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Junaki meseca septembra so zagotovo otroci, ki so po 
dvomesečnih počitnicah znova prestopili šolski prag. Da 
bi bilo obdobje, preživeto v družbi sošolcev in učiteljev, 
prijeten spomin predvsem pa dobra popotnica za vse 
nadaljnje življenjske korake, jim tudi v tokratni izdaji glasila 
namenjamo posebno pozornost. Naj bo osvajanje znanja 
preplet prijetnih dogodkov, pridobljenih izkušenj in novih 
izzivov. Obenem pa naj bo šolsko leto tudi nam odraslim 
motiv za dobra dela, dober zgled in močno podporo, ki jo 
otroci od nas vsakodnevno potrebujejo. 

Naj bo novo šolsko leto – tako za otroke kot odrasle ‒ 
priložnost za druženja, nove dogodivščine in spoznanja ter 
nova znanja! 

Doris Komen Horvat,
glavna in odgovorna urednica

OBČINSKEGA GLASILA

VABLJENI K
SOUSTVARJANJU 
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V PIVKI SMO GRADILI, PREUREJALI, SNOVALI … VSE POLETJE

Tudi to poletje smo v Občini Pivka izkoristili za izboljšave v občinski 
infrastrukturi, od cest do avtobusnih postajališč in pripravo novih 
projektov. 

KAL Z NOVO PODOBO
Skupaj z Direkcijo za ceste smo v avgustu izvajali zaključna dela 
na regionalni cesti skozi Kal, kjer bodo na novo zgrajeni pločniki, 
urejena javna razsvetljava, nova avtobusna postajališča in povsem 
novo cestišče, ki je bilo zelo dotrajano. Obenem bodo zgrajeni tudi 
optično omrežje in fekalna kanalizacija ter zemeljska izvedba za 
prestavitev SN elektro omrežja.

V nadaljevanju del ostaja nedokončano samo križišče z glavno cesto 
proti Ribnici, ki naj bi bilo zaključeno proti koncu leta. 

Direkcija RS za infrastrukturo pa intenzivno izvaja rekonstrukcijo 
glavne državne ceste, in sicer od križišča za Kal do križišča za Šmihel. 

GRADITEV VODOVODNEGA SISTEMA SE 
ZAKLJUČUJE
Po več kot letu dni graditve vodovodnega sistema se izvedba 
gradbenega dela projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice 
– 1. sklop; Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in 
Pivka, Sklop 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka počasi približuje 
koncu. 

Cevovodi so  zgrajeni, nazadnje se je del cevovoda gradilo še v 
Selcah, vzporedno pa smo v Selcah urejali tudi ostalo komunalno 
infrastrukturo. 

Z asfaltiranjem dela ceste skozi Zagorje se je projekt zaključil tudi v 
tej vasi. Na Postojnski in Snežniški cesti v Pivki pa zaradi turistične 
sezone in povečanega prometa Direkcija RS za infrastrukturo ni 
dovolila zapore ceste, zato je bil zaključni sloj asfalta položen šele 
septembra. 

Na celotnem projektnem območju potekajo  prevezave obstoječega 
vodovoda na nov cevovod, zato je pogosto prihajalo do zapiranja 
posameznih odsekov vodovodov ter posledično prekinitev dobave 
pitne vode.

Vodohran Pivka je bil prvi objekt, ki je bil v celoti zaključen in je že 
v uporabi. Do začetka jeseni naj bi bila končana tudi druga dela: v 
vodohranu in črpališču Neverke, vodohranu Kal, črpališču valilnica, 
črpališču Zagorje in vodohranu Zagorje. V obstoječih objektih se je 
zamenjevalo stavbno pohištvo, polagalo keramiko in s premazi zaradi 
zagotavljanja vodotesnosti zaščitilo vodne celice.  Zamenjalo se je 
tudi cevovode in črpalke, obnovilo elektroinstalacije in podobno. 
Sledila bo priprava dokumentacije za pridobitev uporabnih dovoljenj 
ter dokončanje projekta. 

Z ASFALTOM NA NOVO PREPLASTENI 
ODSEKI CEST
V Kleniku je občina urejala le zaključni del meteorne kanalizacije, ki 
so jo krajani zgradili že pred leti, ob večkratnem popravljanju ceste pa 
je bila kanalizacija tudi strta in ni funkcionirala. Metorna voda, ki ni 
imela iztoka, se je nabirala na cesti pred Klenikom oziroma se je tam 
razlivala čez celo cesto. V občinski upravi smo načrtovali, da bi ta del 
sanirali hkrati z graditvijo fekalne kanalizacije, ker pa še ni jasno, kdaj 
se bo to zgodilo, smo se odločili, da saniramo in z asfaltom na novo 
preplastimo vsaj ta del, dolg približno 50 metrov. Meteorna voda se 
zdaj izteka v ponikovalnico. Preplastilo se bo tudi cestišče skozi vas 
na mestih, kjer je to najbolj dotrajano. Predvidena je tudi preplastitev 
posameznih odsekov ceste v naselju Gornja Košana in Šmihel pred 
gostilno. Direkcija RS za infrastrukturo je v sklopu vzdrževalnih del 
pristopila k preplastitvi več odsekov državne ceste Ilirska Bistrica – 
Knežak – Pivka, in sicer na dveh odsekih skozi Zagorje, na delu med 
Drskovčami in Parjami ter na Snežniški cesti v Pivki. 

V Hrastju stoji urejeno avtobusno postajališče, ki bo uporabnike, 
predvsem šolarje, varovala v slabem vremenu. 

Jeseni načrtujemo sanacijo strehe avtobusne postaje v Pivki. 

Občina Pivka je razširila cesto od Nadanjega sela proti Šmihelu, 
kar bo olajšalo vožnjo zlasti (šolskemu avtobusu). Pred časom smo 
poskrbeli za izkope brežin na najbolj kritičnih mestih, vendar je bil 
to nezadosten ukrep. 

Avtobusna postaja Hrastje 

Zaključena dela na Kalu

Zaključena dela na Postojnski cesti 
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V Narinu pa so delavci podjetja VGP Drava d. o. o. v skladu s pogoji 
zavoda za varstvo kulturne dediščine začeli z urejanjem struge 
potoka Stržen in to od izliva potoka Supat v potok Stržen nizvodno. 
Vrednost del, ki jih je Direkcija za vode RS, Izpostava Koper v letu 
2017  namenila urejanju strugi potoka v Narinu, znaša dobrih 100.000 
evrov. Istočasno pa bo občina pristopila k izgradnji podpornega zidu 
in širitvijo ceste v »Orešje«. 

Urejajo se gozdne ceste.

POGODBA ZA SNEŽNIŠKO JE SKLENJENA, 
DELA SE ZAČENJAJO
Pogodba za rekonstrukcijo državne ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica 
– Pivka, in sicer na Snežniški cesti v Pivki je podpisana. Naročnik 
del je Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Pivka pa pri tej 
izvedbi nastopa kot sofinancer. Izvajalec del bo podjetje PRENOVA 
Gradbenik d. o. o. iz Ljubljane, ki je bilo izbrano kot najugodnejši 
ponudnik na javnem razpisu. Pogodbena vrednost znaša malo več 
kot 550.000 evrov z DDV, od tega Občina Pivka prispeva  nekaj več 
kot 180.000 evrov.

V 1.a fazi je predvidena rekonstrukcija ceste od križišča Radohove 
poti do konca naselja Pivka. V sklopu teh del je predvidena izgradnja 
zavijalnih pasov za naselje Klenik, izgradnja dvosmerne kolesarske 
poti in pločnika, izgradnja meteorne kanalizacije za odvodnjavanje 
ceste, izgradnja fekalne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave ter 
izgradnja cevne kanalizacije za potrebe zemeljskega voda nizke 
napetosti. Rekonstrukcija ne zajema ureditve ovinka na najožjemu 
delu Snežniške ceste, prav tako na tem delu ne zajema izgradnje 

kolesarske poti ter pločnika. Trenutno bodo kolesarji in pešci vodeni 
po javnih poteh znotraj Radohove vasi.
Obnovo ceste naj bi dokončali do 15. junija prihodnje leto.

KUPILI SMO GASILSKO GARAŽO 
Objekt je bil v lasti Javor Pivka in Občina Pivka ga je na javni dražbi 
kupila po izklicni ceni 33.950 evrov. Do nakupa objekta je imela 
Občina Pivka z Javor Pivka sklenjeno pogodbo o služnosti rabe 
nepremičnine, tako da so garažo gasilci uporabljali že pred nakupom. 
Objekt bo treba obnoviti.

V letošnjem letu smo PGD Palčje financirali nabavo podvozja 
gasilskega vozila  GCGP-1 v višini 74.000 evrov.

V mrliških vežicah Pivka in Šmihel smo prepleskali stene ter 
obnovili opremo, vzdrževalna dela se nadaljujejo v mrliški vežici v 
Košani. V teku je razpis za prenovo javne razsvetljave v vsej občini, 
pripravljamo pa javni razpis za izbiro izvajalca za posodobitev 
Športnega kompleksa Pivka, v katerem bomo obnovili tekaško stezo, 
uredili progo za skok v daljavo, javno razsvetljavo, nogometno igrišče 
itd. 

NOVOSTI V ŠOLAH IN VRTCIH
V šolah, tudi podružnični v Šmihelu, in vrtcih smo pleskali, brusili 
in lakirali lesene pode, opravljali manjša vzdrževalna dela, nabavili 
pa tudi nekaj opreme za učilnice pod streho in na prostem. Šola v 
Košani je julija dobila nov šolski kombi.

Struga v delu, ki je že skoraj končana

Garaža z avtomobili

Podvozje gasilkega vozila za PGD Palčje

Nov kombi OŠ Košana

Širitev ceste Nadanje selo – Šmihel
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Sredi avgusta je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek 
na pobudo Združenja občin Slovenije, v zvezi z novim predlogom 
Zakona o financiranju občin, ki je že v obravnavi v Državnem zboru. 

Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb Zakona o financiranju 
občin in nov pravilnik o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu 
povprečnine, s katerima pa lokalne skupnosti ne soglašajo. Zakon 
namreč ne ponuja celovitega pregleda vseh nalog občin in ne temelji 
na njihovem ovrednotenju in obsegu.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert 
Smrdelj, je predstavil konkretne pripombe 
omenjenega predloga zakona, ki so pomembne in smiselne za 
delovanje lokalnih skupnosti, vendar ministrstva le-te niso uspele 
prepričati, zato bo Združenje občin z aktivnostmi za spremembo 
obravnavanega zakona nadaljevalo v okviru državnozborske 
zakonodaje.

DKH
Vir: ZOS

NAJ BO PRIHODNOST LEPA IN 
OBETAVNA ZA VSE
S prvimi hladnimi jutri se je poletje neizbežno prevesilo v svoj zadnji del 
in naše misli so se usmerile v jesen. V tedne, ki bodo za mnoge pomenili 
žetev vsega, kar so sejali v minulih mesecih leta. »In kaj ste sejali vi, 
poslanci«, me gotovo zdaj sprašujete tudi vi, dragi bralci? 

Zase vem, da sem zadnje parlamentarne počitnice počakala mirna zaradi 
vsega, kar sem uspela dobrega storiti zlasti za občini, na kateri me veže 
podpora na parlamentarnih volitvah iz leta 2014.

Pred mano in kolegi v državnem zboru je samo še eno skupno leto v 
tem mandatu. Kratek čas, če pomislim na to, da bo to obdobje silovitih 
političnih preigravanj in izstavljanja računov za morebitna nova politična 
zavezništva. Razhajanja med pozicijo in opozicijo se bodo gotovo kazala 
tako pri eminentnih političnih vprašanjih, kot pri tistih, ki nimajo 
nobenega političnega predznaka. Tak je denimo drugi tir.
 
Ko sem v prejšnji izdaji Pivškega lista pisala o tem, kako sama razumem 
to prvovrstno razvojno vprašanje, je to naletelo na za to glasilo neobičajen 
odziv. Dva bralca, eden celo iz Pivki oddaljene Škofje loke, sta ugovarjala 
rešitvi za gradnjo drugega tira, za katero stoji aktualna vlada. Njun odziv 
ni presenetljiv, prej predvidljivo nadaljevanje diskurza, ki je privedel do 
skorajšnjega referenduma. Na njem bomo odločali o tem, ali naj aktualna 
vlada izpelje načrtovano gradnjo drugega tira od Divače do Kopra ali pa 
naj ga odloži v nedoločljivo prihodnost. 

Nasprotniki gradnje drugega tira po načrtu, za katerim stoji ta vlada, 
pogosto pozabijo povedati, da je ta v veliki meri nadaljevanje načrta, 
ki ga je že leta 2005 sprejela tedanja vlada. Pozabijo povedati, da so vse 
dosedanje vlade načrtovale gradnjo drugega tira zgolj iz proračunskih 

sredstev Slovenije in da 
je ta prva, ki je našla 
ustrezne tuje finančne 
vire. Pozabijo povedati 
tudi to, da je ocenjena 
vrednost gradnje 
drugega tira mnogo 
nižja od primerljivih 
objektov v tujini (primer: 
gradnja enega kilometra 
železniškega proge, s katero bo Avstrija vzpostavila nov transportni 
koridor z Madžarsko in Italijo stane približno 87, gradnja kilometra 
drugega tira pa bo po ocenah stala 22 milijonov evrov). Pozabijo 
povedati, da se bo Slovenija brez drugega tira resno oddaljila od ključnih 
transportnih tokov v tem delu Evrope. In pozabijo povedati, da bomo ob 
sedanji rasti tovornega prometa na naših cestah v Evropi kmalu znani 
kot zadušljiv in ne več zeleni biser. In ja, pozabijo povedati tudi to, jih 
pri njihovem ravnanju ne vodi skrb za slovensko blaginjo, pač pa misel 
na morebitni politični izkupiček te drage … igre na srečo. Pri čemer so 
premije na plečih davkoplačevalcev. 

Ne zaradi te vlade in ne zaradi stranke, ki ji pripadam; zaradi ljudi, ki bi 
jim drugi tir spremenil življenje na bolje, si želim, da bi 24. septembra 
zmagal pogled v prihodnost. Ta naj bo lepa in obetavna za vse. 

Želim vam prijazne dni!

Erika Dekleva, poslanka v Državnem zboru RS

Vsem prebivalcem, ki smo jim z gradbenimi posegi povzročali različne nevšečnosti, se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje!

Občina Pivka

Z Direkcijo RS za infrastrukturo potekajo pogovori o izvedbi 
projektov, ki naj bi se pričeli v prihodnjem letu:
• rekonstrukcija državne ceste Goriče – Kal – III. faza. in sicer od 
križišča za IOC Neverke do križišča za Tovarno močnih krmil
• izgradnja kolesarke poti Selce – Petelinje z izgradnjo zavijalnih 
pasov za naselje Selce in naselje Gradec
• izgradnja kolesarke poti in rekonstrukcija državne ceste od Pivke 
do Parij
• ureditev brežine na Kolodvorski cesti v Pivki nasproti železniške 
postaje.

SREČANJE S PREDSTAVNIKI VLADE GLEDE PREDLOGA 
NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

PROJEKTI, PROJEKTI …
Ker bo jesenski čas, čas za oddajo različnih projektov na razpise, smo 
vse poletje intenzivno pripravljali tudi te. Pripravljamo projekte za 
dom starejših občanov v Pivki, za večnamensko dvorano  Šmihel, za 
ureditev stare šole v Zagorju, iščemo rešitev za širitev Ekomuzeja, 
snujemo pa še številne projekte s področja turizma in varstva narave. 
Izdeluje se projekt za povezavo fekalne kanalizacije iz Slovenske vasi 
na že zgrajeno kanalizacijo v Petelinjah in nadalje do ČN Pivka.

Trenutno poteka izbira izvajalca za izdelavo CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE. V septembru naj bi stekle prve aktivnosti pri izdelavi 
le-te.
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Prispevki iz občinske hiše

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka (predloga št. 3) sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Pivka št. 
1 (v nadalj. SD OPN PI 1 (do-p3)) bo potekala do vključno 30. 
septembra 2017 v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 
6257 Pivka.  Ogled razgrnjenega SD OPN PI 1 (do-p3) je možen 
od ponedeljka do petka v delovnem času občine ter na spletni strani 
občine: http://www.pivka.si. 

Predmet dodatne javne razgrnitve in javne obravnave so:
- spremembe in dopolnitve osnovne in podrobnejše namenske rabe 
prostora (v nadalj. PNRP) v zunanjem prostoru izven območja 
DPN OSVAD zaradi usklajevanja PNRP z dejansko rabo zemljišč in 
ukrepov s področja ohranjanja narave v območju Krajinskega parka 
Pivška presihajoča jezera 

- spremembe in dopolnitve PNRP in prostorskih izvedbenih 
pogojev za EUP SL 05 (Območje Ekomuzeja v Slovenski vasi) in 
tehnični popravki območij EUP PI 1 in SE 01 ter manjši popravki 
EUP DO 01, PR 03 in TR 07

- spremembe in dopolnitve PNRP in prostorskih izvedbenih 
pogojev v območju 1. faze južne obvoznice Pivka od krožišča do 
predora Kerin na podlagi IDP za ureditev 1. faze južne obvoznice 
Pivka od krožišča do predora Kerin (izdelal PS Prostor d. o. o., 
Koper, št. proj.: NG/034-2015, februar 2017) in 

- usmeritev MKGP na usklajevalnem sestanku. 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 
potekala v torek, 19. septembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine 
Pivka v prvem nadstropju, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsa zainteresirana javnost 
(organi, organizacije in posamezniki) poda pripombe in predloge na 
razgrnjen SD OPN PI 1 (do-p3).

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno  na javni 
obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne 
razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, 6257 Pivka ali po elektronski pošti na naslov obcina@pivka.
si.

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu SD OPN PI 1 
(do-p3) bo potekel zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Pivka ter 
spletni strani občine http://www.pivka.si.

Občina Pivka objavlja naslednje    

OBVESTILO O DODATNI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI 
OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA (PREDLOGA ŠT. 3) 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA OBČINE PIVKA ŠT. 1
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16. SEJA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE PIVKA 
Občinski svet Občine Pivka se je konec avgusta sestal na 16. seji, 
na kateri je potrdil Rebalans občinskega proračuna 
za leto 2017. Prihodki so v rebalansu proračuna predvideni v 
višini 12,9 milijonov evrov in so od načrtovanih v proračunu višji za 
294 tisoč evrov oziroma za 2,33 odstotka. Odhodki so višji za 5,36 
odstotka oziroma 679 tisoč evrov. 

Višji prihodki se nanašajo predvsem na poslovni najem opreme, zaradi 
prenosa nove kanalizacijske in vodovodne infrastrukture v poslovni 
najem javnemu podjetju (iz 231 tisoč evrov na 451 tisoč evrov). 
Prihodki se povečujejo iz naslova poseka lesa agrarnih skupnosti, 
večji so transferni prihodki, zlasti iz naslova graditve vodovodnega 
sistema, za katerega smo lani denar zalagali. Nekatere načrtovane 
prihodke, ki letos glede na razpise ne morejo biti realizirani, pa 
prenašamo v prihodnje leto (projekti CLLD, digitalizacija dvoran 
in Mrežnega inkubatorja Pivka). Občina je v rebalans vključila tudi 
nakup poslovnih prostorov v lasti Merkurja ter nakup gasilske garaže 
Javor Pivka, ki jo je PGD Pivka že uporabljala. Za 40 tisoč evrov je 
višja postavka vzdrževanja občinskih cest, tudi zimskega. Višji od 
načrtovanega bo tudi strošek obnove nekaterih zidov (Mala Pristava, 
cesti Narin in Selce-Petelinje). Projekti in druga dokumentacija za 
ureditev posestva Ravne oziroma golf igrišča so znašali 10 tisoč 
evrov, več denarja je oziroma bo porabljenega tudi za pripravo štirih 
projektov s področja varovanja okolja, naravne in kulturne dediščine, 
ki jih bomo prijavili na razpise za evropsko sofinanciranje. Prav 
tako so v rebalansu proračuna predvideni stroški za izdelavo idejne 
zasnove in ostale dokumentacije za pripravo na razpis ministrstva za 
delo, za podelitev koncesije za dom starejših občanov. 

Podelitev koncesije za dom starejših občanov

V rebalansu proračuna so načrtovani tudi stroški nakupa zemljišč na 
Bedinku, kjer je načrtovana izgradnja doma za starejše. Za namen 
izgradnje doma starejših občanov je občinski svet sprejel tudi sklep o 
nameri za ustanovitev stavbne pravice na zemljiščih za obdobje do 99 
let. Ena izmed ključnih zahtev javnega razpisa za podelitev koncesije, 
ki ga je konec junija objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je namreč, da kandidat razpolaga z lokacijo, 
primerno za izgradnjo doma starejših, kar dokaže z lastništvom 
zemljišča ali stavbno pravico. Ker si na območju občine Pivka že 
vrsto let prizadevamo zagotoviti institucionalno varsto za starejše, ki 
bi glede na potrebe potrebovalo še vsaj 50 mest (postelj), je občina 
z namenom spodbude kandidatov pristopila k postopku podelitve 
stavbne pravice na zemljiščih v katastrski občini Petelinje, s temi pa 
bi lahko kandidat, ki mu bo stavbna pravica podeljena, kandidiral 
na javnem razpisu ministrstva. Pogodba o podelitvi stavbne pravice 
bo od imetnika med drugim zahtevala, da na zemljišču v določenem 
roku zgradi dom starejših občanov s kapaciteto vsaj 50 postelj. V 

primeru, da imetnik na javnem razpisu ministrstva ne bo pridobil 
koncesije, bo občina v pogodbi dopustila možnost sporazumnega 
dogovora, na podlagi katerega stranki stavbno pravico iz zemljiške 
knjige izbrišeta. V primeru sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne 
pravice bo z imetnikom sklenjen tudi sporazum o uporabi stvarnega 
premoženja, ki bo natančneje urejal pravice in obveznosti pogodbenih 
strank, v okviru katerih bo občina  uveljavljala svoj javni interes. Če 
bo imetniku stavbne pravice uspelo s prijavo na razpis za podelitev 
konceije, bi graditev doma s predvidoma 67-imi posteljami stekla leta 
2018, dom pa bi moral biti dograjen konec leta 2020. Svetniki so se 
ob tej priložnosti seznanili tudi z idejno zasnovo doma.

Nezavarovani nevarni odpadki v Javor Pivka

Občinski svetniki so izrazili zaskrbljenost nad tem, da so na 
območju kompleksa podjetja Javor, v centru naselja Pivka, odloženi 
nezavarovani nevarni odpadki. V izogib nepredvidljivim,  morebiti 
katastrofalnim posledicam je občinski svet Občine Pivka sprejel 
sklep, s katerim zahteva od vseh vključenih akterjev, da storijo 
vse potrebno in v najkrajših možnih rokih območje nemudoma 
sanirajo ter preprečijo škodljive posledice na okolje in prebivalce 
Pivke. V sprejetem sklepu občinski svet Občine Pivka poziva vse 
lastnike in zakonite zastopnike podjetij Javor vezane plošče v stečaju, 
Javor lameliran program v stečaju in Javor d.d., da ravnajo skrajno 
odgovorno in nemudoma pristopijo k reševanju problematike. 
Občinski svet je v sklepu apeliral tudi na Inšpektorat RS za okolje 
in prostor, da ukrepa odločno in z najkrajšimi možnimi roki ter 
brez odlašanja poskrbi za izvršitev vseh odločb, bodisi z izvršbami 
po drugi osebi bodisi z izvršbami s prisilitvijo ter občino o izrečenih 
ukrepih in aktivnostih sproti obvešča. Ministrstvo za okolje in 
prostor pa občinski svet poziva,  da zagotovi potrebna sredstva za 
izvedbo izvršb. Svetniki s sprejetim sklepom pozivajo tudi Banko 
Intesa Sanpaolo d. d., kot glavnega hipotekarnega upnika na 
nepremičninah, na katerih se nahajajo nevarni odpadki, da pristopi 
k reševanju problematike konstruktivno in z iskanjem rešitev in ne s 
formalnim izogibanjem odgovornosti.

Vrednost točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Pivka 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2017 je na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča RS enaka vrednosti točke kot je veljala 
na dan pred razveljavitvijo Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča 31.12.2013. Mesečna vrednost točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in 
poslovne prostore na območju Občine Pivka tako za leto 2017 in 
nadaljnja leta do sprejema novega odloka, ki bo urejal  področje tega 
nadomestila v Občini Pivka oziroma do drugačne zakonske ureditve 
obdavčitve nepremičnin, znaša 0,000085 evra, vrednost točke za 
izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke 
za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča 
na območju Občine Pivka pa 0,0000017 evra.

Občina Pivka



G
ospodarstvo

9

TRI JAVNA POVABILA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod RS za zaposlovanje je v avgustu objavil tri javna povabila, in sicer:

DELOVNI PREIZKUS 2017/2018 
Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo 
delovnega preizkusa brezposelnih oseb na konkretnem 
delovnem mestu pri delodajalcu. Delovni preizkus omogoča, da 
delodajalci brezposelne preizkusijo in spoznajo na konkretnem 
delovnem mestu, še preden se odločijo glede njihove zaposlitve. 
Izvajalci programa Delovni preizkus so delodajalci. 

Program se izvaja na konkretnem delovnem mestu, neposredno 
pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo. Udeleženec se na 
konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu 
(najmanj 20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En 
mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev. 
Povrnjeni so upravičeni stroški delovnega preizkusa, 
udeležencem pa izplačan dodatek za aktivnost in za prevoz. Na 
voljo je 1,9 mio evrov.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 31. 7. 2018. 

ZAPOSLI ME 2017/2019 
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim 
skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. 
Izplačamo jo v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu 
plače za 12. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev 
neprekinjeno. Kandidate je potrebno zaposliti za polni delovni 
čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne 
krajši od 20 ur, se lahko zaposli invalide v skladu z odločbo o 
invalidnosti ter osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v 
evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo je potrebno upoštevati 
postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev 
oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.

PRILOŽNOST ZAME V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH  
Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja v nevladnih organizacijah in opravljanju pripravništva, če je tako predvideno s področno 
zakonodajo. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa.

Subvencija znaša:
•    7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
•    9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim 
časom od polnega, je subvencija dodeljena v sorazmerni višini. Izplačilo subvencije je v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po uspešno 
opravljenem poskusnem delu. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev z vključenim 3-mesečnim poskusnim 
delom. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo je potrebno upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi sredstev oziroma najkasneje do 30. 4. 2018.  

Več informacij: Zavod RS za zaposlovanje

RRA Zeleni kras, d.o.o. vabi delodajalce k prijavi na

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH
ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018.

NAMEN JAVNEGA POZIVA
Zbiranje potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2017/2018, s ciljem informiranja dijakov in študentov 

o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro smeri izobraževanja in usmeriti jih k vpisu na izobraževalne programe, ki so 
skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJI
Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem ali poslovno enoto na območju Primorsko-notranjske regije, ki 

želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018. 

ROK ZA PRIJAVO
Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

Več informacij na spletni strani www.rra-zk.si ali: 
- Tadeja Pecman Penko, tadeja@rra-zk.si, 05 721 22 32

- Zdenka Žakelj, zdenka@rra-zk.si, 05 721 22 40. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
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NOV JAVNI RAZPIS GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE

IZDELKI DOMAČIH 
USTVARJALCEV ODSLEJ NA 
VOLJO V PRODAJNI GALERIJI 
Informacije za turiste so z letošnjim poletjem v turistično 
informacijskem centru TIC Galerija v Postojni (Trg padlih borcev 
5) dopolnili s celo vrsto reprezentativnih in vsebinskih izdelkov 
ustvarjalk Društva Lokalc. Društvo združuje oblikovalce, umetnike 
in rokodelce iz Postojne in okolice ter ponuja ročno in v malih 
serijah izdelane, pogosto pa celo unikatne kose nakita, oblačil, 
torbic, mil, igrač, posod in drugih izdelkov za vsak dan ter daril. 
Svoje rokodelske sposobnosti pa člani društva dopolnjujejo tudi z 
raznolikimi vsebinskimi dogodki, kot so ustvarjalne delavnice za 
otroke, mlade in odrasle. 

Vabljeni po unikatne izdelke lokalnih ustvarjalcev, tudi Pivčanov!

DKH
Foto: Zavod Znanje

Posodobitev poslovnih procesov, novi poslovi prostori, nova oprema in stroji ter podobno ‒vse to zahteva finančni vložek, ki si ga 
marsikatero podjetje ne more privoščiti brez najema kredita. Vendar pot do kredita ni vedno enostavna, saj banke zanj zahtevajo 

garancijo. Najem posojil bo z garancijami, ki so od 30. junija razpisane v okviru regijske garancijske sheme, nekoliko dostopnejši. V 
Primorsko-notranjski regiji je za garancije na voljo dobrih 2,5 milijona evrov sredstev.

Na drugi javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v 
Primorsko-notranjski regiji se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki delujejo in izvajajo projekte na 

območju občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina. 

Z novim razpisom upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini od 50 do 80 odstotkov glavnice kredita. Pod določenimi pogoji so predmet 
prijavljenega projekta lahko obratni stroški tudi do 100 odstotkov. Posojila pa lahko najamejo pri Delavski hranilnici, Banki Sparkasse, NLB, 
Novi KBM ali Primorski hranilnici Vipava. Slovenski regionalno razvojni sklad za garancije v Primorsko-notranjski regiji namenja 800.000 
evrov, skupni kreditni potencial pa znaša 3,2 milijona evrov. Najnižji znesek bančnega kredita je 8.000, najvišji pa 500.000 evrov. Odplačilna 

doba kredita je največ 8 let. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje po pravilu »de minimis«.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16. junija 2018. 

Navodila za pripravo vloge in razpisna dokumentacija so na voljo na sedežu RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka in na 
spletni strani www.rra-zk.si. Dodatne informacije lahko dobite pri Marinki Petrc (marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33). Podjetnik mora 

za kredit najprej zaprositi pri eni od omenjenih bank, nato pa se s pozitivnim sklepom banke lahko prijavi na razpis.

 

RRA Zeleni kras, d. o. o.
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KULINARIČNO DOŽIVETJE V SREDIŠČU SLOVENSKE PRESTOLNICE

Primorska je polna temperamenta. Mediteransko okolje, na prepihu 
različnih dežel, daje primorskim jedem in vinom poseben pečat. 
Tradicionalne recepte oživljajo in ohranjajo tudi primorska živilska 
podjetja in zadruge, ki so se združila pod skupnim imenom PO 
PRIMORSKO. S sodelovanjem želijo prikazati pestrost in bogastvo 
dežele Primorske, ki se odraža tudi v lokalnih živilskih proizvodih.

Že tretje leto zapored se bodo v Ljubljani predstavili Kras, Vinakras 
Sežana, Vinakoper, Vinska klet Goriška Brda, Mlekarna Planika, 
Mlinotest, Delamaris, Pivka perutninarstvo, KZ Agraria Koper, 
KZ Tolmin in KGZ Idrija. 

Primorska bo gostoljubno vse jedi na dan dogodka ponudila 
brezplačno. Pripravili bodo degustacije mesnih jedi in mesnin, 
mlečnih izdelkov, ribjih jedi, kruha, testenin, zelenjave in sadja ter 
seveda sonca polnih belih in rdečih vin. Razvajanje brbončic bodo 
začinili s pristno primorsko besedo, glasbo in dobro voljo. 

Prireditev bo potekala 15. septembra, in sicer od 
12. do 18. ure na Stritarjevi ulici v Ljubljani.

»Pridelava surovin in skrbna priprava hrane je bila v Sloveniji že od 
nekdaj pomemben del kulture, ki jo moramo nadaljevati, saj vpliva na 
obdelanost polj, poselitve vasi in prinaša delovna mesta. Pomembno 
pa je ceniti tudi bogastvo jedi slovenskih pokrajin in to  prenašati 
tudi na nove generacije. In če je hrana del kulture našega prostora, 
naj bodo na krožniku pogosteje tudi slovenski mediteranski okusi 
z veliko omega 3 maščobnih kislin in pomembnimi antioksidanti. 
Primorska živilska podjetja imamo dobrote vrhunske kakovosti in 
odličnega okusa,« je povedal Mag. Janez Rebec, predsednik uprave 
družbe Pivka perutninarstvo in direktor Delamarisa. 

DKH

MEDNARODNO OCENJEVANJE MESA IN IZDELKOV 
PRINESLO PIVKI 20 MEDALJ IN 3 ŠAMPIONE 
Na mednarodnem ocenjevanju mesa, kjer smo bili v lanskem letu 
najboljši med vsemi proizvajalci mesa in mesnih izdelkov ponovno 
izstopamo v kakovosti: Prejeli smo dvajset medalj, od tega kar 
tri  šampione  in že šesto leto zapored Posebno priznanje za varne 
mesnine. Uradna podelitev je bila na sejmu AGRA v ponedeljek, 28. 
avgusta 2017. 

Šampioni so trije: Začinjen piščanec Pripravljen za peko, NJAMI 
piščančje hrenovke in NJAMI piščančje hrenovke s sirom.

Na sejmu AGRA smo predstavljali nagrajene izdelke Pivka ter novo 
podobo dobrot Delamaris. 

Posebno priznanje za varne mesnine je edina prejela Pivka d.d., in sicer 
že šesto leto zapored.

Razstavni prostor Delamaris je bil med obiskovalci deležen velikega 
zanimanja. 

Delegacijo Kitajske je na razstavnem prostoru Gospodarske zbornice 
navdušila odlična jed piščanca na posteljici s skušo Delamaris.  Med  

Predsednik uprave Pivka in direktor Delamaris mag. Janez Rebec 
v pogovoru z Ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom 

in ministrom za kmetijstvo Kitajske. Delamaris je prejel izvozno 
dovoljenje za Kitajsko v letošnjem letu, sicer pa podjetje izvaža v več 

kot 20 držav po vsem svetu. Na prvem mestu je Avstrija, izvaža pa tudi v 
Avstralijo, ZDA in Rusijo. 

Pivka d.d.
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ŽE DRUGO LETO TUDI  PREJEMNIKI NAJVIŠJEGA 
CERTIFIKATA BONITETNE ODLIČNOSTI

PODJETJU KOVOD DODELJENA CERTIFIKATA KAKOVOSTI ZA 
UČINKOVITO VODENJE PODJETJA IN SKRB ZA OKOLJE
Podjetje Kovod Postojna, d. o. o. je bilo v poletnem obdobju dele-
žno zunanje presoje kakovosti procesov podjetja, v okviru katere je 
pridobilo certifikata kakovosti ISO 9001:2015 ter  ISO 14001:2015. 
Certifikata kakovosti, pridobljena po novih standardih, sta dodaten 
dokaz o učinkovitem vodenju podjetja in skrbi za okolje. 
  

»Certificiranje je postopek, s katerim dokazujemo skladnost svojega 
poslovanja z zahtevami standarda. Nenehno izboljševanje standar-
dov kakovosti, ki je nujen del našega poslovnega procesa, v podjetju 
Kovod Postojna izvajamo tudi sami – preko notranje presoje, s ka-
tero preverjamo, ali so zadani cilji uresničeni ali ne. Znova potr-
jena oziroma pridobljena certifikata odsevata tudi našo uspešnost 
in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izva-
janja naših dejavnosti, za kar se bomo znotraj podjetja, skupaj z 
vsemi sodelavci, trudili tudi v prihodnje.« (direktor David Penko)

S prejetim certifikatom 
ISO9001 v podjetju doka-
zujemo zavezo kakovosti 
in zadovoljstvu odjemal-
cev ter sledimo načelom, 
kot so osredotočenost na 
odjemalce, vključenost 
zaposlenih, vzajemno ko-
ristni odnosi z dobavitelji, 
nenehno izboljševanje, 
odločanje na podlagi dej-
stev …

Za ozaveščenost in odgo-
vornost do okolja oziroma 
za področje vzpostavljenega 
sistema ravnanja z okoljem 
smo prejeli tudi certifikat ISO 
14001,  ki zajema obvladova-
nje okoljskih vidikov naših 
dejavnosti in obsega izpol-
njevanje zakonskih zahtev, 
učinkovito izkoriščanje virov 
ter preprečevanje onesnaže-
vanja okolja.

 Kovod Postojna, d. o. o.

Podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je tudi v letu 2017 prejemnik najvišje bonitetne odličnosti v Sloveniji, ki je 
dodeljena tistim poslovnim oziroma gospodarskim subjektom, ki s svojimi nadpovprečnimi poslovnimi 
rezultati izkazujejo  uspešno poslovanje svojega podjetja in s tem  napovedujejo varnost svojega poslovanja 
tudi v naslednjem enoletnem obdobju ter med drugim utrjujejo svoj ugled in zaupanje v domačem in 
tujem poslovnem okolju.
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PAROPREPUSTNOST FASADNIH SISTEMOV
V zadnjem času se v svetovalni pisarni pojavlja vedno več vprašanj 
na temo paroprepustnosti fasadnih sistemov.  Če v preprostem jeziku 
povemo, je vprašanje približno tako: ali bo stena hiše še »dihala« če 
jo obložimo z izolacijo?

Stare hiše z vgrajenim starim stavbnim pohištvom niso »dihale« 
ampak »puščale«. Skozi netesna mesta je bila hiša »prezračevana«, 
ali smo odpirali okna ali ne. Novejša kvalitetna gradnja,  pravilna 
vgradnja stavbnega pohištva in kvalitetno izvedena izolacija ovoja 
stavbe so netesna mesta odpravila in hišo »zatesnila«. Zato je za 
ohranjanje kvalitete bivanja bivalne prostore nujno prezračevati.
Paroprepustnost oziroma vrednost µ pove, za koliko je odpor 
prehodu vodne pare pri določenem materialu večji kot pri zraku, ki 
ima vrednost µ = 1. Nižja kot je vrednost µ, boljša je paroprepustnost 
materiala. Paroprepustnost polistirena (stiropor µ = 25-40) je 
izboljšana s perforacijo toplotno izolacijske plošče po njeni debelini. 
Z izbiro premera luknjic in njihovo gostoto na enote površine je 
dosežena odlična paroprepustnost (µ = 10-15). V praksi je morda 
paroprepustnost nekoliko nižja, ker se določena površina toplotno-
izolacijskih plošč oziroma luknjic v njej pokrije z lepilom (približno 50 
%, točkasti nanos v sredini plošče, pasovni nanos lepila na robovih). 
Paropropustnost mineralnih materialov znaša µ = 1 -2. Koeficient 
difuzijskega upora µ je treba pomnožiti z debelino materiala. Tako 
dobimo »Sd vrednost«, ki pomeni glede na prepustnost vodne pare 
enakovredno debelino zračne plasti, izražene v metrih. Na primer: 
Sd vrednost 1,2 neke folije pomeni enakovredno debelino 1,2 
metra zraka, če merimo prepustnost pare. Sd vrednosti vgrajenih 
materialov morajo padati od znotraj navzven.

Vlagi, ki se ustvarja v prostoru, moramo omogočiti, da se odvaja 
v okolico (difuzijsko odprta fasada). To dosežemo s tem, da so 
gradbeni materiali, ki si sledijo od znotraj navzven z pbr. enako ali 
boljšo difuzijsko prehodnostjo. Tako vlaga, ki potuje s toploto ne 
zaostaja v posameznih slojih fasadnega sistema. V kolikor je material, 
ki predstavlja parno oviro, na zunanji strani, se nam vlaga v obliki 
kondenza nabira na tem sloju in vlaži izolacijo, ki pa navlažena ne 
»opravlja« svoje funkcije. Težav ne bo, če bodo lahke konstrukcije na 
notranji strani opremljene s parno oviro, ki ima 7 krat večjo vrednost 
»Sd« kot zunanji paropropustni sloj. Če je to razmerje manjše, je v 
steni možna kondenzacija. Zato je najbolje, da difuzijo preverimo z 
izračunom, ki mora biti izveden v skladu z veljavnim standardom 
SIST 1025. Skoraj za vse fasadne sisteme velja, da pride na mejni 

površini med določeno gradbeno podlago (opeka, plinobeton) in 
toplotno izolacijo v zimskem času do kondenzacije vodne pare 
(pojav kondenzata), ki pa se v letnem obdobju izsuši. 

Fasadni tankoslojni sistemi z vgrajenimi ploščami iz ekspandiranega 
polistirena v kombinaciji z akrilnimi in silikonskimi zaključnimi 
ometi so za paro manj prepustni kot sistemi s ploščami iz mineralnih 
vlaken. 

Paroprepustni sistemi so primerni za novogradnje in tudi pri poznejši 
vgradnji toplotne izolacije. Objekt se lahko izsušuje tudi po končani 
gradnji in že dokončanih tlakih, ometih in fasadi. Sistem ustreza vse 
strožjim standardom s področja toplotne zaščite in okoljevarstvenim 
zahtevam.

Vprašanje: Ali lahko iz notranjih prostorov odvajamo odvečno vlago 
skozi ovoj zgradbe brez prezračevanja, oz. kako je z »dihanjem« hiše?

Štiričlanska družina s tuširanjem, kopanjem, pranjem, likanjem, 
kuhanjem in znojenjem dnevno upari 10 do 15 litrov vode. To 
količino vlage je teoretično in praktično nemogoče vsak dan odvesti 
skozi zidove, tudi če so stene gole. Stene brez ometov in fasade 
odvedejo 3-4 % vode, izolirane s stiroporjem odvedejo 1-2 % vode, 
izolirane z mineralno izolacijo pa 2-3 %. Zato je dodatno naravno, 
prisilno ali kombinirano prezračevanje nujno, saj z njim odvedemo 
nad 95% »proizvedene« vodne pare v prostoru.

Paropropustnost celotnega konstrukcijskega sklopa je še kako 
odvisna od paropropustnosti ostalih materialov, to posebej velja za 
osnovne in zaključne fasadne omete, ki morajo imeti dve večinoma 
nasprotujoči si lastnosti: dobro paropropustnost ob hkratni visoki 
vodoodbojnosti.

Fasadni sistem mora ustrezati evropski tehnični oceni (ETA), izdelani 
na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/
ETAG). Proizvajalci fasadnih sistemov prodajajo »fasadne sisteme«, 
torej lepilni in zaključni omet z izolacijskim materialom hkrati. Za 
posamezne sisteme imajo pridobljeno omenjeno soglasje in za te 
dajejo tudi garancijo – zato se je nujno držati njihovih priporočil oz. 
zahtev in izbrati pooblaščene izvajalce.

Svetovalna pisarna ENSVET Pivka
Lucjan Batista, energetski svetovalec mreže ENSVET



G
os

po
da

rs
tv

o

14

JESENSKA AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
V soboto, 7. oktobra 2017, bo potekala jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Pivka. Akcija bo 
izvedena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste 
lahko oddali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah:

URA LOKACIJA
8.00 – 8.45 DOLNJA KOŠANA – pri osnovni šoli
9.15 – 10.00 ŠMIHEL PRI PIVKI – pri cerkvi
10.30 – 11.30 PIVKA – pri ekološkem otoku na tržnici
12.00 – 12.45 ZAGORJE – pri spomeniku
13.00 – 13.45 PARJE – pri cerkvi

Vse občane opozarjamo, da je potrebno nevarne odpadke hraniti 
v originalni embalaži, ki mora biti dobro zaprta, da ne pride do 
morebitnega razlitja pri prevozu na zbirno mesto oziroma lokacijo 
oddaje. Potrebno je še paziti, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj 
lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Do 
oddaje je potrebno nevarne odpadke hraniti na suhem, varnem in 
otrokom nedostopnem mestu. 

PUBLICUS, d. o. o.

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE

160 LET JUŽNE ŽELEZNICE 
27. julija je minilo 160 let, odkar je z Dunaja v Trst pripeljal prvi 
vlak. S tem je bil simbolično sklenjen eden največjih gradbenih 
podvigov v Evropi v tistem času, zgrajena prva gorska proga ter 
vzpostavljena prva železniška povezava med srednjo Evropo in 
Sredozemljem. 

Kot je znano, je Južna železnica imela izreden pomen tudi za 
modernizacijo, industrializacijo ter splošen razvoj slovenskih 
dežel, zlasti krajev ob sami progi – tudi Pivko.

Osrednja proslava je letos potekala v Borovnici, slovesnosti pa je 
prisostvoval politični vrh ter precej gostov iz tujine. Slovesnosti 
sta se med drugimi udeležila tudi minister za infrastrukturo Peter 
Gašperšič in evropska komisarka Violeta Bulc, ki sta se iz Ljubljane 
na železniško postajo v Borovnici pripeljala z muzejskim vlakom.

Jubilejnega obeležja sta se udeležila tudi župan občine Pivka 
Robert Smrdelj in direktor Javnega zavoda za upravljanje 
dediščine in turizma Pivka Janko Boštjančič.

DKH
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SLAVJE SLOVENSKIH LOVCEV OKTOBRA V SENOŽEČAH

Slovenski lovci letos praznujemo častitljiv jubilej, zato smo 7. oktober 
2017 izbrali za slavje. Praznovali bomo v Senožečah, dostojno, s 
ponosom in z zanosom, da bo vredno spomina. Zaradi naših 110 
let. 110 delovnih, uspešnih in samosvojih let. Ker sledimo uhojenim 
stečinam narave. S skrbjo za živali, danes predvsem za njihovo 
preživetje in za potrebno ravnovesje, ki smo ga ljudje sami skozi 
zgodovino neprestano in nenadzorovano rušili. Sledimo pa tudi sebi, 
svojemu srcu, za svoje notranje zadovoljstvo in za moralno moč, ki 
jo zahteva odgovornost nad življenjem in smrtjo divjih živali. Lov 
že od nekdaj zaznamuje človeško življenje in je človekova najstarejša 
dejavnost. Ni le krvava sled, ki v odsevu javnosti prepogosto ostaja 
za nami, lovci. Je tudi strast in notranja, duhovna izkušnja. In je 
ljubezen. In iskanje lepote, ki nam jo je vsepovsod naokrog natrosil 
bog. Nikjer ni popolna, za njeno slutnjo in hrepenenje je še veliko 
prostora.

Po poti tega iskanja smo se namenili tudi lovci, združeni v Brkinsko-
kraški zvezi lovskih družin, ki bomo s podporo Lovske zveze 
Slovenije, Lovske družine Senožeče in Občine Divača pripravili 
slovesnost. Zase in za druge. Čeprav niste vsi lovci, vas vabimo, da 
se nam pridružite na tem posebnem lovu. Pridite, da se bomo skupaj 
odpravili po nenavadnih in skrivnostnih, a že uhojenih stezah lovske 
kulture. Da bomo skupaj zalezovali in odkrivali Lepoto.

Slovesnost bomo začeli 7. oktobra 2017 ob 13. uri 
z lovsko mašo v cerkvi sv. Jerneja v Senožečah, 
kjer bosta zapela Mešani pevski zbor iz Senožeč in pivški 
sekstet Sonček. Od tu se bomo preselili v dvorano Rudolfa 

Cvetka, kjer se bodo začele spremljajoče prireditve. Prirejamo 
predavanje in video projekcijo o zvereh, na ogled bo tudi 
predstavitev dejavnosti lovske zveze, razstava svežih gob, 
slikarska razstava, lesene skulpture, izdelki osnovnošolcev, 
kinološka dejavnost in sokoli … Zraven bodo tudi kraški 
vinarji, ponudniki hladnih divjačinskih jedi in vaški aktiv 
žena s svojimi dobrotami. Poskusili boste lahko: medvedjo 
pašteto, pršut divjega prašiča, divjačinske salame in še 
marsikaj. Degustacijo bo spremljala kraška folklorna skupina 
in bo trajala vse do poznega popoldneva. Osrednja slovesnost, 
na kateri poleg drugih visokih gostov pričakujemo tudi 
obisk predsednika države in tuje delegacije, pa se bo začela 
pod šotorom ob 18. uri z državno in lovsko himno. Sledil bo 
prihod praporščakov in zelo pester kulturni program, ki ga 
bo povezovala Lara Jankovič. Po proslavi bo »zadnji pogon« 
in prijetno druženje ob zvokih ansambla Javor vse do 24. ure. 
Pestra bo tudi gostinska ponudba s poudarkom na kraških in 
divjačinskih jedeh. Na ražnju bomo pekli divje prašiče.

Pridite z nasmehom in z dobro voljo. Poveselite se z nami, skupaj 
nam bo še bolj prijetno. 

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih manjših sprememb 
v programu, o katerem pa boste pravočasno obveščeni iz lokalnih 
medijev.

Za organizacijski odbor: Marijan Sotlar

ZA NASLOV SEJALCA 2017 
SE POTEGUJEJO TRIJE 
INOVATIVNI PONUDNIKI Z 
ZELENEGA KRASA
Slovenska turistična organizacija je danes objavila prve rezultate 
poziva za nagrado SEJALEC. Med petimi izbranimi polfinalisti 
poziva Sejalec 2017 so kar trije z destinacije Zeleni kras. 

V polfinale so se uvrstili EXPO Postojnska jama kras, Prvi 
dostopni youth hostel ARS VIVA iz Loške doline ter ekoturistični 
produkti Narava v barvah Zavoda Symbiosis z Blok. Polfinaliste 
je strokovna komisija STO  v zadnjem tednu avgusta obiskala na 
terenu, kjer je inovacije preizkusila v živo. Zmagovalec bo znan na 
Dnevih slovenskega turizma, ki bodo oktobra v Kranjski Gori.

Sejalec je priznanje Slovenske turistične organizacije 
za ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu, 
na področju novih proizvodov, procesov in/ali 
trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji 
prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.
 

RRA Zeleni kras
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VESTIRNGA 2017     
Na Pivškem se bo tudi v letošnjem letu ponovno odvijala tradicionalna 
vestirnga, v okviru katere se bodo podobno kot nekoč na bogato 
okrašenih nabornih vozovih predstavili letošnji vojaški obvezniki. 
Gre za običaj, pri katerem so nekdaj generacije mladih fantov pred 
odhodom na služenje vojaškega roka ob pomoči vaščanov izdelovale 
in okraševale naborne vozove s smrečjem in papirnatimi rožami ter se 
na njih pripeljale pred naborno komisijo, ki jih je potrdila za služenje 
vojaškega roka. Tradicija krasitve vozov za potrebe prevoza vojaških 
nabornikov je bila močno vpeta v lokalno okolje, saj je med sabo 
povezovala cele vasi ali mesta, katerih prebivalci so tudi sodelovali 
pri nastajanju vozov. V naših koncih je imela vestirnga še posebej 
močne korenine in se je odvijala vsakoletno vse do ukinitve sistema 
naborništva in profesionalizacije Slovenske vojske. Na pobudo 
Uprave za obrambo Postojna je bil običaj vestirnge v lanskem letu po 
dolgih letih ponovno obujen in se je odvijal v Parku vojaške zgodovine 
v sklopu Festivala vojaške zgodovine. Prizadevanja za ohranjanje te 
domoljubne tradicije naborniškega praznovanja pa se nadaljujejo 
tudi v letošnjem letu. Tudi letos bo Vestirnga 2017 potekala v 
okviru XI. Festivala vojaške zgodovine v kompleksu Parka vojaške 
zgodovine in bila izvedena v organizaciji Uprave za obrambo 
Postojna. Na letošnjo vestirngo je bilo povabljenih nekaj manj kot 
200 vojaških obveznikov letnika 1999 iz občin Pivka, Ilirska Bistrica, 
Sežana, Divača, Komen in Kozina-Hrpelje. Nekateri izmed njih se 
bodo na dogodek, kjer bodo seznanjeni s pravicami in dolžnostmi 
vojaškega obveznika, pripeljali s tradicionalnimi nabornimi vozovi 
in bili za svojo prizadevnost tudi nagrajeni –  v skladu s tradicijo 
vsak voz prejme pršut! Vestirnge so se že od nekdaj poleg nabornikov 

udeleževali tudi drugi prebivalci v lokalni skupnosti – vabljeni tudi 
letos, da se udeležite dogodka v Parku vojaške zgodovine!        

Park vojaške zgodovine 

Vojaškemu muzeju Slovenske vojske je preko sistema menjav uspelo pridobiti tri izjemne, še popolnoma delujoče eksponate, ki so v poletnih 
mesecih dopolnili zbirke Parka vojaške zgodovine in bodo javnosti predstavljeni na prihajajočem Festivalu vojaške zgodovine.

Najbolj prepoznaven eksponat je motocikel Harley-Davidson WLA, 
ki so ga izdelovali za potrebe ameriške vojske med in neposredno 
po II. svetovni vojni. Jugoslovanski partizani so 20 teh legendarnih 
motociklov prejeli 19. aprila 1945, tik pred koncem II. svetovne 
vojne, ko so v šibeniško pristanišče s strani zahodnih zaveznikov 
prišle velike količine različne vojaške tehnike.

Znameniti ameriški  tovornjak GMC CCKW, eden iz zbirke 640.000 
tovrstnih vozil, ki so jih izdelali med 1941 in 1945, je igral vitalno 
vlogo pri oskrbovanju zavezniške vojske med osvobajanjem Evrope. 
V Jugoslavijo so znameniti »džejmsi« prišli v okviru ameriške vojaške 
pomoči med letoma 1953 in 1957. Skupaj je prišlo skorajda 10.000 
ameriških tovornjakov, med katerimi je bilo kar 8.260 CCKW-jev.

Dodge WC 52 je služil za številne namene od prevoza vojakov do 
transporta opreme in streliva. JLA jih je tako kot CCKW-je pridobila 
v sklopu ameriške vojaške pomoči.

Park vojaške zgodovine

NOVI EKSPONATI V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE
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OBNOVLJEN »OBJEKT D« V PARKU VOJAŠKE 
ZGODOVINE V PIVKI 
največji depojski kompleks v Sloveniji
V Parku vojaške zgodovine je eno od nekdanjih vojašnic – objekt D 
– leta 2007, kmalu po odprtju prvega razstavnega paviljona v PVZ, 
v last prevzelo Ministrstvo za kulturo s ciljem obnove in zagotovitve 
ustreznih in obsežnejših prostorov za hranjenje nacionalno 
pomembne kulturne dediščine državnih muzejev. Državne muzeje: 
Muzej novejše zgodovine Slovenije (MNZS), Tehniški muzej Slovenije 
(TMS) in Narodni muzej Slovenije (NMS) so namreč najbolj pestile 
prostorske stiske zaradi povečevanja števila predmetov, razpršene 
lokacije depojev po Sloveniji, v katerih se je težko vzpostavljalo 
ustrezne pogoje hranjenja, in postopki denacionalizacije objektov. 
MNZS v Cekinovem gradu v Ljubljani je imel depoje na gradu 
Rajhenburg v Brestanici in v grajski kašči v Brežicah, TMS na gradu 
Bistra razpolaga z depoji na Ptuju, v Soteski pri Dolenjskih Toplicah, 
v Kočevju in v Polhovem Gradcu, NMS pa je depoje iz Uršulinskega 
samostana preselil v stavbo NMS na Metelkovi v Ljubljani.

V desetletnem obdobju so Ministrstvu za kulturo uspele velike 
investicije v obnovo infrastrukture (ljubljanska Opera in balet, 
Cankarjev dom, grad Vipolže itd.) in med njimi letos tudi zaključek 
projekta obnove objekta D v Pivki in spremembe namembnosti v 
depojske prostore treh omenjenih nacionalnih muzejev. Obnova, 
vredna več kot 2,6 milijona evrov, je bila izvedena s finančno podporo 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objekt D s površino več kot 
3.000 m2 je postal največji depojski kompleks v Sloveniji.

Z besedo depo, ki izhaja iz latinskega glagola deponere – položiti, 
pustiti na varnem – v muzejih označujemo tisti prostor, v katerem so 
pod posebnimi in zakonsko določenimi pogoji shranjeni predmeti, ko 
niso na razstavah. Objekt D združuje dve različici depojev: zaprte in 
ogledne. Zaprti depoji bodo za javnost nedostopni, ogledni depoji pa 
bodo na voljo obiskovalcem. Trije nacionalni muzeji bodo v depojih 
hranili veliko število zbirk s področja zgodovinske, arheološke, 
umetnostnozgodovinske in tehnične dediščine slovenskega naroda. 
Upravljalec depojev je Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Napovednik:
15. 9. 2017, ob 13. uri: slovesno odprtje depojev
16. 9. 2017, med 10. in 14. uro: več krajših otroških delavnic z 
naslovom Izdelava letala na stisnjen zrak in preizkušanje ostalih 
letalnih naprav

16. 9. 2017, ob 16. uri: vodenje po fotografski razstavi Samostojni! v 
Komandi PVZ
17. 9. 2017, med 10. in 12. uro: dve 45-minutni otroški delavnici 
Naredi svoj računalnik
17. 9. 2017, med 12. in 14. uro: štiri 20-minutne otroške delavnice 
Računajmo z abakusom
17. 9. 2017, ob 16. uri: vodenje po pritličnem delu oglednih depojev, 
kjer bodo na ogled predmeti Tehniškega muzeja Slovenije in deloma 
Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Irena Uršič, višja kustosinja
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Vljudno vabljeni na odprtje 

DEPOJEV
Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
Tehniškega muzeja Slovenije in 
Narodnega muzeja Slovenije -
največjega depojskega kompleksa v Sloveniji,

ki bo v petek, 15. septembra 2017, ob 13. uri 
v Parku vojaške zgodovine v Pivki.

Slavnostni govornik na odprtju bo 
gospod Anton Peršak, minister za kulturo.
Veseli bomo vašega obiska!
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ŠE ENA USPEŠNA SEZONA V 
PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE 

V Parku vojaške zgodovine beležijo še eno uspešno leto. Podobno kot v 
zadnjih nekaj letih po obnovi in širitvi muzejskega kompleksa sta tudi 
letošnjo prvo polovico leta zaznamovala porast obiska in povečano 
povpraševanje obiskovalcev. Muzejske zbirke in razstave si je namreč 
v letošnjem letu doslej ogledalo že blizu 30.000 obiskovalcev, kar je 
skoraj 15 % več kot v preteklem letu. Podoben trend rasti v obisku se 
kaže tudi v poletnih mesecih. V času osrednje turistične sezone je od 
začetka junija do začetka druge polovice avgusta na ogled prišlo že več 
kot 14.000 obiskovalcev oziroma ponovno skoraj 15 % več kot lani. 
V počitniških mesecih predstavljajo pomemben delež tuji gosti, ki se 
vse pogosteje odločajo za postanek v Parku vojaške zgodovine. Med 
letošnjo poletno sezono tako tuji obiskovalci predstavljajo kar skoraj 
polovico vseh obiskovalcev kompleksa. Poleg domačih obiskovalcev 
se na ogledu Parka vojaške zgodovine najpogosteje ustavljajo Nemci 
in Italijani, za njimi pa Čehi, Avstrijci, Hrvati, Nizozemci, Poljaki, 
Madžari in Belgijci.

Vse pogostejšim postankom tujih gostov v kompleksu in vedno 
večjemu obisku zagotovo botruje tudi izboljšana celostna ponudba 
Parka vojaške zgodovine. V sklopu obnove Parka je bilo namreč v 
kompleksu vzpostavljeno tudi postajališče za avtodome, s čimer so še 
dodatno obogatili ponudbo za svoje obiskovalce, v letošnjem letu pa 
dosegajo najvišje število nočitev doslej. Med uporabniki postajališča 
prednjačijo predvsem tuji gostje, na njem pa je najpogosteje zaslediti 
vozila nemških, nizozemskih in britanskih registrskih tablic. 

Lorena Iskra
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BOGATA PONUDBA V MUZEJSKI TRGOVINI MAGAZIN
Vabljeni k obisku muzejske trgovine Magazin v Parku vojaške 

zgodovine, kjer je obiskovalcem in drugim gostom na voljo pestra 
ponudba raznovrstnih artiklov, kot so nova in rabljena vojaška 

oblačila, pokrivala, vojaškozgodovinska in domoznanska literatura, 
svetilke, nahrbtniki in druga oprema ter spominki in igrače za 

najmlajše. 

Ponudbo muzejske trgovine so med poletjem med drugim 
obogatili z nahrbtniki RACCOON MK2 20 L priznanega 

proizvajalca HELIKON-TEX, noži švedske znamke MORAKNIV, 
multifunkcijskim orodjem ameriškega proizvajalca LEATHERMAN 

ter drugimi kvalitetnimi in svetovno prepoznanimi blagovnimi 
znamkami.

Muzejska trgovina Magazin je odprta: 
SEPTEMBER, OKTOBER

ponedeljek-petek: 10.00-16.00
sobota, nedelja, prazniki: 10.00-18.00

Več na www.parkvojaskezgodovine.si. 

Park vojaške zgodovine
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OB 90-LETNICI KITAJSKE ARMADE ODPRTA PRILOŽNOSTNA 
RAZSTAVA VELEPOSLANIŠTVA LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE  
V Parku vojaške zgodovine je bila konec 
julija odprta priložnostna razstava, ki jo 
je ob 90-letnici Kitajske ljudske armade 
pripravilo kitajsko veleposlaništvo. Park 
vojaške zgodovine je ob tej priložnosti 
obiskala visoka kitajska delegacija na čelu 
z veleposlanikom Ye Haom in vojaškim 
atašejem višjim polkovnikom Yang 
Guangom. 
 
Velika država Kitajska na drugem koncu 
sveta je v marsičem pravo nasprotje naše 
majhne domovine, pa vendar odnose 
med Slovenijo in Kitajsko zaznamujejo 
pristni meddržavni stiki in vse bolj bogato 
gospodarsko sodelovanje. Tudi sodelovanje 
med vojskama obeh držav je vse bolj 
intenzivno, pri čemer velja izpostaviti 
sodelovanje v mirovnih operacijah pod 
pokroviteljstvom Združenih narodov.
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Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je izrazil zadovoljstvo, da lahko kot lokalna skupnost po 
svojih skromnih močeh prek Parka vojaške zgodovine pripomorejo k še boljšemu sodelovanju 
med državama. V neformalnih pogovorih po odprtju se je z veleposlanikom in člani kitajske 
delegacije odprla živahna debata o možnostih bodočega gospodarskega sodelovanja.   

Park vojaške zgodovine
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FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA »TU SE 
JE BOJEVALO 1915 – 
1918!«
Fotografska razstava »Tu se je bojevalo 
1914‒1918!« se je med poletjem pridružila 
nizu razstav, s katerimi Park vojaške 
zgodovine obeležuje stoletnico prve 
svetovne vojne – vojne, ki je pustila za sabo 
nepregledne množice mrtvih, ranjenih 
in pohabljenih ter trajno spremenila 
podobo pokrajin kot tudi politično podobo 
pomembnega dela sveta. 

Z vstopom Italije v vojno je vojna vihra 
zajela tudi visokogorje – kraji miru, 
tihote, gorske idile so postali prizorišče 
enega najbolj grozovitih spopadov. Tihota 
prizorišč nekdanjih bitk, lokacij vojaških 
taborov, zapuščenih grobov in velikih 
vojaških pokopališč je pritegnila tudi avtorja 
fotografske razstave, ki je v Parku vojaške 
zgodovine na ogled do 30. septembra.

Otroška delavnica 
ZABAVNA PUSTOLOVŠČINA V NARAVI 
V Parku vojaške zgodovine so konec avgusta 
za otroke priredili poletno delavnico 
Pustolovščina v naravi, na kateri so lahko 
še zadnje počitniške dni pred pričetkom 
šole izkoristili za uživanje v zabavnih 
aktivnostih na prostem. Otroci so pod 
krošnjami dreves odkrivali skrivnosti gozda 
in njegovih prebivalcev ter se seznanili z 
osnovami stezosledstva, poleg tega pa so 
pridobili tudi koristne in poučne napotke 
za preživetje v naravi, ki so zajemali vse od 
načinov orientacije na prostem do tehnik 
priprave tabornega ognja. Sledila je čisto 
prava vojaška pustolovščina, pri kateri 
so pod budnim očesom neusmiljenega 
komandanta na orientacijskem pohodu z 
raznolikimi vmesnimi aktivnostmi tudi 
v praksi preizkusili svoje spretnosti in 
znanje. Udeleženci delavnice so tako Park 
vojaške zgodovine zapustili veseli zaradi 

Fotograf Alessio Franconi prihaja iz Milana, kjer je že v otroštvu obiskoval tečaje mladinskega 
alpinističnega odseka. Usmeril se je v popotniško, krajinsko in umetniško fotografijo. V 
fotografski razstavi »Tu se je bojevalo 1914‒1918!« je v svoj objektiv ujel nekaj ikoničnih 
lokacij nekdanje frontne linije v prvi svetovni vojni med Jadranskim morjem in Dolomiti. 
Kot je ob odprtju razstave sam poudaril, je razstavo pripravil v opomin nam vsem ter v 
spomin na njegove sorodnike in vse padle v prvi svetovni vojni. 

novopridobljenih veščin in polni lepih vtisov ter novih doživetij, ki se jih bodo z veseljem 
spominjali tudi v hladnejših šolskih dneh.

Park vojaške zgodovine
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Vse od prvega do zadnjega počitniškega petka so v KPPPJ ‒ 
Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer potekale počitniške delavnice. 
Izvedenih je bilo devet  delavnic. Tematike so bile zelo različne, vendar 
vse na tak ali drugačen način povezane z naravo. Z delavnicami, ki 
jih organiziramo v Ekomuzeju, želimo otroke ozaveščati o varstvu 
narave, o pomembnosti in vlogi vsakega organizma in sožitju 
človeka z naravo. Otroci so na delavnicah izdelovali tudi različne 
izdelke (majice potiskane z motivi metuljev, naravno kozmetiko, v 
naravi nastale slike itd.), ki so jih odnesli domov in sporočilo se je 
še močneje vtisnilo v spomin. Delavnic v Ekomuzeju se udeležujejo 
otroci različnih starosti in skoraj vedno tematika privabi tudi odrasle. 
Nekateri otroci se delavnic v Ekomuzeju udeležujejo že četrto leto 
in vedno se radi vračajo. Prihajajo iz Pivške, Postojnske in Bistriške 
občine pa tudi iz bolj oddaljenih občin, kot na primer Kamnik, Tržič, 
imeli pa smo celo udeležence iz Združenih držav Amerike. Otroci 
so že pogumno zakorakali v novo šolsko leto. Želimo jim leto polno 
uspehov, otroške radoživosti in sprehodov v naravo. Pa se vidimo 
spet v Ekomuzeju, že med jesenskimi počitnicami. 

POČITNIŠKE DELAVNICE V 
KRAJINSKEM PARKU PIVŠKA 
PRESIHAJOČA JEZERA 

Krajinski park Pivska presihajoca jezera
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Krajinski park Pivska presihajoca jezera

FOTONATEČAJ PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2017

Izbor je sledeč:

1. mesto: Branko Česnik s fotografijo Prvi žarki

Konec junija se je iztekel rok za sodelovanje na Fotonatečaju »PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2017«, ki ga je v sodelovanju s Fotoklubom 
Sušec organiziral Krajinski park Pivška presihajoča jezera.  Strokovna žirija v sestavi Marjan Artnak, Stanko Lovrič in Zdravko Turk je vse 
prejete fotografije ocenila ter izbrala najboljše fotografije. Komisija je pri izboru fotografij poleg zgodbe upoštevala tudi ostale fotografske 
zakonitosti tako izrazne kot tehnične. 

3. mesto: Simon Godec s fotografijo Bela Pivka.2. mesto: Marjan Cigoj s fotografijo Kosec na sprehodu

Otvoritev fotografske razstave z izbranimi sodelujočimi fotografijami in podelitev nagrad bo v petek, 
6. oktobra, ob 19. uri v Galeriji Krpanovega doma v Pivki.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in lepe fotografije. 

Najboljši avtor (prejemnik največjega števila točk z vsemi sodelujočimi fotografijami) je Marjan Cigoj, ki ima sprejetih 8 fotografij.
Diplome prejmejo: Danilo Del Piero  s fotografijo Jutro nad jezerom, Iztok Snoj s fotografijo Negotova prihodnost presihajočega jezera, 
Franci Horvat s fotografijo Sv. Trojica, Anton Žvanut s fotografijo Obala in Andrej Udovič s fotografijo Jesensko jutro. 
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Krajinski park Pivska presihajoca jezera

PISANI SVET NAŠEGA KRAJINSKEGA PARKA

Sredi avgusta je potekal dogodek z naslovom Spoznavanje metuljev 
na Pivškem v organizaciji Društva Drobnovratnik. Udeleženci so 
skupaj z biologinjo in poznavalko metuljev Kajo Vukotić spoznavali 
pisani svet metuljev. Že v neposredni bližini Ekomuzeja je preletavalo 
veliko vrst metuljev, do Petelinjskega jezera pa so udeleženci popisali 
25 različnih vrst dnevnih metuljev in 5 vrst nočnih metuljev. In 
kateri metuljčki so prileteli nasproti? Vanessa atalanta – admiral, 
Coenonympha pamphilus – mali okarček, Polyommatus icarus – 
navadni modrin (m,f), Polyommatus bellargus – sinji modrin (m,f), 
Boloria dia – mali tratar, Pyrgus armoricanus – jagodnjakov slezovček, 
Lycaena tityrus – temni cekinček (m,f), Maniola jurtina – navadni 
lešnikar (m,f), Pieris rapae – repin belin (f), Aricia agestis – navadna 
rjavka (f), Lycaena phlaeas – mali cekinček (m), Spialia sertorius – 
rdečkasti venčar, Hesperia comma – biserni vejičar (m), Pieris napi – 
repičin belin (m), Argynnis paphia – gospica, Neptis rivularis – veliki 
kresničar, Polyommatus coridon – kraški modrin (m,f), Leptidea 
sinapis/reali – navadni/realov frfotavček (m,f), Limenitis reducta – 
modri trepetlikar, Pontia edusa – katančev selec (m), Colias croceus 
– navadni senožetnik (m), Minois dryas – žametni modrook (m,f), 
Brintesia circe – travnar, Melanargia galathea – travniški lisar, in 
Hamearis lucina – rjavi šekavček ter 5 nočnih metuljev. 

Na območju KPPPJ sicer živi kar 110 vrst dnevnih metuljev, kar je 
skoraj 2/3 vseh vrst dnevnih metuljev v Sloveniji. 

Poleg metuljev je prostor krajinskega parka znan tudi kot bogato 
nahajališče različnih vrst rastlin na suhih kraških travnikih. Mednje 
sodijo tudi orhideje. V začetku poletja, so domači poznavalci ugledali 
dve novi vrsti za naše območje: kukavičnica iz družine mačjih ušes - 
čmrljeliko mačje uho in gostocvetni kukavičnik.    
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Občina Pivka na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera pripravlja projekt z naslovom  Izboljšanje stanja ohranjenosti 
vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča 
jezera v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 v letih 
2015—2020, ki ga financira Evropski sklada za regionalni razvoj. 

Projekt se nanaša na nekatere ogrožene rastlinske in živalske vrste 
ter varuje najbolj izpostavljene habitate oz. življenjska okolja. Za 
naš park je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave predpisal 
varovanje presihajočih jezer, suhih kraških travnikov in ekstenzivnih 
vlažnih travnikov ob strugi reke Pivke. Posebej pa je izpostavljeno 
ohranjanje življenjskih okolij naslednjih ogroženih vrst živali, to sta 
dva metulja - travniški postavnež in strašnični mravljiščar; dve ptici - 
hribski škrjanec in pisana penica; ena dvoživka – veliki pupek ter en 
netopir – mali podkovnjak. 

Večina projektnih aktivnosti in denarja je namenjenih izvajanju 
sonaravnih kmetijskih praks, ki so prilagojene življenjskim navadam 
in potrebam naštetih vrst in krčenju zarasti na tistih predelih, 
ki v zadnjih desetletjih niso več zanimivi za kmetijstvo. Skupaj s 
strokovnjaki za kmetijstvo in z biologi smo določili ukrepe, s katerimi 
bi lahko zagotavljali varstvo ogroženih vrst. 

Pri izvajanju ukrepov in varstvu ne gre brez človeka, ki v pokrajini 
živi in dela. Tako si želimo v okviru projekta skupaj s kmetovalci 
poskrbeti za ohranjanje dobrega stanja habitatnih tipov. Na ta način 
hočemo dolgoročno prispevati h kvaliteti življenja vseh nas in 
preživetju ogroženih živalskih vrst. 

Ukrepi in površine, kjer bomo izvajali ukrepe, so: 
• jezerske kotanje – usklajen čas košnje in preprečevanje širjenja 
zarasti (grmovja) na robu jezera; 
• suhi kraški travniki – usklajen čas košnje in krčenje mejic na robu 
parcel, 
• pašniki na suhih traviščih – obnova in vzpostavitev novih, 
primernejši način paše, 
• vlažni ekstenzivni travniki – usklajen čas košnje in primernejši 
način košnje in spravila mrve. 

V sklopu projekta nameravamo s kmetovalci skleniti »pogodbeno 
varstvo«. Naročnik in izvajalec se bosta s pogodbo zavezala, da 
bosta v določenem časovnem obdobju (4 leta) sodelovala pri uvedbi 
oziroma izvajanju dogovorjene kmetijske prakse. 

Kmetovalci, ki bodo sodelovali v projektu, bodo upravičeni do 
denarnih spodbud, ki bodo nastale zaradi drugačnega načina 
kmetovanja oz. režima dela. 

Vse zainteresirane kmetovalce in lastnike kmetijskih zemljišč 
znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, vabimo, da 
se odzovejo na javni poziv, ki bo predvidoma v drugi polovici 
septembra objavljen na spletni strani občine Pivka in Krajinskega 
parka Pivška presihajoča jezera. 

Za več informacij smo dosegljivi osebno, po vnaprejšnjem dogovoru, 
na številki 031 484 975 ali e-naslovu eva.sabec@pivka.si. 

NAJAVA PROJEKTA – opis projekta in najava javnega poziva

Krajinski park Pivska presihajoca jezera
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Ob koncu poletja nastopi čas za aktivnejše 
sejemsko obdobje. Skupaj z drugimi 
naravnimi parki smo se avgusta predstavili 
na kmetijskem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni. V septembru se bomo predstavili še 
na Čarobni jeseni v Arboretumu Volčji potok, 
na Pikinem festivalu v Velenju, na Festivalu 
vojaške zgodovine, na Kmetijski tržnici v Ilirski 
Bistrici in na sejmu Narava Zdravje v Ljubljani. 
Ob evropskem tednu mobilnosti, na dan brez 
avtomobila, ki je 22. septembra, pa bomo 
organizirali kolesarjenje po našem parku. 

S Skupnostjo naravnih parkov Slovenije 
pripravljamo aktivnosti za šolarje. S pripravami 
smo začeli že v prejšnjem šolskem letu, z 
letošnjim šolskim letom pa želimo ponuditi 
šolarjem možnost spoznavati naravo in naravne 
parke Slovenije na malo drugačen način. 
Aktivnosti bodo potekale preko osnovnih šol, ki 
smo jih že povabili k sodelovanju. Skozi zanimive 
naloge bodo spoznavali posebnosti slovenskih 
zavarovanih območij. Naloge in navodila pa 
bodo sproti objavljene na spletni strani www.
naravniparkislovenije.si. 

Aktivno potekajo tudi priprave na različne razpise 
za pridobitev evropskih sredstev. Nekaj projektov 
smo že pridobili in smo jih tudi začeli izvajati, 
tako nas v prihajajočih mesecih čaka udeležba na  
partnerskih srečanjih v tujini.

AKTIVNOSTI KRAJINSKEGA PARKA PIVŠKA 
PRESIHAJOČA JEZERA 

Krajinski park Pivska presihajoca jezera

Posebej se veselimo 1. oktobra, ko bo spet prireditev Okusi 
Pivških jezer. To je za nas in za prebivalce Krajinskega parka 

poseben praznik, saj se na ta dan skupaj dobijo vse vasi in 
prebivalci parka, vsak po najboljših močeh predstavi svojo 
vas preko značilne kulinarike in drugih posebnosti. Ta dan 

je čudovita priložnost za druženje prebivalcev parka in 
obiskovalcev ter okušanje najrazličnejših starih in novejših 
kulinaričnih dobrot. Tokrat bo še posebej pestro, saj bodo v 
naši družbi tudi goste iz Barvarskega Duracha, s seboj bodo 

pripeljali godbo, pa tudi oni se bodo prestavili s svojo tipično 
hrano in pijačo. Medse pa smo povabili tudi druge vasi s 

Pivškega. Vabljeni v našo družbo že od 12. ure dalje, tako da 
boste lahko nedeljsko kosilo pojedli pri nas. 

Prijazno vabljeni pred Krpanov dom v Pivki, ob vsakem 
vremenu!
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Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne čebele (Apis 
mellifera). V naravi  navadno v cvetovih rastlin najdejo nektar ali 
medičino ali pa mano, ki jo po sesanju rastlinskega soka izločajo uši, 
kaparji, lahko tudi škržati. Medičino ali mano predelajo z določenimi 
lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pustijo dozoreti v satju. 
Pokrijejo ga z voščenimi pokrovci in čebelar ga iztoči. Med je lahko 
tekoč, viskozen ali delno do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, 
vonj in aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor. 

Sestava in lastnosti medu
Med je zelo kompleksno živilo. Vsebuje okrog 200 različnih snovi. 
V glavnem je koncentrirana vodna raztopina ogljikovih hidratov, 
med njimi fruktoze, glukoze, saharoze, maltoze in drugih oligo- ter 
polisaharidov. Povprečna energijska vrednost medu je 321,4 kcal/100 
g. Kljub temu da vsebuje veliko sladkorjev, je vseeno cenjen v prehrani 
ljudi, saj v manjši meri vsebuje tudi beljakovine, encime, organske 
kisline, aminokisline, maščobe, vitamine, minerale, flavonoide, 
fenolne snovi, ki spadajo med antioksidante. Svež med ima podobno 
antioksidativno učinkovitost kot nekatero sadje in zelenjava. 
Antioksidanti naj bi preprečevali nastanek rakavih obolenj, raznih 
vnetij, preventivno naj bi delovali pred procesi staranja. Vsebnost teh 
sestavin v medu je majhna in lahko zelo variira glede na botanično 
in geografsko poreklo, v manjši meri pa nanje vplivajo tudi postopki 
pridobivanja medu in pogoji skladiščenja. Med slovenskim medom 
ima najvišjo antioksidativno učinkovitost hojev med, sledijo smrekov, 
gozdni, kostanjev, cvetlični, lipov in nazadnje akacijev. 

Med se med seboj zelo razlikuje, ne samo med vrstami, ampak 
tudi znotraj vrst medu obstajajo velike razlike, saj čebele medičine 
ali mane ne naberejo samo na eni rastlini, ampak vedno na večih. 
Kadar prevladujejo lastnosti ene rastline, ga lahko označimo po 
tej rastlini. Najpogostejše vrste medu v Sloveniji so: akacijev, lipov, 
smrekov, kostanjev, hojev in tudi med oljne ogrščice. Kadar čebele 
nabirajo medičino in ne prevladujejo lastnosti ene rastline govorimo 
o cvetličnem medu, kadar pa mano, tak med označimo kot gozdni 
med. 

Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, uporablja pa se 
tudi v živilsko predelovalni industriji kot sladilo. Uporabljajo ga tudi 
zaradi okusa in viskoznosti.   

Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku razlikuje od 
prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem enostavne 
sladkorje, ki jih naše telo lahko neposredno izkoristi. Če ga 
primerjamo z belim sladkorjem, ima med tudi manjši vpliv na 
količino glukoze v krvi, in to predvsem zaradi visoke vsebnosti 
fruktoze. 

Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi 
raznovrstnih jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, 
večerjo pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Poda se pri pripravi 
piščančjih, divjačinskih in azijskih jedi. Tudi omake, prelivi, marinade 
in zelenjava dobijo z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv 
je seveda pri pripravi slaščic. Le kdo ne pozna medenjakov? 

Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi njegovo aromo. 
V splošnem je za svetlejše vrste medu značilna mila, nežna aroma, 
temnejše vrste pa imajo močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje 
nežnih jedi, kjer ne želimo, da prevladuje okus medu, uporabili 
nežen akacijev med, v golaž bomo dodali temen gozdni med, 
medenemu pecivu pa bo odlično aromo dal kostanjev med. Medu 
pri peki in kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, 
ampak predvsem zaradi njegove arome. Če je le možno, ga dodamo 
na koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin. 

Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pridelan. Poiščite 
med, ki je vključen v sheme kakovosti (Slovenski med z geografsko 
označbo, Kočevski gozdni med z geografskim poreklom in Kraški 
med z geografskim poreklom) ter ekološki med, ki je podvržen še 
dodatnemu nadzoru.  

Mag. Andreja Kandolf Borovšak, Čebelarska zveza Slovenije

UŽIVAJMO MED SLOVENSKEGA POREKLA

Priprava medenega napitka
(sestavine za 1 l napitka):

V 850 ml mlačne vode vmešamo 200 g medu in mešanico 
ohladimo v steklenici. Preden napitek postrežemo, ga obogatimo 
še z nekaj cimeta (po okusu) in rezino limonine ali pomarančne 
lupine. Po želji se lahko razredči z vodo. Medeni napitek vsebuje 
vse sestavine medu. Bogat je predvsem z rudninami, sladkorja 
fruktoza in glukoza pa sta že predelana in zato laže prebavljiva. 
Medeni napitek tako lahko uživajo tudi tisti, ki ne morejo 
uživati samega medu.

Čebelarska zveza Slovenije

Medeni napitek nas 
spominja na žegnanja ob 
cerkvah, na lectovo srce, na 
čase, ki jih ni več. Lahko je 
v obliki koncentrata s pribl. 
65 % suhe snovi ali v obliki 
soka, vendar mora biti ta 
zaradi trajnosti pasteriziran.
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Letošnji prvi šolski dan, ki se je zgodil v petek, 1. septembra in je le-
temu takoj sledil prost vikend, je bil še posebej prijeten, saj je bil zgolj 
prijetna formalnost in priložnost za druženje, brez resnih šolskih 
obveznosti, ki se bodo počasi vrstile v prihajajočih tednih. Moč 
razigranih šolarjev, polnih poletnih vtisov in želje po vnovičnem 
prijateljevanju je bilo na ta dan čutiti na vsakem koraku. Nasmejani 
obrazi otrok so nedvomno dober povod v uspešno in prijetno leto.

Nepozaben prvi šolski dan so na obeh šolah pripravili prvošolcem. 
Tako na osnovni šoli Pivka kot tudi na osnovni šoli Košana so 
prvošolcem in njihovim staršem dobrodošlico izrekli s prijetnim 
sprejemom, krajšim kulturnim programom in nagovorom ravnateljic 
ter nekaterih posebnih gostov. Prvi šolski korak otrok so namreč 

ponosno spremljali tudi podžupan Občine Pivka, predstavniki 
policije, Združenja šoferjev in Sveta za preventivo v cestnem prometu.

V košanski osnovni šoli letos v prvem razredu že 
pridno sedi 7 učencev, na pivški osnovni šoli pa 55 
učencev. 

Prvošolcem so bile s strani Občine Pivka podarjene rutice, kresničke 
in piščalke, veseli pa so v dar sprejeli tudi šolske potrebščine, ki jih 
bodo nedvomno med šolskim letom še kako potrebovali.

Učencem v novem šolskem letu vzklikamo srečno in pogumno!

P R V I  Š O L S K I  D A N

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Dolgo vroče razigrano poletje je za nami. No, vremenoslovci pravijo, da bo toplo tudi septembra., 
a razigranost, brezdelje in brezskrbnost se za nekaj časa poslavljajo od nas. Ne le od otrok, 
ampak tudi vas, staršev. 

Za otroke so bili počitniški dnevi dnevi brez ure, brez hitenja, brez obveznosti. Dolgi dnevi, ko 
so imeli časa na pretek za najrazličnejša pohajkovanja, klepete in druženja vseh vrst. Iskreno 
upam, da druženje ni bilo le virtualno!

Pred vami je novo šolsko leto, zopet se boste srečali s svojimi sošolci, spoznali morda nove 
obraze, bili priča novim dogodivščinam in zanimivemu širjenju obzorij. Najpomembnejši pa je začetek šolskega leta za tiste, ki 
v šolo vstopajo prvič, za naše prvošolke in prvošolce. V pivški občini jih je letos skupaj 62. Ti otroci vstopajo v šolo z malimi, 
drobnimi koraki, a vemo, da je za življenje to velik, še kako pomemben korak. 

Vsem, učencem, staršem in učiteljem,  želim uspešno in radovedno šolsko leto. Naj vas želja po znanju privede so novih, zanimivih 
in koristnih znanj, ki vam bodo služila za celo življenje. Ob tem pa ne pozabite na medsebojno pomoč, solidarnost in lepo besedo. 
Srečno in veselo na poti v novo šolsko leto 2017/2018.

Župan, Robert Smrdelj

Prvi šolski dan je vsakoletno doživetje, ki ne gre kar tako v pozabo. Nekateri se z navdušenjem ponovno vračajo med sošolce in že komaj 
čakajo izmenjave vseh poletnih doživetij, spet drugi pa šolski prag prestopajo prvič, kar je še posebej ganljiv trenutek, tudi za starše, ki 
prvošolce pospremijo prvič v šolo.

DKH
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NAŠO POT BOMO BOGATILI Z NOVIMI IZZIVI

Pred nami je novo šolsko leto, za katero si  želimo, da bi bilo uspešno tako  v pridobivanju znanja kot v  krepitvi dobrih  medosebnih 
odnosov in  sodelovanja.  V tem letu bomo nadaljevali po poti, ki smo si jo začrtali v minulih letih, in jo bogatili z novimi izzivi. 

Strokovni delavci šole si želimo, da bi s svojim delom uspeli motivirati učence za doseganje čim boljših rezultatov po svojih najboljših 
zmožnostih, predvsem pa, da bi učenci začutili, da lahko z našo pomočjo ter lastnim delom in odgovornostjo dobro opravijo zastavljene 
naloge. Šola je zakladnica znanja, a osnovni pogoji uspešnega učenja so dobra pismenost, aktivno sodelovanje pri pouku, redno pisanje 
domačih nalog in sprotno učenje.  

Za uspešno delo pa je potrebno tudi dobro počutje v šoli. Tega bomo dosegli, če bomo spoštovali drug drugega, sprejemali drugačnost, 
si znali pomagati in odgovorno sprejemati prave odločitve. V pomoč naj nam bo preprosto vodilo:  Ne stori drugemu tega, česar nočeš, 
da drugi storijo tebi.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev pa seveda potrebujemo tudi pomoč in podporo staršev, zato si želimo iskrenega sodelovanja in 
zaupanja v naše delo.  Le s skupnimi močmi  bomo dajali otrokom zgled in prave vrednote, ki jih bodo vodile skozi življenje. 
 
Delovno, prijetno in uspešno šolsko leto 2017/18!

Alenka Tomšič, ravnateljica 

PRVI ŠOLSKI DAN NA OSNOVNI ŠOLI PIVKA

1.a razred OŠ Pivka

1.b razred OŠ Pivka

1.razred podružnične šole Šmihel
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STOPINJE IZGINEJO, SLEDI DOBREGA SODELOVANJA OSTANEJO

Spoštovani starši, dragi otroci ‒ učenci, cenjeni sodelavci!
Vsaka pot se začne s prvim korakom. Za mnoge od vas bo letos prvi korak, saj ste se odločili, da nam zaupate svojega otroka. Pomagali 
vam bomo stopati po tej poti, ki se imenuje VRTEC ali ŠOLA.

OTROŠTVO JE OD OTROK, ODRASLI VSTOPAMO VANJ TAKO, DA Z OTROKOM SODELUJEMO, mu pomagamo.

Dober vrtec, šola ‒  to je stavba, v kateri je v ospredju otrok in pogoji za razvoj.

To ni vrtec ‒ šola brez nezadovoljstva, problemov, nerealiziranih potreb, interesov, želja.
Je vrtec ‒ šola, v katerem ob danih in spreminjajočih se pogojih VSI UDELEŽENCI (otroci, starši, zaposleni) SOUSTVARJAMO pogoje, 
primerne za vse in vsakogar ne glede na čas in okolje.

Želimo si dobrega sodelovanja in zadovoljstvo nas vseh: otrok, staršev in vseh zaposlenih v vrtcu in šoli.

Srečno, uspešno, predvsem pa varno šolsko leto 2017/18 vam želim!
Neva Brce, ravnateljica

PRVI ŠOLSKI DAN NA 
OSNOVNI ŠOLI KOŠANA

1.a razred OŠ Košana
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VPIS OTROK V NAŠIH VRTCIH

V šolskem letu 2017/2018 bo 

vrtec Pivka obiskovalo 163 
otrok, od tega 41 prvič. Sprejeli 
so lahko vse otroke, ki so do 
septembra dopolnili vsaj 11 
mesecev starosti, štirje otroci 
bodo sprejeti naknadno.

V šolskem letu 2017/2018 je v 

vrtec Košana vpisanih 7 novincev. 
Skupaj je letos v košanskem vrtcu 67 
otrok, in sicer v štirih skupinah in pol. 
V vrtec so bili sprejeti vsi vpisani otroci 
oziroma ima vrtec še 4 prosta mesta za 
prvo starostno obdobje in 1 prosto mesto 
za drugo starostno obdobje. 

DKH
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LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA VABI
September je čas za nove učne pustolovščine. Odrasli imamo to 
prednost, da se lahko sami odločamo, v katero se bomo podali in kaj 
nas resnično zanima. Žal imamo svobodo tudi pri odločanju o tem, 
ali se bomo sploh spustili v izobraževalni izziv, in nas rado zanese 
v iskanje izgovorov v smislu: »Joj, to me res zanima, super bi bilo. 
Ampak sedaj res nimam časa, drugo leto bom pa res …«  

Predlagamo, da se letos odzovete drugače in odločno vstopite v 
vrtinec vseživljenjskega učenja. Na Ljudski univerzi Postojna, ki 
že skoraj 60 let skrbi za izobraževanje odraslih v naši regiji, smo 
pripravili bogate izobraževalne možnosti, kjer lahko vsakdo najde kaj 
primernega zase. Vedno pa so dobrodošli tudi vaši predlogi in želje, s 
pomočjo katerih lahko programsko shemo še popestrimo. 

Številni programi, ki jih nudimo, so brezplačni, saj sredstva za 
izvedbo uspešno pridobivamo s prijavami na javne razpise. V 
okviru projekta Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-
2019 izvajamo brezplačne tečaje za zaposlene, ki so starejši od 45 
let in imajo največ srednješolsko izobrazbo. Ti zajemajo tečaje tujih 
jezikov, računalništva, komunikacijskih spretnosti in skrbi za zdravje  
‒ izvajamo jih za zaključene skupine v podjetjih, možna pa je tudi 
individualna vključitev na Ljudski univerzi.

Brezplačni programi za zaposlene*
• Tečaji tujih jezikov (italijanščine, nemščine in angleščine)
• Finančna pismenost kot del podjetnosti in samoiniciativnosti
• Uporaba računalnika in digitalnih naprav
• Učenje učenja za dolgoročno vitalnost
• Računalniška pismenost za odrasle
• Motiviranost in samoiniciativnost ter zdravje na delovnem mestu
• Kulturno izražanje skozi običaje
• Sporazumevanje v slovenskem jeziku
• V znanju je moč
*V letu 2017 bomo navedene tečaje izvajali po dogovoru s podjetji. Le pro-
grami Uporaba računalnika in digitalnih naprav, ki se bo izvajal v Pivki, 
Kulturno izražanje skozi običaje in nadaljevalni tečaji tujih jezikov bodo 
odprti tudi za prijave posameznikov. V letu 2018 pa se bodo tudi posame-
zniki lahko vključili v vse navedene programe.

Brezplačna je tudi vključitev v osnovno šolo za odrasle. Program 
in način učenja sta prilagojena individualnim potrebam, v enem 
šolskem letu pa lahko udeleženci zaključijo dva razreda. Omogočamo 
vpis v 7., 8. in 9. razred.

Izvajamo usposabljanja ter postopke preverjanja in potrjevanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za Socialnega oskrbovalca 

na domu, Računovodjo za manjše družbe, samostojne podjetnike in 
zavode ter Varuha predšolskih otrok. Usposobljen svetovalec za NPK 
vam nudi podporo pri izbiri primerne NPK, tudi če ta ni del našega 
programa, preveri vstopne pogoje in obrazloži postopek pridobitve 
ter vas usmeri k izvajalcu.

Kot zunanji izvajalec programov Aktivne politike zaposlovanja 
izvajamo po napotilu Zavoda RS za zaposlovanje različne brezplačne 
izobraževalne aktivnosti za brezposelne osebe. Z novimi znanji in 
kompetencami si udeleženci izboljšajo konkurenčnosti na trgu dela.

Za tujce izvajamo tečaje slovenskega jezika in priprave na izpit 
iz slovenščine, obenem pa smo pooblaščeni izvajalec Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani za izpit iz slovenščine na osnovni 
ravni, ki je pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva oz. 
zaposlitve.

Našo ponudbo skozi vse leto bogatijo različne ustvarjalne delavnice, 
predavanja in drugi izobraževalno-družabni dogodki, ki jih tematsko 
prilagodimo aktualnim priložnostim. V preteklem šolskem letu je 
veliko navdušenja požel Vrtičkarski abonma – v okviru tega bosta 
to sezono izvedeni še dve zanimivi delavnici. Najavo dogodkov 
objavljamo na naši spletni strani, kjer se lahko prijavite tudi za 
prejemanje e-novic o prihajajočih programih.

Da bo učenje uspešno in da bodo naši udeleženci lažje dosegli svoj 
izobraževalni cilj, skrbimo z različnimi brezplačnimi podpornimi 
aktivnostmi. Na voljo so učna pomoč, mentorsko podprto učenje v 
Središču za samostojno učenje in Svetovalno središče v izobraževanju 
odraslih. Slednje velja posebej izpostaviti, saj prav to jesen praznuje 
15-letnico svojega delovanja. Priložnost bomo obeležili s posebnimi 
dogodki v okviru Dnevov slovenskih svetovalnih središč ISIO v 
zadnjem tednu septembra. Dotlej pa vabimo vse, ki razmišljate 
o kakršnikoli obliki izobraževanja, da se obrnete na Svetovalno 
središče Postojna, kjer vam bodo prijazni svetovalci olajšali 
razmislek, pomagali izbrati optimalni program in vas opremili z 
nasveti za učinkovito učenje. Ob tem naslavljamo tudi delodajalce, 
ki jim prav tako nudimo brezplačno podporo pri analizi potreb 
po razvoju kadrov in s tem po izobraževanju zaposlenih. Nudimo 
motivacijske delavnice za zaposlene, vrednotenje predhodnih znanj 
(tujih jezikov, računalništva) in možnost svetovanja na delovnem 
mestu.

Priložnosti je veliko in to jesen vas znova vabimo med nas.
Info:
T: 05 / 721 12 80
E: lu-postojna@zavod-znanje.si
W: www.lu-postojna.si

Erika Švara
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Večgeneracijski center 
primorsko- notranjske regije
TOČKA MOČI  VGC 
KRPANOV DOM PIVKA
S koncem poletja se naša življenja vračajo v ustaljene tirnice. Tudi 
delovanje Točke moči Krpanov dom Pivka bo zaživel z novimi 
programi in ponudbami za vse občane. Za jesenske mesece 
pripravljamo slikarske delavnice, ustvarjalnice za otroke in 
odrasle, predavanja in predstavitve. 
Novost bo tudi Svetovalno središče za informiranje odraslih, 
kjer lahko pridobite informacije o tečajih, predavanjih, vrstah 
izobraževanj, možnostih dokončanja šolanja … v domačem kraju 
ali drugod. Izvedeli boste vse o programih Nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij in pridobitvah omenjenega certifikata. Svetovalno 
središče bo delovalo vsak tretji petek v mesecu v času delovanja 
centra.

Srede so rezervirane za medgeneracijska druženja ob reševanju 
ugank, križank, igranju družabnih iger. Ob petkih ste vabljeni, da z 
nami ob skodelici čaja izmenjate novice ter ob druženju izveste nov 
recept ali se nasmejete novi šali. Borili se bomo proti stresu in se 
učili tehnik sproščanja. Povezovanje je tisto, kar nam polepša dan in 
nas napolni z novimi močmi.  
K sodelovanju vabimo vse, ki so pripravljeni ponuditi svoja znanja 
in jih deliti z drugimi. Mlade  (študente, dijake, prostovoljce …) in 
manj mlade, da z nami podelijo svoje veščine uporabe digitalnih 
tehnologij, tujih jezikov, spoznanja o novih trendih v prehrani in 
zdravju … Starejše, da na vse zainteresirane prenesejo svoja znanja 
ročnih spretnosti (kvačkanje, pletenje, izdelave gobelinov …), ki so 
vedno bolj cenjena, a žal med mlajšimi pozabljena. Da skupaj skozi 
zgodbe raziščemo preteklost kraja in oblikujemo njegovo prihodnost.

Za vas smo odprti trikrat tedensko v dopoldanskem in popoldanskem 
času, in sicer:  
• torek od 15.30 do 18.00
• sreda od 15.30 do 18.00
• petek od 8.30 do 11.00.   

Čas delovanja centra se bo podaljševal v skladu z interesi občanov in 
članov društev. 
Obiščite nas, delite z nami vaša zanimanja in izkušnje. Skupaj z nami 
oblikujte podobo Vašega centra, v katerem se bomo vsi počutili 
dobrodošle.

Spremljajte nas med dogodki na spletni strani občine Pivka, na 
oglasnih deskah po mestu, spletni strani www.lu-ilirska-bistrica.
si, www.tockemoci.si, facebook strani Ljudske univerze Ilirska 
Bistrica in spletni strani občine Pivka.

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

Zmajčkova telovadba je namenjena otrokom od 2. do 7. leta. 

Izvajala se bo od oktobra do maja, in sicer:
- ob ponedeljkih v Košani
- ob torkih v Pivki
- ob sredah v Planini 
- ob četrtkih na Rakeku.  

Mesečna vadnina je 15 eur. Prijave so možne v mesecu septembru, število 
mest pa je omejeno.

Kako poteka vadba?
Otroci se zberejo v dveh starostno različnih skupinah v telovadnici osnovne 
šole. Skupaj se ogrejemo z raznimi igrami in vajami, nadaljujemo z vajami 
s pripomočki ali brez in potem stečemo k postavljenemu poligonu, ki 
otrokom pomaga razvijati ravnotežje, hkrati pa je to najbolj zabaven del 
Zmajčkove telovadbe. Mlajšim otrokom pri izvedbi dejavnosti lahko 
pomagajo starši, sicer pa otrokom priskočijo na pomoč izkušene vaditeljice 
Samanta, Nataša, Izabel in Biljana. Ob koncu se še umirimo in pozdravimo s 
športnim pozdravom.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 031 371 331 
(Samanta) ali na elektronskem naslovu: zmajckovatelovadba@gmail.
com. Lahko si ogledate tudi naše dogajanje na  facebook strani Zmajčkova 
telovadba. 

Pridružite se nam, skupaj bomo premagovali ovire!

Samanta Abram Štunf

ZMAJČKOVA TELOVADBA
Najmlajši telovadijo

Z
M

AJ
ČKOVA TELOVADB

A
 

ZMAJČKOVA
TELOVADBA

Vadba poteka od oktobra do maja
za otroke od 2. do 8. leta starosti

PRIJAVE DO 15.9.2017

 

pričetek vadbe  
             v torek 3.10.2017

vadba bo potekala v dveh skupinah
različnih starosti

Vadba bo potekala v telovadnici OŠ PIVKA

PIVKA

INFO:zmajckovatelovadba@gmail.com ali gsm: 031 371 331 SAMANTA
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Erika Leskovec in Mirko Zver, Pivčana, ki 
živita na otoku Pag v kraju Povljana, pogosto 
mislita na svoj domači kraj in se veselita 
vsakršnega stika z ljudmi, ki so povezani s 
Pivko.

Glede na prijetnost kraja, ki je zadnji dve leti 
njun novi dom, si želita čarobnost trenutkov 
na hrvaškem otoku deliti tudi z drugimi.

Otrokom iz pivške občine zatorej prijazno 
ponujata možnost popolnoma brezplačnega 
počitnikovanja, pa naj bo to v septembru, v 
času krompirjevih počitnic oziroma glede 
na želje posameznika.

»Zagotovo za otroke poskrbiva tako, da 
bodo zadovoljni otroci in njihovi starši. Sva 
zaupanja vredni osebi, z iskrenimi nameni,« 
dobrosrčno sporočata Mirko in Erika ter 
obenem izrekata dobrodošlico vsem, ki bi 
jih zanimala ponujena priložnost.

Poleti nam je bilo lepo in zabavno.
UTRINKI POLETNIH DNI V VRTCU

OTROCI, VABLJENI NA BREZPLAČNE POČITNICE

Foto: Vrtec Pivka

SPOMIN NA POČITNICE

Za vse informacije sta vam Erika in Mirko na voljo preko elektronskega naslova 
zvercek@gmail.com ali pa mobilnega telefona 040 217 101 in 040 383 173.

Nujnost je zgolj skrb, da se otroke pripelje do trajekta 
ter da so otroci dovolj samostojni za enotedensko 
odsotnost od staršev.

DKH
foto: Mirko Zver
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Pri pouku nemščine je ena od metod tudi delo s slovarjem. Učenci so se z veseljem lotili prevajanja receptov. Nekateri so iskali besede v 
klasičnem slovarju, drugi so uporabljali računalnik, nekaj učencev pa si je pomagalo s pametnim telefonom. Če so delo dobro opravili, so 
preverili kar doma v kuhinji. Pošiljamo vam nekaj preizkušenih receptov.

Jelka Čeligoj, 
Osnovna šola Pivka

KREMNA REZINA Z MALINAMI 

Sestavine za testo:
- 225 g mehkega masla/margarine 
- 225 g sladkorja
- 1 vrečka vaniljevega sladkorja
- 6 jajc
- ščepec soli
- 300 g zmletih lešnikov ali mandljev
- 75 g moke
- 1 vrečka pecilnega praška
- 40 g čokoladnih ostružkov

Sestavine za oblogo:
- 500‒600 g svežih ali zmrznjenih malin
- 500 g sladke smetane
- 2 vrečki trdilca za smetano  (npr. kremfix)
- 2 vrečki vaniljevega sladkorja
- 2 vrečki rdečega tortnega preliva (po želji)

PRIPRAVA
Za testo ločimo 3 jajca; 3 beljake 
stepemo s ščepcem soli. Margarino 
kremasto zmešamo in dodamo 
sladkor in vaniljev sladkor. 3 jajca 
in 3 rumenjake zmešamo v gladko 
maso. Moko, lešnike, pecilni prašek in 
čokoladne ostružke mešamo in izmenično dodamo beljak. Vse mase 
na koncu zmešamo skupaj.
Pekač (36 x 25) obložimo s peki papirjem, napolnimo z maso in 
pečemo pri 180°C 30‒35 minut. 
Ohlajeno podlago vodoravno prerežemo na največ 1-1,5 visok kos. 
Zgornji del zdrobimo z rokami v mrvice, preostalo podlago damo 
nazaj v pekač in jo namažemo z malinovim nadevom. Če hočemo, 
lahko maline prelijemo z dvema paketoma tortnega preliva. Stepemo 
smetano z vaniljevim sladkorjem in trdilcem in jo porazdelimo po 
malinah. Smetano posujemo z mrvicami, (ki smo jih prej zdrobili z 
rokami) in damo za eno uro na hladno.

SKUTINO PECIVO Z ZDROBOM 

SESTAVINE:
250 g masla
200 g sladkorja
1 jedilna žlica vaniljevega sladkorja
4 jajca
1 jedilna žlica limoninega soka
1 kg skute
8 jedilnih žlic zdroba
1 čajna žlička pecilnega praška

PRIPRAVA:
Maslo penasto zmešaj s sladkorjem 
in vaniljevim sladkorjem. Dodaj 
jajca in limonin sok ter naprej mešaj. 
Dodaj skuto in zmešaj. Pecilni prašek 
zmešaj z zdrobom in ga dodaj testu. 
Namaščen pekač premera 28 cm 
napolni s testom in zlatorumeno 
zapeci. 

PEKA: 60 min. pri 175°C
NASVET: Kdor ima rad rozine, naj testu primeša 200 g rozin.

RABARBARINA TORTA Z MRVICAMI

SESTAVINE
testo :
- 300 g moke
- 150 g sladkorja
- 100 g  mandljevih lističev
- 1 vanilijev  sladkor
-  ščepec soli
- 150 g masla

posip :
2 jedilni žlici belih drobtin

nadev:
- 3 jajca
- 200 g sladkorja
- 1 vaniljev sladkor 
- 500 g skute
- 2 kozarčka kisle smetane
- 1 paket vaniljevega pudinga (v prahu)
- 500 g na 2 cm narezane rabarbare
- sladkor v prahu 

PRIPRAVA
Sestavine zmešamo v krhko testo. 
2/3 testa razporedimo v namaščen 
pekač (obseg 26 cm). Rob in dno 
močno stisnemo. Testo posujemo z 
drobtinami.
Jajca, sladkor in  vaniljev sladkor 
penasto zmešamo. V to maso 
vmešamo skuto, kislo smetano in vaniljev puding. Rabarbaro 
razdelimo po testu in jo prekrijemo s skutinim nadevom.
Pečemo 25 minut na 175°C. 

Iz preostalega testa naredimo mrvice in jih porazdelimo po torti. 
Pečemo še 40 do 45 minut. Ohlajeno torto posujemo s sladkorjem 
v prahu.

PREIZKUŠENO MED POČITNICAMI
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Tudi letošnje počitnice se je  v Nadanjem selu odvijal 11. poletni 
tabor. Udeležilo se ga je dvajset otrok, pridružili pa so se jim tudi 
starši. Ob 18. uri smo se zbrali na parceli v vasi, ki nam jo je prijazno 
odstopil domačin Drago ter pričeli s postavljanjem  šotorov.  Sledilo 
je iskanje kamnov za zaščito tabornega ognja ter razne igre. Po 
večerji smo še nekaj časa obsedeli ob ognju, si spekli hrenovko na 
palčki ter kramljali pozno v noč. Starejši otroci so med seboj izbrali 
stražarje ognja z menjavami, nato pa je sledil  počitek. Noč je bila 
mirna, z nekaj dežnimi kapljami, ki jih nekateri niso niti slišali. 
Zjutraj nas je že zgodaj pozdravilo sonce. Za začetek dneva  so se 
nekateri podali na Balunc, ko so prispeli nazaj, pa je že zadišalo  po 
presenečenju - slastnih palačinkah. Po zajtrku smo pospravili in se 
odpravili na pot. Tudi letos smo obiskali Suhorco, ki nam je kljub suši 
omogočila, da smo se v njej prijetno ohladili. V senčki pod krošnjami 
dreves  smo  pripravili  okusno kosilo, pri katerem ni manjkala niti 
mineštrca, privoščili smo si še malo vragolij z vodo nato pa povratek 
proti domu. Ob prihodu  smo na igrišču napeli Slackline, na katerem 
so se otroci preizkusili v spretnostni hoji, sledil je nogomet, priprava 
tabornega  ognja in večerja. Pojedli  smo okusno bučno juhico in 
domačo pico, še malo pokramljali in se počasi pripravili na počitek. 

Za nami je bila mirna noč in   zbudili smo se  v sončno nedeljsko  
jutro. Odločili smo se, da po zajtrku obiščemo Mašun in se tako 
čez dan  izognemo vročini. Odpravili smo se po gozdni učni poti in 
okolici, na travniku  pripravili  športne igre z žogo in baloni, se igrali 
na igralih ter počivali v krošnji dreves.  Privoščili smo si suhi  piknik 
na travi, nato pa z novim elanom odšli nazaj v Nadanje selo, saj nas 
je čakalo pospravljanje šotorov. Ko je bilo delo narejeno, so otroci  
uživali še ob metanju „vorteksa“ z merjenjem razdalje ter  igri z žogo 
in baloni. Med tem se je že pripravljal zaključek tabora s piknikom.  
Kot se za nedeljo spodobi, nas je čakala  goveja juha, zelo priljubljen 
pečen  krompir ter dobrote z žara. Vsi skupaj lahko rečemo, da  smo  
se v času poletnega tabora sprostili, nasmejali, se marsikaj naučili in 
skratka  uživali v druženju in lepotah narave. Ob koncu pa smo že 
kovali načrte za poletni tabor 2018 . Hvala vaščanom za strpnost in 
vsem, ki ste nam na kakršenkoli način  pomagali pri izvedbi tabora .  

Za vaško društvo Nad´nska lipa 
Ksenija Belcer Žnidaršič

Drugo polovico julija je pri Dolganovih na Stari Sušici zaznamoval 
otroški živ žav. Najprej je od 18. do 21. julija potekal družinskih tabor, 
na katerem je osem otrok skupaj s svojimi družinami preživljalo 
čas v naravi. Raziskovali svoj pogum in samostojnost z različnimi 
aktivnostmi, povezanimi s spoznavanjem naravnega okolja in 
naravnih materialov okrog sebe. Navdušeni so bili nad vožnjo s 
traktorjem, streljanjem z lokom, izdelovanjem ogrlic, plezanjem po 
drevesih, kopanjem v reki in tudi spanje v šotoru na slami je bilo 
posebno doživetje. 

V terminu od 24. do 29. julija pa je prav tako osem otrok še 
intenzivneje preživljalo počitnice v naravi: jahali so konja, se 

kopali v reki, izdelovali lovilce sanj, pekli palačinke, plesali in igrali 
na instrumente, se pogovarjali z drevesi in še in še. Dolgoletnima 
gostiteljema Franciju in Hedviki se je tudi letos pridružila mentorica 
Anja, ki je s svojo neizčrpno kreativnostjo vedno magnet za otroke.

K. T.
Foto: Irina Vdovenko, Anže Grabeljšek

POLETNI TABOR NADANJE SELO 2017 

POLETNI TABOR NA STARI SUŠICI
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Počitnikarji so imeli tudi to poletje na 
Pivškem precejšnjo ponudbo počitniškega 
dogajanja.

Ljubiteljem narave in živali je Janja Zamuda 
na Jurščah letos prvič ponudila počitnice 
na kmetiji. Otroci so spoznavali živali na 
kmetij, kmetijska opravila in se skozi zabavo 
veliko naučili. 

Glede na zadovoljstvo letošnjih udeležencev 
in nepozabnega vzdušja bodo počitniške 
delavnice po zagotovilih nasmejane Janje na 
kmetiji zagotovo tudi prihodnje leto!

»Delavnice sem letos uresničila prvič in 
z udeležbo sem zelo zadovoljna, saj je v 
moji družbi počitnikovalo kar 11 otrok iz 
različnih krajev. Otroci so bili zelo zagreti 
za delo. Spoznavali smo se z živalmi, jih 
nahranili, peljali na pašo ter opravljali 
vsa kmetijska opravila, ki sodijo zraven. 
Najbolj zabavna je bila zagotovo vožnja s 
traktorjem.« (vodja delavnic Janja Zamuda)

DKH
Foto: Janja Zamuda

Ljudje v svojem razmišljanju o dopustu ali o izletih velikokrat 
sanjarimo o daljnih ali razvpitih lokacijah blizu ali daleč po svetu, 
za poletne počitnice pretaknemo vsak kotiček od Opatije do Boke 
Kotorske, poznamo vse spletne strani za rezervacije. Pod besedo 
izlet se nam v glavi rišejo podobe Pariza, Barcelone, Londona ali 
vsaj Budimpešte in blatnega jezera. Tisti krajši izleti po domovini 
pa so tudi velikokrat omejeni na Piran, Bled, Bohinj in podobne 
destinacije, kjer pa, kot zadnje čase vidimo in beremo, celo zavračajo 
domače goste zaradi prezasedenosti.

Samo po sebi se torej ponuja, da bi za izlet, počitnice ali oddih 
izbrali destinacije, ki so še neokrnjene, nepoznane, v stiku z naravo 
in domačim okoljem. Čisto na začetku poletja so bili v Narinu na 
turistični kmetiji Pri Andrejevih na obisku mladi učenci iz osnovne 
šole Antona Ukmarja iz Kopra. Nad svojim obiskom v Narinu so bili 
tako navdušeni, da so se odločili svoja občutja napisati v pismo, ki so 
ga poslali Andrejevim ... pa poglejmo še mi, o čem imajo povedati:

V tednu od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017 smo z učenci osnovne šole Antona 
Ukmarja Koper preživeli čudovit raziskovalni tabor v Narinu na 
turistični kmetiji PRI ANDREJEVIH. Kljub muhastemu vremenu smo 
doživeli ogromno lepih, nam novih in nepoznanih stvari. Spoznali smo, 
kako poteka življenje na vasi, kjer na cesti pogosteje srečaš traktor kot 
avtomobil. Preizkusili smo se v peki kruha, hranili smo konje, božali 
piščančke, zajce ter se naokrog podili s kokoškami. Veliko časa smo 
preživeli v prečudoviti naravi, ki nam jo Narin ponuja. V torek smo 
se odpravili na Šilentabor, vendar brez kužka Jacka, ki nas je spremljal 
celo pot, nam ne bi uspelo priti do vrha. Ko smo bili zelo utrujeni in 
smo si želeli osvežitve, smo se namakali v bazenu ali pa si v senčki pred 
kmetijo izdelali spominek za domov. Mislim pa, da si bo vsak izmed 
nas najbolj zapomnil kuhinjo gospodinj Andreje in Mojce, ki sta nas 
razvajali z domačo in okusno hrano. Andrejevi, zahvaljujemo se vam 
za prijaznost, ustrežljivost in gostoljubnost. Pri vas nam je bilo zelo 
lepo. Sigurno se še kdaj vrnemo. Hvala tudi Regijski razvojni agenciji 
Zeleni kras, ki nam je pomagala, da smo z razglednicami našim strašem 
in prijateljem poslali lepe pozdrave iz naših super počitnic. 

Učenci OŠ Antona Ukmarja Koper z učiteljicama Leno in Sandro.
 

Počitnice so kljub slabšemu vremenu na učencih pustile očitno 
prelep vtis. Naj bo pismo vsem nam za zgled, da tudi sami kdaj pa kraj 
pomislimo na kak »pozabljen« ali odročen kraj in naredimo čudovito 
doživetje sebi in svojim gostiteljem, ter se včasih izognemo gužvi na 
cesti, gostilnam in krajem, kjer se na goste celo jezijo, namesto da bi 
se jih iskreno razveselili. 

SILVO ČELHAR
Foto: OŠ Antona Ukmarja Koper

POČITNICE NA KMETIJI

RAZISKOVALNI TABOR OTROK IZ KOPRA
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Otroško obdobje je temelj gibalnega razvoja, saj je otrokov organizem 
prav takrat najbolj dovzeten za vplive okolja. V tem obdobju imajo 
najpomembnejšo vlogo starši, hkrati, ob pomanjkanju časa, pa jim 
priskočimo na pomoč strokovni delavci. Sčasoma bodo otroci šport 
in gibanje sprejeli kot del življenja.
 
V Pivki so aktivne počitnice potekale kar v treh sklopih, kjer so 
otroci pridobivali različne gibalne izkušnje. Od najpreprostejših; a 
najpomembnejših naravnih oblik gibanja do zahtevnejših športnih 
dejavnosti. Obujali smo spomine na stare čase in se igrali igrice, 
katerih nekateri otroci ne poznajo. Največje veselje pa so bile seveda 
igre z vodo, kjer so otroci preko igre spoznavali merske enote in 

značilnosti vode. Da pa je bilo druženje še bolj zanimivo, smo tudi 
ustvarjali z naravnimi materiali. Kljub visokim temperaturam smo 
dejavnosti izpeljali z velikim veseljem in zabavno.

Na koncu bi rade pohvalile in se zahvalile staršem in starim staršem, 
ki so vozili svoje otroke na aktivnosti. Da so si kljub drugim 
obveznostim vzeli čas, ali pa so se preprosto odrekli poležavanju v 
senci. Saj poznamo star pregovor: »Kar se Janezek nauči, to Janezek 
zna.« Kar se bodo otroci naučili, to bodo znali. Tudi živeti v športnem 
duhu.

Nataša Stavanja

V sredo, 23. 8. 2017, se je skupina učencev OŠ Košana v okviru 
Poletne šole odpravila na kopanje v Strunjan. Avtobus nas je pripeljal 
v sveže poletno jutro, ki smo ga najprej izkoristili za vzpon do križa 
nad Strunjanom. Z vrha se nam je odprl čudovit razgled na Koprski 
zaliv in bližnji Mesečev zaliv, v daljavi pa smo videli obrise italijanske 
obale, na desno pa nam bližnji Nanos. Po malici smo se spustili do 
plaže v Strunjanu, kjer smo čofotali, plavali se potapljali ter uživali v 
druženju.

V okviru poletne šole pa je v četrtek, 24. 8. 2017, potekala tudi 
računalniška delavnica z naslovom 3D oblikovanje in tisk, kjer 
smo v računalniški učilnici oblikovali unikatne izdelke in jih s 3D 
tiskalnikom tudi natisnili. Delavnico je vodila Špela Čekada. Vmes 
smo za odmor odšli v telovadnico in se razgibali ter preizkusili v 
štafetnih igrah. Katja Čekada, OŠ Košana

NAVDUŠENJE NAD AKTIVNIMI POČITNICAMI 

POLETNA ŠOLA
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PIVKA PO VKLJUČENOSTI STAREJŠIH V SKUPNOSTNE OBLIKE 
POMOČI MED BOLJ USPEŠNIMI 
Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto opravi analizo spremljanja 
o storitvi pomoči na domu, ki jo izvajamo tudi v naši občini. Cilj 
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 
2013–2020 je 3,5 odstotka ciljne populacije dnevno vključenih v 
obravnavo v različne oblike pomoči na domu. Cilj je bil v zadnjih 
letih v naši občini večkrat presežen in tudi letos je temu tako. To 
pomeni, da se je storitev izvajala pri več kot 40 osebah. 

Izvajanje oblike pomoči - storitve pomoči na domu je pri nas že 
utečena praksa več kot dve desetletji. Program se je v začetku 
izvajal preko programa javnih del, kasneje pa z redno zaposlenimi 
delavkami. Izvajalec je od samega začetka Center za socialno delo 
Postojna. Občina in center ves čas delujeta usklajeno in storitev 
pomoči na domu promovirata preko lokalnih medijev. V začetku 
je bila storitev za nekatere starejše tabu, danes jo, zlasti ljudje živeči 
na vasi, vidijo kot dodatno vrednost. Visokega deleža uporabnikov 
storitev pa ne gre pripisati zgolj promociji, temveč tudi kvalitetnemu 
delu zaposlenih oskrbovalk in vodje programa.

Statistični podatki tudi v občini Pivka kažejo na sodoben 
prebivalstveni problem razvitih družb nasploh, na hitro staranje 
prebivalstva, ki ima vzrok v izrazitem upadanju rodnosti ter daljšanju 
pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu. Tako se je potrebno 
proaktivno odzivati tudi na staranje prebivalstva.

V letu 2011 je bila povprečna starost prebivalca v Občini Pivka 
41,8 let, v letu 2014 pa 42,4 leta. Prvega januarja 2017 je imela 
občina 6.073 prebivalcev, od tega 937 mlajših od 14 let, 3982 starih 
od 15 do 64 let ter 1154 starejših od 65 let. Povprečna starost 
prebivalca v letu 2017 je že 43 let.

Pomoč na domu je storitev, s katero ljudje ne glede na svojo starost 
ostanejo v domačem okolju. Zavedamo se, da bo storitev v prihodnjih 
letih potrebno še okrepiti, saj povprečna starost, kot je razvidno iz 
podatkov, izrazito raste.

Vir: Občina Pivka

DA BO ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI MANJ
Nasilje nad ženskami in otroki v družini je 
žal še vedno naša realnost. V letu 2015 je 
bilo na sedmih centrih za socialno delo v 
naši regiji obravnavanih 267 žrtev nasilja v 
družini, *v Sloveniji pa skupno 3404. 

Te številke pa ne povedo v celoti, kako 
obsežno je nasilje, saj se žrtve težko odločijo 
za izhod iz nasilja in poiščejo pomoč. Pot iz 
nasilja se včasih zdi kot labirint, iz katerega 
ne najdemo izhoda, kljub temu da le-ta 
obstaja.

Nataša Prelesnik Korošic
Regijska varna hiša Kras
CSD Sežana

*Opomba: podatki povzeti po poročilu mag. Damjane 
Jurman, regijske koordinatorice za preprečevanje nasilja, 
vključujejo CSD Koper, CSD Piran, CSD Izola, CSD Se-
žana, CSD Postojna, CSD Ilirska Bistrica.

Informacije in pomoč pri nasilju v družini nudijo Centri za socialno 
delo, policija pa tudi:

Krizni center za žrtve nasilja, CSD Piran
tel. 040 303 669 (24h/dan), 059 039 590 (od 8.00 do 21.00), e-naslov: 
csd.piran-kc@gov.si

Regijska varna hiša Kras, CSD Sežana
tel. 05 6202 442, 070 754 530 (od 8.00 do 17.30), e-naslov: vhkras@
gmail.com,www.vhkras.si

Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša, CSD 
Koper
tel. 05 663 45 90, 041 303 203, e-naslov: kcm.koper@gov.si,  www.
csd-kp.si

Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja pri CSD Koper
Damjana Jurman, Cankarjeva ul. 6, Koper, tel. 05 66 34 579, 041 640 
195, e-naslov: damjana.jurman@gov.si

Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper
Vojkovo nabrežje 10, Koper, tel. 05 639 31 70, 031 546 098, e-naslov: 
dnk.koper@siol.net, www.drustvo-dnk.si

Lažje je, če na tej poti nismo sami in poiščemo ustrezno pomoč. 
Poiščimo pomoč in delujmo skupaj vse dni v letu, da bo žrtev 
nasilja v družini manj!



Zdravstvo, prva pom
oč in prostovoljstvo
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VESELO IN POUČNO POLETJE
Kot vsako leto so se  uporabniki Društva Vita Pivka tudi v 
poletnem času lahko udeleževali  brezplačnih delavnic po 
programu POMAGAJMO (sebi in drugim): veliko smo se posvečali 
medsebojnim odnosom in aktualnim težavam naših udeležencev. 
Vsakdo se je lahko tudi individualno pogovoril z mentorjem oz. 
inštruktorjem in svetovalcem. Tako smo se pogovarjali o »gojenju 
zamer«, o razliki med trmo in ponosom, o nasilju in sprejemanju 
različnosti. Na delavnici je eden izmed udeležencev izrazil željo, da 
spregovorimo o govoricah, opravljanju in obrekovanju. Ugotovili 
smo, da srečni, zadovoljni, »čustveno inteligentni« ljudje »pometajo 
pred svojim pragom« in če le lahko srečo delijo, tisti, ki imajo sami 
s sabo največ težav, ki jih ustrezno ne rešujejo, pa se raje »ukvarjajo 
z drugimi«. V negativnem smislu. No, gotovo so tudi izjeme … 
Delajmo dobro, če ne moremo ali ne znamo, pa vsaj ne škodujmo. 
Ena od udeleženk je izpostavila, da skoraj na vsakem koraku srečuje 
besede v smislu razmišljaj pozitivno, pa ti bo bolje. Mi na praktičnih 
primerih, kar je tudi bistvo delavnic in osebnih inštrukcij, pa učimo 
naslednje: razmišljaj realno pozitivno. 

Z mladimi smo tudi letos iz odsluženih oblačil izdelovali zeliščne 
blazinice in mošnjičke, naučili smo jih pripraviti domačo »vegeto«. 
Ugotavljamo, da je veliko tako mladih kot odraslih in starejših 
navdušenih nad uporabo začimb in zelišč v vsakdanjem življenju.
Opozarjali smo na ustrezno ravnanje z živalmi v vročih poletnih 
dneh: dovolj sveže vode, senca, v največji vročini ne vodimo psov 
na sprehod. Za to se raje odločimo zgodaj zjutraj ali proti večeru. Da 
imamo živali radi, pokažemo predvsem tako, da znamo  poskrbeti 
zanje, predvsem pa se zavedajmo, da živali niso igrača. Še vedno je 
namreč kar precej odraslih, ki otroku podarijo pasjega ali mačjega 
mladička, ne naučijo pa otroka primernega ravnanja z njim. Dotaknili 
smo se tudi ljubečega odnosa do stare živali. Letos smo se lotili tudi 
čiščenja s pomočjo sode bikarbone in alkoholnega kisa. Udeleženci 
so potem uporabo preizkusili doma. In – no, fotografija pove več kot 
besede. Odstranjevanje vodnega kamna z alkoholnim kisom (1 liter 
stane manj kot 60 centov): z njim smo zmočili papirnato brisačko 
(lahko bi tudi kakšen del odsluženega bombažnega oblačila), jo 
položili na levi del armature (vodovodna pipa) in po nekaj urah je 
vidna očitna razlika. Brez drgnjenja. Le odstranili smo brisačko in 
obrisali. Učinkovito in poceni.

Tako kot na vsaki delavnici smo tudi na poletnih nadgrajevali in 
obnavljali »upravljanje s stresom« in pomoč v različnih kriznih 
oziroma neprijetnih situacijah: ravnanje v primeru »srečanja z 
meduzo«, sončnih opeklin, dehidracije, pika ose in čebele,ugriza 
kače, poškodb ter ostalih poletnih nevšečnosti. Več vprašanj je bilo 
tudi v povezavi z utopitvijo, možgansko kapjo in srčnim zastojem. 
Kdor je želel, je lahko obnovil znanje temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabe defibrilatorja. 

V poletnih mesecih je bilo več neurij in požarov, zato smo mentorji-
gasilci spregovorili o varnosti na tem področju. 

Človeštvo je sestavljeno iz pestre palete ljudi. Le s strpnostjo 
in sodelovanjem, »z roko v roki«,  lahko dodajamo kamenčke v 
mozaik boljših medsebojnih odnosov in posledično boljšega 
Sveta.
Življenje je lepo, če ga živimo v skladu s svojimi možnostmi in 
zmožnostmi in pri tem zavestno ne škodujemo drugim.
 
Več o programu POMAGAJMO (sebi in drugim) na: http://www.
drustvo-vita-pivka.com/pomagajmo-sebi-in-drugim-psd 

Ekipa POMAGAJMO (sebi in drugim)

NAPOVED IN VABILO 

V soboto, 16. 9. 2017, bo ekipa POMAGAJMO (sebi in drugim), v kateri bodo sodelovali mladi iz občin Pivka in Postojna, z gasilci 
in vodniki reševalnih psov Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna že tradicionalno sodelovala na dnevu odprtih vrat vojašnice Pivka.

Obiskovalci bodo od 10. ure dalje lahko na lutki obnovili znanje temeljnih postopkov oživljanja z in brez defibrilatorja, se naučili uporabe 
trikotnih rut pri »pomoči sebi in drugim« in izvedeli še veliko koristnega v povezavi z zdravjem, prepoznavanjem in obvladovanjem stresa, 
kvalitetnimi medsebojnimi odnosi, se seznanili z iHELP varnostno mrežo, se pogovorili o ukrepih v zvezi s požarno varnostjo ter spoznali 

delo vodnikov reševalnih psov, vpisali svoje pasje ljubljenčke v malo pasjo šolo in dobili veliko koristnih informacij v zvezi s pasjimi 
prijatelji.  

SVETOVNI DAN PRVE POMOČI
Prva pomoč je veščina, ki lahko zagotovi učinkovito in hitro 
ukrepanje ter pomaga pri oskrbi poškodb, lajša trpljenje in povečuje 
možnosti za preživetje ljudi v stiski. 

Svetovni dan prve pomoči (10. september) je priložnost, da se  
povsod po svetu poudari pomen prve pomoči kot humanega dejanja. 
Znanja in veščine nudenja prve pomoči je potrebno krepiti in stalno 
ozaveščati splošno javnost o pomenu prve pomoči. Na našem 
območju za to izjemno dobro skrbi RKS-OZ Postojna-Pivka, in 
sicer s svojimi rednimi aktivnostmi in projekti.

Na Rdečem križu Slovenije je pred leti tudi nastala pobuda, da bi 
se osnove prve pomoči uvedle v obvezni učni program osnovnih 
šol, kot dopolnilna izbirna vsebina, saj je izjemnega pomena, da 
se otroci veščine prve pomoči pričnejo učiti že zelo zgodaj. Šole 
na območju Pivke in Postojne so v zadnjih letih izkazale pozitiven 
pristop, saj skupaj z RKS-OZ Postojna-Pivka učencem omogočajo 
učenje prve pomoči na raznih naravoslovnih dnevih, ponekod pa 
delujejo celo krožki. Ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči bo 
RKS-OZ Postojna-Pivka skupaj z bolničarji – člani 3 aktivnih ekip 
prve pomoči sodeloval pri dobrodelnem dogodku, ki ga organizira 
Osnovna šola Prestranek.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem 
prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki žrtvujejo svoj čas in 
znanje za reševanje življenj. 

DKH
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PGD PALČJE KMALU Z NOVO CISTERNO ZA GOZDNE POŽARE
V petek, 25. 8, so se ob 19.00 v Palčju zaslišale sirene gasilskega vozila. 
Tokrat pa na srečo ni šlo za intervencijo. V vas se je v spremstvu 
gasilskega kombija po štirih desetletjih delovanja v PGD Palčje 
pripeljalo prvo novo tovorno vozilo, ki bo nadgrajeno v cisterno za 
gozdne požare. Takšno vozilo je za dosedanji vozni park in vedno 
večje potrebe gasilstva nujno potrebno. V sodelovanju in s finančno 
podporo Občine Pivka se je v prvi fazi opravil nakup podvozja vozila, 
v nadaljevanju pa je načrtovana izdelava nadgradnje, ki naj bi se 
zaključila v pomladi 2018. Skupna vrednost vozila bo znašala cca. 
170.000 €.

Na dan prevzema vozila sta bila v gasilskem domu organizirana 
tudi ogled in pogostitev, ki so se ju poleg vaščanov udeležili tudi 
župan Robert Smrdelj, direktorica občinske uprave Mihaela Smrdel, 
svetovalka za civilno zaščito Barbara Lenarčič, občinski poveljnik
Klavdij Čepirlo ter člani sosednjih društev občine Pivka. 

Tekst in foto: Klemen Česnik
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NA POMOČ SOSEDNJIM 
GASILCEM
V izjemno sušnem obdobju in visokih poletnih temperaturah nam 
nesreče v naravnem okolju niso prizanašale. Dva večja požara sta se 
v začetku avgusta zgodila na območju Branika in Komna term med 
Divačo in Rodikom.

Da pomoč ne pozna meja, so znova dokazali gasilci, ki so skupaj 
pristopili k gašenju obsežnih plamen. Gasilcem severnoprimorske 
in obalno kraške gasilske zveze ter pripadnikom Slovenske vojske so 
pri gašenju pomagali tudi pivški predstavniki, in sicer gasilci iz PGD 
Košana, Palčje in Zagorje.

DKH
Foto: PGD Zagorje in PGD Košana

GASILCI IZ KOŠANE 
NA SLAVNIKU 
V nedeljo, 27. avgusta 2017, smo se PGD 
Košana skupaj z gasilsko zvezo Postojna 
udeležili pohoda gasilske mladine na 
Slavnik. 

Pohoda se je udeležilo naših pet mladincev 
in pionirjev skupaj s tremi mentoricami. 
Skupaj smo se na vrhu tudi udeležili 
raznih iger, ki so bile pripravljene za 
mladino. Pohod je bila dobra priložnost za 
spoznavanje drugih gasilskih društev ter 
njihovih članov. 

PGD Košana



Pregled kulturnih dogodkov, aktivnosti društev, vaških skupnosti…

Tudi letos smo košanski mladinci 
organizirali slavje za shod na god sv. Štefana, 
ki praznuje 2. avgusta in je zavetnik naše 
farne cerkve v Dolnji Košani.  

Zametki praznovanja segajo v prejšnje 
stoletje in prav v 70. in 80. letih je doživelo 
praznovanje shoda svoj višek. Nato pa je 
praznovanje nekoliko zamrlo, vendar ne 
za dolgo. Pred petnajstimi leti je skupina 
deklet, ki je praznovanje shoda podoživljala 
ob obujanju spominov svojih staršev in 
starih staršev, vzela vajeti v svoje roke in 
z vso vnemo in veliko truda dogodke ob 
praznovanju shoda obudila. 

Priprave na praznovanje se pričnejo že zgodaj 
spomladi, saj je treba poiskati nastopajoče 
in zbirati darila za srečelov. Praznovanje se 
prične že v sobotnih popoldanskih urah, kjer 
se na igrišču zberejo nogometne ekipe, ki 
imajo turnir v spomin na Matjaža Glažarja. 
Srečanje se nadaljuje na vrtu pri balarju, kjer 
nas je letos zabaval skupina Teqila. Veliko 
gostov se je navdušeno zabavalo tudi z igro 
Bear-poing. 

Praznovanje se je potem nadaljevalo v 
nedeljo s slovesno sveto mašo, ki jo je daroval 
naš župnik Zdenko Štrukelj. Po maši pa je 
bila na ogled razstava slik z opisom o starem 
farovžu, ki ga je dal sezidati leta 1649 tržaški 
škof Janez Rampelius. Poleg slik na panoju 
pa stoji na ogled temeljni kamen starega 
farovža z letnico gradnje in inicijalkami 
škofa. Slike s kratkim opisom je uredil 
in postavil Jožko Cerkvenik s pomočjo 
Božidarja Premrla.

Popoldansko slavje pa se je začelo že ob 18. uri z mlado predskupino Amaterji, ki so nas 
razveselili s poskočnimi pesmimi, nato pa je na oder stopil znan narodno zabavni ansambel 
Toneta Rusa. S svojimi vižami so privabili marsikaterega obiskovalca. Mlajši otroci so pridno 
prodajali srečke in marsikdo od obiskovalcev je imel nasmešek na obrazu ob lepih dobitkih. 
Že smo obesili pršut na drog, da bi obiskovalci lahko ugotavljali višino le tega, pa nam je 
zagodel dež in prekinil naš "žur". Škoda, kajti imeli smo se prav lepo.

Vendar pa nismo obupali in praznovanje shoda tradicionalno nadaljevali še v ponedeljek. 
Zgodaj popoldne smo sestavili voz in ga okrasili z brezovimi vejami. Nato pa ob petju 
in igranju harmonike začeli s »potovanjem« od Košane do Ribnice. To naše potovanje je 
pritegnilo marskikaterega turista, tako da so se z nami ustavili tudi v Ribnici. In kot vsako leto 
smo preko Šmihela prispeli v Narin, kjer smo se v bazenu malo »ofrišali«. Pot smo nadaljevali 
preko Kala nazaj v Košano, kjer smo se na vagi skupaj z vaščani pogostili z golažem in pijačo. 
Ob zvokih harmonike in petju je bilo druženje sproščeno in se je nadaljevalo do poznih 
večernih ur.

Košanska mladina
Foto: Jože Pavzin

SHOD V DOLNJI KOŠANI
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POLETJE OB STUDENCU
V vročem avgustovskem poletnem večeru 
se je zbralo enajst prijateljev, nekaj članov 
KD Lipa, nekaj pa članov študijskega 
krožka  angleščine pri pivški Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje. Srečali smo se 
z namenom, da se nekoliko pogovorimo o 
preživljanju poletnih dni, pripravili pa smo 
tudi kulturni program. Na harmoniko je 
živahno zaigral Branko, tako da smo se tudi 
zavrteli. 

Prebrali smo nekaj pesmi na temo poletja 
naših znanih pesnikov kot pesem Angel 
poletja Toneta Pavčka,  Poletje Cirila Zlobca 
in pesem o poletju pivške pesnice in učiteljice 
Ludovike Kalan. Da pa na angleščino nismo 
čisto pozabili, smo predstavili tudi nekaj 
pesmi v angleščini in seveda nazdravili s 
čašo ob angleškem prevodu Prešernove 
Zdravljice. Naravno in kulturno okolje 
studenca v Pivki nudi lepo priložnost za taka 
poletna srečanja. Morda še kdaj.

Irena Margon



Pr
eg

le
d 

ku
ltu

rn
ih

 d
og

od
ko

v, 
ak

tiv
no

st
i d

ru
št

ev
, v

aš
ki

h 
sk

up
no

st
i…

44

LETNO DRUŽENJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV PIVKA
V Društvu upokojencev iz Pivke so za 
svoje poletno druženje izbrali julijsko 
soboto. Visoke temperature so malce 
okrnile udeležbo, glavnina dogajanja pa 
se je premaknila v večerne ure. Sicer pa je 
bil glavni namen srečanja dosežen, člani 
društva so preživeli nekaj prijetnih uric v 
medsebojnem druženju in klepetu o starih 
in novih časih. Ansambel Lojze s prijatelji 
je poskrbel za prijetno glasbo,  številni so se 
tudi zavrteli na plesišču. Predsednik društva 
Evgen Primožič je v kratkem nagovoru 
pozdravil prisotne v imenu vodstva društva 
in v lastnem imenu. Zahvalil se je vsem, ki 
so pripomogli, da smo uspešno izpeljali vse 
naloge, ki so bile načrtovane v prvi polovici 
leta. Nedvomno so  bile največji zalogaj 
športne igre Pokrajinske zveze društev 
upokojencev za Južno Primorsko, ki smo 
jih izpeljali z obilico prostovoljnega dela 
članov. Na kratko je predstavil načrt dela za 
drugo polovico leta, saj bodo počitnice hitro 
minile. Septembra prirejamo jesenski izlet 
na avstrijsko Koroško. Martinovali bomo 
11. novembra v Prapročah pri Temenici. Z 
jesenjo se pričnejo turnirji v šahu, pikadu, 
briškoli in trešetu, taroku, reševanju križank 

UPOKOJENSKA PEVSKA REVIJA V POSTOJNI
Revijo smo posvetili bližnji obletnici rojaka Miroslava Vilharja. V 
kulturnem domu se je zvrstilo pet upokojenskih zborov: ŽPZ DU 
Pivka, ki ga vodi Marcel Štefančič, MePZ Avgust Šuligoj Ilirska 
Bistrica pod vodstvom Anamarije Surina, ŽPZ Sinji galeb DU Izola, 
ki ga vodi Robert Vatovec in ŽPZ Zveze društev upokojencev mestne 
občine Koper pod vodstvom Vladislava Korošca. Naš zbor MePZ 
Burja DU Postojna je vodila Mirjana M. Čepirlo. Prireditev smo 
začeli z Vilharjevo pesmijo Sonček čez hribček gre v priredbi Mirjane 
M. Čepirlo. Pevci Burje smo jo zapeli skupaj z otroškim pevskim 
zborom osnovne šole Miroslava Vilharja. Za otroke je bila to zanimiva 
izkušnja. Čudili so se, da so odrasli za njimi peli istočasno neko 
drugo melodijo (basi npr.) Po pozdravnih govorih župana, našega 
predsednika in drugih gostov je otroški zbor pod vodstvom Alenke 
Polh zapel še dve ljudski pesmi. Nato so se zvrstili upokojenski zbori. 
Pevski del smo zaključili z Vilharjevo pesmijo Lipa. Člani dramsko 
recitatorske skupine: Nada Primožič, Franc Koščak in Stana Gorenc 
so prebrali še nekaj Vilharjevih pesmi. Pridružil se jim je še Franc 
Gombač. Spretno in tenkočutno kot vedno je revijo povezovala in 

vodila Silva Bajc. Strokovno jo je spremljal Miran Žitko, ki je bil na 
žalost preglasovan pri izbiri zbora za nastop v Ljubljani.

 Mirjana Možina Čepirlo, Foto: Marina Bajc

in še kaj. Trajali bodo predvidoma do prve polovice aprila, prirejali jih bomo enkrat tedensko. 
Pevke vokalne skupine in pevskega zbora vabijo vse ljubitelje petja, da se jim pridružijo, 
krožek Beremo skupaj pa bo organiziral za upokojence občine Pivka bralno značko. O vsem, 
kar se bo dogajalo v društvu, bomo člane in občane obveščali z vabili društva, z obvestili na 
Radiu 94 in TV Vascom ter na spletni strani društva.

On koncu kratkega nagovora je predsednik vsem prisotnim zaželel, da preživijo en lep in 
prijeten večer s prijatelji.

Tekst in foto: Jožica Knafelc

PEVSKA SKUPINA STUDENEC IZ PIVKE 
vabi vse ljubitelje zborovskega petja na ZBOROVSKI VEČER

ČEŠKO-SLOVENSKI

v četrtek, 28. 9. 2017,  ob 19. uri v Osnovni šoli Pivka
V programu sodelujejo:

- VACHOV ZBOR MORAVSKIH UČITELJIC (zborovodkinja Martina Kirovà)
- MEŠANI PEVSKI ZBOR K-DUR (zborovodja Jiřì Šon)

- UČITELJSKI ŽENSKI PEVSKI ZBOR OŠ PIVKA (zborovodkinja Damjana Morel)
- PEVSKA SKUPINA STUDENEC PIVKA (umetniška vodja Irena Rep)

Vljudno vabljeni!
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Kresničke, sveče, bakle, pesem, ples in godba ter pripovedka o praprotnem semenu so na 
skrivnosten kresni večer pričarali čarobno vzdušje v parku dijaškega doma SGLŠ Postojna. 
Mešani pevski zbor Postojna je z zanimivim programom in različnimi gosti tako zaključil 
34. sezono delovanja. Pod umetniškim vodstvom Matjaža Ščeka, ki je zbor prevzel decembra 
lani, se je zbor predstavil s programom, ki obsega večinoma priredbe slovenskih ljudskih 
pesmi in nekaj skladb slovenskih skladateljev 20. in 21. stoletja. 

Uvodoma so v čarobnem vzdušju parka zaplesali in zapeli člani Srbskega posvetnega 
društva Nikola Tesla. Anja Kocman, članica zbora, ki nabira izkušnje v Pripovedovalski šoli 
Pripovedovalskega varieteja v Ljubljani, je zbrane navdušila z avtorsko zgodbo o praprotnem 
semenu. Zaključek večera, ki se je v druženju nadaljeval še pozno v noč, so s petjem in godbo 
obogatili člani Brencl bande.

Mešani pevski zbor Postojna,  ki vstopa 
v jubilejno 35. leto delovanja, je tako 
rekoč na pragu novega obdobja, ki ga 
zaznamuje sodelovanje s priznanim in 
uveljavljenim slovenskim zborovodjem 
Matjažem Ščekom. Pred pevkami in pevci 
je zelo aktivna in pomembna jesen, saj se 
bodo novembra udeležili mednarodnega 
zborovskega tekmovanja na jugu Italije v 
Materi. V mesecu novembru jih čaka še 
regijsko zborovsko tekmovanje in občinska 
revija ter številne vaje in koncerti, ki se bodo 
zvrstili pred omenjenimi dogodki.

K. T.
Foto: Ladislao Torresan

Mešani pevski zbor Postojna 
vabi v svoje vrste nove pevke 
in pevce. Vsi, ki radi pojete, 
se družite in potujete, se nam 
lahko pridružite kadarkoli v 
sezoni. Informacije o sprejemu 
v zbor na tel. 031 339 296.

MEPZ POSTOJNA ZAKLJUČIL 34. PEVSKO SEZONO NA KRESNI VEČER

SLOVENSKA PESEM V OSIJEKU
Pevska skupina Studenec iz Pivke je zadnji 
junijski konec tedna obiskala rojake v 
Osijeku ter jih razveselila s slovensko 
pesmijo. 

Skupina, ki letos obeležuje 15-letnico 
delovanja, je ob koncu sezone ponesla svojo 
pesem med rojake v Osijeku.

V tem hrvaškem mestu živi okrog 50 
Slovencev, ki delujejo v okviru Slovenskega 
kulturnega društva Stanko Vraz. Društvo 
je bilo  ustanovljeno leta 2006, ukvarja pa 
se z različnimi dejavnostmi, med katerimi 
so najbolj aktivne šola dopolnilnega pouka 
slovenščine, literarna in športna sekcija. 
Sabina Koželj Horvat, predsednica društva 
in tamkajšnja učiteljica slovenskega jezika, 
hkrati pa tudi pisateljica in prevajalka, nam 
je povedala, da v Osijeku že več let potekajo 
zelo dobro obiskani Dnevi slovenske kulture 
ter Dnevi slovenskega filma. Vsako leto člani 
društva obiščejo Slovenijo, mesto Osijek pa 
je pobrateno z Mariborom.

Celovečerni koncert  je potekal v hotelu 
Silver. Med udeleženci dogodka je bilo 
veliko Slovencev pa tudi pripadnikov 
drugih nacionalnih manjšin. Koncert je bil 
sestavljen iz treh delov, in sicer smo najprej 
prepevali skladbe slovenskih avtorjev, zatem 

priredbe ljudskih pesmi, končali pa z zimzelenimi skladbami lahkotnejšega značaja. Številni 
aplavzi so nas prepričali, da smo s svojim petjem dosegli cilj – dotakniti se src zbranega 
občinstva.

Svoj čas nam je v času našega obiska velikodušno naklonil Zvonko Horvat, tajnik društva, ki 
nam je med drugim razkazal to čudovito mesto z njegovo pestro zgodovino, ogledali pa smo 
si tudi prostore, v katerih poteka delovanje društva. 

Prijaznim gostiteljem smo se zahvalili z našim emblemom – podobo pivškega studenca, 
razveselili pa  smo jih tudi z domačo potico in teranom. 

Irena Rep
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MED SVETLOBO IN TEMO
Krožek Beremo skupaj Društva upokojencev 
Pivka je zaključil še eno uspešno sezono. Pred 
začetkom poletja so se še zadnjič zbrali, da 
bi pregledali pretekle dosežke. Organizirali  
so kulturne programe in sodelovali na vseh 
pomembnih dogodkih v občini. Lanskega 
decembra so izdali tretji zvezek poezije 
in proze z naslovom Drevo življenja, za 
zaključek pa so pripravili četrti zvezek, ki je 
že prava knjiga. Nosi naslov Med svetlobo in 
temo, v pa njej so zbrane pesmi Ane Stavanja. 
Zvezek je uredila in oblikovala vodja krožka 
Nevenka Šelj, likovno pa jih je obogatila z 
barvnimi akvareli Tina Zadel. Predstavnice 
različnih generacij so združile moči in tako 
se je uresničila Anina dolgoletna želja, da bi 
pesmi pokazala svetu. Ana piše pesmi že zelo 
dolgo, sama se spominja, da so ji rime šle 
od rok že kot najstnici, resno pa se je lotila 
pisanja po tridesetem letu. Nekaj njenih 
pesmi  je izšlo v tovarniškem  glasilu Javorški 
list, saj je bila vso delovno dobo zaposlena 
na Javorju. Društvu upokojencev in krožku 
Beremo skupaj se je pridružila pred nekaj 
leti. Tu je našla krog sebi enakih in dobila 
potrebno podporo in potrditev svojega 
dela. Pesmi  piše s pisalnim strojem na liste, 
z urednico Nevenko Šelj  sta iz množice 
izbrali tiste, ki najbolj odražajo Anin značaj.  
Anino življenje je zaznamovala izguba 

mame v najstniških letih. V pesmi je izlila vso žalost in bolečino, vendar je še vedno ostala 
hudomušna, vesela, radovedna in zaljubljena v življenje. Navdih najde povsod okrog sebe, pa 
naj bo to let z letalom preko morja, ples drsalcev na ledu ali ploha dežja. Rada ima naravo, 
njen dom je poln cvetja, ki ji dostikrat služi kot prispodoba v pesmih. Pogosta tema njenih 
pesmi je tudi morje  s svojim življenjem in poletnim čarom. 

Ana  je vedno  vedela, da je drugačna od ostalih, vendar je zaradi neprijetnih odzivov okolice 
to raje skrivala.  Z izidom  knjige so pesmi zaživele v drugačni luči, niso več samo listi, ampak 
zgodba njenega življenja in potrditev njenega talenta. 

Tekst in foto: Jožica Knafelc

POVABILO S KOROŠKE
Poletje zaznamujejo različne tradicionalne 
prireditve, ena takih je tudi praznik 
slovenskih kmetov na Koroškem. Ta je 
prerasel v mednarodno srečanje, saj nanj 
prihajajo udeleženci s Koroške, Slovenije in 
Furlanije ter Julijske krajine. Letos se ga je 
udeležil predsednik Trške skupnosti Pivka 
Ernest Margon na povabilo občinskega 
odbornika in enega vodilnih koroških 
kmetov Franca  Baumgartnerja, ki je tudi 
občinski odbornik v Št. Jakobu v Rožu.  
Vzrok za letošnje povabilo je bilo vabilo na 
srečanje Šempetrov lansko leto v Pivki, ki 
se ga žal Korošci niso mogli udeležiti. Tudi 
letos jih še ni bilo na srečanju Šempetrov v 
Bistrici ob Sotli. Drugo leto pa planirajo priti 
na srečanje Šempetrov v Špeter Slovenov 
oz. San Pietro al Natisone v Reziji (Italija). 
Vabilo v Pivko je prispelo zato, ker je bila 
Pivka nekoč Šentpeter, da bi vzpostavili stike 
in morda zastavili nadaljnje aktivnosti med 
Pivko kot nekdanjim Šentpetrom ter seveda 
tudi med občinama Pivko in Št. Jakobom 
v Rožu. Za to je zainteresiran tudi župan 
Občine Št. Jakob v Rožu Heinrich Kattnig.
Letošnji kmečki praznik so pripravili v 
dvojezični Višji šoli za gospodarske poklice 
in v samostanu šolskih sester v Šentpetru 
/ St. Petru/ pri Šentjakobu / St. Jakobu/ v 
Rožu in je bil že 16. po vrsti ter po oceni 
organizatorjev rekorden. 

Zanimiv program za starejše, mlade in najmlajše se je začel z mašo in nadaljeval s kulturnim 
programom in plesom. Organizirana je bila kmečka tržnica z izdelki in dobrotami koroških 
kmetij, najbolj športno zagreti pa so lahko tekmovali v tradicionalni koroški igri, metanju 
škornja. Za najmlajše so pripravili otroške igre, ježo ponijev in vožnjo s kočijo. Niso manjkale 
številne stojnice z etnološko in gurmansko ponudbo.  Sicer pa je praznik izzvenel kot 
medsebojno srečanje vseh generacij in več narodov s sporočilom, da je to lahko prijetno, 
domače in veselo. V Št. Petru je predsednik Trške skupnosti Pivka srečal tudi Walterja 
Bandlja, deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij v Italiji Walterja Bandlja, ki se 
zelo zanima pivški Park vojaške zgodovine in ostale pivške znamenitosti. Srečanje je bilo 
priložnost za številne stike in Korošci so izrazili željo po konkretnejših stikih z občino Pivka. 

Foto: Ernest Margon
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POLETJE V HIŠI KULTURE
Kratek pregled dogodkov
V Hiši kulture smo letos začeli izvajati poletni program Odprta hiša. 
Program poteka od julija do septembra, namenjen pa je individualnim 
projektom članov društva, ki so v skladu s programsko zasnovo Hiše 
kulture, jo širijo in bogatijo. V okviru letošnjega poletnega programa 
je bila v mesecu juliju na ogled razstava akademske slikarke in 
pedagoginje Tanje Milharčič z naslovom Medigra. Umetnica je 
na razstavi predstavila svoja najnovejša slikarska in grafična dela. 
Osrednja tema del je umetniška reinterpretacija dejanskih dogodkov 
iz življenja, ki so se je tako ali drugače močno dotaknili. Podobe 
aludirajo na realne prostore in ljudi, hkrati pa so izrazito nadrealne 
in ekspresivne v elementih, s katerimi podajajo zgodbe. V njih na eni 
strani najdemo konsistentno jasnost linij in oblik ter ploskovni način 
slikanja, na drugi pa namerno nejasnost mej med enim in drugim 
ter energične barve in oblike. Vse podobe so dualne, preveva jih 
duh skorajda otroške igrivosti, hkrati pa izražajo močno in globoko 
doživljanje sveta.

V mesecu avgustu je v Hiši kulture gostoval akademski slikar Erik 
Mavrič, ki je izvedel projekt celostne ureditve prostora, v katerem 
hranimo našo stalno zbirko. Umetnik je prostor v celoti poslikal z 
barvico, izbor tega neobičajnega sredstva pa utemeljil s tem, da barvica 
v tem kontekstu predstavlja izziv racionalnemu mišljenju. Običajno 
se barvica umešča v polje infantilne ilustrativnosti, saj jo uporabljajo 
večinoma otroci pri risanju na papir oz. barvanju pobarvank, kot 
sredstvo likovne artikulacije pa jo srečujemo predvsem v ilustracijah, 
ki so namenjene prikazovanju otroškega imaginarnega sveta. V 
nasprotju s tem je umetnik uporabil barvico kot »pleskarsko orodje«, 
kar je daleč od njene primarne namembnosti, hkrati pa kot sredstvo, 
neke vrste »seizmograf«, za vizualno beleženje dejavnosti v tem 
prostoru. Poslikava bo ostala v Hiši kulture kot umetnikova stalna 

postavitev, ki bo hkrati tudi okvir za razstavo stalne zbirke. Celoto 
smo pod naslovom Erikova soba s stalno zbirko odprli 
8. septembra 2017 ob 19. uri in od takrat dalje je na 
ogled obiskovalcem. 

hisakulturepivka.com 
facebook.com/hisakulture.pivka.

Mojca Grmek

VABLJENI V KINO 
PIVKA 

SLOVENSKO DOKUMENTARNI FILM: DOM, LJUBI DOM
KINO PIVKA, 7. OKTOBER 2017 OB 20. URI

Režija in scenarij: Maja Prettner
Fotografija: Miha Možina
Montaža: Andrej Nagode, Maja Prettner
Glasba: Chad Crouch aka Podington Bear
Zvok: Tuan Winkler
Producenti: Jani Sever, Janez Ferlan, Bojan Mastilović, Maja Prettner
Izvršna producentka: Nina Jeglič
Produkcija: Sever & Sever
Koprodukcija: Iridium film in Maja Prettner

Vsebina:
Vstajanje ob 7.00 uri. Šola. Kosilo. Obvezne učne ure. Sestanek. 
Čiščenje. Prosti čas. Spanje. Sanje. In nov dan. To je življenje otroka, 
ki ga vzgaja sistem. Dogajanje je postavljeno v mladinski dom, v 
katerem bivajo otroci, ki so bili umaknjeni iz socialno neprimernih 
okolij. Spremljamo eno leto v življenju štirih otrok, katerih poti se 
verjetno v drugačnih okoliščinah nikoli ne bi srečale. Sedaj skupaj 
delijo veselje ob rojstnih dnevih, praznovanje božiča, čakanje v vrsti 
za kopalnico, učne težave, prepire in najstniške ljubezni. Kljub vsem 
pravilom in hišnemu redu, ki vlada, iščejo pripadnost in zavetje v 
tem novo ustvarjenem domu.

O projektu:
Režiserka Maja Prettner je kot prostovoljka v Mladinskem domu 
Malči Belič z otroci starimi od 9 do 15 let preživela ogromno časa, 
zato ima film DOM LJUBI DOM edinstven observacijski pristop. 
Otroke in njihovo življenje spremljajo skoraj dve leti in jim zaradi 
dolgotrajnosti projekta in medosebne povezanosti zaupajo svoje 
najbolj iskrene misli. Vendar pa ima film poleg vseh ganljivih zgodb 
pozitivno noto. Navsezadnje so glavni protagonisti otroci, ob katerih 
se nemalokrat nasmejimo, saj s sabo nosijo otroško neobremenjenost.

Jerneja Ksir (povzeto po zapisu režiserke Maje Prettner)
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PIVŠKE OŠTARIJE - DSP BAR PETROL PIVKA

Kaj pomeni kratica DSP 
v imenu lokala DSP bar 

Petrol Pivka?

Za izžrebane nagrajence s pravilnim odgovorom so na voljo 
naslednje nagrade:

1. nagrada – teden dni kave za nagrajenca (vsak dan 
brezplačna kava po lastni želji in izbiri).
2. nagrada – 5x pijača Cedevita
3. nagrada – 3x pijača Cocta

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

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajence, ki bodo 
objavljeni v naslednji številki Pivškega lista, za sodelovanje 
pa se vam vnaprej zahvaljujemo tako v uredništvu kot v DSP 
baru, kjer vas pričakujejo in se veselijo vašega obiska.

Zgodba o DSP baru na pivškem Petrolu sega v leto 2011, ko je lastnik 
David Kožman pričel s tem projektom v Pivki na bencinskem servisu.
Zanimivo je, da je prav ta del kraja, ki ga potnik ali obiskovalec Pivke 
najprej opazi. 

Del bencinskega servisa s krožiščem in trgovskim centrom pa je tudi 
bolj prepoznaven tako za domače ljudi kot za potnike in mimoidoče, 
ki se na Petrolu radi ustavijo, s tem pa tudi na »postanku« v DSP 
baru. Mimogrede, kratica bara je v šali kratica za Dont Stop Party (po 
naše Ne se ustavit praznovat). Davida pa ljudje velikokrat sprašujejo 
ravno to, kaj pomeni kratica. Tudi David s. p. je bilo že med idejami.

No, kot rečeno 6 let je dolga in kratka doba, kakorkoli obrnemo. V 
tem času so si uspeli pridobiti svoj krog strank in zvestih obiskovalcev, 
ki se tu radi ustavijo predvsem poleti, ko je na zunanji terasi prijetno 
toplo ali prijetno hladno, kakor se vzame.

Terasa je namreč na lepi senčni legi in nudi lepo okolje svojim 
gostom. Bližnje sanitarije so skupne tudi s petrolovimi gosti, zato so 
v baru zadovoljni, ker se na račun čakanja, posebno ko so kakšni 
avtobusi, obisk poveča tudi pri njih. Hja, včasih so razlogi za obisk 
bara prav hecni, ampak takšno je življenje.

Lastnik David Kožman ima poleg pivškega bara na bencinskem 
servisu Petrol v lasti tudi bar na Petrolovem bencinskem servisu 
v Ilirski Bistrici, ter »Park seventeen« lounge bar & pizza, kjer se 
vedno nekaj dogaja; od kulturnih dogodkov, stand-up večerov do 
glasbenih nastopov raznih skupin in posameznikov.

Pivčane prijazno vabi tudi na obisk »Parka seventeen«, pa seveda ni 
pozabil na bralce Pivškega lista. 

Silvo Čelhar

Fo
to

: D
SP

Foto: Silvo Čelhar

Bar je odprt bolj ali manj po urniku bencinskega 
servisa, to pomeni v poletnem času vsak dan od 
6.00‒22.00 ure, ob nedeljah od 7.00 do 21.00 ure, ob 
petkih in sobotah pa od 6.00 do 23.00 ure.

Radi izpostavijo svojo ponudbo kave, saj že od 
samega začetka ponujajo akcijo »jutranja kava«, kar 
pomeni da je do 9.00 zjutraj kava samo 0,80 evra, ne 
glede na to, katero vrsto kave si izberete.



Športni kotiček

Tako kot vsako leto smo se v košarkarskem klubu Pivka tudi letos 
odločili, da izvedemo poletni počitniški program za otroke. Program 
je bil izveden v enem terminu in je bil namenjen najmlajšim skupinam 
otrok, od kategorije U-6 do kategorije U-13. Program se je izvajal od 
26. 6. 2017 do 30. 6. 2017 in od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017 med 18.00 in 
19.30 uro. Izvajanje programa je potekalo v stari telovadnici osnovne 
šole, kjer so imeli otroci in vaditelja na voljo vso potrebno opremo 
in pripomočke za kvalitetno in učinkovito izvajanje programa. Z 
otroki sta dnevno delala dva vaditelja in z njimi v celotnem programu 
opravila 20 ur dela. Otroci so se v tem času na igriv način ter ob 
različnih poligonih in štafetnih igrah, spoznali z vsemi sestavnimi 
prvinami košarkarske igre. Počitniški program je obiskovalo 18 
otrok.

Katarina Zafran 

POČITNICE POD KOŠARKARSKIM OBROČEM

KK PIVKA PERUTNINARSTVO vabi k vpisu novih članov v 
košarkarski klub. Vsi termini treningov bodo objavljeni na facebook 
strani kluba KOSARKARSKI KLUB PIVKA PERUTNINARSTVO. 
Če želite včlaniti vašega otroka v klub, ga pripeljite na enega izmed 
treningov, kjer se boste o nadaljnjem delu dogovorili s trenerjem. 

Kategorije v letošnjem letu bodo naslednje:
 
- U-9 dečki (letnik 2009 in mlajši) – trener Matej Franetič 
- U-9 deklice (letnik 2009 in mlajše) – trenerka Kelly Bubnič 
- U-11 dečki (letnik 2008 in 2007) – trener Tibor Klobučar  
- U-11 deklice (letnik 2008 in 2007) – trenerk Jaka Kotnik
- U-13 dečki (letnik 2005 in 2006) – trener Anej Srebovt 
- U-13 deklice (letnik 2005 in 2006) – trenerka Nuša Klobučar 
- U-15 dečki (letnik 2003 in 2004) – trener Matej Dedek 
- U-15 deklice (letnik 2003 in 2004) – trener Jure Kotnik 
- U-17 dečki (letnik 2001 in 2002) – trener Matej Dedek 

KOŠARKARSKI KLUB
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Tudi v letošnjem letu smo 
organizirali košarkarski 
tabor v Savudriji. 56 
nadobudnih košarkarjev 
in košarkaric je marljivo 
treniralo pod vodstvom 
petih trenerjev. Od 16. 
do 20. avgusta so se učili 
novih veščin košarke in se 
ob številnih treningih in 
tekmah tudi lepo zabavali. 
Trenerji smo bili s samim 
delom in pristopom otrok 
zelo zadovoljni, zato imamo 
načrte za organizacijo 
košarkarskega tabora tudi v 
prihodnjem letu. 

KK Pivka Perutninarstvo

KOŠARKARSKI TABOR V SAVUDRIJI 

VABI K VPISU

Vpis novih članov je možen čez celo leto. V primeru, da se bo na 
košarko prijavilo večje število otrok bomo priskrbeli še dodaten 
termin.

Hvala, lep športni pozdrav in se vidimo na treningu! 

KK Pivka Perutninarstvo 
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Balinarski klub Košana je v soboto, 22. julija 2017, na balinišču BK 
Košana organiziral že 11. ženski balinarski turnir.

Turnirja se je udeležilo 12 ekip iz balinarskih klubov Deskle, Kanal, 
Tržiška Bistrica, Oro Met Pivka, Hrpelje, Divača, Povir, Antena 
Portorož, Rovna, Repentabor, iz Hrvaške ekipa BK Lovran ter 
domača ekipa BK Košana.

Prvo mesto so po napetih tekmah zasedle balinarke BK Divača, 
drugo mesto balinarke BK Rovna, tretje mesto balinarke  BK 
Antena Portorož  ter četrto mesto balinarke BK Povir. Priznanje 
za najbližavko je prejela gospa Ivanka iz BK Lovran. Za pomoč pri 
organizaciji turnirja se zahvaljujemo glavnemu sponzorju, podjetju 
Pivka perutninarstvo, d. d.

Balinarski klub Košana

11. ŽENSKI BALINARSKI TURNIR V KOŠANI 

Zadnjo julijsko soboto je na košanskem 
balinišču potekal mednarodni balinarski 
turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz 
balinarskih klubov Hrpelje-Kozina, 
Katarina Novokračine, Oljka Škofije, 
Obrov, Oro Met Pivka, Ilirska Bistrica, dve 
domači ekipi iz Košane ter gostje iz sosednje 
Hrvaške, in sicer iz klubov Poljane in 
Frankopan Grobnik, iz sosednje Italije pa je 
gostovala ekipa iz Proseka.

Zmagala je ekipa Košana II, drugo mesto 
je zasedla ekipa iz Hrpelj, tretje mesto 
ekipa iz Postojne in četrto mesto ekipa 
Poljane iz Hrvaške. Zmagovalec v bližanju 
je bil Toni Hren iz BK Košana, zmagovalec 
v izbijanju pa Alojz Žužek iz BK Oro Met 
Pivka.

Balinarski klub Košana

MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR KOŠANA 

V Ilirski Bistrici je avgusta potekal 
tradicionalni balinarski turnir trojk, ki so 
se ga udeležili tudi pivški predstavniki. Med 
najboljšimi so bili tudi balinarji Košane.

Rzultati:
1. ILIRSKA BISTRICA 
2. ZABIČE 
3. KOŠANA 
4. OSIJEK

DKH
Foto: Balinarski klub Ilirska Bistrica

TRADICIONALNI MEDNARODNI BALINARSKI TURNIR TROJK



Športni kotiček
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V petek, 18. 8., so se zaključile prve atletske počitnice AK Pivka. 
Kljub začetni slabi volji zaradi odpovedi termina v Savudriji, smo se 
odpravili na Mašun, kar se je izkazalo kot odlična rešitev. Med gozdovi 
na prelepih jasah in gozdnih poteh smo z nadobudnimi atleti od torka 
do petka veliko trenirali. Večerne urice pa so bile namenjene zabavi, 
različnim igram na prostem, zadnji dan pa iskanju zaklada. Rdeča 
nit treningov je bila vadba za izboljšanje tehnike teka in pridobivanje 
kondicije za novo sezono. Atleti so zelo napredovali in se tako polni 
zagona podajajo v novo sezono treningov in tekmovanj. 

Atletski klub Pivka

PRIPRAVE ATLETOV V PRIJETNEM OKOLJU NARAVE

Vzpon na Široko
Neža Lenarčič, 2. mesto
Anže Lenarčič, 3. mesto 
Zala Lenarčič. 3. mesto

Šmarski članski tek 
Neža Lenarčič, 4. mesto
Anže Lenarčič, 8. mesto 

Notranjski tek 
Tek po sledeh medveda 
Neža Lenarčič, 1. mesto
Anže Lenarčič, 2. mesto 
Zala Lenarčič, 1. mesto

Šentviška planota - gorski tek 
Neža Lenarčič, 2. mesto
Anže Lenarčič. 3. mesto 
Zala Lenarčič, 3. mesto

Bevkov vrh 
Neža Lenarčič, 2. mesto
Anže Lenarčič, 2. mesto 

Atletski klub Pivka

DOSEŽKI NAŠIH ATLETOV V MLADINSKIH TEKIH

Atletski klub Pivka
vabi vse fante in punce, ki se radi ukvarjajo s športom, 

k vpisu na atletsko vadbo. 

Vadba bo potekala v športni dvorani Skala in 
na stadionu Martina Krpana v Pivki.

Vaditelji bodo med vadbo predstavili osnove atletike ter različne discipline kraljice športa. 

K vpisu vabljeni vsi otroci, tako najmlajši kot tudi tisti že malce starejši
.

Za informacije sta na voljo vaditelja: 
Marjan Korent (041 465 959) in Urška Korent (051 620 969) 
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Planinsko društvo Postojna
PLANINARJENJE PO ČRNI GORI

Planinsko društvo Postojna ima sicer v svojem imenu ime sosednjega 
kraja in občine, vendar ko ga pogledamo malce bližje, opazimo, 
da je zelo »Pivško«, da ima v svoji sredini veliko naših občanov in 
občank, da se društvena pisarna trenutno nahaja v Pivki in da je celo 
predsednica društva Pivčanka Neva Šemrov.

Več kot dovolj razlogov torej, da smo z Nevo opravili pogovor, v 
katerem nam je povedala nekaj zanimivosti, predvsem iz njihovega 
zelo zanimivega planinarjenja po Črni Gori.

Ga. Neva lepo pozdravljena!
Zelo bogata je ta povezava Pivčanov s Planinskim društvom 
Postojna, zato se nam zdi zanimiva tudi za bralce Pivškega lista, 
kako vse ste prepleteni?
Ja res je, občani obeh občin so tu nerazdružljivo povezani. Iz Pivškega 
izhaja ne samo veliko število naših članov in članic, društvena 
pisarna in še veliko drugih vezi in povezav, temveč tudi veliko naših 
podpornikov, sponzorjev, kot so Občina Pivka, podjetja ORO, Pivka, 
Delamaris, Jata Emona ...

Opažamo da ste zelo pridni in aktivni tudi pri urejanju spletne 
strani in Facebook profila, kjer je moč opaziti veliko zanimivih 
člankov, slik in aktivnosti o društvu?
Skušamo biti kar najbolj aktualni in ažurni, kolikor se v tem 
hitrem tempu življenja pač da. Na spletni ali FB strani lahko naši 
člani spremljajo aktualno dogajanje, akcije, poiščejo vse zanimive 
informacije in podatke o društvu, urnike delovanja pisarne, uradne 
in pravne podatke o nas, podatke o izletih, članarini, predvidenih 
aktivnostih, pa tudi zapise o minulih dogodkih, poteh ali vzponih.

Svet gre naprej in potrebno je slediti novim trendom in tempu na eni 
strani, na drugi strani pa je ravno umik »nazaj v planinski raj« ravno 
obraten. Stik človeka z naravo, mirom in tišino, ki jo primanjkuje in 
ki jo vsi pogrešamo in potrebujemo.

No in o enem od takšnih odmikov in izletov smo lahko brali pred 
kratkim. Planinarjenje po Črni Gori, ki je očitno na vse vas pustilo 
močan vtis. Povejte nam kaj o tem izletu.
Vodniški odsek Planinskega društva Postojna je tokrat izvedel 
nepozabno planinarjenje po Črni Gori. S petimi kombiji smo se 23. 
6. podali na dolgo pot do Durmitorja. V treh dneh, ki smo jih imeli 
na razpolago, smo osvojili

najvišjega izmed črnogorskih vrhov, 2522 m visok Bobotov kuk, se 
povzpeli na enega izmed najbolj obiskanih in največkrat fotografiranih 
vrhov Savin kuk, se sprehodili okrog slikovitega Črnega jezera, se z 
raftom popeljali po delu kanjona reke Tare (tudi pod  mostom na 
Đurđevića Tari, ki se pne več kot 150 m nad kanjonom reke in velja 
za največjega in najglobljega v Evropi). Deževni ponedeljek je bil 
ravno pravšnji za obisk samostana srbske pravoslavne cerkve Ostrog, 
vklesanega v živo skalo Ostroške grede. Vrnili smo se 28. 6. v zelo 
zgodnjih jutranjih urah z mislijo: še veliko je tam neokrnjene narave 
in še bomo šli v te daljne kraje.

Ga. Neva čudovito je bilo poslušati o tem krasnem izletu. Naj bo 
to tudi povabilo vsem, ki še niso, pa bi radi preizkusili čar gora, 
povabilo vsem, ki bi se vam morda radi pridružili, pa še oklevajo. 
Veliko uspehov še naprej in hvala za pogovor.

Hvala tudi vam in lepe pozdrave vsem vašim bralcem.

Silvo Čelhar
Foto: Planinsko društvo Postojna

Zdravstvena postaja Pivka in Trška skupnost Pivka vabita občanke in občane na 

PREIZKUS HOJE NA 2 KM
v soboto, 7. 10. 2017, od 14. do 17. ure na Stadion Martina Krpana v Pivki. 

Naredimo nekaj korakov za svoje zdravje!

Predsednik TS Pivka:
Ernest MARGON



53

Na povabilo sosednjega kluba, NK Il. Bistrica k udeležbi na že 7. 
nogometni kamp Vojsko 2017, se je odzvalo tudi nekaj mladih 
nogometašev ŠD Košana. V soboto, 19. 8., v jutranjih urah so jih 
starši odpeljali na Vojsko. V idiličnem kraju odmaknjenem od 
samih naselij so bili nastanjeni na Turistični kmetiji Beli kamen – 
Alič, ki nudi vse potrebno za izvedbo takšnih nogometnih kampov. 
Na nogometnem igrišču ob sami kmetiji so fantje trenirali dvakrat 
dnevno in se učili novih nogometnih veščin ter pridno pridobivali 
kondicijo za prihajajočo sezono. V prostem času so uživali v 
druženju med seboj in raznih družabnih igrah. V ponedeljek pa so 
skupaj s trenerjem ˝prešpricali˝ popoldanski trening ter se šli kopat v 
nekoliko večji bazen kot ga imajo gostitelji. Večina jih je ta popoldan 
prvič okusila adrenalinski spust po jeklenici – zipline. Ponedeljkov 
popoldan se je najverjetneje kar prehitro iztekel. Hitro je prišel tudi 
torek, 22. 8., in z njim zadnji trening ter seveda odhod domov. Otroci 
so se poslovili od gostiteljev, vrstnikov ter trenerja in si zaželeli veliko 
uspehov v prihajajoči sezoni. Z vrstniki iz Il. Bistrice so bili: Groznik 
Luka, Lemut Nejc, Lenarčič Matevž, Maver Matevž ter Sovdat Jan.

ŠD Košana

NA NOGOMETNEM KAMPU

KOGA MOTIJO KOŠI ZA SMETI V 
PIVKI?

Veseli nas, da občani kritično spremljate 
urejenost našega kraja in dobronamerno 
opozarjate na pomanjkljivosti, saj to kaže tudi 
na vašo na skrb za javni prostor, ki si ga delimo 
in sooblikujemo. Veseli nas tudi, ko opazite, da 
je Pivka v precejšnjem delu urejena in čista. V 
občinski upravi si prizadevamo, da bi bila še 
bolj. 

Zadnji dogodki pa kažejo, da javnega prostora 
ne jemljemo vsi enako. V počitniških dneh so 
se v okolici šole, Skale, košarkaškega igrišča, 
otroškega igrišča, Krpanovega doma in 
Prečne ulice v Pivki večkrat ponovila namerna 
uničevanja košev za smeti. Tudi koši za smeti so 
javna, skupna lastnina ljudi, ki živimo v občini 
Pivka. Postavili smo jih zato, da bi živeli v čistem 
in prijetnem okolju. 

Tisti, ki so koše uničili, najbrž o tem še niso 
razmišljali. Upamo, da bo naše pojasnilo našlo 
pot do njih. Uničili so deset košev, za njihovo 
zamenjavo pa smo porabili 3000 evrov iz 
občinske, se pravi naše skupne blagajne. Lahko 
bi jih za porabili za kaj drugega.

Primer počenega betonskega koša in poškodovane inox 
kape ter premaknjene klopi.

Občina Pivka
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V težkih trenutkih žalovanja, ob izgubi najbližjega,
smo Vam v pomoč s prijazno besedo in celostno organizacijo 

zadnjega slovesa.

NUDIMO VAM
 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

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

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

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

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

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

• Poslovilni govor.

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

DODATNE INFORMACIJE:

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

17 

18 

Glasbeno-plesni ABONMA

Briljantni ABONMA

srečkin ABONMA

Gledališki abonma

info: www.kosovelovdom.si in 05 731 20 10.

Državni ansambel pesmi in plesa Rusije, simfonični orkester Mittelleuropa 
Orchestra, muzikal GLORIOUS!, Marko Hatlak & Kapobanda s posebnim gostom 
Vlatkom Stefanovskim, Lara Jankovič  ter SNG Opera in balet Ljubljana: MESO 
SRCA/KAKTUSI – baletni večer.

predstave Art, Žalujoča družina, Žlahtni meščan, Tarzan, 
Jeklene Magnolije ter Beraška opera. 

kombinacija osmih dogodkov iz obeh abonmajev po izbiri.

predstave in glasbene prireditve za otroke: Žogica marogica, Hud pesjan, 
Ledeno kraljestvo, Veveriček posebne sorte,  Trije prašički, Sonce in sončice 
po vsem svetu (koncert), Afriško sonce  + dodatna predstava.

Poleg omenjenih predstav pa se nam v novi sezoni obeta obisk predstav v Trstu 
(Barufe in Tri zime), Novi Gorici (Peter Kušter) in opere v Ljubljani (dodatne prijave).

Vpis v abonmaje bo septembra. Predvpis za dosedanje abonente bo mogoč že od 29. avgusta 
2017. Takrat bo naša blagajna odprta od ponedeljka do petka od 10. do 12. in od 15. do 17. ure in tudi 

uro pred prireditvami, za katere se prodajajo vstopnice. Podrobne informacije najdete na naši spletni 
strani pod zavihkom abonmaji oziroma v abonmajski knjižici, ki vam jo lahko po želji pošljemo na dom.

Štirje letni casi z

VELIKI KONCERT ANSAMBLA BISERI Z GOSTI   |   PETEK, 22. 9., OB 20h   |   PIVKA - DVORANA SKALA

OGLAŠEVANJE V PIVŠKEM LISTU

Vas zanima oglaševanje v občinskem glasilu?
Poskrbite za oglaševanje vašega podjetja ali storitve 

ter si zagotovite oglaševalski prostor v glasilu, ki 
zajema vsa gospodinjstva v občini Pivka. 

Več informacij na: 
pivski.list@pivka.si.



Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA
V 60. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, tast, nono, 

brat in stric

JOŽEF VODOPIVEC
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem ter 
prijateljem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani 

in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji 
poti. Iskrena hvala osebju Zdravstvenega doma Pivka in 
Postojna za zdravstveno oskrbo in spodbudne besede v 

času njegove bolezni. Hvala govornikoma Miranu Žitku in 
Janezu Marinčiču za izrečene sočutne in ganljive besede 

ter pevcem kvinteta Sonček za odpete pesmi. Zahvala  tudi 
župniku Marjanu Škvarču za opravljeni obred.

Žalujoči: vsi njegovi
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O
glasne objave

NAGRADNA IGRA ► GOSTILNA KARA
NAGRADNO VPRAŠANJE: Katerega leta je gostilno KARA 
prevzel pod svoje okrilje Ljubo Kapelj?

PRAVILNI ODGOVOR: Ljubo Kapelj je prevzel gostilno KARA 
v letu 1995.

Prejeli smo veliko pravilnih odgovor. Sreča je bila tokrat najbolj 
naklonjena naslednjim izžrebancem, ki jih vabimo v Gostilno 
KARA!

1. nagrada – dvakrat komplet kosilo s pijačo - KATARINA 
LENARČIČ
2. nagrada – dvakrat kalamari s pijačo - UROŠ ZADEL
3. nagrada – dvakrat sladica in pijača - VALERIJA MANKUČ

NAGRADNA IGRA ► ANSAMBEL BISERI

Velikega koncerta, ki ga priljubljeni Biseri pripravljajo v Pivki, se 
bo brezplačno udeležila MILENA ČAJKO, ki ansamblu namenja 
posebno sporočilo:

»Biseri so najboljši ansambel za koncerte. 
Takega žura ne naredi nihče drug. Želim, da bi 
ostali naprej taki kot so in da bomo uživali na 
njihovem koncertu, kakršnega naredijo samo 
Biseri. Srečno Biseri, kar tako naprej.« (Milena 
Čajko)

Nagrajenka prejme dve brezplačni vstopnici za koncert 
po pošti.

N A Š I  N A G R A J E N C I



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

Napoved dogodkov
petek, 8. september ob 10. uri, pred Knjižnico Bena Zupančiča Postojna
SLAVNOSTNI PREVZEM NOVEGA BIBLIOBUSA
(organizira: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna)

petek, 8. september ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: ERIK MAVRIČ, ERIKOVA SOBA S STALNO 
ZBIRKO
(organizira: Hiša kulture Pivka)

petek, 8. september ob 19. uri, Galerija Krpanovega doma
OTVORITEV DOBRODELNE LIKOVNE RAZSTAVE (zbiranje sredstev 
za zapuščene živali)
Razstava bo na ogled od 8. septembra do 3. oktobra 2017.
(organizira: Turistično društvo Pivka)

od ponedeljka, 11. septembra, do nedelje, 17. septembra, Park vojaške 
zgodovine
XI. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
(organizira: Park vojaške zgodovine s partnerji)     

- petek, 15. september, ob 10. uri, Park vojaške zgodovine
VESTIRNGA 2017
- petek, 15. september, ob 13. uri, Park vojaške zgodovine 
ODPRTJE OGLEDNIH DEPOJEV MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE 
SLOVENIJE, NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE IN TEHNIŠKEGA 
MUZEJA SLOVENIJE
- sobota, 16. september, ob 9. uri, Park vojaške zgodovine
POHOD NA PRIMOŽ IN OGLED NOTRANJOSTI UTRDBE 
ALPSKEGA ZIDU NA PRIMOŽU
- sobota, 16. september, med 10. in 17. uro, Vojašnica Stanislava 
Požarja Pivka
DAN ODPRTIH VRAT VOJAŠNICE STANISLAVA POŽARJA V PIVKI
- nedelja, 17. september, Park vojaške zgodovine Pivka
FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE 
(ponazoritev vojaškega spopada iz II. svetovne vojne – Laba `45, vojaški 
tabori različnih zgodovinskih obdobij, predstavitev helikopterja Black 
Hawk, predstavitvene vožnje oklepne tehnike, sejem militarij) 

petek, 22. september ob 17. uri, pred Ekomuzejem Pivških presihajočih 
jezer
KOLESARSKI IZLET ZA DRUŽINE NA PETELINJSKO JEZERO OB 
EVROPSKEM DNEVU BREZ AVTOMOBILA
(organizirajo: Informacijska točka Europe Direct Primorsko notranjske 
regije, Občina Pivka in KPPPJ)

petek, 22. september ob 20. uri, športna dvorana Skala 
KONCERT: ŠTIRJE LETNI ČASI Z BISERI 
(organizirata: KUD Ansambel Biseri in Občina Pivka)

od petka, 22. septembra do nedelje 24. septembra, pri OŠ Antona 
Žnideršiča Ilirska Bistrica
KMETIJSKA TRŽNICA 2017
(organizira: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom)

nedelja, 24. september ob 15. uri, Sveta Trojica
SV. MAŠA NA SVETI TROJICI
(organizira: Odbor za Sveto Trojico)

SEPTEMBER 2017

NOVEMBER 2017

OKTOBER 2017

petek, 3. november od 9. do 13. ure, Ekomuzej Pivških presihajočih 
jezer
POČITNIŠKA DELAVNICA ZA OTROKE
Prijave potrebne na tel: 031 484 975 in pivskajezera@pivka.si.
(organizira: Ekomuzej Pivških presihajočih jezer)

petek, 3. november ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: LADA CERAR, KIPI
Razstava bo na ogled od 3. do 24. novembra 2017.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

četrtek, 28. september ob 19. uri, v avli OŠ Pivka  
ČEŠKO- SLOVENSKI ZBOROVSKI VEČER
(organizira: KD Pevska skupina Studenec)

nedelja, 1. oktober od 12. ure dalje, pred Krpanovim domom v Pivki
OKUSI PIVŠKIH JEZER
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

petek, 6. oktober ob 19. uri, Galerija Krpanovega doma 
OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE Z IZBRANIMI 
SODELUJOČIMI FOTOGRAFIJAMI NA FOTONATEČAJU »PIVŠKA 
PRESIHAJOČA JEZERA«
(organizira: Krajinski park Pivška presihajoča jezera)

petek, 6. oktober ob 19. uri, Hiša kulture Pivka
OTVORITEV RAZSTAVE: NINA ČELHAR, SLIKE
Razstava bo na ogled od 6. do 27. oktobra 2017.
(organizira: Hiša kulture Pivka)

sobota, 7. oktober od 14. do 17. ure, stadion Martina Krpana v Pivki 
PREIZKUS HOJE NA 2 KM
(organizirata: Zdravstvena postaja Pivka in Trška skupnost Pivka)

sobota, 7. oktober ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
SLOVENSKI DOKUMENTARNI FILM: DOM, LJUBI DOM
(organizira: Kino Pivka 041 33 75 99 , 031 33 75 99)

petek, 13. oktober ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
KOMEDIJA: KAKRŠNA MATI, TAKŠNA HČI (Telle mere, telle fille)
(organizira: Kino Pivka, 041 33 75 99, 031 33 75 99)

sobota, 21. oktober ob 19. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
DRUŽINSKO GLASBENI FILM: SOVA IN MIŠKA (Owls & Mice)
(organizira: Kino Pivka, 041 33 75 99, 031 33 75 99)

sobota, 28. oktober ob 20. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
AKCIJSKA DRAMA: NOŽ V HRBET (Trespass Against us)
(organizira: Kino Pivka, 041 33 75 99, 031 33 75 99)

torek, 31. oktober ob 19. uri, Kino Pivka (Krpanov dom)
GROZLJIVKA: AMITYVILLE, PREBUJENO ZLO 
(organizira: Kino Pivka, 041 33 75 99, 031 33 75 99)

Foto: Branko Česnik 


