in prapor TIGR-a, ki ga je držal Jožko Šajn iz Knežaka. Na slovesnosti je 
recitiral pesnik Tone Šepec, zapel pa je Rafael Zorko iz Pivke. Vabilu sta se odzvala 
tudi postojnski župan Igor Marentič in pivški podžupan Boris Rebec, oba člana 
TIGR-a. V lepem sončnem vremenu, sicer neobičajnem v januarskem času, smo 
odšli z mislijo na človeka, ki je pogosto zrl smrti v oči, se boril ne glede nato, ali  bo 
preživel ali ne. Zavedal se je, da »svoboda nikomur ne pade z neba, do nje so s 
smrtnim znojem tlakovana tla«, kot je zapisal A. Jelačin.
 

Bruna Olenik
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PRISPEVEK K NARODNI ZGODOVINI
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka je v okviru 
letošnjih predavanj z naslovom »Odrinimo na globoko« v 
Kulturnem domu v Slavini predstavilo avtorja dr. Jožeta Možino 
in njegovo najnovejšo knjigo Slovenski razkol. Član KD Lipa 
Ernest Margon je na začetku kratko predstavil avtorjevo življenje 
in delo kot novinarja, režiserja številnih dokumentarnih filmov 
ter zgodovinarja mlajše generacije, ki je v obširnem delu zbral 
številne dokumente in pričevanja, ki zgodovino druge svetovne 
vojne na Slovenskem v marsičem pišejo na novo. Z analizo 
arhivskih virov vseh vpletenih strani je poskušal odgovoriti na 
temeljno vprašanje slovenske novejše zgodovine, to je narodni 
razkol in njegove vzroke in posledice. Avtor je poudaril, da 
je za zgodovinarja nujno, da »kritično pretrese različne vire 
in potem naredi nekakšno sintezo«. Za svoje delo je obdelal 
številne dokumente in arhivsko gradivo vseh vpletenih strani, 
okupatorske, revolucionarne in protirevolucionarne. Posebno 
zanimiva najdba je bil več desetletij zakopan arhiv stražarjev, 
članov katoliškega akademskega kluba študentov ljubljanske 
univerze med obema vojnama, v katerem je odkril številne 
dokumente in fotografije vseh treh strani revolucionarne, 
protirevolucionarne in celo italijanske. Dodatno vrednost knjige 
predstavljajo pričevanja oseb, ki so doživljale vojne dogodke, 
in grafične ponazoritve žrtev vojne ter njihovih povzročiteljev, 
ki kar se da natančno pokažejo, katera stran v vojni je sprožila 
nasilje in kakšne so bile posledice. Možinovo zgodovinsko delo 
temelji na analizah podatkov o smrtnih žrtvah in povzročiteljih 
na različnih straneh, pridobljenih iz baze Inštituta za novejšo 
zgodovino v Ljubljani, kar je nazorno prikazano v grafih, kar je 
podlaga za razumevanje slovenskega razkola, ki se je v letih 

1941 in 1942 začel v Ljubljanski pokrajini. Slovenski razkol je 
dragocen prispevek k boljšemu razumevanju zgodovine druge 
svetovne vojne na slovenskih tleh. V razpravi po predstavitvi so 
bile dane pripombe in osebna gledanja na določene tragične 
dogodke iz medvojnega časa. Avtor je ob spoštovanju različnih 
mnenj poudaril, da sloni njegovo delo na zbranih arhivskih 
dokumentih in uradnih podatkih. Zaključil je, da je vojno začel 
okupator, a jo je usodno zaznamovala partijska elita, ki je v boju 
za oblast uporabila boljševistični model delovanja, po katerem 
so cilji pomembnejši od življenja ljudi, zato tudi takšno število 
žrtev na Slovenskem. Da je zanimanje za zgodovinske teme 
veliko, je pokazala množična udeležba, saj je bila dvorana 
Kulturnega doma v Slavini polna do zadnjega kotička.

Irena Margon

ISKRENO VOŠČILO PEVCU 
VELIKEGA SRCA 
Maks Lenarčič, ki je v marcu praznoval svojih 90 let, je že celo 
življenje predan petju. Ob njegovem visokem jubileju smo mu 
prijatelji petja namenili posebno pozornost. 

Obiskali smo ga, mu zapeli ter voščili z besedami »Vera, 
upanje, ljubezen, tri najlepše so stvari, v tvojem srcu kakor 
pesem, naj žive do konca tvojih dni. 

Hvala za lepe dogodke, ki smo jih vedno radi preživljali s 
tabo«.   

Pevci župnije Šmihel

POSPRAVLJANJE ZGODOVINE
Po skoraj štirih desetletjih je vrata zaprl nekdanji bife Društva 
upokojencev Pivka, pod imenom Cure, ki ga je dolga leta vodila 
Marjanca Maljevac. Na policah bifeja in v vitrinah je poleg 
inventarja vsa leta hranila številne pokale in medalje, ki so jih člani 
društva osvojili na športnih tekmovanjih. Nekdanji bife dobiva 
novo podobo in vsebine, zato smo morali prostore izprazniti. 
Razmišljali smo, kaj narediti s številnimi pokali, medaljami in 
priznanji, ki sicer nimajo materialne vrednosti, pričajo pa o bogati 
in uspešni  športni zgodovini Društva upokojencev. Sklenili smo, 
da jih pospravimo na varno, da se ne bi poškodovali ali uničili. 
Na hitro se je zbrala  »udarniška« ekipa. Ženske smo pokale 
očistile in jih razvrstile po časovnem zaporedju. Zložile smo jih 
v kartonske škatle, zaprle in označile vsebino. Moški so zavihali 
rokave in škatle znosili v klet. Izredno zanimivo je bilo iskanje 
podatkov, kdaj in kje so tekmovalci pokale osvojili. 

Jožica Knafelc



50 Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti …

OBČNI ZBOR OBČINSKEGA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH 
ČASTNIKOV PIVKA
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EVROPSKO SREČANJE SENIORJEV ELS V PRAGI O 
DEMOGRAFSKI PRIHODNOSTI EVROPE
V začetku marca je bila v Pragi konferenca članov zveze 
seniorjev Evropske ljudske stranke (ELS). Slovenijo so 
zastopali trije predstavniki, in sicer Ernest in Irena Margon kot 
predstavnika Zveze seniorjev Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov in dr. Andrej Umek član Zveze upokojencev pri 
SLS. Na konferenci so razpravljali o demografskem stanju držav 
Evropske skupnosti, ki se kaže v hitrem staranju prebivalstva 
in naraščajočih problemih, povezanih s tem. Pogovarjali so se 
o izzivih, ki jih bo treba sprejeti in politiko usmeriti v pomoč 
in nove priložnosti tudi za starejše. Nujno bo medgeneracijsko 
sodelovanje, kajti energija mladih in izkušnje starejših lahko 
prinesejo napredek in lažje življenje za vse generacije. V Evropi 
bo potrebna  večja solidarnost med državami, saj so razlike 
velike. Nacionalne vlade se bodo morale zavzemati za  politiko 
v zvezi s starejšimi, ki bo nudila vseživljenjsko izobraževanje, 
saj bodo na ta način koristen člen družbe. Starejših ni mogoče 
preprosto kar potisniti v kot, saj lahko v družbi veliko prispevajo 
h kvaliteti življenja in razvoju, s tem pa omogočajo mlajšim, da 
se vključujejo v delo. Govorili so tudi o vključevanju starejših v 
socialne medije in v izobraževanje o tem. Ob koncu konference 
so sprejeli deklaracijo o povrnitvi spoštovanja  in kulture v 
komunikaciji, ki je nujna za odprto mislečo družbo, ki temelji na 
svobodnem sobivanju ljudi. Seniorji so tudi podprli Resolucijo o 
skrbi za kvaliteto življenja vseh generacij v Evropi, ki poudarja 
interese vseh generacij v družbi, podpira civilno družbo, 
ohranjanje narave ob hkratnem razvoju, vzdržnost socialnega 
sistema, digitalizacijo in  reševanje demografskih problemov. 
»Konferenca o bodočnosti Evrope«,  ki  bo na Dan Evrope, 
9. maja 2020 posredovana v dvoletno obravnavo, bo najširše 

iskanje rešitev za izzive sedanjega turbulentnega časa. Ob 
robu konference je bilo tudi veliko osebnih stikov.  Rezultat 
tega je najavljen obisk seniorjev iz Češke na Pivškem. Njihovo 
predsednico Lidmilo Nemcovo so očarala naša skrivnostna  
jezera in zanimiv Park vojaške zgodovine.

Irena Margon

Od leve:
Ernest Margon, Lidmila Nemcova, Irena Margon, Ann Hermans 

(predsednica ESU) in  dr. Andrej Umek

Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka je konec 
februarja izvedlo 5. letni občni zbor članov. Zbora se je udeležilo 
16 članov ter vabljena predstavnika OZSČ Sežana in Ilirska 
Bistrica.

Po uvodnem nagovoru in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora 
je predsednik združenja poročal zboru o delu združenja v letu 
2019. Poudaril je, da  je združenje sprejelo zelo ambiciozen letni 
program dela, katerega prioritetni del so bili dogodki iz vojaško 
strokovne dejavnosti. Poleg skoraj popolne realizacije programa 
je združenje izvedlo še nekaj pomembnih dodatnih aktivnosti. 
Pohvalil je člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo na 15 
različnih aktivnostih pripomogli k izvedbi programa, še posebno 
pa vse tiste člane, ki so se udeležili raznih dogodkov v občini ali 
širši regiji. 

V nadaljevanju je občni zbor po zaključku štiriletnega mandata 
razrešil organe združenja. Predsednik je delovanje združenja 
v času mandata ocenil kot »uspešno«. Pri temu se je posebej 
zahvalil članom organov združenja kot tudi vsem ostalim aktivnim 
članom. Izrazil je zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja,  
bila je izrečena zahvala občini Pivka in PVZ Pivka za sodelovanje 
in podporo. V volilnem delu zbora je bil za predsednika združenja 
ponovno izvoljen Gregor Ribnikar, izvoljeno je bilo novo 
predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Po izvolitvi 
novih organov združenja je bil zboru predstavljen predlog letnega 
programa dela in finančnega načrta za leto 2020. 

Pred zaključkom so bila podeljena priznanja ZSČ šestim najbolj 
dejavnim članom združenja ter izrečena dobrodošlica petim 
novim članom. 

OZSČ PIVKA
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TUZLA – SVEČANA AKADEMIJA OB DNEVU KULTURE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Na povabilo Slovencev oziroma njihovega združenja, ki deluje v 
Tuzli, je Društvo upokojencev Postojna organiziralo izlet v Tuzlo. 
Izleta so se poleg »Burje«, mešanega pevskega zbora Društva 
upokojencev in »Brkinskih fantov« - pevcev ljudskih pesmi, 
udeležili tudi člani in nečlani društev upokojencev.

V Tuzli že več kot 120 let živijo Slovenci. Šele v najtežjih letih 
vojne v Bosni in Hercegovini, točneje 1993, so se organizirali v 
Slovensko skupnost. Že naslednje leto je Skupnost združevala 
1405 članov. Vojna in leta so zahtevala svoje. Dosti članov 
je umrlo, mnogi so se odselili, tako  da danes Skupnost šteje 
okrog 300 aktivnih članov. Kljub temu so še vedno zelo aktivni. 
Prirejajo razstave, dopolnilno učenje slovenskega jezika in 
pojejo v ženskem pevskem zboru Slovenčice.  Zbor, ki uspešno 
deluje že enajsto leto, je dobil ime po vrsti pelargonije, ki jo v 
Tuzli imenujejo slovenčica. V zboru ne pojejo samo Slovenke, 
pač pa tudi pevke drugih narodnosti. 

Na proslavi so najprej nastopili Brkinski fantje z dvema 
dekletoma, sledila jim je Burja, nato pa še Slovenčice. Burjo 

sta vodila Mirjana Čepirlo Možina in Dušan Kafol, Slovenčice 
pa Samra Ibrahimović. Poleg velikega števila poslušalcev so 
se proslave udeležili tudi veleposlanica Republike Slovenije v 
Bosni, Minister za kulturo Tuzlanskega kantona in župan Tuzle.

Cvetko Bajc

LETNI OBČNI ZBOR KD LIPA PIVKA 
V začetku marca je potekal letni občni zbor Kulturnega društva 
Lipa iz Pivke, ki je bil hkrati tudi volilni po štiriletnem mandatu. 
Predsednica Irena Margon je podala poročilo o delu društva 
v letu 2019. Vsega skupaj je bilo 21 kulturnih dogodkov, in 
sicer tri večje prireditve: ob  kulturnem prazniku, ko je nastopil 
koroški duhovnik Janko Krištof z recitalom Krst pri Savici, junija 
je bila predstavljena knjiga 160 let Južne železnice avtorja 
Karla Rustje, julija pa so se srečali nekdanji gojenci – »sirote«, 
ki so svoje otroštvo preživljali v Št. Petru v sirotišnici, ko so 
zaradi vojnih grozot izgubili starše. Poleg teh dogodkov je bilo 
še več zanimivih čajank, obisk Kettejevega Prema, 3 pohodi 
po poteh kamnitih križev, 2 krat podarjanje knjig, praznovanje 

materinskega in očetovskega praznika v sodelovanju z župnijo, 
110 let Tonetovega vodnjaka, varovanje tehnične dediščine in 
obnova suhega zidu v Veliki Pristavi, miklavževanje z lutkovno 
predstavo, pogovor z gostom p. Karlom Gržanom… Ob lepi 
udeležbi na občnem zboru so bili izvoljeni novi organi za 
delovanje društva za naslednja štiri leta. Pridružilo se je nekaj 
novih, mlajših članov, kar pomeni poroštvo za dobro delovanje 
društva, za predsednico pa je bila soglasno potrjena dosedanja 
predsednica Irena Margon. Za naprej imajo v društvu veliko idej 
in načrtov, nadaljevali bodo s kulturnimi in družabnimi dogodki, 
veseli in odprti pa so tudi za nove predloge.

Irena Margon

IZ KUFRA STRICA 
ANTONA
Nova Reška cesta v Št. Petru na Kranjskem. V 
roke mi je prišla zanimiva razglednica iz začetka 
prejšnjega stoletja, ki prikazuje panoramo 
našega občinskega središča pred skoraj 120 leti. 
Lastnik osrednjih stavb ob novi Reški cesti, kot 
se je imenovala nekoč Kolodvorska cesta, je bil 
last Frana Geržine, posestnika iz Št. Petra. Ob 
Reški cesti je levo stavba, v kateri sta bila nekoč 
trgovina in vinotoč, v njej je danes Mesnica 
J&B, za njo pa stoji ogromna stavba Geržinove 
pekarne. Te že dolgo ni več, ker je pogorela 
jeseni leta 1953, sedaj je tam parkirišče. Poleg 
trgovine  so imeli Geržinovi tudi enega od 
znanih šentpetrskih hotelov, ki so bili zgrajeni 
po prihodu Južne železnice v naše kraje pred 
163-imi leti. Velika stavba na desni strani se na 
razglednici diči z vidnim napisom Hotel St. Peter. 
Danes je to stanovanjska hiša Kolodvorska 13. V 
stanovanjskem kompleksu nasproti mesnice so 
imeli prostore mizarji, kovači in pozneje mehaniki. 
Vidimo tudi veliko hlodovine, ki je bila najbrž 
skladiščena za Domiceljevo žago nižje ob cesti. 

Levo na razglednici je župnijska cerkev sv. Petra, viden je tudi pokopališki zid 
z mrliško vežico. 

Še majhen spomin na otroška leta. Takrat smo veliko potovali z vlakom. 
Spominjam se, da sem bil včasih deležen kepice sladoleda pri sladoledarju, 
ki je imel svoj prostor pri Geržinovi trgovini  oz. sedanji mesnici. Vsaka kepica 
je bila za nas otroke velik dogodek, zanjo smo bili staršem ali sorodnikom 
hvaležni. Sladoledar pa se je pisal Zulmehari, kot so mi pojasnili starejši 
Pivčani. Jaz sem si zapomnil le sladoled.

Ernest Margon
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PAVEL KNOBL – PRVI POSVETNI POET NA SLOVENSKEM

V ČAST DNEVU ŽENA

24. januarja, prav na rojstni dan (255 let od rojstva) Pavla 
Knobla, je v Pivki navdušila četrta prireditev z naslovom ZA 
PAVLA KNOBLA SKOVANO, ki jo je pripravilo Društvo za 
krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka kot eden izmed 
partnerjev v sodelovanju v sklopu operacije Utrjevanje turistične 
destinacije vasi Orehek skozi lik prvega slovenskega pesnika 
Pavla Knobla. 

Operacija z akronimom Podeželski poet je bila sofinancirana s 
strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V 
projektu sodeluje šest partnerjev, in sicer: nosilec je Kulturno 
društvo Cajt, zraven pa smo sodelovali še Ženski pevski zbor 
Prem, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, 
Smrekarjeva domačija Grobišče, Športno kulturno društvo 
Orehek in Krajevna skupnost Orehek. Vsak izmed nas je 
imel nalogo s svojo aktivnostjo pomagati Orehku postati bolj 
prepoznaven in ga postaviti na zemljevid turistično zanimivih 
krajev naše regije. Rdeča nit vsega dogajanja je že omenjeni 
Knobl, ki velja za prvega posvetnega pesnika iz obdobja 
razsvetljenstva, ki pa je bil nekako pozabljen in zamolčan s 
strani uradne literarne zgodovine. 

O njem je bil posnet dokumentarni film kot obujanje in spomin 
nanj, ki je v zanimivih letih prebujanja Slovencev že leta 1801 
izdal prvo pesniško zbirko z naslovom »Štiri pare kratkočasnih 
Novih pesmi« od Pavla Knobla skovane, inu Krajncam za 
spomin dane (5 let pred Valentinom Vodnikom), ki je v ljudeh 
zbujala predvsem dobro voljo. V krajšem kulturnem programu 
sta nastopila gosta Drago Mislej – Mef, ki je prispeval glasbo 
najresnejši izmed pesmi Nova krama, ki še po toliko letih velja 
za sodobno v stilu potrošništva. Boris Kobal pa je pripravil 

krajši skeč na temo Knoblove najbolj šaljive pesmi z naslovom 
Od prdca. Po kulturnem programu, ki ga je povezoval Marko 
Vadnjal, je sledil ogled filma, nato pa se je Dragana Čolić, vodja 
celotnega projekta zahvalila vsem za podporo in sodelovanje 
pri projektu. Zanimanje za krajevno zgodovino je potrdil obisk 
številnih gledalcev, ki so se po koncu radi ustavili in družili, saj 
bi jih radoživi pesnik tudi sam povabil v goste. 

              Irena Margon

Danijel Mislej - Mef uglasbil Knoblovo pesem Nova krama.
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DAN ŽENA V DRUŠTVU UPOKOJENCEV  
PIVKA
Literarni krožek Društva upokojencev Pivka z imenom Beremo skupaj je 
prvo marčevsko srečanje posvetil osmemu marcu, prazniku žensk. Krožek 
sestavljajo s častno izjemo enega moškega same ženske, vsi radi berejo, 
med njimi pa so tudi ustvarjalci poezije in proze. Ženska je pogosto osrednja 
junakinja literarnih del, pa naj bo to ljubezenska, kriminalna ali socialna 
tematika.

Predsednik društva Evgen Primožič je v nagovoru povedal o nastanku 
praznika. Opozoril pa je, da na papirju dosežena enakost žensk v praksi 
dostikrat zataji. Praznik žensk naj ne bo samo na ta dan, rožico, pozornost ali 
lepo misel bi morali večkrat pokloniti ženi, dekletu, prijateljici. Članice krožka 
Beremo skupaj smo upokojenke, zato je prav, da  še bolj opozarjamo na 
položaj žensk v družbi. Vsi vemo, da največje tveganje za revščino nosijo 
prav starejše ženske, ki ostanejo same in z nizkimi prejemki. Ozreti se 
moramo naokrog in jih prepoznavati, jim pomagati preko pristojnih inštitucij 
in jih vključiti v družbo. Vse krize in vojne so se vedno lomile na hrbtih 
žensk, zato praznik žensk ostaja opomnik za njihov pomen pri napredku in 
izboljšanju sveta.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

Društvo upokojencev Postojna, Združenje borcev za vrednote NOB in Žensko veteransko združenje za Pivko in 
Postojno - Dobrnič, so v četrtek, 5. marca v prostorih Srednje gozdarsko lesarske šole v Postojni organizirali proslavo 
8. marca - Dneva žena. Pozdravni govor je prispevala Bruna Olenik. Osebni pogled na praznik je podala Nada 
Primožič. V bogatem kulturnem programu so nastopili: Mešani pevski zbor DU Postojna pod vodstvom Dušana 
Kafola, recitatorki Nada Primožič in Marjana Centa in recitatorja Franc Koščak in Cvetko Bajc. Na ukulele nam je 
zaigrala in zapela Vanda Turk. Kulturni program pa je zaključila kitaristka in pevka Marjetka Popovski. Večer se je 
končal s skromno pogostitvijo in druženjem.

Cvetko Bajc
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130 let je že minilo,
ko je Clara Zetkin
povzdignila svoj glas,
a ne kot opravičilo -
temveč zahtevo za vse nas.

Za enakopravnost na trgu dela,
za volilno pravico, izobraževanje.
Ženska doma je delo prevzela,
kot od nekdaj bilo je priznanje.

Veliko se je spremenilo,
enakopravnosti še ni,
za isto delo manjše je plačilo,
birokrati si zatiskajo oči.

Zaradi kapitalskega sistema -
moški je na prvem mestu,
a za reševanje večjega problema
je ženska vključena k procesu.

Veliko lažje stvar dojema,
zna strpno reševati spore,
ne dela večjega problema,
v intuiciji ima opore.

Zavzema še vodilna mesta,
samozavestno, vztrajno in 
pogumno,
z ramo ob rami skupaj gresta,
zdaj ni več tako samoumevno.

8.MAREC ni le nagelj,
vrtnice ali bomboniere,
je priznanje vsem vpletenim,
da ženska pride do kariere.

Danes se lahko uveljavi 
vsepovsod,
kot žena, mati ali kot zdravnica,
zanjo je pravi preporod,
z vztrajnostjo postane 
znanstvenica.

(Dora Hrvatič)

8. MAREC, PRAZNIK ŽENSK

NOVO VODSTVO ŽENSKEGA 
ODBORA SDS PIVKA

Na redni volilni konferenci Ženskega odbora SDS Pivka, ki je 
potekala v petek, 28. februarja 2020, so članice izvolile novo 
vodstvo Ženskega odbora. Za predsednico je bila soglasno 
izvoljena Majda Žužek, v izvršilni odbor pa Irena Bele, 
Andreja Berlak, Magda Stević in Ana Žužek Barle.

Ob tej priložnosti je zbrane najprej nagovorila predsednica 
Občinskega odbora SDS Pivka in podžupanja Jana Gržinič, ki 
je predstavila svoje videnje o vlogi žensk v politiki. »Biti ženska 
je bilo v zgodovini pa tudi v današnjem svetu vse prej kot lahko, 
zato je takšna organiziranost znotraj največje stranke v državi 
pomemben prispevek k zmanjševanju razlik.«

Dosedanja predsednica pivškega ženskega odbora Magda 
Stević, ki se za nov štiriletni mandat ni potegovala, je spomnila 
na začetke, ko so v Pivki ustanavljali ženski odbor. Takrat je 
za mizo sedelo pol manj članic kot danes. Spomnila je, da 
je imela Pivka edino kandidatko za županjo v regiji, ki je bila 
lepo izhodišče za spremembe, ki so sledile v odboru. Med 
vrednote, ki jih mora zagovarjati Ženski odbor, je izpostavila 
domovino, družino, sodelovanje, spoštovanje in ljubezen. Nova 
predsednica Majda Žužek je povedala, da si želi, da odbor 
deluje kot skupnost, da se bi vsaka ženska čutila spoštovano 
in ljubljeno. Med glavne cilje štiriletnega mandata je zapisala 
sodelovanje med odbori, delavnice ali pogovore z izobraževalno 
tematiko in povečanje participacije žensk v lokalni politiki. 

Danijel Kovačič Grmek

PIVČANKA IZDALA SVOJO 
PRVO KNJIGO ZA OTROKE

V mesecu kulture je Polona (Margon) Kovačič, Pivčanka in 
članica KD Lipa Pivka (sedaj živi na Vrhniki) predstavila svojo 
prvo knjigo za otroke z naslovom Brez iskre ni požara pri 
založbi Celjska Mohorjeva družba v Ljubljani. Vsebina knjige 
prinaša življenjske zgodbe družine, ki življenje jemlje z resne 
in vesele plati. Glavna junakinja zgodb je šestletna deklica 
Iskra, ki je radovedna, vedoželjna in samozavestna. V svojem 
mladem življenju doživi različne dogodke in se sreča tako s 
pozitivnimi kot tudi negativnimi čustvi, kot so ljubosumje, 
žalost in strah. Z malce humorja in z veliko družinske podpore 
premaga tudi manj lepe trenutke življenja in gre optimistično 
naprej. Avtorica knjige je poudarila, da lahko v junakinji najdemo 
delček vsakega otroka. V zgodbah se zgodijo stvari, ki so pri 
otrocih vedno mogoče. Je pa vse težave mogoče premagati, če 
znotraj družine najdejo oporo, razumevanje in sočutje. Družina 
Požar je čisto navadna družina, ki se včasih prepira, a je kljub 
slabi volji povezana in ljubeča. Knjigo je ilustrirala ilustratorka 
Natalia Berezina, ki je z ilustracijami odlično »zadela«  knjižno 
junakinjo Iskro, saj se ob ilustracijah mladim bralcem Iskra še 
bolje približa. Avtorica Polona Kovačič je po poklicu pravnica, 
sicer pa predsednica KD Nauportus viva na Vrhniki, lutkarica, 
rada ustvarja in piše ter se posveča svojim trem otrokom, 
dvema deklicama in dojenčku – dečku, ki se je pravkar pridružil 
družini. Avtorico in njeno knjigo bo mogoče bolje spoznati 
predvidoma v mesecu maju, ko bo Kulturno društvo Lipa 
pripravilo predstavitev knjige in srečanje z avtorico.

Irena Margon
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ZGLEDNA TOČKA PIVKE

Lastniki zemljišč ob lokalni cesti 
Palčje – Juršče so v februarju 
zaključili s čiščenjem drevja in 
podrasti v obcestnem pasu. Z 

odstranitvijo potencialno nevarnih 
dreves bodo stroški vzdrževanja 

ceste nižji, z večjo preglednostjo pa 
prometnica bolj varna.

Hvala za opravljeno delo.

Občina Pivka
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50 LET LJUBEZNI ZAKONCEV ŠAJN

VABLJENI NA KRESOVANJE NA PIVŠKEM

24. januarja sta praznovala velik jubilej skupnega 
življenja zlatoporočenca Milojka in Marjan Šajn iz 
Pivke. Jubilanta, oba rojena na Juriščah, sta se 
poročila na isti dan leta 1970 v Pivki, cerkveno pa 
v Knežaku. Poročno slavje sta imela v Gostišču 
Stari grad v Senožečah in sta bila med prvimi 
svati, ki so pred 50-imi leti praznovali poroko v tej 
znani gostilni z divjačinskimi jedmi. 

Milojka (1948) je prvorojenka iz kmečke družine 
s tremi otroki, ki se je po končani osnovni šoli v 
Pivki in Novi Gorici zaposlila v trgovini Soča, ter 
je že 16 let upokojenka, ki ima  zelo rada morje, 
sprehode ter branje. Mož Marjan (1943) prav 
tako izhaja iz kmečke družine s štirimi otroki in se 
še rad spominja, kako so v šoli pisali s kredo na 
tablico. Končal je srednjo industrijsko šolo in se 
zaposlil v Tomosu v Kopru, nato v Pivki, Postojni 
in na avtocesti ter se pred 15-imi leti upokojil. 
Je mojster za vse, najraje pa ima avtomobile. 
V prijetnem domačem vzdušju so se poveselili 
ob zvokih harmonike ter obujali spomine na 
mladostna leta in prehojeno pot. V življenju 

Tudi letos Klub študentov občin Postojna in Pivka pripravlja Kresovanje na Pivškem, že 
7. zapored. V letu 2020 se vračamo h našim začetkom, zato smo k sodelovanju povabili 
domače Bisere, ki v bistvu nikoli nikogar ne pustijo ravnodušnega. Sicer upamo, da bo 

vreme naklonjeno, ampak vseeno, tako kot vsako leto, bo tudi letos zabava pod šotorom.

Veseli smo, da je projekt vsako leto lepo obiskan in to si prizadevamo tudi za naprej, saj 
so se kresovanja, pa naj bo to majhna zadeva v izbrani družbi ali pa večja zabava, kot je 
v Pivki, izgubila. Trudimo se ohranjati projekt Kresovanje na Pivškem kar se da v dobri 

luči, zato vabimo vse zabave željne, da se nam pridružijo.

Poskrbljeno bo za raznoliko izbiro hrane in pijače, pa tudi kres bo tako kot vsako 
leto zagorel. Pozivamo občane, občine Pivka, ki imajo na voljo odpadni les 

(samo les!) in bi se ga radi znebili v dobrobit kresa, da nas lahko v dnevih pred 
kresovanjem kontaktirajo (040 227 221, Benjamin).

Kresovanje je predvideno na igrišču pri osnovni šoli Pivka, 
30. aprila, od 19. ure dalje.

slavljencev prevladuje ljubezen, razumevanje, strpnost, in prilagajanje. Po 
slavju še v krogu številnih prijateljev sta si zlatoporočno potovanje privoščila 
v Turčijo.

Olga Knez
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PODELITEV PRIZNANJ NAŠIM ŠPORTNIKOM

DOBITNIKI PRIZNANJ ZA LETO 2019

V preteklem letu so pivški športniki dosegli lepe in odmevne 
športne rezultate. Prav njim je bil zato tudi namenjen večer, na 
katerem je Športna zveza Pivka vsem zaslužnim športnikom in 
športnicam v občini s priznanji izkazala zahvalo in pozornost 
za športno udejstvovanje in nenazadnje promocijo domačega 
kraja, ki ga športniki preko tekmovanj ponesejo izven občinskih 
meja. Priznanja nagrajenim športnikom so izročili podžupanja 
Jana Gržinič, podžupan Boris Rebec in eden najboljših pivških 
športnikov Milan Bubnič. Poseben gost večera pa je bil tudi Aleš 
Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, 
sicer pa predvsem Pivčan, ki se je tudi sam aktivno ukvarjal z 

atletiko in predsedoval Športni zvezi Pivka. Kulturni program sta 
sooblikovala člana skupine Vitavox, Vita Jordan in Silvo Čelhar, 
plesna skupina Pikice in mladinska skupina Pike. 

Šport, ki v prvi vrsti povezuje, polni energijo in prispeva k 
zdravemu načinu življenja, je v občini Pivka glede na vse 
nadobudne in uspešne športnike zelo dobro zastopan. 

Ponosno čestitamo vsem! 
DKH

OTROCI DO 15 LET 
Prejemniki pisnega priznanja in medalje:
1. ŽAN ŠTUNF (BK Orlek ORO MET)  
2. ŽIGA ŠTUNF (BK Orlek ORO MET)
3. MAI MAVER (Kegljaški klub)
4. EKIPA STAREJŠIH DEČKOV  V ULIČNI KOŠARKI 3X3 (OŠ 
Pivka)
5. NOGOMETNA EKIPA U-11 (ŠD Košana)

Prejemniki medalje: 
1. TAJDA  DOLGAN (Atletski klub)   
2. NUŠA ZADEL (OŠ Pivka)
3. EKIPA MLAJŠIH DEČKOV ULIČNE KOŠARKE 3X3 (OŠ 
Pivka)

KADETI in MLADINCI
Prejemniki male plakete:
1. DENIS PAŠIČ (Kegljaški klub Pivka)   
2. NATAŠA RADIČ (Kegljaški klub Pivka)   
3. IRIS ZORAN  (Kegljaški klub Pivka)   
4. LEA PAŠIČ  (Kegljaški klub Pivka) 
5. ŽIGA KRESEVIČ in MATEVŽ SUŠELJ (Kegljaški klub Pivka) 
6. EKIPA KADETOV U-18  (Kegljaški klub Pivka) 
7. EKIPA MLADINK U-23 (Kegljaški klub Pivka)
8. TJAŽ DOLGAN (Atletski klub Pivka)    

VETERANI
Prejemnik srednje plakete:
DARKO BIZJAK (Kegljaški klub Pivka)   

ŠPORTNIKI, KI TEKMUJEJO ZA KLUBE IZVEN 
OBČINE PIVKA
Prejemniki velike plakete:
1. PETRA BAŠEK     
2. TINA JAKOVINA     
3. ANŽE SREBOVT 
4. MATEJ LEPEJ
5. MILAN BUBNIČ

ČLANI
Prejemniki velike plakete:
1. REBEKA PETROVČIČ (Atletski klub Pivka)  
2. ROBERT PETROVČIČ  (Atletski klub Pivka)
3. KRISTINA BELE (Atletski klub Pivka)
4. BOŠTJAN DOLGAN (Atletski klub Pivka)
5. MIA ŠVARA (Ženski balinarski klub Pivka)
6. PLESNI PAR ARTUR ŠTEFFE in ŠPELA BUBNIČ (ŠD Pike) 
7. ČLANSKA PLESNA SKUPINA PIKE
8. MITJA KRAGELJ (Balinarski klub Orlek ORO MET Pivka)  
       
TRENERJI, VADITELJI
Prejemnik srednje plakete:
IZTOK KOVAČ (Kegljaški klub Pivka)           

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVCI
Prejemnik velike plakete:
MARJAN DOLGAN (Kegljaški klub Pivka)
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ŽENSKA ČLANSKA EKIPA KEGLJAŠKEGA KLUBA PIVKA PRESTOPA 
V NAJELITNEJŠO DRŽAVNO LIGO

PLESNI USPEHI NAŠIH PIK

Ženska ekipa Kegljaškega kluba 
Pivka je sredi februarja gostovala 
v Radencih in premagala domačo 
ekipo z rezultatom 7:1. S to zmago so 
si dekleta že zagotovila prvo mesto 
v 1. B ligi in s tem napredovanje v 
najvišjo 1. A ligo. Ekipa to sezono igra 
več kot odlično. To je največji ekipni 
uspeh Kegljaškega kluba Pivka, saj do 
sedaj še nobena ekipa ni tekmovala v 
najelitnejši ligi v državi.

V sezoni 2020/21 bodo tako na 
kegljišču v Krpanovem domu gostovale 
vse najboljše ženske ekipe v državi, 
kar bo nudilo obilo športnih užitkov 
ljubiteljem kegljanja v občini Pivka in 
njeni okolici.

KK Pivka Na fotografiji ženska ekipa KK Pivka s trenerjem I. Kovačem

Nedavno plesno tekmovanje Ljubljana open 
2020 je bilo za domače Športno društvo Pike še 
kako uspešno, kar zadeva dosežene in osvojene 
nagrade. Plesalke in plesalci so namreč osvojili 
odlične rezultate in znova dokazali, kako pridno in 
redno trenirajo ter osvajajo nove plesne korake.

1. mesto - Pike (Članske Cheer Jazz) in dobitniki
    denarne nagrade za najboljšo plesno skupino 
1. mesto - Junior Pike (Mladinske Cheer Jazz)
2. mesto - Špela in Artur (Članski Cheer pom par)
3. mesto - Junior Pike (Mladinske Cheer Pom)
4. mesto - Otroška Cheer Jazz Pike Obala
5. mesto - Petra in Tia (Mladinski Cheer pom pari) 
6. mesto Otroška Cheer Jazz
7. mesto Otroška Cheer Pom Pike Obala
8. mesto Sukanovič in Starman (Mladinski Cheer
    jazz pari)
13. mesto Otroška Cheer Pom
13. Junior Pike Obala

PLESALKE VESELE NOVIH PLESNIH OGLEDAL
V ŠD Pike smo si že vrsto let želeli plesnih ogledal, ki so 
pomemben pripomoček pri učenju in urjenju koreografij in 
plesnih elementov. Ker le-teh nismo imeli, sta članska in 
mladinska skupina večkrat trenirali v Špela Dance Centru 
v Ljubljani. Ne moremo opisati veselja, ko je naši želji letos 
prisluhnila Občina Pivka in kupila 10 metrov prenosnih plesnih 
ogledal. Pikice in Pike so jih sprejele z vzkliki navdušenja in 
pred ogledali že pridno trenirajo.

Hvala Občini Pivka, ki je z nakupom plesnih ogledal omogočila 
bolj kvalitetne pogoje za delo.

Mojca Korent,
predsednica ŠD Pike
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Pike so ponosne, da bosta njuna člana, Pivčana, članski pom par Špela Bubnič 
in Artur Steffe, aktualna državna prvaka in evropska podprvaka, pod trenerskim 
vodstvom Špele Režek zastopala barve Slovenije na prihajajočem svetovnem 
prvenstvu, ki bo aprila v ZDA. V preteklem letu sta se plesalca uvrstila tudi med 
najboljših 5 pom parov v Evropi in bosta zato zastopala barve Slovenije tudi na 
junijskem evropskem prvenstvu v Veroni.

DKH
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NAŠI USPEŠNI NOGOMETAŠI IN NOGOMETAŠICE  
ŠD Košana se lahko pohvali, da ima v sezoni 2019/20 pod 
svojim okriljem tudi prvoligaško ekipo. To je ženska ekipa, ki je 
po nekajletnem nastopanju na nogometnih zelenicah in številnih 
uspehih v nogometu in je v tej sezoni naredila velik korak naprej 
ter tekmuje v 1. ženski futsal ligi. Že pred pričetkom sezone so 
dekleta vedela, da jih čaka trnova pot odrekanja ter garanja in 
niso pričakovala takšnih uspehov kot v nogometu. Kljub težavam 
pri izvajanju treningov (tu velja izpostaviti, da so imele možnost 
le enkrat tedensko trenirati v ustrezni dvorani - Skala) je s trdim 
delom viden napredek, dosegle pa so tudi že zmago, kar jim daje 
še dodaten zagon za nadaljevanje začetega. Iz naše ekipe so 
bile vpoklicane v Slovensko žensko futsal reprezentanco tudi tri 
dekleta - Balić Sanela, Srebot Maja ter Muhić Erna, kar potrjuje, 
da se z ekipo kvalitetno dela kljub vsem težavam. Še večjo težavo 
pa jim povzroča premajhen proračun tako ŠD Košana kot tudi 
same ekipe, saj sezono v veliki meri same finančno pokrivajo. 
V prihodnje si želijo, da bi bil odziv podjetij in podjetnikov boljši, 
kar bi jim omogočilo nakup tako enotne opreme za ekipo, nakup 
rekvizitov, potrebnih za izvedbo kvalitetnih treningov ter izvedbe 

kvalitetnih priprav, predvsem pa si želijo možnost uporabe 
Športne dvorane Skala več kot le enkrat tedensko. Na tem mestu 
bi naša dekleta povabila k treniranju tudi ostala dekleta iz 
Pivke in okolice, katera bi se rada preizkusila v tem športu.

Tudi v tekoči sezoni pod okriljem ŠD Košana trenirajo in tekmujejo 
najmlajši nogometaši. V MNZ tekmovanjih tako nastopajo 
selekcije U7, U9 ter U11. Veseli nas, da je vpis otrok večji, kot 
je bil minula leta. Kljub temu, da se za mlajše selekcije ne vodi 
uradnih statistik, se lahko pohvalimo, da naši najmlajši dosegajo 
zavidljive rezultate. Vpis otrok v naše društvo oz. v posamezne 
kategorije nogometašev poteka skozi vse leto. Članska ekipa 
dosega malenkost slabše rezultate kot minulo sezono, saj 
se nam v tej sezoni kot po tekočem traku dogajajo poškodbe. 
Kljub vsemu ekipa zavzeto trenira in se pripravlja na začetek 
spomladanskega dela tekmovanja, ko bo poskušala nadoknaditi 
zaostanek ter ponovno zasesti visoko uvrstitev ob koncu sezone.

ŠD Košana

ROK PRELC, NAŠ NOVI NOGOMETNI DELEGAT
Spodaj podpisani se kot nekdanji igralec NK Pivke in NK 
Košane po več kot tridesetih letih poslavlja od slovenskih igrišč 
in od delegatske funkcije na nogometnih tekmah, ki spadajo 
pod okrilje posameznih MNZ in osrednje NZS. 

Nasledil ga bo veliko mlajši Rok Prelc iz Košane, še pred leti 
igralec, ki je sicer nastopal za vse selekcije pri NK Košana in 
bil član tudi najboljše balinarske ekipe Košane v Super ligi. 
Trenutno je organizacijsko zelo aktiven pri dekliški ekipi ŠD 
Košana, ki nastopa v ženski državni futsal ligi (dvoranski mali 
nogomet), intenzivno  pa se tudi pripravlja za skorajšnji  nastop 
v velikem maratonu (42 km) na slovenski obali. Rok Prelc bo 
tako sedaj edini nogometni delegat s tega področja - od Ilirske 
Bistrice, prek Postojne do dela Krasa in vse Notranjske.     

Brane Fatur
Roku Prelcu, na seminarju v Ljubljani, podaja delegatsko izkaznico 

podpredsednik Nogometne zveze Slovenije Danilo Kacijan.

ZIMSKA TRIM LIGA POSTOJNA 2019/20
V tem zimskem obdobju po številnih primorskih balinarskih 
dvoranah potekajo zimske ali trim lige, v naši bližini tako 
v  Postojni (Zelena dvorana) kot Pivki (Rešta). Zimska trim 
liga Postojna 2019/20 se ob vikendih igra v Zeleni dvorani in 
privablja številne gledalce. 

V Postojni nastopata tudi dve ekipi iz občine Pivka, 
Ključavničarstvo Žužek (Jurišče) in Košana mladi, ki pa jima ne 
gre vse po načrtu, saj v močni konkurenci domujeta v spodnji 
polovici lestvice. V februarskem 7. krogu so bili doseženi 

naslednji izidi  - Postojna : Cerknica 10 : 6, Ključavničarstvo 
Žužek : Winkel Grmada 5 : 11, Hrašče : Dias 0 : 16, Balinček 
Team : Košana mladi 11 : 5, Kamnoseštvo Klančar : Tičnica 9 : 
7. Pred skorajšnjim zaključkom rednega dela v marcu mesecu 
sledi še razigravanje za prvaka, vodita Dias in Postojna po 
12 točk, sledijo Kamnoseštvo Klančar 11, Winkel Grmada 10, 
Balinček Team 9, Cerknica 6, Tičnica in Ključavničarstvo Žužek 
po 4, Hrašče 2, Košana mladi brez točke.

Brane Fatur
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NAŠ KOŠARKAR MED NAJBOLJŠIMI
Na 36. prireditvi Naš športnik, ki 
je potekala v Kopru, so razglasili 
najboljše primorske športnike, 
športnice in ekipe, ki so se z rezultati 
in uspehi na mednarodni ravni izkazali 
v minulem letu 2019. Med njimi 
oziroma med nominiranci je bil prvič 
v dosedanji zgodovini tradicionalne 
prireditve tudi športnik iz občine Pivka. 
To je bil košarkar Anže Srebovt iz Male 
Pristave, ki sicer nastopa za tretje 
ligaša Plamo Pur iz Ilirske Bistrice, 
a je tudi član Košarkarskega kluba  
3x3 Piran, ki tekmuje v ulični košarki. 
Pirančani so seveda konkurirali v ekipni 
konkurenci, kjer pa v plejadi znanih 
ekip niso posegli po mestu najboljšega. 
V ekipi so še Simon Finžgar, Gašper 
Ovnik, Adin Kavgić, menjavi sta Boris 
Jeršin in Mensud Julević.  Piransko 

ekipo je na podlagi lanskih rezultatov Košarkarska zveza Slovenije določila za marčevski 
(ta mesec) nastop v Indiji, kjer bodo zastopali Slovenijo v kvalifikacijah za nastop na 
letošnjih olimpijskih igrah.

Brane Fatur

VANDALIZEM V PETELINJAH
Neznanci so oskrunili kapelico v Petelinjah, objekt 
sakralne stavbne dediščine, v njeni notranjosti sta 

freski sv. Družine.

Gre nedvomno za obsojanja vredno ravnanje 
posameznikov, ki iščejo pozornost na neprimeren 

način ter brez premisleka in razloga uničujejo 
skupno lastnino.

Glede na ukrepe, ki zaradi korona virusa veljajo v naši državi, so vsi 
načrtovani dogodki in kino predstave do nadaljnjega odpovedani. 

Aktualne informacije in nadaljevanje dogodkov lahko redno spremljate na 
spletni strani občine Pivka.

V svojem štiridesetem letu nas je po zahrbtni in neizprosni bolezni mnogo 
prezgodaj zapustila naša draga mama, žena, sestra in hči

Ingrid Bajc, rojena Kučinič.
1980-2020

Ob tej boleči izgubi izrekamo za vsakršno podporo bližnjim, izražena sožalja 
ter za cvetje, sveče in darove iskreno zahvalo sorodnikom, prijateljem in vsem 
ostalim, s katerimi smo Ingrid skupaj pospremili na njeni zadnji poti. Posebej 
se zahvaljujemo tudi dr. Eriki Matos z Onkološkega inštituta v Ljubljani za 
vso prizadevnost, župniku g. Marjanu Škvarču ter pogrebnemu zavodu Komus 
za izpeljan pogrebni obred, pevskemu zboru za ganljivo petje ter sodelavkam 
in sodelavcem kot tudi nekdanjim sošolkam in sošolcem pokojne Ingrid za 
besede zadnjega slovesa.

Žalujoči: mož Aleš s sinovoma Tadejem in Simonom, mama Gabrijela in ata 
Bojan, sestra Iris s hčerkama Nikolino in Lucijo ter vsi ostali bližnji, ki bomo 
Ingrid neizmerno pogrešali. 

Ko bolečina je prevelika
se tudi solza posuši,
le srce nemo kliče,
zakaj tebe med nami več ni?

ob boleči izgubi drage 
Nadje Majnik Špilar, 1966-2020

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sovaščanom 
iz Malih Žabelj in Male Pristave za izrečene sožalne besede. Še posebej se 
zahvaljujemo vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, okrasitev cerkve. 
Prav tako hvala župniku Marjanu Škvarču za spoštljiv pogrebni obred, pevcem 
za zapete pesmi ter vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih trenutkih. 
Hvala vam, da ste našo Nadjo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se 
tudi vsem, ki ste ji v času njenega življenja nesebično priskočili na pomoč. Tudi 
sama vam je bila za to hvaležna.

Žalujoči: mož Igor, mama Martina, sestra Cvetka z možem Borisom ter nečaka 
Matic in Ana z družino.
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VAŠA VARNOST - NAŠA PRIORITETA

Vse kar potrebujete za vašo hišo na enem mestu. 
Izbirajte med najsodobnejšo opremo in elegantnim 
videzom, hkrati pa poskrbite, da bo vaš dom tudi 
varen - z najboljšo protivlomno zaščito in odlično 
zvočno ter toplotno izolacijo.

www.maksi-oknavrata.si

KUPON ZA

150  €
(velja za nakup vrat do 29.2.2020)
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UPOŠTEVAJMO UKREPE, PREPREČIMO OKUŽBE
Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne 
ukrepe.

• Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za 
roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo 
zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko 
število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Epidemiološko stanje se hitro spreminja in le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe z novim 
koronavirusom SARS-CoV-2. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, 
da delujemo preventivno. Vsi skupaj in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za 

skupno dobro. 

Vsa uradna, aktualna obvestila o ukrepih in virusu se nahajajo na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Pravilna higiena kašlja
Novi koronavirus SARS-CoV-2

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Po kašljanju/kihanju si umijte 
roke z milom ter vodo.

Papirnat robček po vsaki 
uporabi odvrzite v koš.

Preden zakašljate/kihnete si 
pokrijte usta in nos s 
papirnatim robčkom.

Zakašljajte/kihnite v 
zgornji del rokava.

1 2

3 4

ali
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UKREPI IN OMEJITVE V NAŠI OBČINI
UVEDENI ŠTEVILNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONA VIRUSA 
V OBČINI PIVKA
Z namenom uskladitve ukrepov v zvezi s 
preprečevanjem širjenja korona virusa je bil v 
petek, 13. marca aktiviran Občinski Štab CZ in 
podporne službe občine. 

• Vrtec Pivka in Vrtec Košana sta od ponedeljka 16. 
marca 2020 dalje zaprta.  
• Od 16. marca dalje so v skladu z okrožnico Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport zaprte vse osnovne 
šole, srednje šole, glasbena šola in druge izobraževalne 
institucije.
• Odpovedani so vsi dogodki v občini, rekreacija, 
treningi in vadbe, svete maše…. Zaprta je knjižnica 
in bibliobus. Zaprta je enota CSD Postojna v Pivki, 
prav tako je ukinjeno osebno poslovanje s strankami v 
občinski stavbi.
• Krpanov dom je zaprt, zaprta sta tudi Park vojaške 
zgodovine in Ekomuzej.
• Začasno je prekinjeno tudi izvajanje storitve 
brezplačnih prevozov za starostnike Zavoda Sopotniki.
• Izvajanje pogrebne dejavnosti bo z navodili omejeno 
na pokope v ožjih družinskih krogih.
• V Lekarni Pivka so poskrbeli za vse varnostne 
ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe. V lekarno lahko 

vstopi le en obiskovalec naenkrat, drugi pa morajo 
počakati zunaj. Poskrbeli bodo, da bo zagotovljena 
neprekinjena oskrba z zdravili.
• V Zdravstveni postaji Pivka je odprt le en vhod. 
Vsakega pacienta evidentirajo.
• Zobozdravstvene ambulante v Zdravstveni postaji 
Pivka so zaprte, dežurni zobozdravniki so objavljeni na 
spletni strani Zdravstvenega doma Postojna.
• Pomoč na domu izvajalca Center za socialno delo 
Postojna poteka nemoteno. 

Občina Pivka
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OBVESTILO O NOVEM URNIKU POSLOVALNICE SPAR 
V PIVKI

ZAPRTA POSLOVALNICA DEŽELNE BANKE V PIVKI

POZIV ZA POMOČ PRI OSKRBI VAŠČANOV PREDSEDNIKOM VAŠKIH IN TRŠKE SKUPNOSTI

POTUJOČA TRGOVINA

Predsedniki  ožjih delov lokalne skupnosti, najbolje poznajo svoje vaščane, njihove zmožnosti in situacijo.  Vaške skupnosti 
se bodo, glede na poziv župana Občine Pivka ter poveljnika občinskega štaba CZ, po lastnih zmožnostih organizirale za nudenje 
pomoč svojim sovaščanom, ki ne morejo ali ne smejo zapustiti stanovanja zaradi morebitne okužbe oz. karantene in se ne morejo 
oskrbovati sami oziroma preko pomoči sorodnikov ali prijateljev (nakupi živil, zdravil in podobno). Pri vseh aktivnostih in nudenju 
pomoči morajo biti dosledno spoštovani ukrepi, ki preprečujejo možnosti prenosa virusa.
Zahvaljujemo se vsem, ki se boste v okviru organizacije samopomoči v vaseh lahko odzvali.

Od torka, 17. marca naprej, velja naslednji delovni čas:
PON – SOB: od 10. do 18. ure
NED: od 8. do 12. ure 
(trgovine Spar, ki so sicer ob nedeljah zaprte, ostanejo zaprte)

Poslovalnica Pivka je zaradi ukrepa preprečitve množičnega 
širjenja novega virusa od 18. 3. do nadaljnjega ZAPRTA. 
Storitev javne (t. i. mestne) blagajne v občini Pivka so od 18. 
marca dalje na voljo v poslovalnici Postojna, Nov trg 6 (PTC 
Primorka). Vabljeni k uporabi spletnih in mobilnih bančnih 
storitev ter bankomatov.

Vse občane obveščamo, da Pekarna Brioš nemoteno izvaja 
storitev potujoče trgovine oziroma dostave kruha, peciva in 
drugih nujnih živil v občini Pivka.

Okviren urnik: 
Klenik (7:25), Trnje (7:35), Kal (7:50), Košana (8:00), Nova 
Sušica (8:20), Mala Pristava (8:45), Nadanje selo (8:50), 
Narin (9:00), Šmihel (9:10), Selce (9:30)

Vljudno naprošajo vse, da se držijo ukrepov in gredo v 
nabavo LE ZDRAVI LJUDJE, in tisti ki NISO V IZOLACIJI, 
ter da se pri tem nujno držijo razdalje 1,5 m. Obenem se 
apelira na vse zdrave sosede, sorodnike, prijatelje, da 
posrbite za svoje bližnje, ki bodo morda v izolaciji oziroma 
obnemogli, pri tem se izogibajte osebnega stika.

Zaradi hitro se spreminjajočih razmer in 
ukrepov, vse aktualne informacije, ki veljajo 
za Občino Pivka spremljajte na spletni strani www.pivka.si.
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Spoštovani starši!
Od ponedeljka, 16. marca do preklica, je zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 

prepovedano zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah.
POPOLNOMA ZAPRTA STA TAKO VRTCA PIVKA IN KOŠANA KOT OSNOVNI ŠOLI PIVKA IN KOŠANA.

DELOVANJE VRTCEV IN ŠOL 

OBČINA PIVKA VZPOSTAVLJA DEŽURNO ŠTEVILKO ZA 
NAJNUJNEJŠO OSKRBO OBČANOV

PREPOVED UPORABE OTROŠKIH IN 
ŠPORTNIH IGRIŠČ

ZAGOTAVLJANJE NEMOTENE OSKRBE S 
PITNO VODO

LE NUJNO VARSTVO
Pomoč staršem in organizacijo varstva je v skladu z navodili vlade prevzel štab CZ Občine Pivka, Občina Pivka skupaj z OŠ Pivka in 
OŠ Košana, ki nudijo rešitev za varstvo otrok izključno tistih staršev, ki so dolžni opravljati delo pri delodajalcu, in to izkažejo s pisnim 
potrdilom/izjavo delodajalca. Nujni primeri poklicev so zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, v živilskih 
trgovinah, lekarnah, v domovih za ostarele, redarstvih, v službah civilne zaščite.

Če je eden od staršev doma, drugi pa v navedenih poklicih, mora biti otrok doma.

Dežurna številka je namenjena vsem tistim občankam in občanom, ki zaradi ukrepov zajezitve širjenja korona virusa ali eventuelne 
okužbe, ne morete ali ne smete zapustiti stanovanja in se sami ali prek pomoči sosedov, sorodnikov, prijateljev in znancev ne morete 
oskrbovati z najnujnejšimi potrebščinami (hrano, higienskimi pripomočki, zdravili ali drugimi nujnimi zadevami).
 
OB KLICU BOSTE MORALI PODATI PODATKE: IME, PRIIMEK, STAROST, NASLOV, TEL./GSM IN OPREDELITI 
KAKŠNA JE VAŠA POTREBA PO POMOČI. KONTAKTNA OSEBA NA DEŽURNI ŠTEVILKI VAM BO PODALA ŠE 
OSTALE POTREBNE INFORMACIJE GLEDE PLAČILA IN DOSTAVE.
 
Občina bo za najnujnejšo oskrbo poskrbela s pomočjo prostovoljcev in humanitarnih organizacij in sicer po protokolu, da bo čim manj 
stika med izvajalci pomoči in prosilci pomoči.

Poveljnik CZ Občine Pivka je s 16. marcem sprejel sklep, da se do 
nadaljnjega, zaradi preprečevanja širjenja korona virusa na območju 
občina Pivka, prepove uporaba otroških igral in športnih igrišč, 
ki se nahajajo na prostem in so namenjene javni uporabi na celotnem 
območju občine Pivka.

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je sprejelo vse potrebne ukrepe, 
ki bodo vsem uporabnikom tudi v prihodnje zagotavljali 
nemoteno oskrbo s kakovostno in zdravstveno ustrezno pitno 
vodo ter čiščenje odpadnih voda. Kljub nekaterim omejitvam, ki 
se nanašajo na poslovanje znotraj podjetja, je področje vodooskrbe 
in odpadnih voda s strani odgovornih nenehno skrbno vodeno in 
nadzorovano. Za stik z uporabniki ter za nujne zadeve pa so na voljo 
preko telefonskih številk in elektronske pošte.

Potrebe po varstvu sporočite na kontaktne podatke:
•  neva.brce@guest.arnes.si, lina.faletic@guest.arnes.si 
   051 371 461 (ravnateljica Neva Brce), 05 7218 398 (pomočnica ravnateljice za vrtec Lina Faletič).

• vrtec-pivka@ospivka.si, 041 342 911 (ravnateljica A. Tomšič).

Vse občane in občanke obveščamo, da 
je Občina Pivka vzpostavila DEŽURNO 
TELEFONSKO ŠTEVILKO

051 649 450
na katero lahko pokličete 
OD PONEDELJKA DO PETKA  
od 8.00 do 15.00 ure.
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OBVESTILO O ORGANIZACIJI DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA ZA 
PACIENTE OD 16.03. DO 31.03.2020

1. Center za krepitev zdravja
V CKZ-ju delo opravlja psihologinja, katera izvaja posvete z 
zdravimi ljudmi v primeru čustvenih stisk. 
2. Fizioterapija
Na fizioterapiji opravljajo delo samo za nujne obravnave po 
poškodbah. Pacienti so poimensko obveščeni.
3. Otroški in šolski dispanzer
Delo v otroškem in šolskem dispanzerju za bolne otroke poteka 
kot doslej. Preventiva predšolskih otrok do 6. leta je ocenjena 
kot nujna in se izvaja kot doslej. 
4. Patronažna služba
Potek dela patronaže poteka kot doslej. Opravlja se tudi nujna 
preventiva - obravnava otročnic, dojenčkov in novorojenčkov v 
patronažnem varstvu. 
5. Ambulante družinske medicine
Delo v ADM poteka kot doslej. Telefonski posveti so podaljšani 
na celoten ordinacijski čas. 
6. Specialistične ambulante
V specialističnih ambulantah opravljamo samo nujne in zelo 
hitre preglede. Razpored dela amb. za nujne in zelo hitre je bil 
objavljen v ponedeljek. Pulmolog opravlja preglede in odčitavo 
RTG slik pljuč predvidoma v dopoldanskem času.
7. Razvojna ambulanta
V razvojni amb. opravljamo samo nujne obravnave tistih otrok, 
za katere bi bila opustitev terapije škodljiva za zdravje. Pacienti 
so poimensko obveščeni.
8. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
V CDZOM opravljamo samo nujne obravnave tistih otrok, za 
katere bi bila opustitev terapije škodljiva za zdravje. Pacienti so 
poimensko obveščeni.
9. Laboratorij
Delo v laboratoriju poteka kot doslej.
10. Rentgen
Delo na RTG poteka samo v dopoldanskem času. 
11. Antikoagulantna ambulanta
Delo v antikoagulanti ambulanti poteka kot doslej.

Glede na številne telefonske klice smo od ponedeljka dalje 
odprli dodatno inf. točko, na kateri delujeta dve študentki 
medicine.

prim. Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med.
      direktorica

OBVESTILO - Korona virus
Vse osebe s sumom na stik s Korona virusom (vročina, kašelj, 
občutek pomanjkanja zraka - oteženo dihanje, kar je običajno 

tudi za pljučnico) pozivamo, naj

NE VSTOPAJO V STAVBO 
ZDRAVSTVENE POSTAJE PIVKA IN 

LEKARNE PIVKA,
ampak pokličejo PO TELEFONU svojega izbranega 

osebnega zdravnika ali dežurnega zdravnika:
dr. Nardo Stegel 05 7572 561

dr. Sonja Garmuš 05 7570 540
dr. Dragana Perušina Đukič 05 7573 199

DEŽURNI ZDRAVNIK - 05/7000 400, 05/7000 412, 
25/7204 540

Glede nadaljnjega ukrepanja sledite navodilom zdravnika.

POSTANITE PROSTOVOLJCI IN POMAGAJTE PRI OSKRBI RANLJIVIH SKUPIN 
V ČASU EPIDEMIJE 

V kolikor ste zdravi in pripravljeni pomagati, da bi na kakršenkoli način pripomogli  k lažjemu in učinkovitejšemu boju s korona 
virusom na območju Občine Pivka, vas vabimo, da svoj kontakt (IME, PRIIMEK, TELEFON, ELEKTRONSKO POŠTO in 
PODROČJE DELA – zdravstvo, sociala, otroci in mladina,oskrba z nujnimi življenjskimi pripomočki …) posredujete na: 

➢ RDEČI KRIŽ SLOVENIJE: rk.slovenije@studioproteus.si, 
➢ KARITAS PIVKA: 031 571 834, milka.smrdel@gmail.com.

Prostovoljce bomo najbolj potrebovali za oskrbo starejših (dostava paketov, zdravil ipd.). 
Za vaš odziv se vam iskreno zahvaljujemo!

Hvala vsem, 
ki pomagate.

Do nadaljnjega bo zaprta lekarna Log Postojna in lekarniška podružnica Prestranek.

Občina Pivka

Zobne ambulante v ZP Pivka in ZD Postojna so 
po NAVODILIH ODBORA ZA ZOBOZDRAVSTVO 
DO NADALJNJEGA ZAPRTE.
Ambulante za nujne primere: močan zobobol (huda stalna 
bolečina, ko analgetik več ne pomaga), akutna infekcija (vnetje, 
ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust, zvišana 
telesna temperatura), večja krvavitev, ki se sama ne zaustavi 
v določenem časovnem obdobju ter poškodbe v področju zob 
(poškodba v področju zgornje in spodnje čeljusti oz. ustne 
votline) so organizirane v ZD Ljubljana, ZD Maribor, ZD Celje, 
ZD Kranj, ZD Novo mesto, ZD Koper, ZD Nova Gorica. Brez 
predhodnega posveta s svojim zobozdravnikom ne hodite na 
vstopne točke!

V Pivki lahko kontaktirate:
Meta Česnik: 070 142 208 ali mcesnik.zob@gmail.com,
Sladžana Martinović: 041 826 995
Marin Juričev: 051 234 556
Železniška ambulanta Pivka: 01/33-05-140

V povezavi z nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji se v 
Zdravstvenem domu Postojna izvaja naslednje dejavnosti:

Za vse splošne posvete glede KORONA VIRUSA imamo 
vzpostavljeno posebno telefonsko številko, na katero 
odgovarjamo na vsa vprašanja glede CORONA VIRUSA, 
vse dni v tednu od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure. 

Vse občane naprošamo, da številki 
05 720 45 39 in 05 720 45 39, na 

katere smo odgovarjali doslej, kličete 
samo preko vikenda ali praznika.

05 700 04 37


