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»Kam gremo drugo leto?« 

»Veš,« 

Sobota, 25. maj, k Andrecovim so prihajali pohodniki in konjeniki. 
Sijalo je sonce in obetal se je lep dan.
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Šil je z zanimanjem spremljal dogajanje in se razveselil konjenikov 
 

Ob 8.45 je zapela  in odmevala je slovenska ljudska pesem.
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Ko smo po koškem polju 

ter mimo silosa prišli do regionalne 
ceste Postojna – Pivka. 

 

Reka Pivka je od izvira v Pivšcah, 
do ponora v Postojnski jami dolga 
26 km, od tega ima le 11 km 
površinskega toka. Podzemna 
voda se ponekod nahaja tudi 
po 10 m v globini, zato je struga 

izviri, ki jo napajajo. Ob izdatnem 

Njene poplavne površine obsegajo 
7,5 km², od tega je 2,2 km² 
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prav zato, da si lahko ogledamo njeno notranjost.
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• Cerkev je imela tri oltarje. V velikem je bil sv. Jurij, stranska pa sta bila 

Ladja je dolga 11-29 m, široka 6-93 m, prezbiterij dolg 5-65 m, širok 4-25 m.

bil tudi za zavetnika mnogih naselij; pri nas recimo Ljubljane, Pirana in Ptuja.

upodobljen s kopjem v rokah, ko stoji ali jezdi na konju in s sulico prebada zmaja. 

posebno slavili.
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Obdelovalne površine so razdrobljene in , pravi 

cerkve.

jugoslovanskega denarja.
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jezero skoraj nevidno, saj se skriva med debli in pod krošnjami dreves.   
 
OSEBNA IZKAZNICA JEZERA:

Jeredovce 
537,5 m 

90.197 m²
17 parcel

Prestranek 
zasebno 

y= 5465450                 
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bredli po z vodo napolnjenih Jeredovških kotanjah.
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Zavili smo po lepo urejenem kolovozu levo v gozd. Pot je vijugala med malimi 

bilo nikjer. 

Vojaška tankovska pot se je blago 
dvigala in nas iz Jeredovc pripeljala 
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.
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OSEBNA IZKAZNICA JEZERA:
 Krajnikov dol 

537 m  
 21.513 m²

6 parcel 
Prestranek

zasebno
 y= 5464173                 

. Od jelenjadi shojena 

trava nizka, ostra. 
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 predstavila naravno lepoto  Pivško kotlino s 

za seboj. 
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 kraški vodonosnik, 
 med zrnski vodonosnik, 

 stalni površinski tok, 

kraški izvir, 
kraška jama, 

 ponor                       


