
Kolesarjenje po vaseh občine Pivka 
 
Pivka, 2.9.2005 - Na praznični ponedeljek, 15. avgusta, se je skupina 16 kolesarjev iz Pivke in 
okolice ob 8. uri izpred kavarne Antique v Pivki podala na približno 95 kilometrov dolgo 
kolesarsko romanje po vseh vaseh občine Pivka. Prireditev sta organizirala Pivčana Mirko Zver in 
Janez Marinčič, potekala pa je tako, da so kolesarji organizirano obiskali vseh 29 vasi v pivški 
občini. Prireditev je bila prvenstveno namenjena promociji bodoče Pivške kolesarske 
transverzale, ki jo je trasiral Mirko Zver in zanjo napisal tudi žepni vodnik z opisom poti in vsemi 
zanimivostmi na poti, po drugi strani pa so udeleženci prireditve preizkusili progo, na kateri v 
prihodnjem letu načrtujejo organizacijo množične kolesarske prireditve.  
Ni kaj, proga je zadovoljila vse okuse – težji in lažji vzponi, vratolomni spusti, asfalt, makadam, 
gozdne poti… Po eni strani naporno, po drugi pa čudovita dogodivščina ob doživljanju narave in 
odkrivanju njenega bogastva in lepot, nenazadnje pa tudi pristnih stikov z ljudmi. Zbrana družba 
kolesarjev vseh starosti je na poti uživala, stkala so se nekatera nova znanstva. Dan, ki so ga 
preživeli v bogatem in prostranem, še neizrabljenem in ekološko dobro ohranjenem delčku 
slovenskega prostora, pa se jim je globoko vtisnil v spomin. Razen dveh predrtih zračnic in 
lažjega padca enega od kolesarjev težav na poti ni bilo.  
Za lakoto in žejo  
Za lakoto in žejo so odlično poskrbeli na turistični kmetiji Cunar na Juriščah in v Morskem 
Konjičku v Mali Pristavi, v Dolnji Košani jih je gospodinja Milena postregla z odličnimi picami, za 
finalno okrepčilo pa je na cilju v kavarni Antique poskrbel Srečko Fras, ki je kolesarjem pripravil 
prvovrstne testenine. Tokratna prireditev je bila čudovita izkušnja, tako, da so udeleženci 
prepričani, da bodo vsi tisti, ki pričakujejo novih doživetij in pristnih stikov z naravo in ljudmi, v 
prihodnje na kolesarskih poteh na Pivškem, doživeli nedoživeto in bodo vsa njihova pričakovanja 
v popolnosti izpolnjena.  
Mirko Zver, Notranjsko-kraške novice 
 


