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Strokovnjaki že dolga leta opozarjajo, da se podnebje spreminja in da to 
močno vpliva tudi na kmetijstvo. Suše, toče in drugi vremenski pojavi so že 
povzročili na milijone evrov škode. V Primorsko-notranjski regiji poljedelstvo ni 
intenzivno, saj za kaj takega ni pravih pogojev, zato pa je bolj razvita živinoreja, 
kjer se ob sušnih poletjih škoda kaže v pomanjkanju krme. Poleg tega so ljudje 
na podeželju navajeni, da si vrtnine pridelajo doma, a v zadnjih letih opažajo, 
da je vreme drugačno, kot so ga bili vajeni. Pogovarjali smo se s strokovnjakom, 
ki je prvi v novem tisočletju preučeval spremembe padavinskega režima v 
Sloveniji, ki so na Notranjskem celo najbolj izrazite. O tem, kako to vpliva na 
kmetijstvo in vrtičkarstvo pa smo povprašali kmetijske svetovalce.
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Na novi urgenci čim več manjših posegov opravijo kar sami

Postojna, 29. avgust –  Postojnska nujna medicinska pomoč od julija deluje 
v novih, razširjenih prostorih v zdravstvenem domu, ki so jih namenu slovesno 
predali konec avgusta. Urgenca je zdaj večja, predvsem pa so prostori razporejeni 
tako, da lahko poškodovane in obolele oskrbijo v najkrajšem možnem času.

Nova urgenca je večja, prostore so razši-
rili v prej razkošno avlo. 645.000 evrov za 
gradbena dela sta zagotovili občini Pivka in 
Postojna, zdravstveni dom pa je dodal okoli 
200.000 evrov za medicinsko in ostalo opre-
mo. Prostore je namenu predala direktorica 
zdravstvenega doma Irena Vatovec z župa-
noma Postojne in Pivke Igorjem Marenti-
čem in Robertom Smrdeljem. 

Vatovčevo še posebej veseli, da so pri-
zidali ogrevan prostor za reševalno vozilo, 
ki je opremljen z aparati in zdravili. »Poško-
dovanega ali obolelega tako ne bo več treba 
transportirati pod milim nebom. Poleg tega 
je razpored prostorov bolj ugoden, saj se oži-
vljanje izvaja neposredno ob dovozu, pacien-
ta lahko takoj prestavimo na nosila in tako 
skrajšamo čas, v katerem oskrbimo najtežje 
poškodovane ali bolne.« Nov je tudi prostor 
s štirimi posteljami in monitroji za nadzor 
vitalnih funkcij. Tam opazujejo bolnika in 
ga lahko dokončno oskrbijo, če ne potre-
buje drugega zdravljenja ali posegov. Na ta 
način razbremenijo zdravstvene ustanove, 
v katere bi ga sicer prepeljali. Tudi sicer je 
postojnska urgenca zdaj zastavljena tako, 
da čim več manjših posegov opravijo kar 

Nujna medicinska pomoč v Postojni v novih, večjih prostorih, ki so jih sodobno opremili – V operacijski dvorani nameravajo opravljati 
tudi samoplačniške posege

sami. »Lahko oskrbimo manjše poškodbe, 
zaradi česar je manj transportiranja bolni-
kov,« pravi Vatovčeva. Imajo sodobno opre-
mljen prostor za manjše operacijske posege 
in mavčarno, upajo, da bodo pridobili še 
rentgenski aparat. »V operacijsko sobo bomo 
vnesli nove vsebine z možnostjo trženja. Na-
menjena bo tistim posegom, ki ne zahtevajo 
splošne anestezije, pregledom sklepov in pre-
bavnega trakta, dajanjem zdravil v sklepe in 
podobnega, želimo si pridobiti tudi protibo-
lečinsko ambulanto.«

Na novo urgenco so v Postojni čaka-
li že nekaj let, saj so najprej morali rešiti 
cestnoprometni režim, kar se je uredilo s 
krožiščem. Čakali so tudi nov pravilnik o 
nujni medicinski pomoči, ki so ga dobi-
li pred dvema letoma in predvideva, da bo 
Postojna satelitski center urgentnega cen-
tra v Ljubljani. »To pomeni, da moramo 24 
ur zagotavljati dve ekipi reševalnih vozil, v 
katerih sta voznik in reševalec spremljevalec, 
ter 24-urno dežurstvo zdravnika.« Trenutno 
je ena ekipa le v pripravljenosti. »Dodatne 
zaposlitve že izvajamo, do naslednjega leta 
bomo imeli zaposlenih 20 zdravstvenih teh-
nikov, zdaj jih je 16.« Pričakuje, da se bo šte-
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vilo nujnih voženj povečalo, ko bo v Slove-
niji vzpostavljen dispečerski center.

V zdravstvenem domu so se letos razve-
selili tudi novega reševalnega vozila, ki so 
ga nujno potrebovali. Ker morajo po novem 
pravilniku zagotoviti dve reševalni ekipi 24 
ur, potrebujejo tri vozila. »Lani smo imeli z 

voznim parkom precej težav, predvsem pozi-
mi, ker nismo imeli vozila s pogonom na šti-
ri kolesa, zato smo si ga izposojali iz Ilirske 
Bistrice.« Novo vozilo so dobili junija, dve 
tretjini sredstev zanj sta prispevali občini 
Postojna in Pivka, tretjino pa je moral zago-
toviti zdravstveni dom. • Petra Trček

Nove prostore sta si v spremstvu direktorice Irene Vatovec z zanimanjem ogledala tudi 
župana Robert Smrdelj in Igor Marentič.
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Treba se bo prilagoditi spremenjenemu 
padavinskemu režimu
Pogovarjali smo se s strokovnjakom, ki je kot prvi v novem tisočletju preučeval spremembe padavinskega režima v Sloveniji – Te so 
na Notranjskem celo najbolj izrazite v državi – Ugotovitve so izredno pomembne za kmetijstvo in vodno gospodarstvo

Nekoč smo se o vremenu pogovarjali zaradi vljudnosti, zadrege ali pomanj-
kanja drugih tem. Danes pa postaja vreme, še posebej ekstremno, v življenju 
vsakdanjih ljudi vse pomembnejša in zanimivejša tema, ki navsezadnje čeda-
lje bolj vpliva na kakovost naših življenj. Pogovarjali smo se s Tilnom Jernejem 
Blatnikom, ki je pravkar magistriral oddelku za geografijo Filozofske fakulte-
te v Ljubljani. Zaradi intenzivnosti padavinskih sprememb v zadnjih desetle-
tjih ter pomankanja raziskav v Sloveniji na tem področju se je odločil, da bo v 
svojem magistrskem delu preučeval spremembe padavinskega režima pri nas. 
V raziskavi je – kot pravi z znanstveno hladnokrvnostjo –, ugotovil kar nekoli-
ko presenetljive padavinske trende, kar v jeziku laikov bržkone pomeni, da so 
spremembe v zadnjem obdobju markantne in povsem nepričakovane. Blatnik 
dodaja, da bi rezultati, pridobljeni v okviru njegovega magistrskega dela, lahko 
odprli številne razprave.

Podnebne spremembe čutimo predvsem v 
spremembah temperatur in padavin. Laiki 
smo pri teh procesih običajno bistveno bolj 
pozorni na temperature. Prosim, opišite, zakaj 
so padavine v tem oziru tako pomembne.

Pri tem ne gre za nobeno veliko znanost. 
Medtem ko je za naravno rastlinstvo ključno, 
da ne prihaja do velikih medletnih tempera-
turnih in padavinskih sprememb, so za člo-
veka neposredno celo bolj problematične pa-
davinske spremembe. Manjše temperaturne 
spremembe nas namreč ne bodo prizadele 
tako močno kot sušna obdobja ali pa nalivi s 
poplavami. Vsekakor pa je treba poudariti, da 
so padavinske spremembe v veliki meri pos-
ledica temperaturnih sprememb in je zato 
čisto pravilno, da se prvenstveno zanimamo 
zanje.

Kaj, menite, je razlog, da je prišlo v obdobju 
med letoma 1991 in 2016 do tako velikih 
sprememb v padavinah oz. v padavinskem 
režimu glede na obdobje med letoma 1961 
in 1990?

Preden povem nekaj besed o ugotovitvah 
raziskave, bi omenil, da glavna tematika 
dela, torej padavinski režim, ne pomeni 
nič drugega kot povprečen razpored pada-
vin na določeni lokaciji. Z raziskavo sem ob 

primerjavi obdobij ugotovil izrazit premik 
meje med padavinskima režimoma proti 
vzhodu Slovenije. Med obravnavanima ob-
dobjema so bile padavinske spremembe res 
dokaj velike, na kar je vplival tudi intenziven 
dvig temperatur, ki je v veliki meri povezan 
s povečanim vnosom toplogrednih plinov v 
ozračje. Višje temperature povzročajo večje 
izhlapevanje, ki povzroča večjo nasičenost 
vodne pare v ozračju in zaradi česar so eks-
tremne padavine lahko pogostejše. Kot kaže, 
so temperaturne spremembe povzročile še 
to, da se v Sredozemlju pogosteje pojavi se-
kundarni ciklon, saj imamo tudi po njegovi 
zaslugi v zimskih mesecih več padavin.

V magistrskem delu navajate, da Slovenija 
ni več prehodno območje med zmernim 
sredozemskim in zmernim celinskim pada-
vinskim režimom, ampak da ima večji del 
države pravi sredozemski režim in da se je 
prehodnost zmanjšala. Kaj to pomeni in ka-
kšne so posledice za vsakdanje življenje?

Drži, z raziskavo sem namreč ugotovil, da 
se zmanjšuje količina padavin v novembru 
in juniju, ki predstavljata viška padavin pri 
zmernem sredozemskem padavinskem re-
žimu. Na drugi strani pa se povečuje količi-
na padavin v zimskih mesecih, za katere je 
značilno, da predstavljajo višek padavin pri 
pravem sredozemskem padavinskem režimu. 
Trend je vsekakor najbolj neugoden z vidika 
kmetijstva, saj takrat rastline niso v svoji ra-
stni dobi. Prav tako pa zimske deževne pa-
davine za večino ljudi niso nekaj prijetnega. 

Kako bi vi oblikovali novo podnebno kla-
sifikacijo v Sloveniji? Prosim, če jo lahko 
primerjate s prejšnjo, ki je trenutno v veljavi, 
a na podlagi novih podatkov, kot kaže, ni več 
aktualna.

V klimatologiji velja, da se za vse povprečne 
vrednosti uporablja tridesetletna klimato-
loška obdobja. Zato sam predlagam, da se z 
novo podnebno klasifikacijo počaka do leta 
2021, ko bodo na voljo podatki za obdobje od 
leta 1991 do 2020. Takrat bo treba preveriti 
tudi, kakšne so temperaturne spremembe in 
kako se to ujema s padavinskimi sprememba-
mi. Že zdaj pa je jasno, da bo zagotovo prišlo 
do sprememb pri poimenovanju posameznih 
podnebnih tipov, saj so podnebne vrednosti, 
ki so, na primer, opredeljevale zmerno celin-

sko podnebje zahodne Slovenije, zdaj značil-
ne celo za vzhodni del države. 

Kaj se pravzaprav v obdobju 1991–2016 na 
področju padavin dogaja v Primorsko-notran-
jski regiji? 

Za razlago podnebnih sprememb v regiji 
imamo na voljo podatke iz meteoroloških 
postaj v Cerknici, Logatcu, Novi vasi na Blo-
kah in Postojni. Predvsem za postaji Cerkni-
ca in Postojna podatki o padavinskih spre-
membah kažejo, da so spremembe v tej regiji 
med najbolj izrazitimi v državi. Zato lahko z 
zanesljivostjo govorimo o zmanjšanju letne 
količine padavin ter količine padavin poleti 
in jeseni. Po drugi strani se povečujejo zim-
ske padavine. 

Ali bi prebivalcem regije, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom, priporočili, da se prilagodijo, 
morda ukinejo nekatere poljščine, ki jih tradi-
cionalno gojijo, in uvedejo druge, ki jih v naših 
krajih še niso gojili? Bi morali biti tudi na 
kakšnem drugem področju ljudje in institucije 
v regiji pozorni in se prilagoditi?

Gojenje kmetijskih rastlin, ki so zelo obču-
tljive na sušo, bo najverjetneje vedno bolj ne-
racionalno, saj regija zaradi kraškega površja 
nima najboljših pogojev za namakanje. Med 
osnovne ukrepe, ki bodo zagotovo potreb-
ni, bi uvrstil še spremembe datumov setve, 
zamenjavo zgodnejših sort s poznimi ter 
intenzivnejše gnojenje kot kompenzacijo za 
skrajšanje rastne dobe in potencialen vodni 
stres. Pri vseh dejavnostih bo v prihodnosti 
treba še bolj skrbeti za vodne vire. Samoči-
stilne sposobnosti kraških podzemnih voda 
bodo ob nižjih vodostajih namreč še manjše. 

Napovejte še podnebne trende za našo 
regijo. Bodo v prihodnosti tu res rasltle 
mandarine, kot nekateri napovedujejo na pol 
za šalo, na pol zares?

Podnebne spremembe je zelo težko na-
tančno napovedati. Za najbolj verodostojne 
veljajo napovedi medvladnega foruma za 

podnebne spremembe. Na podlagi njihovih 
napovedi je tudi Arso za Slovenijo izdal na-
poved podnebnih sprememb do leta 2050. 
Po tej napovedi lahko v tej regiji pričaku-
jemo povečanje pomladnih temperatur do 
1,5 stopinje Celzija, v drugih letnih časih pa 
celo do 2,5 stopinje Celzija. Še veliko težje 
je napovedati padavinske spremembe. 

Glede na veliko variabilnost padavin 
večjih sprememb v letni količini padavin 
ne gre pričakovati. Dokaj zanesljivo pa naj 
bi se v tem obdobju nadaljeval pozitiven 
trend zimskih in negativen trend poletnih 
padavin, ki bo najbolj izrazit v južnem delu 
Slovenije. Vendar do srede stoletja ni priča-
kovati, da bi bile spremembe večje od petih 
odstotkov sedanjih povprečij. 

Dreves s tropskim sadjem v omenjenem 
obdobju še ne bomo sadili. Če pa se bodo 
trendi nadaljevali, pa bi na območju termal-
nega pasu pozneje lahko prišlo tudi do česa 
takega. Vendar pa bi to vseeno prineslo šte-
vilne velike težave, tako da upajmo, da se bo 
trend čimprej omilil. 

Zakaj imamo v zadnjem času v Sloveniji in 
še posebej v naši regiji tako veliko eks-
tremnega vremena? Videti je, kot da se 
stoletni vremenski dogodki dogajajo na 
dve ali tri leta. Se bo to še stopnjevalo ali 
se bodo zadeve umirile?

Povečanje števila dni z ekstremnimi vre-
menskimi dogodki ni utvara, ampak je 
dejstvo. V zadnjih 30 letih se je namreč 
njihova pogostost več kot podvojila. Pri-
marni vzrok za to predstavlja globalen 
dvig temperature in povečanje energet-
ske bilance Zemlje, kar je povzročilo več-
je izhlapevanje ter pospešilo vodni krog. 
Poleg večjega števila močnih padavinskih 
dogodkov lahko poleti pride do daljših 
sušnih obdobij ali do pogostejšega na-
stanka neurij. Trend se bo na žalost za-
gotovo še nadaljeval, vendar verjamem, 
da bo človeštvo uspelo te trende omejiti s 
preventivnimi ukrepi. • Tadej Ian
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Tilen Jernej Blatnik: »Gojenje kmetijskih 
rastlin, ki so zelo občutljive na sušo, bo 
najverjetneje vedno bolj neracionalno, 
saj regija zaradi kraškega površja nima 

najboljših pogojev za namakanje.«



3petek, 31. avgust 2018 Tema meseca

Suša že dela škodo, še bolj pa divjad

Strokovnjaki že dolga leta opozarjajo, da se podnebje spreminja in da to močno vpli-
va tudi na kmetijstvo. Suše, toče in drugi vremenski pojavi so že povzročili na milijone 
evrov škode. V Primorsko-notranjski regiji poljedelstvo ni intenzivno, saj za kaj takega 
ni pravih pogojev, zato pa je bolj razvita živinoreja, kjer se ob sušnih poletjih škoda 
kaže v pomanjkanju krme. V Brkinih je glavna panoga sadjarstvo, a kmetje sadovnjake 
vse bolj opuščajo. Veliko ljudi na podeželju si vrtnine pridela doma, a v zadnjih letih 
opažajo, da je vreme drugačno, kot so ga bili vajeni.

Kmetijski svetovalci so te dni na terenu in ekološkim kmetom svetujejo, na kakšne načine lahko blažijo posledice podnebnih 
sprememb – V regiji se veliko njiv zarašča, a pravijo, da ne toliko zaradi vremena, pač pa bolj zaradi divjadi

Vremenskim težavam se 
prilagajajo na različne načine

Rupnik je v kmetijski svetovalni službi v 
Logatcu, kjer je glavna kmetijska dejav-
nost govedoreja. Zaradi neugodnih talnih 
in klimatskih razmer se za kmetijsko rabo 
uporablja pretežno travinje. Po podatkih 
zbirnih vlog se število kmetij V zadnjih letih 
je tam okoli 360 kmetij, od tega jih povpreč-
no 245 redi govedo in le še kakih 50 krave 
molznice za oddajo mleka. »Temu primerno 
je oranih njivskih površin zelo malo. Produk-
tivnost travinja je nizka. V ugodnih rastnih 
pogojih se v poprečju dosegajo dve do tri koš-
nje. Veliko pa je površin, ki se kosijo tudi zgolj 
enkrat,« pojasnjuje. 

Logaško je prizadelo nekaj neurij s točo 
in vetrom, veliko škode so povzročili žle-
dolom in poplave, v zadnjih letih pa največ 
suša, ponekod tudi do 50 odstotkov, pred-
vsem na travinju z ekstenzivno rabo ter na 
strmih in soncu izpostavljenih travnikih 
in pašnikih. Najbolj občutljive so lahka, 
nagnjena in plitva tla. Zaradi visokih tem-
peratur in pomanjkanja vode se ruša slabo 
obrašča, rastline se začnejo sušiti in propa-

dati. »Škoda je tako v izpadu pridelka kot v 
uničenju ruše. Gre za izpad pridelka in manj-
ši prihodek. To pomeni razvojno stagnacijo. 
Govedorejci so v situaciji, ko morajo zaradi 
pomanjkanja krme živali prodati ali pa re-
striktivno krmiti, kar se odraža v zmanjšanju 
in kakovosti pridelka. Enako velja za druge 
kmetijske dejavnosti, čeprav je pri koruzi in 
vrtninah prizadetost manjša.«

Rupnik opaža da so kmetje in vrtičkarji 
pogostim vremenskim težavam začeli pri-
lagajati. »Skrbijo za povečano rodovitnost 
tal, izbirajo ugodnejše lege zemljišč, manjše 
vrtne njive so začeli ograjevati z rastlinja-
ki. Večji in intenzivnejši sadjarji uporablja-
jo tudi zaščitne mreže proti toči. Kmetje se 
prilagajajo tudi z izborom odpornejših sort 
rastlin in živali, ki so prilagojene lokalnim 
razmeram.« Namakanje v Logatcu ni smotrn 
ukrep, meni Rupnik, ker so stroški previso-
ki. »Gotovo pa je treba upoštevati pravi čas 
setve in saditve, izbrati odporne sorte ter za 
samooskrbni namen postaviti zaprti rastli-
njak.« • Petra Trček

Da bi se kmetje lažje prilagodili podnebnim spremembam in vsaj nekoliko ublažili nji-
hove posledice, kmetijski svetovalec v Logatcu Roman Rupnik svetuje, da se ravnajo po 
že znanih strokovnih agrotehničnih navodilih. »Zemlja, ki bo imela dovolj humusa, ki bo 
strukturna, zračna, mikrobiološko aktivna, ne zbita, ki bo imela dovolj veliko infiltracijsko spo-
sobnost … bo prispevala k optimalnemu razvoju korenin gojenih rastlin ter razvoju in rasti 
rastlin, kar zmanjšuje občutljivost na sušni stres.«

Na Logaškem se kmetje večinoma ukvarjajo z rejo govedi, zaradi 
suše pa imajo manjše prihodke

FOTO: PIXABAY

Sušo najbolje prenašajo tla, bogata s humusom, saj imajo dovolj organske mase, da nase 
vežejo več vode. Pomaga pa tudi globlje prekopavanje, saj se lahko rastline v razrahljani 

zemlji bolje ukoreninijo.

Kmetijska svetovalna služba prav z name-
nom preprečevanja škode izvaja različna 
izobraževanja o blaženju in prilagajanju 
podnebnim spremembam. Roman Rupnik 
iz Logatca je pojasnil, da imajo različna 
strokovna gradiva in tehnološka priporoči-
la za blaženje posledic suše, neurij, poplav 
… Nekaj škode kmetom povrne tudi drža-
va v materialni obliki, a največkrat le, če je 
poškodovanost več kot 30-odstotna. »Zadnji 
odziv kmetov žal ni bil velik, kajti škode jim že 
večkrat niso odobrili,« prav Rupnik.

Na območju cerkniške izpostave KGZ 
Ljubljana kmetje večinoma redijo živino- 
»Lani je bil ogromen izpad krme, najprej 
je travinje prizadela pomladanska pozeba, 
nato še suša,« pravi Rajko Intihar. Obenem 
izpostavi, da Notranjske ekstremni vremen-
ski pojavi ne prizadenejo toliko kot nekate-
re druge kraje, v zadnjih letih so bili najbolj 
prizadeti gozdovi. Sicer pa meni, da imajo 
pridelovalci lahko težave s kolobarjenjem, 
saj so njivske površine razmeroma majhne. 
Vrtičkarjem priporoča namakanje, kadar je 
to mogoče. »Sicer pa je eden od ukrepov za 
male kmete pomoč pri postavitvi rastlinja-
kov, tudi majhnih, velikih tri krat štiri ali pet 
metrov. Veliko se jih je odločilo za to in v ne-
kaj letih bo pri nas videti precej rastlinjakov.« 

Kmetijski svetovalci poudarjajo, da je tre-
ba za prilagoditev podnebnim spremembam 
skrbeti, da je zemlja bogata s humusom. Na 
površine, s katerih poberejo pridelke, naj bi sa-
dili metuljnice, kot so grašica, lucerna, različne 
detelje, priporočljivo je na njih pustiti ostanke 
rastlin oziroma slame. Izsuševanje zemlje učin-

kovito zmanjša zastirka, pomaga tudi rahljanje. 
Glede  na razmere je treba izbrati odpornejše in 
prilagojene vrste in sorte poljščin, v sadovnja-
ku pa bi bilo treba v izogib pomladanski pozebi 
saditi sorte, ki pozno odganjajo. Pri napadih 
škodljivcev si lahko pomagamo s feromonskimi 
in lepljivimi vabami, če ne drugega, lahko tako 
natančno izvemo, za katero žival gre. 

Na območju občin Pivka in Postojna 
se kmetje največ ukvarjajo z živinorejo, 
prevladuje reja krav dojilj. Imajo tri večje 
kmetije in nekaj srednjih, ki se ukvarjajo s 
rejo krav molznic. Ob suši kmetje pridelajo 
manj krme, živali na paši pa morajo dodat-
no krmiti. Kot je povedala vodja postojnske 
izpostave Kmetijsko-gozdarskega zavoda 
Nova Gorica Majda Godina, kmetje prila-
gajajo število živali v čredi glede na razpo-
ložljivo krmo oziroma jo kupujejo, če jo je 
na trgu dovolj po sprejemljivi ceni. Meni, 
da kmetje pridelavo poljščin in vrtnin ne 
opuščajo zaradi podnebnih sprememb, pač 
pa zaradi drugih vzrokov. Opaža, da veliko 
večjo škodo kot podnebne spremembe v 
kmetijstvu povzročijo divjad in zveri. »Prak-
tično vsako njivo je treba graditi, pojavljajo 
se napadi zveri na pašne živali. Kmetje tako 
raje spreminjajo njive v travnike.« 

Tudi Rafaela Žejn z ilirskobistriške iz-
postave meni, da se njive zaraščajo pred-
vsem zaradi divjadi. »Ograje za njive so 
dodaten strošek, zato kmetje ne orjejo več 
in se raje preusmerijo v drugo proizvodnjo.« 
Zgovoren je tudi podatek o številu drobnice; 
leta 2009 je bilo ovc in koz 4.300, lani pa le 
še slabih 3.000. »Jasen znak, da opuščajo rejo 

zaradi pokolov volka in medveda.« Žejnova 
meni, da je razlog za opuščanje poljedelstva 
tudi poceni hrana. Na Bistriškem je sicer še 
nekaj kmetij, kjer pridelujejo zelje in ga ki-
sajo, večinoma gre za dopolnilno dejavnost. 
Sadovnjakov v Brkinih je vedno manj, le še 

okoli 25 hektarov. »Težava je v trženju, pa ve-
likih površin ni, da bi bili konkurenčni.« Sko-
raj vsako leto na Bistriškem udari še toča. »V 
sadovnjakih je dovolj, da pade že sodra, saj 
poškoduje plod, ki ni več prve kategorije, zato 
je manj zaslužka.« • Petra Trček

FOTO: PIXABAY

V regiji se le redki kmetu ukvarjajo s poljedelstvom, je pa veliko ljudi, ki hrano pridelajo na 
lastnem vrtu ali njivi.
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Slovenski turizem že četrto leto zapovrstjo beleži rast in dinamika ne pojenja. 
Slovenija postaja priljubljena in prepoznava destinacija. Koliko se bomo letos 
približali cilju nacionalne strategije razvoja turizma, ki znaša 16 do 18 milijonov 
prenočitev, bo pokazala analiza letnih rezultatov, v prispevku pa smo zbrali ne-
kaj medletnih podatkov za občine Primorsko-notranjske regije. Pozitivni trend se 
letos nadaljuje, potrjuje ga tudi letošnja statistika, ki je metodološko sicer neko-
liko spremenjena. Večina tujih gostov prihaja iz zahodnoevropskih držav, ki iščejo 
užitke v lepi naravi.

V občinah Primorsko-notranjske regije so zabeležili rekordno število nočitev – Po uspešni lanski sezoni s se večjemu obisku letos 
prilagodili z povečanjem števila postelj in novimi storitvami

Rast turističnega obiska v regiji se krepi tudi letos

utrip. Pestra turistična ponudba k nam pri-
vabi tako enodnevne goste kot tudi tiste, ki 
pri nas ostanejo dlje, takih pa je iz sezone v 
sezono več.« 

Loška dolina: Obisk na postajališču za 
avtodome nad pričakovanji
Do konca julija je v Loški dolini prenočilo 
985 tujih in 321 domačih gostov, medtem 
ko je v istem obdobju lani tam prenoči-
lo 656 tujih in 179 domačih gostov. Tudi 
v občini Loška dolina beležijo povečanje 

števila nočitev za skoraj 60 odstotkov, naj-
več jih je bilo med aprilom do avgustom. 
»Povečano število gostov je rezultat obiska 
Tica Lož, pri čemer prednjači rast organi-
ziranega ogleda medveda. Povpraševanje 
po ogledih vsako leto narašča. Tako je bilo 
lani organiziranih 125 ogledov, v letošnjem 
letu, vključno z avgustom, jih je bilo že 190. 
Novost je tudi novo izgrajeno in opremljeno 
postajališče za avtodome, kjer je obisk nad 
pričakovanji«, so sporočili z občine Loška 
dolina. • Jelka Lekše 

nočitev, do 20. avgusta so pobrali dobrih 
3.600 evrov turistične takse. To kaže, da si 
je letos znamenitosti Cerknice ogledovalo 
veliko obiskovalcev, ki so oproščeni plačila 
takse; največkrat gre za obiskovalce v okvi-
ru vzgojno-izobraževalnega programa in 
delavce, ki so na začasnem delu nad 30 dni, 
sporočajo z občine. Tudi letos je Notranj-
ski park pripravil tedenske tematske nede-
lje. Na 18 tematskih dogodkih, ki so se že 
zvrstili, je bilo 531 udeležencev, ki so si lah-
ko ogledali ali se aktivno vključili v poho-
de in raziskovanje naravnih znamenitosti 
Cerknice in okolice.

Postojna: Število nočitev raste  
s stopnjo rasti v državi 
V prvi polovici leta je število gostov prese-
glo 31.000 (v istem obdobju lani nekaj manj 
kot 28.000), so pa ustvarili več nočitev. Lani 
jih je bilo 41.304, letos pa že 47.382, torej 15 
odstotkov več. Da se gostje zadržujejo dalj 
časa, je po eni strani rezultat povečanja šte-
vila namestitev  pa tudi povečane ponudba 
storitev, ki jih iščejo individualni gostje. O 
ponudbi lahko izvejo v obeh poslovalnicah 
Tica, pri čemer se je opazno povečal obisk 
v Ticu Galerija. »Opažamo, da se je precej 
povečalo število individualnih gostov, ki se 
poslužujejo javnega prevoza. Zanimajo se za 
ogled dveh največjih znamenitosti pri nas, so 
pa izredno dovzetni tudi za ostale predloge o 
doživetjih v regiji. Gre za ozaveščene goste, 
ki cenijo naravo, odlično domačo kulinari-
ko in si želijo pristnega stika z domačini za 
najboljše doživetje. Naši informatorji v Ticu 
Galerija enemu gostu v povprečju posvetijo 
dobrih 20 minut ali več, da mu podajo čim 
več informacij o dodatnih ponudbi, kar jih 
posledično prepriča za daljši postanek pri 
nas,« o aktivnostih ozaveščanja turistov 
pove vodja OE Turizem pri postojnskem za-
vodu Znanje Špela Gacin. 

Ilirska Bistrica: Kultura in outdoor z 
največjim potencialom  
Kulturna in outdoor sta glavni področji 
turizma, ki imata na bistriškem velik po-
tencial. »Turistična ponudba je v letošnji 
sezoni obogatena z novimi produkti. Maja 
smo odprli rekonstruirano partizansko bol-
nico Zalesje in spominsko sobo na Ostrož-
nem,« je prve letošnje turistične rezultate 
komentirala vodja Tica Maja Uljan. »Na 
področju kolesarskega turizma smo prido-
bili enoslednico Borovci, ki je prva namen-
ska enoslednica v Ilirski Bistrici, zgrajena 
je na območju stare trnovske poti. Poteka 
od odcepa gozdne poti k Trnovskemu stu-
dencu do Črnih njiv. Turistično ponudbo 
zaokrožimo s festivalom Poletje v Bistrici 
in na Premu, s katerim obogatimo kulturni 

V letu 2017, ki za slovenski turizem pomeni 
četrto rekordno rast zapored, so turistič-
ni delavci beležili 12,6 milijona prenočitev 
oziroma 13-odstotno rast, pri čemer je šte-
vilo nočitev tujih gostov doseglo skoraj 8,6 
milijona prenočitev, kar je pomenilo 17-od-
stotno rast in vzpon bistveno nad evrop-
skim povprečjem.

Pivka: Na rast vplivajo nove 
nastanitvene kapacitete
V Pivki so v prvih sedmih mesecih zabe-
ležili prek 4.300 nočitev, lani pa v celem 
letu 3.800. To je rezultat obratovanja novih 
nastanitvenih kapacitet, saj so vrata od-
prli Apartmaji Suhorje, Camping Plana & 
Bar 66, Tadeja Logar, Lovranka Apartma v 
Palčju, Maple place Pivka, Weiss apartment. 
Na voljo so tudi nekoliko bolj eksotične 
nastanitve, kot je spanje na senu v Suhor-
ju, gostinsko ponudbo omogočajo tudi v 
lovski koči v Jurjevi dolini. Tudi sicer so se 
turistični delavci v občini Pivka pripravili na 
letošnjo turistično sezono, v ekomuzeju so 
podaljšali čas obratovanja, opazen je porast 
nočitev, saj gostje ostajajo dalj časa, veliko 
pa jih je, ki se vračajo že več let. 

Bloke: Nočitve skokovito narasle
Na Blokah se lahko pohvalijo z izjemnim 
povečanjem turistov. Medtem ko so v glav-
nih turističnih mesecih od maja do julija 
lani beležili 979 nočitev, so gostinski delavci 
v istem obdobju letos imeli kar 1.954 noči-
tev. Kot pojasnjujejo na občini, je to rezultat 
povečanega zanimanja tujih turistov za na-
ravne posebnosti Bloške planote. Temu se je 
prilagodila  ponudba; število ponudnikov z 
namestitvami raste, svoje pa je naredil tudi 
nov način poročanja, ki ga uporabljajo go-
stinci. Med ponudniki, ki so letos povečali 
obseg nočitev, velja omeniti kmetijo Knavs 
in Rudija Zakrajška s prenočišči Lastovka.
  
Logatec: Število nočitev večje za petino 
»Zaradi zakonskih sprememb na področju 
poročanja o nočitvah gostov, občine zdaj 
razpolagamo z uradnimi podatki, ki jih pre-
jemamo prek aplikacije e-Turizem na portalu 
Ajpes, kjer so na voljo tudi podatki o številu 
nočitev,« so sporočili z občine Logatec. Pos-
lali so nam podatke o številu nočitev za me-
sece maj, junij in julij 2017 in 2018. V tem 
obdobju so logaški turistični in gostinski 
delavci imeli 7.181 nočitev, v istem obdobju 
lani pa 5.997, kar predstavlja 20-odstotno 
rast. 

Cekrnica: Letos že več kot  
13.000 nočitev
Po podatkih Ajpesa so gostinski in turistični 
delavci v letošnjem letu imeli prek 13.000 

V začetku letošnjega leta je Občina Postojna izpolnila pogoj za sprejem v Zeleno 
shemo slovenskega turizma. S tem smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajno-
stno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni 
značaj in zelene zgodbe.

V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination bo občina oce-
njena v petih kategorijah, anketirali bomo prebivalce, obiskovalce in turistično go-
spodarstvo ter podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma. Pomemben element 
promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb je tudi spodbujanje ponudnikov, da 
stopijo na pot trajnosti, s tem da pridobijo enega od mednarodno uveljavljenih in s 
strani Slovenia Green verificiranih znakov (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green 
Globe, Bio Hotels, Travelife).

Zato ob SVETOVNEM DNEVU TURIZMA 
organiziramo dogodek in

SVEČANI PODPIS LISTINE ZELENE POLITIKE 
ter PREDSTAVITEV ZNAKOV Slovenia Green,

 v četrtek , 27. septembra 2018, ob 9.30 
v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni.

Program:
•       9.30 Pozdravni nagovor župana Občine Postojna Igorja Marentiča
•        9.40 Nagovor direktorice STO Maje Pak o pomenu Zelene sheme  

za našo destinacijo
•        9.50 Predstavitev znakov Slovenia Green za turistične ponudnike,  

RRA Zeleni Kras, d.o.o.
•        10.30 Kaj pridobljen znak Slovenia Green za ponudnika pomeni  

v praksi? – Urška Topolšek, Turistična kmetija Urška
•        10.45 Predstavniki Občine Komen in javnega zavoda Komenski kras,  

prejemniki zlatega znaka Slovenia Green Destination 
•        11.00 Podpis listine Zelene politike – zaveza Občine Postojna in posameznih 

akterjev k trajnostnemu delovanju ter nenehnemu prizadevanju za izboljšave 

Dogodek, ki ga organizira Zavod Znanje Postojna, OE Turizem, in povezuje  
Marjana Grčman, je za udeležence brezplačen in odprt za javnost. 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 10. septembra 2018,  
na e-naslov spela.gacin@zavod-znanje.si.
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Park Postojnska jama beleži izjemne rezultate poslovanja. V prvih sedmih mesecih leta 
je jamo obiskalo dobrih pet odstotkov več gostov kot v enakem obdobju lani, število obi-
skov vseh znamenitosti pod okriljem družbe Postojnska jama pa se je skupno povečalo 
za šest odstotkov. Promet je bil boljši za skoraj 20 odstotkov. Rekord obiska beležijo v 
Postojnski jami na predpraznični 14. avgust, ko si je jamo ogledalo 7.781 obiskovalcev, 
Predjamski grad 3.522, vseh obiskovalcev pa so ta dan v Parku Postojnska jama zabele-
žili 14.000.
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Domova starejših naj bi postala sodobno središče za kakovostno sožitje, saj bodo z oskrbovalnimi in medgeneracijskih programi 
zagotavljali povezavo stanovalcev s prebivalci

Po regiji

 • Opravljamo storitve  
sečnje, spravila in odkupa lesa.

 • Zagotavljamo korektne cene, 
izmere in zanesljivo plačilo.

 • Smo zanesljivi, odzivni in učinkoviti.

Preizkusite nas!

z vami od leta 1992

Vaš klic pričakuje odkupovalec 
Ernest Kržič, dipl. inž. gozd. (UN)
051 635 905, ernest@branal.si
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Domova za starejše v Loški dolini in Pivki do leta 2021

Loška dolina, Pivka –  Družbi Orpea je ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti podelilo koncesijo za odprtje domov za starejše v Sta-
rem trgu in Pivki, Domu Marije in Marte v Logatcu pa je koncesijo povečalo za šest 
postelj. Dom na Ogradah v Loški dolini  bo lahko sprejel 51 starejših, na Bedinku 
v Pivki pa 64; odpreti ju morajo najpozneje do konca leta 2020.

trajno namestitev in dnevno 
storitev dolgotrajne oskrbe 
ter fizioterapijo in pomoč 
na domu. S številnimi os-
krbovalnimi in medgenera-
cijskih programi za kakovo-
stno sožitje generacij bodo 
starostnike, ki bodo jesen 
življenja preživljali v domu, 

stanovalce v četrtem stadiju 
demence in v paliativni oskr-
bi ter v dveh bivalnih enotah 
z apartmaji bo dom sprejel 64 
stanovalcev. 

Domovi kot središča za 
kakovostno sožitje
Oskrbe starejših občanov se 
v Loški dolini in Pivki ne lo-
tevajo le z zagotavljanjem 
institucionalnega varstva pač 
pa bolj celostno. Občini sta 
članici grozda malih domov, 
kjer si prizadevajo za uredi-
tev manjših domov, prilago-
jenih uporabnikom in tesno 
vpetih v lokalno okolje. Pri 
tem jih podpira Jože Ramovš 
z Inštituta Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medge-
neracijsko sožitje. »Odločitev 
za vstop v projekt malih domov 
je bila pravilna,« je prepričan 
Smrdelj. »Projekt občini pri-
naša novo dodano vrednost, to 
je krepitev medgeneracijskega 
sožitja, zagotavljanja socialne 
in psihološke varnosti, dostoj-
nega in aktivnega preživljanja 
starosti ter zagotavljanja na-
mestitev občanom v domu v 
domačem okolju.«

Dom starejših naj bi tako 
postal sodobno središče za 
kakovostno sožitje. V njem 
bodo imeli tudi dnevno 
varstvo, nudili bodo kratko-

VIR: OBČINA LOŠKA DOLINA

VIR: OBČINA PIVKA

Poskrbimo 
za varnost 
otrok 
v prometu

WWW.AVP-RS.SI

Novice z ministrstva sta se 
razveselila oba župana, ki sta 
si prizadevala, da bi koncesi-
jo podelili čim prej, saj ne v 
eni ne v drugi občini nimajo 
urejenega institucionalne-
ga varstva starejših. »Občani 
bodo lahko starost preživljali 
blizu svojcev, poleg tega bo 
oskrbnina v domu nižja od 
primerljivih oskrbnin drugje, 
saj je Orpea ponudila zajam-
čeno ceno oskrbe,« je zado-
voljen župan občine Loška 
dolina Janez Komidar. Tudi 
pivški župan Robert Smrdelj 
si želi, da bi dom čim prej 
sprejel stanovalce. »Če človek 
že mora v dom, je vsekakor le-
pše, da dobi mesto v domačem 
kraju, blizu svojcev in v okolju, 
ki ga pozna, ne pa, da ga kot 
odsluženo robo dajo tja, kjer 
je pač prostor. In dobiti pros-
tor je danes že umetnost, naši 
ljudje imajo še srečo, če dobijo 
mesto v domu v Postojni ali 
Ilirski Bistrici.«

Starejše iz Loške doline 
občina namešča v domove 
v Cerknici, Ilirski Bistrici in 
Postojni ter nekatere druge. 
Komidar je povedal, da so 
starostniki in njihovi svojci 
izbirali tudi nastanitve izven 

Slovenije, predvsem na Hr-
vaškem, tako zaradi preza-
sedenosti domov v domovini 
kot zaradi cenovno sprejem-
ljivejše nastanitve za enak 
nivo oziroma tip oskrbe. Novi 
dom v Loški dolini bo imel 51 
postelj v dveh hišnih skupno-
stih, hišni skupnosti za inva-
lide in 12 apartmajih. V dolini 
je 21 odstotkov prebivalcev 
starih več kot 65 let; na obči-
ni ocenjujejo, da oskrbo pot-
rebuje okoli 34 stanovalcev. 
»Z večjim številom nastanitev 
omogočamo nastanitev sta-
rostnikov iz sosednje občine 
Bloke, ki nima zagotovljenega 
institucionalnega varstva na 
svojem območju.« 

V Pivki je 19,2 odstotka 
ljudi starejših kot 65 let. Tisti, 
ki potrebujejo oskrbo, so zdaj 
v domovih v Postojni, Ilirski 
Bistrici, Sežani in Dutovljah 
pa tudi v bolj oddaljenih. Na 
občini ocenjujejo, da bo mes-
to v novem domu potrebova-
lo nekaj manj kot 50 občanov. 
Zgradili ga bodo na Bedinku 
pri nakupovalnem središču 
Spar. V dveh hišnih skupno-
stih za stanovalce v drugem 
in tretjem stadiju demence 
in eni skupnosti tipa oaza za 

povezovali s prebivalci. »Na 
ta način bomo poskušali pos-
krbeti za potrebe celotne tret-
je in četrte generacije, ne le za 
tiste, ki potrebujejo instituci-
onalno oskrbo,« pravi Komi-
dar. Pri oblikovanju storitev 
in ponudbe bodo upoštevali 
mnenja in potrebe starej-

ših. Nad takim principom je 
Smrdelj navdušen. »Gre za 
širšo zgodbo pomoči in med-
generacijskega sobivanja, 
poleg tega bodo storitve za 
starostnike poskušali organi-
zirati in prilagoditi potrebam 
tistih, ki jih potrebujejo.« 
• Petra Trček

Dom na Ogradah v Starem trgu bo imel mesta tudi za starostnike z Blok.

Dom za starejše na Bedinku v Pivki bo sprejel 64 ljudi.
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Logatec –  V štali več kot 200 let stare domačije pr´Petrov na Brodu v Logatec so 
letos opravili izjemen podvig. Dvignili so velban strop, ga podprli z lesom, izpod 
njega izmaknili kamniti steber in ga nadomestili z novim, ki so ga ročno izklesali 
študentje Višje strokovne šole Sežana. In to ponovili še enkrat. Nič manj izjemno 
kot menjava stebrov, ki je v novejši slovenski zgodovini edinstven poseg, pa ni 
razmišljanje sina lastnice stare domačije Andreja Korenča, ki je domačiji želel 
ohraniti dušo in energijo, ki so ju vanjo vložile generacije prednikov.

V očeh javnosti gre pri menjavi stebrov pred-
vsem za ohranjanje stare obrti in edinstven 
podvig reševanja kulturne dediščine, saj stro-
kovnjaki pravijo, da v Sloveniji že desetletje ali 
dve ni nihče na roke izklesal kamnitih stebrov, 
v novejši zgodovini pa ni znano, da bi jih kdo 
zamenjal pod stoječimi velbi. A v resnici gre 
za veliko več. To je zgodba o človeku, ki mu ni 
vseeno za svoje korenine, je zgodba o Andreju 
Korenču in Anji Sedej, ki sta čutila, da doma-
čija, ki je verjetno več kot 250 let dajala kruh 
mnogim generacijam, ne sme ostati prazna. 
In takih ljudi je danes vse premalo. Želita si, 
da bi štalo, v kateri se danes bleščita kamni-
ta stebra, preuredila v kavarno, bolje rečeno v 
kulturno in družabno središče, da bi hiša žive-
la še naprej. »Tudi zaradi tega, da nama ne bi 
bilo treba le vlagati. Če bi nama ostalo 200 evrov 
na mesec, bi bila zadovoljna,« pravi Anja. Z zag-
nanostjo, ki sta jo pokazala, in z domačnostjo, 
ki jo izžareva domačija, jima bo gotovo uspelo. 

Korenčevi so v hiši živeli 100 let, vanjo so 
se vselili leta 1916. Andrejev ded je gospoda-
ril na veliki kmetiji in je potem, ko je njegova 
mačeha razprodala veliko gruntov, vse življe-
nje kupoval zemljo in gozdove. Ko je zaradi 
lubadarja v zadnjih dveh letih propadlo veliko 
dreves, sta jih z Anjo želela čim več pospraviti 
sama, zato se je od prodanega lesa nabrala kar 
lepa vsota denarja. »Ta denar je doma ´zrasel´ 
in prav je, da ga vrnemo v hišo. Stanovanje in av-
tomobile imava, delo imava, nič nama ne manj-
ka,« razpreda Andrej. »Je pa vprašanje, če bi se 
lotila obnove hiše, če tega denarja ne bi bilo, saj 
je zavarovana kot kulturna dediščina in moraš 
pri posegu upoštevati določene pogoje.« 

Za študente neprecenljiva izkušnja
Andrej se je določil, da bo najprej uredil 
osnovne stvari, temelje, streho. Malo za 

V štali domačije so letos zamenjali kamnita stebra pod oboki; nove so  na roke izklesali študentje – Andrej in Anja hišo,  
ki je sicer pod spomeniškim varstvom, ohranjata živo z bolj ali manj spontanimi dogodki

Domačija pr´Petrov ljudi vabi kar sama

šalo malo za res se je s prijateljem Antonom 
Marnom, sicer ravnateljem Visoke šole Se-
žana, pogovarjal o tem, kako bi lahko zame-
njali kamnita stebra v štali. Sodelovanje je 
obrodilo sadove. Pod vodstvom kamnoseka 
in akademskega kiparja Damjana Švare in 
Marna so se študentje drugega letnika pro-
grama oblikovanje kamna posvetili ročni iz-
delavi kamnitih stebrov. »Rekel bi, da je bila 
izkušnja neprecenljiva; ne bi je mogli dobiti 
nikjer drugje, ne v praksi ne na šoli se tega 
danes ne počne.« Ročno klesanje sicer ni 
neobičajno, a na višji šoli so se ga lotili po 
klasični metodi. »Študente smo naučili eko-
nomičnosti. V kamnolomu so morali izbrati 
primerne kose, ki še niso bili pravilno obre-
zani, tako da so proces dela začeli pri prvem 
koraku, sami so morali poravnati vse strani-
ce, preden so se lotili ročne obdelave kamna 
in na koncu klesanja detajlov.« 

Ko so stebre izklesali, se je Andrej zna-
šel pred novim izzivom, kako dvigniti obo-
kan strop. Spet ga je ´rešil´ Marn. »Osnovna 
statika je precej enostavna stvar, ne smemo 
mešati načina gradnje po starem, z oboki, 
in novogradenj. Če razmišljamo z znanjem 
starih graditeljev, je rešitev povsem logična.« 
Že prej so zamenjali nekaj kamb, kovinskih 
vezi med stebri, ki preprečujejo, da bi se zi-
dovi razmaknili. Izdelal jih je Jože Brenčič, 
po domače Fištrov, iz Rovt. Steber so nato z 
dveh strani ogradili s podporo, pod obok na-
mestili profile, da so lahko strop dvigovali 
z dvigalkama za avtomobile. Po milimetrih. 
»Pa še malo, pa še malo …  Pokalo je, z velbov 
se je vsipal prah …. Ni veliko manjkalo, da bi 
rekel, da pustimo vse skupaj,« se spominja 
Andrej, ki mu skrbi nekaj noči niso pustile 
spati. Ko so strop dovolj dvignili, so ga oprli 
na preprosto leseno konstrukcijo. Steber so 

odstranili, zabetonirali nov temelj, v kate-
rem je tudi časovna kapsula. Sušil se je nekaj 
dni, v tem času pa je morala hiša stati brez 
enega od stebrov. Novi steber so natančno 
namestili, spustili strop … in ponovili vajo. 

»Takih posegov se loti le redko kdo«
Dviganje obokov je v Sloveniji poželo precej 
zanimanja, nanj so postali pozorni celo na fa-
kulteti za gradbeništvo, kjer so Andreja zapro-
sili za fotografije in opis postopka, da ga bodo 
predstavili študentom in mogoče celo upo-
rabili pri obnovi večje stavbe. Projekt, ki ga 
je prek razpisa financirala logaška občina, so 
spremljali tudi na zavodu za varstvo kulturne 
dediščine. S sodelovanjem z njimi sta Anja in 
Andrej zadovoljna. »Toliko groznih zgodb slišiš. 
Zafrkavali me bodo, ne bom si mogel privoščiti, 
dajo le pogoje, denarja pa ne …,« pravi Anja. 

Njuna izkušnja je drugačna, v tednu dni 
sta dobila vse papirje, ki sta jih potrebovala za 
razpis. Nato sta o dogajanju redno obveščala 
Damjano Pediček Terseglav, ki si je ogledala 
dela. »Ideja in želja lastnika se mi je zdela izje-
mna, saj bo na ta način ohranil celoten objekt 
in mu podaljšal življenjsko dobo, še posebej z 
novimi vsebinami, česar bi se lotil le redko kdo. 
Obenem njegov poseg pomeni prispevek k ohra-
njanju starih znanj in tehnik,« je povedala. Na 
Logaškem je ohranjene izredno veliko kako-
vostne stavbne kulturne dediščine, vpisane 
v register. »Njeni lastniki zanjo, žal, ne skrbijo 
dobro ali sploh ne skrbijo. Veliko je samovolj-
nih posegov vanjo, brez vedenja naše strokovne 
službe in še več brez soglasja službe ter v škodo 
dediščini, zato so take izvedbe, ki se dogajajo na 
Petrovi domačiji, toliko bolj dobrodošle in hva-
levredne.«

Hiša potrebuje ljudi
V hiši želita ohraniti energijo, ki so jo nakopi-
čile tri generacije Korenčev in prejšnji lastni-
ki. Odkar je pred dvema letoma umrla Andre-

jeva stara mama Francka, ki je bila duša hiše, 
domačije niso zapustili. Podobo stare doma-
čije še danes čarajo cvetovi njenih oleandrov 
in drugih rož, za katere Andrej pravi, da bi jih 
sprva skoraj pobralo, saj nista znala skrbeti 
zanje. »Ko je bila stara mama še živa, je bil v 
hiši ves čas ´ferker´. Vrata so bila vedno odprta, 
več kot 20 ljudi je vsak dan prišlo po mleko. K 
njej so hodile ženske na čvek, ´šenkale´ so si fi-
žol, rože in take stvari.« 

Po njeni smrti je hiša znova zaživela, ko 
sta Anja in Andrej prišla na idejo, da bi si v 
njej s prijatelji ogledali film o logaški ume-
tniški duši in dobrotniku Andreju Žigonu ali 
Aleluji, kakor so ga domačini poimenovali 
po vzkliku, s katerim je pozdravljal sočlove-
ka. »Najprej smo morali narediti prostor, saj 
so bila v štali še drva in razna šara. Namesto 
platna smo razpeli kar rjuho,« se spominjata. 
Povabila sta le nekaj ljudi, prišlo jih je 45, pri-
jateljev, sosedov, njunih in od avtorja filma 
Primoža Godine. »En dan smo se dogovorili, 
naslednji dan je bila štala povsem polna. Priš-
li so s svojimi stoli, z okrepčili, tako da smo na 
koncu imeli en super piknik,« pravi Anja. Njun 
prijatelj Vid Sark je z društvom Ognjič prišel 
na idejo, da bi pri njiju izpeljali pomladansko 
izmenjavo semen. Pa so jo imeli. Drugi kole-
ga, Tine Škrlj, je pripomnil, da je prostor su-
per za slikarsko razstavo. In so jo imeli. Ob 
tisti priložnosti je na koncert prišlo 120 ljudi. 
Potem je bil še kamišibaj. »Več kot sto otrok je 
bilo, takrat nas je bilo že kar malo strah, da se 
bo kaj zgodilo,« pravo Anja. 

Hiša očitno ljudi vabi kar sama. Anjin in 
Andrejev načrt, da hišo oživita, podpira tudi 
Marn. »S kulturno dediščino moraš znati živeti, 
kdor ne ve, kaj bi z njo, naj jo raje pusti pri miru 
in ohrani za prihodnje rodove. Gre za plasti, za 
energije, za različne komponente, ki so ostali od 
preteklih rodov. Žal je pri nas je veliko buldo-
žerskega urejanja prostora, drugje po Evropi 
dediščino veliko bolj ohranjajo.« • Petra Trček

Po regiji

FOTO: ANJA SEDEJ

Oboki so dvignjeni, stari steber bodo lahko dali ven, Andrej in Anton Marn razmišljata o 
naslednjem koraku. 

Anja: »Filozofija Štale na Brodu je prinesem (npr. limonado) - odnesem (npr. dober film in 
dozo čveka), podarim (npr. stol) - dobim (npr. sedišče in film) ... skratka, deluje neprofitno, 
z materialnimi prispevki in na dobro energijo vseh, ki jo polnimo - te pa nikoli ne zmanjka. 
Če ne verjamete, pridite okrog in se prepričajte!«

FOTO: ANDREJ KORENČ

Leseni oporniki so zdržali, podstavek že čaka na drugi kamniti steber.
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Cerknica – Cerkniški ribiči so si nekoliko oddahnili, saj so popravili del pregrade oziroma jezu na Cerkniškem jezeru, ki za-
držuje vodo v ribniku v Rešetu, kamor ob suši spustijo rešene ribe. Polovico sredstev je prispevala občina, polovico pa ribiška 
družina. V prihodnje bodo ribiči morali zagristi v še nekoliko večjo naložbo in jez urediti v celoti.

Na Cerkniškem jezeru so popravili del jezu, sanacija celotnega bo morala še malo počakati

FOTO: TINE ŠUBIC

Ribe na jezeru so na varnem

»Gradbinci imajo zelo veliko dela in delovne sile primanj-
kuje, zato dela na našem objektu zamujajo,« pravi Rupar, 
ki se z izvajalci dogovarja, da jim bodo rok podaljšali za 
en mesec. Rakovški osnovnošolci bodo tako septembra 
še telovadili v stari telovadnici. »V zadnje času smo jo 
popolnoma obnovili, a je zelo majhna. Mislim pa, da če 
smo na dvorano čakali toliko let, ta mesec dni ne bi smel 
biti težava.«

Dvorana je že zgrajena, akustični strop so že names-
tili, končujejo strojna in instalacijska dela. »Čaka jih še 
finalizacija mizarskih del in namestitev premičnih tri-
bun.« Okolico športne dvorane naj bi uredili do začetka 
novega šolskega leta. 

Rakovčani na športno dvorano čakajo več kot 30 let. 
Pred leti so že naredili načrte za dvorano, ki so bili po 
mnenju Ruparja zastavljeni preveč na veliko in jih zaradi 
visoke cene niso nikdar udejanjili. Tokrat so se na obči-
ni odločili za montažno leseno dvorano, ki ima skoraj 
2.300 kvadratnih metrov prostorov, športna dvorana v 
pritličju pa meri dobrih 1.300 kvadratov. Stavba je niz-
koenergetska. »Gradnjo smo tako lahko uvrstili med ze-
lena javna naročila, poleg tega pa smo zanjo prek razpisa 
na Ekoskladu dobili 720.000 evrov,« pravi Rupar. Še okoli 
450.000 evrov za 3,2 milijona vredno naložbo je prispe-
valo ministrstvo za šolstvo in šport, ostalo je zagotovila 
občina. 

Dvorana bo na izvlečnih tribunah sprejela 560 obi-
skovalcev. »Za koncerte in druge prireditve bomo v njej 
lahko namestili dodatne sedeže. Še posebej smo veseli, da 
dvorana ni primerna le za športe, ki jih pri telesni vzgoji 
spoznavajo učenci, pač pa je telovadnica z desetimi metri 
najvišja v naših krajih in primerna tudi za treninge mažo-
ret in twirlerjev,« je še zadovoljen Rupar. • Petra Trček

Športna dvorana na 
Rakeku v začetku oktobra
Dela so se nekoliko zavlekla – Dvorano bodo 
uporabljali tako učenci za pouk športne 
vzgoje kot tudi ostali občani – Primerna je 
tudi za kulturne in druge prireditve

Rakek –  »Zaradi pomanjkanja gradbenih delavcev 
se je gradnja športne dvorane nekoliko zavlekla, na-
mesto 1. septembra bomo uporabno dovoljenje dobili 
mesec dni pozneje,« je po sestanku z izvajalci del 
v začetku avgusta pojasnil cerkniški župan Marko 
Rupar. Učenci bodo tako septembra še telovadili 
v stari telovadnici, novo pa bodo tako kot ostali 
krajani začeli uporabljati oktobra.

FOTO: LJUBO VUKELIČ/OBČINA CERKNICA

Dvorana bo na tribunah sprejela 560 obiskovalcev, za 
koncerte in druge prireditve bodo lahko v njej namestili 

dodatne sedeže.

Po zadnjem deževju se je zaradi popravljenega jezu že začel dvigovati nivo vode v ribniku v Rešetu. 

Utrip Notranjske

Na vsa soglasja in mnenja so ribiči čakali tri leta, avgusta pa so 
na jezu popravili del, ki ga je odtrgala visoka voda decembra leta 
2015. Dela so bila vredna 12.000 evrov; polovico bo prispevala 
občina, drugo polovico bodo morali zagotoviti sami. Kot je po-
vedal predsednik ribiške družine Miha Urh, so se dogovorili za 
odlog plačila. »Upamo, da bomo dobili dovolj priliva od prodaje 
ribolovnih dovolilnic, sicer se bomo morali znajti kako drugače.« 

Avgustovska dela so le del 55.000 evrov vrednega popra-
vila celotnega jeza. V Ribiški družini Cerknica upajo, da jim 
bo pri obnovi preostalega dela na pomoč priskočila država. 
Kot je pojasnil Urh, agencija za okolje oziroma ministrstvo 
za okolje in prostor uradno nista pristojna za sanacijo jezu. 
»Ker zemljišče ni označeno kot vodno zemljišče in pregrada ni 
vrisana v kataster vodnih objektov, tega ne morejo narediti.« 

Morda pa bo država le našla kak način, da bi ribičem poma-
gala urediti jez, ki je bistvenega pomena ob suši, ko ribiči na 
jezeru pobirajo ribe in jih vozijo na varno v ribnik za njim. 

Popravilo preliva na jezu je bilo namreč ključnega po-
mena za ohranjanje ribjega življa. V ribnik za jezom ribiči 
preselijo ribe, ko jezero presahne. »Preliv smo morali sa-
nirati, ker s tem zadržujemo minimalni biološki vodostaj za 
jezom, zadnja leta pa je bil toliko ´požrt´, da je bil nivo vode 
nižji za kar 1,2 metra,« pojasnjuje Urh. Ribnik se je po zad-
njem deževju že začel polniti. Nazadnje je svojo reševalno 
vlogo odigral v začetku avgusta, ko so ribiči vanj spustili še 
okoli 40.000 ščuk, velikih od 15 do 25 centimetrov, ki so jih 
pobrali v Zadnjem kraju, na območju Kotla in Češljence, kjer 
je presahnil še zadnji del jezera. • Petra Trček
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Dan državnosti obeležili so na svojevrsten način tudi najmlajši v logaškem vrtcu

Logatec – Dan državnosti je eden izmed praznikov, ki ga v vrtcu še posebej skrbno obele-
žijo. Mlajši otroci se seznanjajo s praznikom povezanimi proslavami in sodelujejo pri sle-
dnjih po njihovih zmožnostih. Starejši otroci pa najpogosteje aktivno sodelujejo tako pri 
izvedbi kot udeležbi na proslavah. V logaškem vrtcu Kurirček so tudi letos dan državnosti 
obeležili v vsaki enoti na svojevrsten način.

V okviru projekta Podjetna in inovativna Notranjska (PIN) je OOZ Cerknica pred po-
letjem pripravila še nekaj delavnic. Sredstva za projekt so dobili na javnem pozivu 
LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki jih 
sofinancirajo Republika Slovenija, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomena državnih praznikov se morajo zavedati že najmlajši

Podjetna in inovativna Notranjska

Otrok je že takoj po rojstvu vpet v družbo in 
kulturo, najprej v ožjo, družino, in kmalu v 
širšo, v vrtec, šolo … Ko njegov govor še ni 
razvit, opazuje, kaj se dogaja okoli njega, 
in usvaja običaje in navade družbe, v kate-
ro se je rodil. Vključen je v praznovanje bolj 
ali manj osebnih praznikov, pozneje pa tudi 
družbenih. Otrok se s širšo družbo prvič se-
znani ob vstopu v vrtec; ne le da spoznava 
nove vrstnike, vrtec kot ustanovo in njihove 
zaposlene, temveč se med obiskovanjem vrt-
ca seznanja tudi s praznovanjem praznikov.

Ob dnevu državnosti so v centralnem 
vrtcu v Logatcu ter enotah v Rovtah in 
Tabor v Gornjem Logatcu pred praznikom 
proslavo, katere rdeča nit so bili slovenski 
ljudski plesi in pesmi. Medse so povabi-
li različne goste. V enoti Tabor je prosla-
vo popestrila pesnica Dorica Tominec 
iz Črnega Vrha nad Idrijo, ki je zbranim 
predstavila tri avtorske pesmi. Otroci so 
nastopili s slovenskimi ljudskimi pesmi-
mi in plesi, prepevali himno in spoznavali 
protokol praznovanja slovenskega držav-
nega praznika.

V enoti Tičnica v Gornjem Logatcu pa 
so tokrat praznik obeležili na nekoliko 
drugačen način. Otroci so aktivno sodelo-
vali pri izdelavi likovne razstave in svoje 
umetniške izdelke razobesili kar zunaj vrt-
ca. Vsak oddelek je pripravil izdelek s dru-
gačno likovno tehniko, barvali so s čopiči, 

Utrip Notranjske

FOTO: MIHAELA MAČEK

FOTO: OOZ CERKNICA

Otroci iz enote Tičnica so svoje likovne izdelke na ogled postavili kar pred vrtcem  
v Gornjem Logatcu.

Na dveh od delavnic so spregovorili o odgovornosti povzročiteljev odpadkov  
in o zakonodajni možnosti za spremembo statusa odpadka v surovino.

rokami ali nogami in z uporabo različnih 
pripomočkov, kuhinjskih gobic, zaščitne 
folije z mehurčki, kock, žoge … Vsak iz-
delek je predstavljal določeno naravno 
znamenitost Slovenije: travnike, gore, je-
zera, jame, sonce, morje, gozdove. Izdelek 
so pospremili z zanimivostmi na določe-
no temo. Obiskovalci razstave so si lahko 
prebrali kaj zanimivega o Sloveniji, kot na 
primer, da ima več kot 300 jezer, več kot 
10.000 kraških jam in skoraj 47 kilometrov 
morske obale ter da je tri petine njene po-
vršine prekrite z gozdom.

Svoboda ni samoumevna
Ob 27. rojstnem dnevu Slovenije so 

želele vzgojiteljice vrtca Kurirček Loga-
tec otrokom in širši javnosti sporočiti, da 
je pomembno, da razvijamo narodno za-
vednost in da smo ponosni na narod, ki se 
je izoblikoval skozi stoletja. Z razglasitvijo 
neodvisnosti smo si priborili pomembno 
pravico in dolžnost, in sicer svobodo. Lepo 
je živeti v svobodni Sloveniji, kjer se lahko 
otroci brezskrbno igrajo, kjer se lahko svo-
bodno gibamo, svobodno pogovarjamo, ple-
šemo, pojemo, pišemo, se pravi izražamo v 
slovenskem jeziku, delamo in se učimo. V 
današnjih razmerah v Evropi in drugje po 
svetu je še kako pomembno, da svobodne 
Slovenije ne jemljemo za samoumevno. 
• Mihela Maček

Delavnici Ohranimo naše zdravje je 20. ju-
nija v varstveno-delovnem centru v Cerkni-
ci vodila zunanja izvajalka, fizioterapevtka 
Marinka Zgonc. Govorila je o zmanjševanju 
kostno-mišičnih obolenj in preprečevanju 
nastanka poškodb pri delu z metodo AEQ. 
Na prvi delavnici je predstavila osnovno fi-
lozofijo metode AEQ ter vzroke in posledice 
bolečin in stresa, udeleženci so se lotili indi-
vidualnih gibalnih vzorcev. Na drugi delav-
nici so se novih spoznaj lotili z vajami AEQ.

Na sedežu OOZ Cerknica sta bili 21. ju-
nija še dve delavnici na temo odpadkov, ki 
ju je vodila Vanja Strle iz družbe Ekosfera, 
ki je partner v projektu PIN. Na delavni-
ci Odgovornosti povzročiteljev odpadkov 
so govorili o tem, da odpadki predstavljajo 
pomemben snovni in energetski potencial, 
ki ga je mogoče čim bolj izkoristiti ne le z 
infrastrukturo in znanjem, temveč tudi z 
natančno evidenco, ki omogoča dobre in 
zakonodajno podprte odločitve o načinih 
ravnanja z odpadki. Uredba o odpadkih sle-
di prav temu načelu. Zahteva natančno po-
znavanje zakonodaje iz področja ravnanja 
z odpadki, zlasti pa vzpostavitev ustrezne 
organizacije dela, skladiščenja in označeva-
nja odpadkov ter natančno vodenje evidenc 
ne le od zbiralcev in obdelovalcev odpad-
kov, pač pa tudi od njihovih povzročiteljev 
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Nudimo vam motorne in električne črpalke 
za vodo različnih moči,  
enofazne in trifazne elektroagregate, 
kosilnice, laks kose, grabljice za obiranje oljk 
bencinske in diesel motokultivatorje  
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in drugih oseb, vključenih v sistem ravnanja 
z odpadki. Na delavnici bo poudarek na ob-
veznostih in odgovornostih povzročiteljev 
odpadkov, ki bodo predstavljene tako teore-
tično kot s primeri.

Na delavnici Zakonodajne možnosti za 
spremembo statusa odpadka v surovino so 
predstavili zakonodajne okvire in primere 
iz prakse. Z odpadki, ki nastajajo pri opra-
vljanju dejavnosti, namreč ne moremo rav-
nati kot s surovinami le zato, ker jih lahko 
ugodno prodamo na trgu surovin. Zakono-
daja omogoča dva načina, s pomočjo kate-
rih lahko materiale, ki so ali bi sicer postali 
odpadki, redefiniramo v stranske proizvode 
ali proizvode. 
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Gasilci v Starem trgu proti ognjenim zubljem že 130 let
Če so gasilci sprva gasili le požare, je danes njihovo poslanstvo veliko širše, še posebej v zadnjih letih rešujejo življenja z nudenjem prve pomoči

Stari trg pri Ložu, 21. julij – Gasilci iz Starega trga so 130-letnico prostovoljnega društva proslavili s parado in slovesnostjo, ki so jo po gasilsko zaključili z veselico. Praznovanju so se 
pridružili številni gasilci iz sosednjih gasilskih društev in zveze, tudi iz pobratenega društva iz Višnjic na Hrvaškem, ter ugledni gostje. Na slovesnosti so gasilcem med drugim podelili 
odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.

mo štiri izurjene bolničarje in 
defibrilator ter drugo opremo, 
s katero lahko pomagamo.« 
Bukovec opaža, da ljud-
je niso dovolj ozaveščeni o 
pomembnosti obvladanja 
osnov prve pomoči. »Ljudje 
bi morali poznati vsaj osnovne 
funkcije oživljanja, tako pa se 
zgodi, da oživljajo na postelji 
ali kavču namesto na trdi po-
vršini. Ozaveščati bi morali že 
otroke,« je prepričan. »Moja 
skupina pionirjev v društvu 

FOTO: MARIO ŽNIDARŠIČ

Na prireditvenem prostoru 
pri gasilskem domu so zbra-
ne pozdravili predsednik 
PGD Stari trg pri Ložu Rajko 
Bukovec, župan Janez Komi-
dar in predstavniki gasilskih 
organizacij, slavnostni govor 
je imel predsednik Gasilske 
zveze Slovenije (GZS) Janko 
Cerkvenik. Poleg njega so se 
slovesnosti udeležili še šte-
vilni drugi gostje.

Odlikovanje GZS za po-
sebne zasluge je prejel Boris 
Koren, ki je v gasilsko organi-
zacijo vpet že 36 let in je bil 
eden od pobudnikov za usta-
novitev gasilske zveze Loška 
dolina. Operativni gasilec je 
opravljal vodstvene funkci-
je tako v društvu kot v zvezi, 
kjer so mu poveljstvo zau-
pali tudi v mandatu do leta 
2023. »Njegovo zadovoljstvo 
in uspešnost njegovega dela se 
kaže v izobraženosti gasilcev 
in medsebojnih odnosih med 
operativnimi gasilci,« so pove-
dali o njem. Ob poplavah in 
žledu leta 2014 je aktivno vo-
dil gasilski štab in s pomočjo 
ostalih gasilcev uspel opraviti 
intervencije brez poškodb ga-
silcev, vojske ali občanov. 

Odlikovanje GSZ I. stop-
nje je prejel Marko Gorše, 
ki je deset let uspešno vodil 
PGD Stari trg in med dru-
gim poskrbel za vpis gasilske 
lastnine v zemljiško knjigo. 
Zdaj je podpoveljnik društva, 
aktiven je v Gasilski zvezi Lo-
ška dolina, tudi na področju 
izobraževanja, v GZS pa je re-

osnove osvežuje vsake dva me-
seca. To mora človeku preiti v 
kri. Ljudje se ne zavedajo, da 
prav malenkosti veliko pome-
nijo in lahko rešijo življenje.« 

Gasilci iz Starega trga so 
posredovali tudi ob vseh več-
jih ujmah v zadnjih letih, ko 
so štab vzpostavili v njiho-
vem gasilskem domu. Z voz-
nim parkom, ki ga imajo, so 
zadovoljni, osebno zaščitno 
opremo pa redno menjuje-
jo. Sredstva za delovanje jim 

Utrip Notranjske

gijski poveljnik za Notranjsko 
regijo. Gasilsko odlikovanje 
II. stopnje je prejel Franjo 
Bukovec, ki si je med drugim 
kot predsednik društva pri-
zadeval, da se je gasilski dom 
dokončno obnovil. Opravljal 
je več vodstvenih funkcij in 
bil predan operativec, zdaj 
pa je predsednik Gasilske 
zveze Loška dolina. Gasilsko 
plamenico I. stopnje je pre-
jel Matej Bavec, ki je prejel 
že več gasilskih odlikovanj, 
plamenico III. stopnje pa so 
Rok Strle, Uroš  Bavec in Ja-
nez Mlakar.

Priznanja je podelila tudi 
Gasilska zveza Loška dolina. 
Priznanje I. stopnje so prejeli 
Vasja Lipovac, Adrian Topič, 
Rajko Bukovec in Valter Bu-
kor, priznanje II. stopnje pa 
Jan Žagar, Erik Petelin, Luka 
Mlakar in Kristjan Opeka.

Največkrat nudijo prvo 
pomoč
Ob ustanovitvi je bilo v po-
žarni brambi 57 gasilcev, 18 
plezalcev, 30 brizgalničarjev 
in 9 varuhov, danes pa jih 
je v PGD Stari trg pri Ložu 
119. Kot je povedal predse-
dnik društva Rajko Bukovec, 
v zadnjih letih največkrat 
posredujejo ob manjših trav-
niških ali dimniških požarih, 
še posebej v zadnjem letu 
pa skoraj vsak mesec nudi-
jo prvo pomoč obolelim ali 
poškodovanim. »Cerknica 
je oddaljena 15 minut, ki so 
najbolj kritične, mi pa ima-

zagotavlja občin, ker pa je 
oprema draga, so veseli pro-
stovoljnih prispevkov, ki jim 
jih še vedno radi namenjajo 
občani. »Ko ob koncu leta po 
hišah nosimo koledarje, so 
nam ljudje pripravljeni poklo-
niti sredstva, še posebej tisti, 
ki smo jim pomagali v tekočem 
letu, rade volje podarijo kaj 
več. To nam veliko pomeni.« 

Podpirajo jih od vsega 
začetka
V Starem trgu so prostovolj-
no požarno brambo ustano-
vili 29. junija 1888. Do ob-
lek in osnovnega orodja so 
prišli s pomočjo članarine 
in prostovoljnih prispevkov 
krajanov, denarno pomoč 
so prejeli tudi od Visokega 
deželnega odbora Vojvodine 
Kranjske, saj je bilo najbliž-
je gasilsko društvo v za tiste 
čase zelo oddaljeni Cerknici. 
Da so zbrali dovolj denarja 
za nakup orodja, so morali 
organizirati gasilske vese-
lice. Leta 1901 so slovesno 
odprli prvi gasilski dom, 
drugega so dokončali leta 
1931, zdajšnjega pa so na-
menu predali ob 100-letnici 
društva leta 1988. Starotrški 
gasilci so bili aktivni ves čas, 
razen med drugo svetov-
no vojno, v začetku pa so v 

okviru društva pripravljali 
celo dramske igre in druge 
kulturne prireditve.

Ogenj je večkrat pustošil 
po dolini
Kraje v dolini je v prejšnjih 
stoletjih večkrat prizadel 
ogenj. Kot navaja Janez Kebe 
v dveh knjigah z naslovom 
Loška dolina z Babnim Po-
ljem, je med drugim že leta 
1738 v mestu Lož pogorelo 
25 objektov, mesto je del-
no pogorelo tudi leta 1781. 
Leta 1802 je zaradi nepre-
vidnosti v Podložu pogorelo 
vseh 24 domačij, leta 1864 
na Gornjem Jezeru 19 hiš 
z gospodarskimi poslopji 
zaradi dimniškega požara. 
Zaradi neprevidnosti je leta 
1872 v Starem trgu pogorelo 
25 hiš z gospodarskimi po-
slopji. 

Ogenj ni miroval niti po 
ustanovitvi požarne bram-
be. Leta 1921 je požigalcu 
v Danah uspelo, da je ogenj 
zajel tri hiše in 22 gospodar-
skih poslopij. Neprevidnost 
je povzročila dva hujša po-
žara, leta 1928 je ogenj na 
Gornjem Jezeru uničil 24 hiš 
z gospodarskimi poslopji, 
leta 1931 pa skoraj pol Nad-
leska, 22 hiš in 40 gospodar-
skih poslopij. • Petra Trček 

Starotrški gasilci so se na slovesnost odpravili v paradi, ki se je vila do prireditvenega prostora pri gasilskem domu.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializirani prodajalni LL Viva in v Spletni Lekarni Ljubljana
www.lekarnaljubljana.si.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo
in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine
in odmerka se ne sme prekoračiti.
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Med počitnicami je šola v Begunjah dobila novo streho, cerkniška telovadnica pa nove tribune, ki bodo sprejele več obiskovalcev

Na šoli nova streha, v telovadnici pa nove tribune

Največja investicija na področju šolstva v 
občini je gradnja športne dvorane na Rake-
ku, občina pa je poleg tega v šolske objekte 
vložila amortizacijska sredstva in še doda-
tna iz proračuna, je povedal župan Marko 
Rupar. Največja naložba je bila menjava 
kritine na delu strehe šole v Begunjah, ki 
pokriva telovadnico, kuhinjo in hodnik ter 
je bila azbestna. »Salonitna kritina je bila na 
nekaterih mestih v tako slabem stanju, da bi 
lahko začelo zamakati,« je pojasnil Rupar. 
Za novo streho je občina namenila 39.000 
evrov, na njej so namestili še nov strelovod. 

Živahno je bilo tudi v cerkniški športni 
dvorani, kjer so temeljito prenovili tribune. 
Na njih so zamenjali pod, sedeže pa nado-
mestili s klopmi. »Za klopi smo se odločili, 
ker jih ne bo mogoče poškodovati na lahek 
način, kot se je to dogajalo s sedeži, poleg 
tega smo pridobili prostor za obiskovalce, saj 

lahko zdaj tam, kjer sta bila dva sedeža, sedi-
jo trije, poleg tega bomo namestili še premič-
ne tribune.« Na šoli v Grahovem so v desetih 
učilnicah zbrusili in prelakirali obrabljen 
parket, v Cerknici in v Begunjah pa so nekaj 
učilnic opremili z novimi stoli in mizami. 
»Skrbimo za to, da stvari sproti objavljamo, 
da se ne bi znašli v situaciji, ko bi obnova po-
menila prevelike stroške,« še pravi Rupar. 

Nadstreški za učence v Podskrajniku in 
Zelšah
Z mislijo na učence je občina uredila še av-
tobusni postajališči v Podskrajniku in Zelšah 
in ju opremila z nadstreškom, da bodo učen-
ci na prevoz počakali v zavetju. V izdelavi 
so še projekti za postajališči za Bloški Polici 
in v Gorenjih Otavah. Ker ju bodo uredili ob 
državni cesti, je postopek bolj zapleten, poja-
snjuje Rupar. »Morali smo naročiti  projektno 
dokumentacijo, ki jo mora potrditi direkcija za 
infrastrukturo, nato bomo odkupili zemljišča 
in gradili.« Še posebej na Bloški Polici, kjer so 
hiše tik ob cesti, so težko našli primeren pros-
tor. »Šele šesta varianta je bila sprejemljiva 
tudi za direkcijo za ceste.«

Kapacitete v vrtcih so zapolnjene
V oddelkih cerkniškega vrtca potrebe po ob-
novi prostorov ni bilo, pravi Rupar, le v šoli 
v Grahovem so vrtčevske prostore od šolskih 
ločili s pregradno steno, da zadostijo predpi-

   Takokotzatekočebranje

sotudiprivožnjipomembni

ustrezno  veliki  razmiki!
   Takokotzatekočebranje

sotudiprivožnjipomembni

ustrezno  veliki  razmiki!

Upoštevaj varnostno razdaljo!
Poskrbi za varen in tekoč promet.

som. Povedal je še, da bodo septembra v vrtec 
sprejeli vse otroke, ki bodo izpolnjevali pogo-
je. »Dogaja se, da se prijavi več otrok, nato pa 
starši umaknejo prijave, tako da se lahko na 
začetku nekaj čaka na vpis v vrtec, ampak do 
zdaj smo sprejeli praktično vse otroke.« Pou-
daril je, da so v osmih letih skoraj vsako leto 

Del strehe podružnične šole v Begunjah so prekrivale še salonitke, 
ki so bile v zelo slabem stanju.

Cerknica – Med počitnicami je cerkniška 
občina kot vsako leto poskrbela za nuj-
na obnovitvena dela na šolskih objek-
tih. Streha novega dela podružnične 
šole v Begunjah je dobila novo kritino, 
v cerkniški športno dvorani se bohotijo 
nove tribune, nekaj učilnic pa bo dobi-
lo nov pod oziroma opremo. Postavili so 
tudi avtobusni postajališči, tako da bodo 
učenci v Podskrajniku in Zelšah na šolski 
prevoz čakali pod nadstreškom.

FOTO: LJUBO VUKELIČ/OBČINA CERKNICA

Utrip Notranjske

odprli kakšen nov oddelek vrtca, z 18 so prišli 
na 27 oddelkov. »Upam, da ga letos ne bo tre-
ba, saj nikjer več nimamo prostora. Kapacitete 
so zapolnjene in v prihodnje moramo računati 
na izgradnjo novega oddelka na Rakeku, gre za 
dolgoročen načrt, oddelek pa bi gradili pri tam-
kajšnji osnovni šoli.« • Petra Trček
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Po kolesarskih poteh Brkinov vodi nova karta, ki so jo poimenovali S kolesom čez hribe in doline v Brkine

Občine Ilirska Bistrica, Pivka, Divača in Hrpelje-Kozina, ki si delijo Brkine, so izdale brkinsko kolesarsko karto, 
tako rekoč prvi skupni turistični produkt, povezan s temi kraji. Karta je dostopna na turističnih točkah oziroma 
turističnih informacijskih centrih v vseh štirih občinah. 

Po brkinskih hribih in dolinah kar s kolesom

Brkinka, Milanja in Katari-
na so lahko ženska imena, 
zagotovo pa so imena treh 
izmed petnajstih kolesar-
skih poti, med katerimi bodo 
lahko izbirali manj in bolj 

izkušeni kolesarji, ki bi radi 
nekaj naredili za dobro te-
lesno vzdržljivost, spotoma 
pa še spoznali Brkine, sosed-
nje doline in okoliške hri-
be. Od letošnjega poletja si 

bodo pri načrtovanju poti in 
pri iskanju prave pomagali z 
Brkinsko kolesarsko karto, ki 
so jo poimenovali S kolesom 
čez hribe in doline v Brkine. 
Kot so sporočili partnerji v 

projektu, so karto izdelali na 
pobudo študentov magistr-
skega študija geografije lju-
bljanske Filozofske fakultete 
v lanskem šolskem letu. Isti 
študentje so Brkine od blizu 

spoznali pod vodstvom men-
torice prof. dr. Irme Potočnik 
Slavič pred približno letom 
dni v okviru študijskega pro-
grama. Takrat so v Brkine 
prihajali zaradi projekta Par-
tnersko kmetijstvo v Brkinih, 
po koncu svoje naloge pa so 
izrazili željo, da bi za Brki-
ne naredili še kaj, to pa naj 
bi bila brkinska kolesarska 
karta.

Predstavniki vseh šti-
rih brkinskih občin, Parka 
Škocjanske jame, Parka vo-
jaške zgodovine in Regional-
ne razvojne agencije Zeleni 
kras so predlog sprejeli in 
začeli z delom. Vsaka občina 
je najprej  poiskala primerne 
krožne kolesarske poti na 
svojem območju, nato pa so 
poti ter turistične ponudnike 
na njih povezovali ter v zad-
nji fazi svoje delo uskladili  
s Polono Meze in Iztokom 
Karižem iz podjetja Izi Map. 
S potmi so povezali številne 
naravne lepote in kulturno 
dediščino. 

Klancev na poteh ne 
manjka, spustov in ravnin pa 
tudi ne. Ponekod bosta ko-
lesarje spremljala pretežno 
gmajna in kamen, na mno-
gih poteh voda, večinoma 
pa brkinska močno valovita 
pokrajina z lepimi razgledi v 
doline in na vrhove, ki obda-
jajo Brkine. Vroče točke tu-

rizma v Primorsko-notranj-
ski regiji, kot so Škocjanske 
jame in Park vojaške zgodo-
vine, grad Prem, ekomuzej 
Pivških presihajočih jezer 
ali Škrateljnova hiša, terjajo 
daljši postanek, ob tem pa je 
na poti še več priložnosti za 
daljši postanek v naravi, pol-
ni miru in tišine.

Na zemljevidu je vrisa-
nih 15 poti, na hrbtni strani 
karte pa so v slovenskem in 
angleškem jeziku opisani 
izhodišče in trasa poti, dol-
žina, približno trajanje ko-
lesarjenja, priporočeni tip 
kolesa, kakovost vozne pod-
lage in zahtevnost poti. Vsa-
ka pot je orisana tudi z gra-
fičnim prikazom višinskih 
razlik, hrbtno stran karte pa 
so popestrili s fotografijami 
tipičnih motivov. Dodatne 
informacije bodo kolesarji 
dobili na turističnoinforma-
cijskih centrih oziroma tam, 
kjer lahko karto kupijo. Kar-
to v nakladi 10.000 izvodov 
bodo prodajali za dva evra, 
so še sporočili partnerji v 
projektu.

Karta je opremljena s čr-
tno kodo, ki uporabnika tre-
nutno poveže s spletno stra-
njo  www.visit-brkini.com, ki 
jo upravljajo na občini Hrpe-
lje-Kozina. Na spletni strani 
je karta dosegljiva v formatu 
pdf. • I. Ž.

FOTO: SIMON ŠPILAR

Na zemljevidu je vrisanih 15 poti, na katerih lahko kolesarji spoznavajo turistične zanimivosti  
ali pa le uživajo v lepih razgledih.

Občina bo iskala najemnike za stavbo nekdanje Banke Koper 
Postojna – Občina Postojna je po nekajletnem procesu končno postala lastnik stavbe, 
v katerih je bila včasih Banka Koper, in bo kmalu iskala najemnike oziroma kupce. 
»Nepremičnina v središču mesta je za občino izrednega pomena, saj se lahko na ta način 
s primernimi vsebinami ureja mestno središče,« so sporočili z občine.

Hišo, ki jo domačini pozna-
jo kot Kutinovo,  so očisti-
li in uredili, zdaj bi jo radi 
napolnili z vsebinami, ki bi 
pripomogle k pestrejšemu 
utripu mesta. »Velika želja 
tako občanov kot občine je, 
da bi se v delu stavbe uredilo 
mestno galerijo, ki manjka v 
turistični in s kulturo prežeti 
Postojni. Lokacija v samem 
središču mesta je idealna in 
tudi prostori so primerni,« 
menijo na občini. Konec 
septembra bodo pripravi-
li dan odprtih vrat, na ka-
terem si bodo morebitni 
najemniki lahko ogledali 
prostore in se prepričali, je 
stavba v odličnem stanju, 
čeprav v njej skoraj dese-
tletje ni bilo skoraj nikogar. 

Ob tem na občini opozar-
jajo, da se lahko v stavbi 
izvaja le obdavčljiva dejav-
nost, zato bodo najemniki 
morali biti davčni zavezan-
ci. »Upamo, da bo stavba v 
središču Postojne z manj-

Utrip Primorske
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Kutinovo hišo si je sredi avgusta ogledal župan Igor Marentič 
s sodelavci in drugimi. 

šimi popravili, čiščenjem in 
primernimi uporabniki za-
čela pisati novo zgodovino.« 
Večina stavbe je bila praz-
na od leta 2009, ko se je 
Banka Koper preselila v 
prostore čez cesto. Občina 

jo je v deležu do 48 pet-
desetin odkupila na javni 
dražbi za 150.000 evrov. 
»To je v primerjavi z njeno 
tržno vrednostjo zelo ugo-
dno,« so prepričani. 
• pet
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Gasilsko vozilo, ki so ga čakali dve leti,  
sprejeli z vodnim špalirjem

Ilirska Bistrica –  Ilirskobistriški 
gasilci so se poleti razveselili novega 
vozila s cisterno, ki so ga pri gasilskem 
domu 14. julija slavnostno sprejeli v 
špalirju s curki vode in šampanjcem. 
Kot je povedal poveljnik PGD Ilirska 
Bistrica Klemen Škrab, so dali vozilo 
nadgraditi tako, da je vsestransko upo-
rabno. »Zelo veliko bo v uporabi; verje-
tno bo opravilo največje število izvozov 
na intervencije.«

5.000-litrska cisterna ilirskobistriškim gasilcem ne bo prišla prav le za prevoz vode za gašenje, pač pa tudi za prevoz  
pitne vode – Želijo si še vozila z lestvijo, saj je najbližje šele v Postojni

ni; ima poklicno jedro in je enota širšega 
pomena. Društvo ima 120 članov, od tega 
kar 54 operativnih gasilcev, medtem ko so 
poklicni gasilci le štirje. Vsako leto povpreč-
no posredujejo na 150 intervencijah. Kot je 
povedal Škrab, največkrat nudijo tehnično 
pomoč, na primer pri neurjih, toči ali burji, 
odpirajo stanovanja in podobno, po številč-
nosti sledijo gašenje požarov, posredovanje 
pri prometnih nesrečah in intervencije za-
radi izpusta nevarnih snovi. • Petra Trček

FOTO: DPM PO-PI

Ob pomoči številnih organizacij in 
posameznikov so zbrali cel kup stvari za 

mamico in dva otroka.

Društvo Po-Pi narisalo nasmeh

Pri Društvu prijateljev mladine občin Po-
stojna in Pivka so v sodelovanju s projek-
tom Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze 
prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, 
v začetku poletja zaključili uspešno huma-
nitarno akcijo zbiranja sredstev za družino 
v stiski. V začetku julija so zbrano predali 
družini, ki prihaja iz njihovega okolja. »Še 
enkrat smo se lahko prepričali, da je v slogi 
moč, predvsem pa, da se še predobro zave-
damo, kako pomembno je pomagati sočlo-
veku v stiski,« pravi Tatjana Rant iz društva 
Po-Pi. Na pomoč so priskočili organizator-
ji Postojnskega teka, islamska skupnost v 
Postojni, Mladinski center Postojna, Vrtec 
Postojna, podjetji Marzit in Pur-Pla-Tex, 
Lions Club Postojna Proteus, Rdeči križ 
in marsikateri posameznik. Pripomogli so 
k temu, da je družina prejela materialna 
sredstva, s pomočjo katerih bodo vsaj ne-
kaj časa lažje shajali. Poleg dveh popolno-
ma novih jogijev, na katerih bosta otroka 
končno lahko mirno spala, so zbrali več vreč 
oblačil, šolski torbi, predvsem pa ogrom-
no hrane in higienskih pripomočkov. Člani 
DPM Po-Pi so hvaležni vsem, ki so kakor 
koli prispevali. Skupaj so pomagali nari-

sati nasmeh na obraz dveh otrok in njune 
mame, hkrati pa so poskrbeli tudi za nekaj 
solzic sreče. • Tatjana Rant

Postojna – Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka (Po-Pi) je v začetku julija 
razveselilo družino, ki živi v njihovem okolju, in ji predalo stvari, ki so jih zbrali v humani-
tarni akciji. Tako so poskrbeli, da bodo mamica in dva otroka vsaj nekaj časa lažje shajali.
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Prav bi jim prišla še avtolestev
S prihodom novega vozila so bistriški gasilci 
dobro opremljeni, čeprav si potihoma želijo 
avtolestve, ki je v občini ni. »V občini nima-
mo opreme in vozil za reševanje z višin, kar pri 
velikem številu blokov in šol ter domu starejših 
predstavlja velik problem. Najbližja avtolestev 
je v Postojni, ki je od Ilirske Bistrice oddaljena 
za okoli 40 minut vožnje.«

Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska 
Bistrica je osrednja gasilska enota v obči-

FOTO: PGD ILIRSKA BISTRICA

Novo vozilo bo veliko v uporabi, zatrjujejo gasilci iz Ilirske Bistrice.

predelih občine in nima javnega vodovoda. 
»Vodo vaščanom pripeljemo dvakrat na te-
den, v sušnem obdobju še pogosteje,« pravi 
Škrab.

Do vozila s pomočjo občine in 
donatorjev
Vozilo je narejeno na Manovem tovornem 
podvozju. V zadnjem delu ima vgrajeno čr-
palko Rosenbauer, ki ima pretok 3500 litrov 
na minuto pri 10 barih. Vozilo je dobro opre-
mljeno, med drugima ima popolno opremo 
za gašenje vključno s 60 metri visokotlačne 
hitronapadalne cevi in metalcem vode ter 
opremo za posredovanje ob manjših ne-
srečah z nevarnimi snovmi, akumulatorski 
prezračevalnik, motorno žago, električni 
agregat, izolirani dihalni aparati, gasilske 
armature in ostalo gasilsko-reševalno opre-
mo. 

Celotna naložba v podvozje in nadgra-
dnjo ter opremo je vredna 250.000 evrov. 
Občina je prispevala denar za podvozje in 
nadgradnjo, opremo pa je kupilo društvo s 
pomočjo donatorjev. »PGD Ilirska Bistrica se 
zahvaljuje vsem, ki so pripomogli pri nakupu 
vozila, ki smo ga resnično potrebovali,« pravi 
Škrab.

Avtocisterna je zamenjala dotrajani Tam 
190 iz leta 1986. »Zaradi dotrajanosti in 
varnosti naših gasilcev samo ga iz operativne 
uporabe umaknili že leta 2016, tako da smo 
bili dve leti brez vozila.« Zaradi tega so bili 
bistriški gasilci prihoda novega vozila še to-
liko bolj veseli, saj jim bo zelo olajšal delo.

Vozilo je namenjeno za vse vrste posre-
dovanj, še posebej za gašenje požarov na 
objektih, prevoznih sredstvih ali v narav-
nem okolju ter dimniških požarov pa tudi za 
prevoze vode na požarišča ter naravne nes-
reče, kot so toče in poplave. 5.000-litrska 
cisterna jim ne bo prišla prav le za prevoz 
vode za gašenje, pač pa tudi za prevoz pitne 
vode. Vozijo jo v vas Fabci, ki leži v višjih 



13petek, 31. avgust 2018

Adrenalinski navdušenci na Postojnskem  
uživajo na pumptrackih
Postojna –  Postojnska občina je pred poletjem uredila še zadnje pumptracke, 
tlačilne oziroma grbinaste kolesarske poligone, po katerih se z navdušenjem po-
ganjajo mladi in stari. Kot je pojasnil župan Igor Marentič, želijo vzpodbuditi ko-
lesarski turizem in obenem domačinom zagotoviti pogoje za aktivno preživljanje 
prostega časa.

Utrip Primorske

FOTO: OBČINA POSTOJNA

 »Za ureditev šestih pumptrackov smo se odlo-
čili, ker so v svetu trenutno trendovski in so pri-
ljubljeni tako med mladimi kot tudi starejšimi 
kolesarji,« pravi Marentič. Poligone so združili 
s krožno kolesarsko potjo po občini. Domačin 
ali turist si občino lahko ogleda na kolesu, tis-
ti, željni adrenalina, pa naredijo še nekaj kro-
gov na pumptrackih. »Tudi sam sem se že za-
peljal do Orehka in tam naredil nekaj krogov,« z 
navdušenjem pripoveduje Marentič.

V urejanje kolesarskih poligonov se niso 
podali na vrat na nos. Montažni pumptrack, 
ki so ga sredi mesta postavili pred dvema le-
toma, je pritegnil številne navdušence, prav 
tako pumptrack v Orehku, prvi v občini, ki 
sta ga postavili tamkajšnja krajevna skupnost 
in društvo Dejmo. Društvo je dalo pobudo za 
postavitev ostalih petih poligonov. Tistega pri 
šoli na Prestranku, ki so ga uradno predali na-
menu konec junija, so mladi neučakano preiz-
kušali že med gradnjo. 

V Postojni so poligon uredili nasproti 
novega stadiona pri vojašnicah. »Travnata 
površina okoli njega je namenjana različnim 

športnim dejavnostim za otroke in mlade, v pri-
hodnje bomo uredili infrastrukturo za rolkarje 
in še koga.« Asfaltirali bodo tudi cesto, ki od 
strelišča mimo stadiona vodi do Čukovce, za 
kar so od ministrstva za infrastrukturo pre-
jeli 110.000 evrov nepovratnih sredstev. Po 
pumptracku so lahko zapodite še v Dilcah 
ter v Bukovju in Planini, kjer naj bi poligo-
na še prekrili z asfaltom. »Po informacijah, ki 
jih imam, sta ves čas polna,« pravi Marentič, 
ki že nestrpno čaka, da bo luč sveta ugledal 
zemljevid kolesarskih poti v občini, na kate-
rem bodo vrisani poligoni. »V zavodu Znanje 
pripravljajo podroben zemljevid poti v občini, 
na njem bodo tudi kolesarske povezave z Vi-
pavo in drugimi kraji.« Na voljo bo v turistič-
noinformacijskih centrih ter pri turističnih 
ponudnikih.  

Za ureditev poligonov je občina zagotovi-
la 85.000 evrov, še slabih 21.000 so jih preje-
li prek razpisa Fundacije za šport. Poligoni v 
Orehku, Postojni in na Prestranku so asfalti-
rani, asfalt naj bi dobila tudi poligona v Bu-
kovju in Planini. • Petra Trček

FOTO: VALTER LEBAN FOTO: OBČINA PIVKA

Župan Robert Smrdelj si je s svetovalcem uprave zasebnega partnerja, družbe Interenergo, 
Antonom Papežem od blizu ogledal menjavo svetilk. V Narinu bodo uredili pločnik in pot v Orešje.

Svetile jim bodo varčne in 
okolju prijazne svetilke

Pivške ceste bodo dobile  
lepši videz

»Ne le da bomo prihranili pri električni energiji, drastično so bo zmanjšalo tudi svetlobno onesnaževa-
nje okolja, zaradi nižje intenzitete osvetlitve pa bodo površine osvetljene skladno s sodobnimi evropski-
mi standardi,« je zadovoljen Smrdelj. Svetilke naj bi zamenjali do oktobra; občina bo projekt izpe-
ljala v javno-zasebnem partnerstvu. Naložba je namreč vredna več kot 400.000 evrov, ki jih v tako 
kratkem času ne bi mogli zagotoviti iz proračuna. Sredstva v zamenjavo svetilk bo vložil zasebni 
partner, ki se mu bo naložba v celoti povrnila na osnovi doseženih prihrankov pri rabi električne 
energije in vzdrževanju svetilk. Kot pravijo na občini, bodo v desetletnem obdobju partnerstva 
dodatno prihranili še 320.000 evrov oziroma bodo imeli v času 12-letne garancijske dobe svetilk 
več kot pol milijona evrov prihranka pri stroških za javno razsvetljavo. Nove svetilke svetijo s toplo 
belo svetlobo, ki skorajda nima negativnih vplivov na okolje. Ponoči se samodejno zatemnijo, s 
čimer je svetlobna obremenitev okolja še manjša. Svetloba ne bo več sevala v nebo, prav tako pa ne 
bo več osvetljevala pročelij stavb v naseljih, kar je motilo marsikaterega prebivalca. • Petra Trček

CPK naj bi občinske ceste preplastil do novembra. Dela so vredna 356.100 evrov, ki jih bo pri-
spevala občina. Na Kosovelovi ulici v Pivki bodo odstranili razpadajoči kamniti zid in postavili 
novega, uredili in stabilizirali brežino nad njim in asfaltirali del javne poti, uredili bodo tudi 
varno povezavo za pešce med Vilharjevim naseljem in šolskim okolišem. Na Jurščah bodo dobili 
širšo cesto, saj bodo delavci razširili brežine in tamponirali bankine. Lokalno cesto med Trnjem 
in Klenikom, ki je v zelo slabem stanju, bodo zakrpali. Na občini menijo, da morajo tam za čas 
do izgradnje kanalizacije nujno urediti odvodnjavanje, in sicer bodo zgradili asfaltno muldo 
in propuste, obenem pa zakrpali asfalt, kjer je to potrebno, in uredili bankine. V Narinu bodo 
uredili pločnik in pot v Orešje; cestišče bodo preplastili ter uredili brežine in odvodnjavanje. V 
Stari Sušici nameravajo zgraditi padavinsko kanalizacijo za odvajanje vode s ceste, ki jo bodo 
ob tem uredili. Delavce čaka še nekaj asfalterskih del. V Palčju bodo asfalt položili pred gasilnim 
domom in preplastili tistega v središču vasi, v Drskovčah in Parjah pa bodo asfaltirali maka-
damski odsek javne poti. V Zagorju bodo uredili odvodnjavanje in makadamsko javno pot. • I Ž

Pivka –  Poleti so v Pivki začeli z menjavo 1.251 svetil javne razsvetljave z varčni-
mi in okolju bolj prijaznimi LED-svetilkami. 26. julija je župan Robert Smrdelj z 
zasebnim partnerjem, družbo Interenergo, potrdil začetek projekta, v okviru ka-
terega bodo zamenjali še reflektorje za osvetljevanje cerkva in drugih objektov 
kulturne dediščine ter športnih igrišč.

Pivka –  V drugi polovici avgusta so na Pivškem začeli urejati dotrajane dele ob-
činskega cestnega omrežja. Pogodbo o izvedbi del, vredno dobrih 350.000 evrov 
je župan Robert Smrdelj 3. avgusta podpisal z direktorjem za marketing podjetja 
CPK Vladom Švabom. 
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Višja strokovna šola iz Postojne je za zaposlene v gospodarskih subjektih pripravila izobraževanje z naslovom Kakovost dela in 
izdelave, na katerem so svoje bogate izkušnje s slušatelji delili strokovnjaki s področja kakovosti

Gradimo kakovost, iščimo svoje priložnosti  
in obvladujmo tveganja

Štirje slovenski strokovnjaki s področja kakovosti z izkušnjami iz praktičnega 
dela na področju kakovosti doma in v tujini so se odzvali Višji strokovni šoli iz 
Postojne, ki za zaposlene v gospodarskih subjektih je imela od aprila do maja 
izobraževanje z naslovom Kakovost dela in izdelave. Pripravili so pet predavanj s 
praktičnimi primeri. Andreja Jesenko, Marino Montani, dr. Mirko Soković in Rajko 
Kokol so v projektu, za katerega je pobudo dalo lokalno gospodarstvo, odlično 
predstavili področje kakovosti dela in izdelave. 

je bil Vodenje sistema kakovosti – korist za 
podjetje – primer Titus d. o. o. V skupini Ti-
tus se zavedajo, da je treba voditi z lastnim 
zgledom in delom. Sprejemati morajo odlo-
čitve kot dober gospodar in delati po pra-
vilu stalnih izboljšav, na kratko PDCA. Prva 
in najpomembnejša vrednota sta varnost 
in zdravje vseh, takoj za tem pa kakovost, 
ki jo razumejo kot odgovornost vsakega od 
700 zaposlenih, da svoje delo dobro opravi 
že prvič. Pri tem na prvo mesto postavljajo 
kompetence zaposlenih, njihovo agilnost in 
kakovost odločitev, ki jih sprejemajo, ker so 
to prepoznali kot konkurenčno prednost, ki 

ustvarja razlike. Imajo vzpostavljen sistem 
obvladovanja priložnosti in tveganj, saj se 
zavedajo, da se lahko v nasprotnem prime-
ru ukvarjajo le še s težavami. V preventivno 
zagotavljanje kakovosti se splača vlagati 
veliko energije in časa. Z razvojem sposob-
nih procesov in tehničnim preprečevanjem 
človeških napak zmanjšujejo verjetnost 
nastanka odstopanj od zahtev, zavedajo pa 
se, da se napakam ni moč povsem izogniti. 
Zato od svojih zaposlenih pričakujejo, da se 
iz napak nekaj naučijo in jih ne ponavljajo 
in stalno izboljšujejo nivo kakovosti lastne-
ga dela in rezultatov. mag. • Slavko Božič
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Vhod v pediatrično ambulanto je z zadnje strani zdravstvene postaje.

Septembra pediatrija znova v Pivki

Avstrijski župani obiskali Postojno

Pivka – Pivške mamice bodo svoje dojenčke in otroke septembra spet lahko vozile k zdrav-
niku v domačem kraju. V zdravstveni postaji bo namreč vrata znova odprla pediatrična am-
bulanta. Potem ko je lani Pivka ostala brez pediatra, saj se je prejšnja zdravnica upokojila, v 
postojnskem zdravstvenem domu pa so le s težavo dobili novo. Občina Pivka in zdravstveni 
dom sta zdaj zaključila z ureditvijo novih prostorov v pivški zdravstveni postaji, v katerih 
bosta dvakrat na teden male paciente sprejemali Jelena Pajović in Bernarda Udovič Tomšič. 
Ordinacija bo odprta ob torkih med 7.30 in 12. uro ter ob petkih med 7.30 in 11.15. Ostale 
dni v tednu lahko starši otroke odpeljejo v ambulanto v Postojni, in sicer ob ponedeljkih 
od 7.30 do 14. ure, pri tem da med 8. in 11. uro sprejemajo otroke na preventivni pregled, 
ob torkih od 12.15 do 14.15 za kurativne preglede, ob sredah od 7.30 do 14. ure, med 8. in 
11. uro pa za preventivni pregledi, ob četrtkih od 13. ure do 20.30 , med 14. in 17. uro za 
preventivni pregled, ob petkih pa od 11.45 do 13.45 za kurativne preglede. • iž

Na strokovni ekskurziji združenja županov regije Pinzgau je delegacija 25 županov, de-
želnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij obiskala več slovenskih krajev. Tema 
pogovorov s postojnskim županom je bila integracija beguncev, ki je obiskovalce zelo za-
nimala. Pogovarjali so se o programu, v okviru katerega je na Srednji gozdarski in lesarski 
šoli Postojna nastanjenih 28 fantov. Kot je pojasnil župan Marentič, so se nekateri od njih 
že zelo dobro vživeli v novo okolje. Goste iz Avstrije so zanimale predvsem podrobnosti o 
financiranju, nastanitvi in težavah, kako so fante sprejeli domačini in kako so se prilagodili 
novemu okolju. Avstrijcem so v Postojni razkazali novi gasilsko-reševalni center, nad kate-
rim so bili po besedah Marentiča navdušeni. Ogledali so si ga v spremstvu vodje poklicnega 
jedra postojnskih gasilcev Darka Muhiča, še posebej pa jih je zanimalo, kako so se Postoj-
nčani znašli ob žledolomu pred štirimi leti in kako je pri tem na pomoč priskočila občina.

Delegacija se je skupaj z avstrijsko veleposlanico Sigrid Berka sestala tudi s predstavni-
koma Združenja občin Slovenije Robertom Smrdeljem ter Antonom Kokljem. Na veleposla-
ništvu ocenjujejo, da je bila izmenjava izkušenj še posebej zanimiva. Gostom so predstavili 
delovanje, naloge in cilje združenja, z njimi pa so se pogovarjali tudi o možnostih sodelo-
vanja in povezovanja. Avstrijce je zanimal naš volilni sistem, vsi pa so ugotavljali, da imajo 
na področju lokalne samouprave tako v Sloveniji kot v Avstriji podobne težave s financira-
njem, porastom stroškov za socialo in vrtce, pri skrbi za starejše. • Iva Žitko

Ljubljana, Postojna, 1. avgust – Župani solnograškega okraja Pinzgau iz Avstrije so se na 
študijskem obisku v Sloveniji mudili tudi v Postojni, kjer so si ogledali novi gasilsko-reševalni 
center in se z županom Igorjem Marentičem pogovorili o migrantski politiki. Avstrijski vele-
poslanica in župani pa so se srečali tudi s predsednikom Združenja občin Slovenije in pivškim 
županom Robertom Smrdeljem.

Utrip Primorske

lahko ena napaka vpliva na naslednjo stop-
njo izdelave, kupca in okolje. Za svoje delo 
smo odgovorni vsi. Nekateri so dobri stro-
kovnjaki, spet drugi so dobri vodje. Iz izku-
šenj vem, da se v naših podjetjih dogaja vse 
preveč napak tudi zato, ker želimo za vodje 
skupin dobre strokovnjake. S to menjavo je 
veliko podjetij izgubilo dobrega strokovnja-
ka in dobilo slabega vodjo.

Dr. Mirko Soković, univ. dipl. inž. stroj., je 
upokojeni univerzitetni profesor, svoje zna-
nje in izkušnje je vrsto let posredoval štu-
dentom na Fakulteti za strojništvo v Ljublja-
ni. Udeležencem izobraževanja je predstavil 
orodja – tehnike kakovosti in njihovo upora-
bo v praksi. »Zagotavljanje in obvladovanje 
kakovosti s pomočjo statističnih, inženirskih 
in menedžerskih metod so nujne in predsta-
vljajo osnovo za uvajanje novih tehnologij in 
izboljševanje poslovanja,« pravi. Udeležen-
ci so spoznali uporabnost po sedem orodij 
kakovosti 7QC in orodij vodenja kakovosti 
7QM ter pridobili znanje o zbiranju podat-
kov, natančnosti in zanesljivosti ter prikazo-
vanju in kontroli zbranih podatkov.

Andreja Jesenko, univ. dipl. inž. stroj. 
in magistrica menedžementa kakovosti,  je 
direktorica sektorja kakovosti v podjetju 
Titus iz Dekanov. Naslov njenih predavanj 

Marino Montani, univ. dipl. stroj. in magi-
ster Total Quality Managementa, je vodja 
projektov in izvedbe v podjetju Robotina 
iz Kozine. Imel je predavanje z naslovom 
Kakovost se splača. Obvladovanje kakovo-
sti potrebuje vizijo, ki na dolgi rok pomeni 
izboljševanje. Ta dolgoročna priprava na 
izboljšave pa zahteva spremembe, ki pome-
nijo konec obdobja ugodja. Do njih bomo 
prišli z osebnim zgledom, dobrimi odnosi 
in premišljeno akcijo. Problemi in težave v 
podjetjih so vedno sistemski, za probleme 
in težave niso nikoli krivi posamezniki.

Rajko Kokol, univ. dipl. inž. stroj., je 
samostojni svetovalec na področju razvoja 
sistemov kakovosti in poslovanja ter preno-
ve poslovnih procesov kakovosti v proizvo-
dnem procesu. Svoje izkušnje je predstavil 
v dveh sklopih, v prvem s temo obvlado-
vanja kakovosti v proizvodnem procesu in 
njegove učinkovitosti, v drugem pa s temo 
obvladovanja kakovosti od novega projek-
ta do proizvodnega procesa. Med drugim je 
spregovoril o tem, da je odločnost vodstva, 
da tam, kjer nastopijo težave, vzpostavi 
prave metode kakovosti, nujen in temeljni 
pogoj za obvladovanje kakovosti. Rešitev je 
zelo enostavna, ljudem se pove, zakaj nekaj 
delamo in kako. Treba jim je pojasniti, kako 

FOTO: OBČINA POSTOJNA

Gostom iz Avstrije je župan Igor Marentič razkazal novi gasilsko-reševalni center.
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Na 33. svetovnem prvenstvu v gozdarskih veščinah so barve Slovenije odlično zasto-
pali dijaka programa gozdarski tehnik in učitelj na Srednji gozdarski in lesarski šoli 
Postojna Domen Lahajnar, Ines Frančeškin in Janez Meden, ki so domov prinesli nekaj 
kolajn. »Ekipa, tudi podporna, je bila super, bilo je veliko dobre volje, pravzaprav bi morali 
dobiti še medaljo za najbolj nasmejano ekipo,« je povedala Frančeškinova, ki se je do-
mov vrnila ovenčana s tremi medaljami. 

Na svetovnem prvenstvu se je med 2. in 5. 
avgustom v Lillehammerju na Norveškem 
pomerile ekipe iz 28 držav. Za slovensko re-
prezentanco, ki jo je izbral in treniral učitelj 
na SGLŠ Postojna Boris Samec, sta poleg 
omenjenih tekmovala še Robert Čuk in Jure 
Škufca. Še posebej so se odličnih rezultatov 
veselili SGLŠ-jevci. Janez Meden je dokazal, 
da na šoli poučuje sposoben kader, saj je v 
skupni razvrstitvi med profesionalci osvojil 
bron, v podiranju dreves pa srebro in tako 
dosegel najboljše uvrstitve slovenskih tek-
movalcev, odkar hodijo sekači na svetovna 
prvenstva profesionalcev. Dijak Domen La-
hajnar je bil na svetovnem prvenstvu pro-
fesionalnih sekačev peti v skupni razvrstitvi 
vseh disciplin med tekmovalci do 24. leta 
starosti. 

Ženske letos prvič na svetovnem 
prvenstvu
Na svetovnem prvenstvu so letos prvič na-
stopile tudi gozdarke; Slovenijo je zastopa-
la prikupna Ines Frančeškin iz Kostanjevice 

Ines se je s svetovnega prvenstva vrnila s tremi medaljami, med drugim je postala 
viceprvakinja v skupni razvrstitvi žensk (na fotografiji z motorko v roki med disciplino štafeta).

Ines vihti motorno žago bolje od marsikaterega gozdarja
Dijakinja SGLŠ postojna Ines Frančeškin osvojila naslov svetovne podprvakinje v gozdarskih veščinah – Uspeh SGLŠ-jevcev dopolnila 
še dijak Domen Lahajnar in učitelj Janez Meden

trenirali enkrat na teden, dobili so se v Postoj-
ni ali vadili pri Janezu Medenu v gozdu. Idejo 
za žensko ekipo pa je na šoli dal Tomaž Ščuka, 
ki je dekleta treniral ob pomoči Medena in La-
hajnarja.

Tekmovalci so se na Norveškem pomerili 
v petih disciplinah, v menjavi verige z obrača-
njem meča, kombiniranem rezu, natančnem 
rezu, podiranju drevesa in kleščenju, za po-
pestritev pa še v ekipni tekmi. Frančeškinova 
pravi, da ji nobena od disciplin ni najljubša. 
»Je pa mogoče najtežja kleščenje, ki ga bo treba 
še vaditi.« Pri kleščenju tekmovalec motorno 
žago vihti kot mečevalec in reže ´veje´ oziro-
ma 30 količkov, debelih tri centimetre, ki so v 
deblo nameščeni po točno določenem razpo-
redu. »Kazenske točke dobiš, če pri tem zarežeš 
v deblu ali če pustiš več kot centimeter štrclja,« 
razlaga Frančeškinova. 

Frančeškinovo je nad gozdom in naravo 
navdušil oče, ki jo je vpeljal v lov, vse skupaj pa 
jo je vodilo na gozdarsko šolo. Trenutno razmi-
šlja o tem, kam bi se vpisala po zaključeni sred-
nji šoli. »Moram še malo pogledati po fakultetah, 
katere možnosti imam odprte. O tem, kaj bi rada 
študirala, ne bom še nič rekla; govorila sem, da 
bom šla za vzgojiteljico, pa sem pristala na goz-
darski šoli,« se nasmeje. Zelo verjetno pa je, da 
bo izbrana nekaj, kar je povezano z gozdom ali 
vsaj naravo.

Tekmovalci so vsako leto bolj izurjeni
Tekmovalce, ki so na prvenstvu zastopa-
li Slovenijo, je izbral Boris Samec, učitelj 
na SGLŠ Postojna. Meni, da so bili tako po 
spretnosti kot po tehniki primerljivi z os-
talimi gozdarji. Konkurenca je bila precej 
močna, saj so tudi vzhodne države imele 
močne reprezentance; medalje je pobralo 
kar deset od 28 držav. »Sicer pa je tako, da 
so nihanja v rezultatih lahko kar velika. Veli-
ko je odvisno od zbranosti, priprav in forme, 
vse se mora poklopiti.« Samec opaža še, da 
so rezultati tekmovalcev vsako leto boljši. 
»Vedno več točk osvajajo, včasih jih je le ne-
kaj doseglo 1.600 točk ali več, letos pa kar 22 
tekmovalcev.« 

Samec je zadovoljen z nastopom po-
stojnskih dijakov. »Na šoli ekipo vodi Janez 
Meden, ki je zelo dober trener.« Deklet na 
gozdarski šoli ni prav veliko, trenutno jih je 
pet. »Kar lepo režejo in žagajo, kar zagrizena 
so. Na Norveškem so nekoliko pred nami, saj 
je tam med gozdarji več deklet,« je še pove-
dal Samec in dodal, da veliko tekmovalcev 
po končanem šolanju ne hodi več na tek-
movanja. »Eden od vzrokov je ta, da ni prav 
veliko tekem, poleg tega pa morajo nekako 
priti v ekipo, ali pri kakšnem podjetju, ki je 
povezano z gozdarstvom, ali kako drugače.« 
• Petra Trček

FOTO: MARTA KREJAN ČOKL/GG SLOVENJ GRADEC
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Ines Frančeškin 
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Po regiji

na Krasu. »Dejansko pri vsem skupaj ne gre 
toliko za moč kot za natančnost, včasih pa 
tudi srečo; dejansko je moč pomembna le pri 
kleščenju,« je povedala Frančeškinova, ki je 
letos na gozdarski olimpijadi Alpe-Adria že 
osvojila naslov viceprvakinje v skupni uvr-
stitvi posameznic. Na Norveškem je postala 
še svetovna podprvakinja v skupni razvr-
stitvi med ženskami, v podiranju drevesa je 
osvojila bron, zlato odličje pa si je prislužila 
v skupinski štafeti, v kateri je tekmovala z 
dekleti iz drugih držav. Na tekmovanju, pra-
vi, je bila konkurenca zelo močna. »Slovenci 
smo bili večinoma na stopničkah ali tik pod 
njimi, ekipno pa smo dosegli izjemno peto 
mesto; mislim, da rezultati govorijo sami 
zase.« 

Težave z motorko so jo stale zlate 
medalje
Nad svojimi dosežki je navdušena, čeprav se ji 
je naslov svetovne prvakinje v kombiniranem 
rezu izmuznil zaradi nevšečnosti z motor-
no žago. Pravzaprav ji je zatajila kar dvakrat. 
Prvič jo je rešil Lahajnar, ki ji je za discipli-
no podiranja drevesa posodil svojo motorko. 
Za nadaljnje tekmovanje ji je motorno žago 
posodilo podjetje Stihl, a tudi z njo ni imela 
sreče, saj ji pri disciplini kombinirani rez ni 
hotela vžgati. Po posredovanju Janeza Mede-
na ji je le uspelo, a so jo nevšečnosti stale 30 
točk, zaradi katerih se je morala zadovoljiti s 
četrtim mestom.

Zgodba zase je bil tudi nastop v štafeti, za 
katero je bila v ekipi s tremi dekleti iz drugih 
držav. »Za to disciplino sploh nismo vedele, zato 
je ni nobena vadila. Moja edina izkušnja je bila, 
ko sem dvakrat gledala fante, ki so trenirali,« se 
spominja. »No, osvojile smo prvo mesto, verje-
tno tudi druga dekleta niso trenirala.« Repre-
zentanti so sicer po zaključku šolskega leta 
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Na Kmečkem prazniku se vrtijo že 30 let
Medvedje Brdo, 5. avgust –  Kmečke igre in dobra volja organizatorjev so tudi 
letos na Kmečki praznik na Medvedje Brdo pritegnile množico obiskovalcev. Okoli 
2.000 jih je bilo, ki so si ogledali spretne kosce in grabljice ter posedeli v zavetju 
doma Medved in cerkve sv. Katarine. Najmlajši so se zabavali na zanimivem poli-
gonu, po katerem so se poganjali z vozili, narejenimi iz kartona. 

Predjama, Postojna –  Z viteškim taborom se je Predjama med 11. in 15. av-
gustom znova vrnila v srednji vek. Za pestro dogajanje so poskrbeli člani društva 
Kašča. Domačini in turisti so lahko uživali ob ogledu nastopajočih, oblečenih v 
srednjeveška oblačila, in viteških dvobojev.

Ilirska Bistrica, 18. avgust – Vrhunec festivalskega programa Poletje v Bistrici in na Premu 
je dogodek za vse generacije Dobimo se na Placu. Z njim želijo popestriti poletni popoldan 
domačinom ter domačim in tujim gostom, ki tam počitnikujejo.

Jubilejni Kmečki praznik na Medvedjem Brdu postregel z zabavnimi domislicami

Poletje v Predjami popestrili vitezi

Na Placu od športa do glasbe  
za vse generacijeVsem so poznane zgodbe o vitezih in prince-

skah, prav tako nam ni tuja zgodba o Erazmu 
Predjamskem, ki je prebival v enem najbolj 
znanih gradov v Sloveniji, v Predjamskem 
gradu. Da bi prikazali dogajanje časa, ko so 
po gradu in okoli njega hodili vitezi in grajske 
gospodične, so se člani podeželskega društva 
Kašča iz Belskega odločili, da pripravijo pri-
reditev, ki so jo poimenovali Viteški tabor. 
Obiskovalcem so se v srednjeveških oblači-
lih predstavili s plesom in z animacijo likov 
v gradu, kar sicer počnejo vsak konec tedna 
v juliju in avgustu. Manjkali niso niti viteški 

dvoboji in katapult, ki so ga sami izdelali. 
Bernard Lampe, predsednik društva Kašča, je 
povedal, da je projekt nastajal dlje časa, saj 
se je potreba, da se društvo predstavi v živo, 
´kuhala´ že nekaj časa. Viteški tabor so turisti 
in domačini zelo dobro sprejeli, zato so si za 
cilj postavili, da ga v naslednjem letu posta-
vijo za dlje časa. »Uspešnost je seveda najbolj 
odvisna od sodelovanja s Postojnsko jamo, ob-
čino, krajevno skupnostjo Bukovje in lokalnimi 
gostilničarji. Do zdaj s tem nismo imeli proble-
mov in pričakujemo, da jih tudi v prihodnje ne 
bo,« je dejal Lampe. • Petra Japelj

Sodelovanje med Klubom študentov Ilirska Bi-
strica, Društvom Otroške zabave in animacije 
ter Turističnoinformacijskim centrom Ilirska 
Bistrica je že tretje leto prinselo zanimiv in 
pester program. Organizatorji želijo pričarati 
utrip destinacije in gostom pripraviti nepozab-
no doživetje med ulicami in domačini. Rdeča 
nit dogodka je program za vse generacije. So-
botno popoldne so začeli z otroškim rajanjem, 
nato pa nadaljevali ob glasbi skupin Ku Adn in 
Danilo Kocjančič & friends. Obiskovalci so uži-
vali v vrvežu stojnic, na katerih so se predsta-
vila domača športa društva, se preizkusili v 
gasilskih veščinah pod budnim očesom gasil-

cev PGD Ilirska Bistrica ter spoznavali tradici-
jo izdelovanja rožic iz krep papirja na stojnici 
VGC-ja. Za pravo adrenalinsko doživetje so 
poskrbeli košarkarji Plama-purja, ki so prip-
ravili turnir tri na tri. Študentje so pripravili 
tudi kotiček za najmlajše, kjer so mali umetniki 
ustvarjali in izražali svojo domišljijo. Na stoj-
nicah so se predstavili še rokodelci. Poletno 
dogajanje so na Bistriškem zaokrožili 25. av-
gusta ko so v Domu na Vidmu gostili Boštjana 
Gorenca - Pižamo, Žigo X Gombača in Andreja 
Rozmana Rozo, ki so pripravili drzne interpre-
tacije Cankarjevih del v performansu Cankar v 
stripu. • Maja Uljan

FOTO: MILAN SIMČIČ

Pri Predjamskem gradu so se sprehajale grajske gospodične,  
poleg gradu pa so postavili pravi viteški tabor.

Kmečki praznik, ena izmed največjih prire-
ditev na Logaškem, je bil letos jubilejni, 30. 
po vrsti. Posvetili so ga kolesu in poimeno-
vali Skupaj se vrtimo že 30 let. Obiskovalci 
so se z zanimanjem ustavljali pri kolarju 
Andreju Jevšenjaku, ki je na ogled postavil 
lesena kolesa in staro kočijo, in kovaču Hu-
bertu Erženu iz Hotedršice, ki je z veseljem 
pokazal, kako okuje kolo. Domačin Slavko 
Kržišnik, obrtnik leta 2017 po izboru obr-
tno-podjetniške zbornice, je predstavil vod-
ne turbine. 

Poglede so pritegovali tako stari trak-
torji, ki so jih pripeljali ljubitelji teh vozil iz 
Rovt, kot stari motocikli,  ki so jih razstavili 
člani kluba lastnikov in ljubiteljev klasičnih 
motociklov CMOC. Še nekaj zanimivih sta-
rih motorjev, koles, monocikel in drugih vo-
zil pa so na ogled postavili domačini Sandi 
Pivk, Uroš Trček, Rado Cigale in Rok Cigale. 
Vozili za reli so predstavili domačini iz eki-
pe Mlinar Motosport, v kateri dirkajo Mar-
tin, Miran in Simon Mlinar, letos okrepljeni 
z Erikom Bizjakom. Več kot 20 obiskovalcev 
je pritegnilo zabavno tekmovanje, na kate-
rem so iskali junaka, ki najhitreje zamenja 
gumo na legendarnem avtomobilu Zastava 
Jugo. Naziv najhitrejšega in bon v vrednosti 
100 evrov za premontažo gum pri Avtu Nar-
tnik si je zaslužil tekmovalec, ki je menjavo 
opravil v minuti in 12 sekundah.

Od kolesa sreče so kartonastih vozil
V stilu okrogle obletnice so organizatorji po-
leg srečelova pripravili še kolo sreče, ki ga je 
zavrtel marsikateri obiskovalec, še posebej 
priljubljeno je bilo med najmlajšimi. Ti so se 
zabavali na poligonu, kjer so ovire – senene 
bale, avtopralnico –, premagovali s trajno-
stnimi vozili, ki so jih ekološko ozaveščeni 
Medvejci naredili iz kartonastih škatel.

Na kmečkih igrah so kose in grablje v 
roke prijele štiri ekipe in pokazale, da še ob-
vladajo stara kmečka opravila. Za konec so 
se pomerile še v igri presenečenja, v vožnji s 
kolesom za tri osebe. Najbolje se je odrezala 
ekipa Borovničke, drugo mesto je pripadlo 
domačinom, tretje mesto pa ekipi iz Kamni-
ka pod Krimom. 

Tako kot vsako leto na Kmečkem pra-
zniku ni manjkalo ne jedače ne pijače, po-
poldne in zvečer pa so ob zvokih ansamblov 
Donačka in Nemir marsikoga zasrbele pete. 
»Z obiskom smo zadovoljni, je pa vedno tako, 
da bi bil lahko še večji. Vreme je sicer zdržalo, 
ker pa je bilo okoli nas toliko črnih oblakov, 
verjetno marsikdo ni prišel na prireditev, saj 
se je bal, da bo slabo vreme, kot se nam je 
v preteklosti že zgodilo,« pravi Boštjan Ru-
pnik iz Kulturno-športnega društva Trate, 
ki je skupaj s PGD Medvedje Brdo pripravilo 
tradicionalno prireditev. V priprave je bilo 
vpetih več kot 200 krajanov. • Petra Trček

Med vozili, ki so si jih obiskovalci ogledovali na Medvedjem Brdu so bili stari traktorji, ki so 
jih pripeljali ljubitelji teh vozil iz Rovt. 
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Na Placu so poskrbeli, da so uživali tudi najmlajši.
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V Dolnjem Zemnu pripravijo najboljšo malo južno

Dolnji Zemon, 18. avgust –  Stare bistriške in brkinske jedi, kot so klobasa 
jetranca, krompir v zevnici in ždroc, so šle v slast obiskovalcem prireditve Mala 
južna. Etnološko in kulinarično dogajanje v Dolnjem Zemnu so že 13. pripravili 
člani kulturnega društva Grad. Kot je povedala vodja prireditve Iris Dovgan Primc, 
so z obiskom zadovoljni. »Želimo si, da bi se ljudje družili in da bi združili vsaj tri 
generacije obiskovalcev. To nam tudi vsako leto znova uspe.«

Kulinarična in etnološka prireditev tudi letos pritegnila množico obiskovalcev, ki so pridno segali po domačih dobrotah, ki so jih 
pripravljale že bistriške in brkinske stare mame

Na motozboru se je zbralo 2.500 motoristov – Prostovoljne prispevke 
so Springer Ridersi namenili invalidom

Kuhalnice so v roke prijeli člani društev 
Grad, Tuščak z Bača, Koseze, Studenc iz Gor-
njega Zemna, Ahec iz Jasna, Alojzij Mihelčič 
iz Harij in Urbanščica iz Famelj, iz bistriškega 
društva podeželskih žena, folklornega društva 
Gradina in skupine Zeljena gasa. Povpraše-
vanja po njihovih dobrotah je bilo toliko, da 
so komaj sproti lupili krompir ter nakuhali in 
napekli dovolj, da so nasitili vse obiskovalce.

Na prizorišču se je popoldne zavrtelo več 
kot 500 ljudi, ki niso skoparili s pohvalami. 
»Veselijo se druženja, kramljanja in obujanja 
spominov, ki jih vzpodbudijo stare jedi in pa že 
ime prireditve samo,« pravi Dovgan Primčeva. 
Mala južna so namreč včasih rekli popol-
danski malici, in so jo gospodinje v krajih, ki 
ležijo v dolini pod Snežnikom, v Brkinih in 
v okolici, pripravile koscem ob prvi ali drugi 
košnji pa tudi ob zahtevnejših spravilih kme-
tijskih pridelkov.

´Čistu ku luč´
Poleg kulinarike v društvu Grad obujajo tudi 
spomin na stare navade in običaje. Na razstavi 

Na grajskem dvorišču v Dolnjem Zemnu je 
18. avgusta iz kotličkov, kozic in ponvic za-
dišalo po dobri domači hrani, ki jo še vedno 
pripravljajo na območju doline reke Reke, Br-
kinov in zgornje Pivke. Obiskovalci so po njej 
segali z navdušenjem. V slast je šel krompir 
v zevnici, ki ga brkinske gospodinje skuhajo 
tako, da v lonec najprej dajo kose krompirja, 
čezenj pa kislo zelje, katerega kislost poskrbi 
za to, da krompir dobi skorjico. Na stojnici 
domačega društva Grad so ga lahko zabelili 
še z eno specialiteto, skoraj pozabljeno klo-
baso jetranco oziroma jetrnico, ki so ji lani 
članice bistriškega društva podeželskih žena 
posvetile celo festival. Ždroc je še ena stara 
jed, ki jo pod različnimi imeni poznajo tudi 
drugje po Sloveniji. Na Bistriškem kuhan 
krompir in sveže zelje ali ohrovt zabelijo s 
česnom in mastjo ter ju ´preždrocajo´ ozi-
roma pretlačijo. V ponudbi ni manjkalo niti 
polente, jote, ocvirkov, ječmena in pašte s 
konzervo, bogata je bila tudi izbira sladic, od 
štrukljev, štrudla in ´češpove´ dobrote do ku-
glofa, pite in palačink.
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Poletni utrip

Čistu ku luč so obiskovalci lahko spoznali, kako 
so gospodinje učinkovito skrbele za čistočo v 
časih, ko še ni bilo množice čistilnih sredstev, in 
kako so poskrbeli za osebno higieno. Predmete 
iz osebnih zbirk sta na ogled postavila Romeo 
Volk in Primož Rojc. Med najbolj atraktivnimi 

je bil še delujoči pralni stroj iz leta 1957, domi-
selna naprava, s katero so si pomagale perice. 
Najmlajši so se kratkočasili na delavnicah in 
ob družabnih igrah, tisti bolj pogumni pa so se 
povzpeli na hrbet ponijev. Za zabavo je poskr-
bel ansambel Narcis. • Petra Trček

Na razstavi Čistu ku luč, ki sta jo postavila Romeo Volk in Primož Rojc, so obiskovalci 
spoznali, kako so gospodinje učinkovito skrbele za čistočo v časih, ko še ni bilo množice 

čistilnih sredstev, in kako so poskrbeli za osebno higieno. 

Postojnčani so uživali ob pogledu na 130 motoristov, ki so se na panoramski vožnji  
popeljali po občini.

V kamnolomu v Hruševju motorji, 
striptiz in rock

Hruševje – Motorji, rock glasba in striptiz so zaznamovali motozbor v kamnolomu v Hruševju, 
ki so ga že desetič pripravili motoristi iz domačega kluba Springer Riders. Med 3. in 5. avgu-
stom so na njem obeležili tudi 15-letnico delovanja kluba, z njimi pa so ob rokovskih ritmih in 
na vožnjah uživali motoristi iz 69 klubov iz vse Evrope.

Udeležba na letošnjem motozboru je bila re-
kordna, v treh dneh se je zabave in druženja 
v kamnolomu udeležilo 2.500 motoristov 
in njihovih simpatizerjev. Predsednik kluba 
Iztok Petkovšek je zadovoljen, da je letos v 
Hruševje prišlo toliko motoristov, ne le slo-
venskih, med njimi je bilo videti Italijane, 
Nizozemce, Avstrijce, Poljake, Čehe in tiste 
z območja nekdanje Jugoslavije. Podnevi so 
uživali na vožnjah in ob motorističnih igrah, 
v petek in soboto zvečer pa na koncertih, na 
katerih so udarjali rokovski ritmi. 

V soboto se je po stari motoristični navadi 
predstavila striptizeta, oder pa so zavzeli San 
Di Ego, AC/DC Cover band in Black Star rock 
band. Še pred tem se je na skupno panoramsko 
vožnjo popeljala karavana 130 motoristov. Na 
krožni vožnji se čez Landol in Pudguro odpe-

ljali v Planino, od tam pa čez planinske ride in 
Postojno nazaj v kamnolom. Že peto leto zapo-
red je motozbor tudi dobrodelen; Springer Ri-
dersi vse prostovoljne prispevke, ki jih zberejo, 
namenijo Društvu paraplegikov Istre in Krasa. 

Z motozborom je Motoristični klub 
Spring Riders letos obeležil 15-letnico de-
lovanja. Trenutno združuje 12 motoristov, 
ki ljubijo ta način življenja. Petkovšek na-
mreč pravi, da obstaja več vrst motoristov. 
»So taki, ki jim je motor samo hobi, ker si ga 
pač lahko privoščijo, in so motoristi, ki živijo 
za motor in z njim, ki jim motor ne pomeni 
le vožnje, pač pa svobodo, prijateljstvo, nekaj 
resnično globljega.« In Petkovšek vsekakor 
je motorist z dušo in srcem. S prijatelji iz 
kl uba se družijo in uživajo na skupnih vo-
žnjah. • Petra Trček
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Zaživi življenje!
  www.as.si      080 81 10
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Kulturni utrip poletja zaključili z razstavo  
in opernimi arijami 
Razstava, ki prikazuje pomembnejše obiskovalce Postojnske jame med letoma 1909 in 1961, je na Titovem trgu na ogled do 20. septembra

Postojna –  Z razstavo ob 200-letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame, 
ki so jo postavili na osrednjem mestnem trgu, in koncertom opernih arij pri Pred-
jamskem gradu so zaključil letošnji sklop prireditev Kulturni utrip poletja 2018.  
V sklopu prireditev, ki so se odvijale od začetka julija, se je na odru na Titovem 
trgu in drugih prizoriščih odvilo okoli 50 različnih dogodkov. Po besedah vod-
je postojnskega kulturnega doma Katje Jordan pa so bili v ponudbi letošnjega 
pestrega dogajanja dobro sprejeti tudi stand up venček, festival kitare, pasji dan 
in še kaj drugega.

FOTO: VALTER LEBAN

Na odru na Titovem trgu je 16. avgusta muzici-
rala skupina Proteus, na trgu Na Titovem trgu so 
16. avgusta odprli razstave, ki so jo ob 200-letni-
ci odkritja notranjih delov Postojnske jame prip-
ravili v Notranjskem muzeju v Postojni. Razsta-
va, ki bo na ogled do 20. septembra, prikazuje 
nekatere pomembnejše obiskovalce Postojnske 
jame od leta 1909 pa vse do leta 1961. Razsta-
vljene fotografije so iz arhiva Notranjskega mu-
zeja in Muzeja novejše zgodovine. 

Pred uradnim odprtjem razstave je zbrane 
nagovoril župan občine Postojna Igor Maren-
tič, ki je izpostavil pomen Postojnske jame za 
prepoznavnost kraja in razvoj turizma, ki niti v 
preteklosti ni bil zanemarljiv. Direktorica zavo-
da Znanje Vladimira Krese je poudarila pomen 
Notranjskega muzeja in Inštituta za raziskova-
nje krasa, ki krepita sloves Postojne kot zibelke 
krasoslovja, avtorica razstave Alenka Čuk pa je 
zbrane z besedo popeljala med razstavne ek-
sponate. Po uradnem odprtju  je sledil koncert – 
kako primerno –, skupine Proteus, ki so se letos 
predstavili tudi na Melodijah morja in sonca. 

Še en dogodek je sledil, preden se je Kultur-
ni utrip poletja iztekel. 18. avgusta so s plošča-
di pred Predjamskih gradom odmevale arije in 
samospevi. Koncert opernih arij in samospevov 
sta ob 200-letnici odkritja notranjih delov Po-
stojnske jame in 200-letnici rojstva Miroslava 
Vilharja pripravila Turistično društvo Postojna 
in Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska. Na-
stopili so priznani glasbeniki, domačin, barito-

Drugi teden Kulturnega utripa poletja v Postojni se je končal v težkometalnih ritmih. Na 
odru na Titovem trgu so  zaigrale skupine Mist (na fotografiji), Hellsword in Challenger.

nist Jure Počkaj, in sopranistka Mojca Bedenik, 
na klavirju ju je spremljala  Mojca Lavrenčič. 
Številnemu domačemu občinstvu in navdu-
šenim obiskovalcem Predjamskega gradu sta 
pevca prav za ta koncert zapela Vilharjeve Me-
tuljček, Pesem svobode, Slovo od domovine in 
Po jezeru, med opernimi izvedbami pa so glas-
beniki obiskovalce navdušili z Mozartovim Don 
Juanom, Verdijevimi Rigoettom, Trubadurjem in 
Traviato ter Rossinijevima Romeom in Julio in 
Seviljskim brivcem.

Za vsakogar nekaj
»Različnim tematskim sklopom, namenjenim naj-
širšemu krogu obiskovalcev smo tudi letos dodali 
privlačen program za otroke; otroške predstave 
so bile  izredno dobro obiskane, po predstavah pa 
so se otroci lahko zabavali in ustvarjali na raznih 
delavnicah v organizaciji Notranjskega muzeja in 
podjetja Kovod,« je o letošnjem poletnem doga-
janju v Postojni povedala Katja Jordan. 

Z obiskom prireditev je Jordanova zado-
voljna, napoveduje pa tudi že naslednji tradi-
cionalni sklop poletnih postojnskih dogodkov. 
»Do zdaj smo zabeležili prek 15.000 obiskovalcev. 
Opažamo, da na dogodke k nam prihaja vedno več 
obiskovalcev iz drugih krajev.« Vsekakor Postojna 
tudi poleti ponuja številne kakovostne dogodke, 
s katerimi popestri podobo mesta in obiskoval-
cem omogoči prijetno priložnost za preživljanje 
popoldnevov in večerov v mestnem središču. 
• Jelka Lekše

Kultura

Medvedje Brdo  –  Gledališka skupina z Medvedjega Brda, ki je zadnji dve leti 
pripravila izjemno uspešni predstavi na prostem Cvetje v jeseni in Kekec, je 11. 
avgusta premierno uprizorila letošnjo predstavo Tistega lepega dne in jo nato do 
septembra večkrat ponovila.

Loška dolina –  Slikarji in kiparji so se med 6. in 8. julijem mudili na srečanju 
na stari žagi na izviru Veliki Obrh v vasi Vrhnika pri Ložu. Prireditev, delavnico in 
razstavo že več kot desetletje pripravlja zavod Ars Viva ob pomoči. Gre za svo-
jevrstno rast in mednarodno prijateljsko srečanje umetnikov. 

Tistega lepega dne na Medvedjem Brdu 

Umetniško druženje na izviru Velikega Obrha

Ljubiteljski igralci iz gledališke skupine 
Medvedje Brdo so letos v letnem gledališču 
na Šinkovčevem griču oziroma Šinkovcovem 
griču, kot pravijo domačini, uprizorili igro 
Tistega lepega dne, ki je nastala po nove-
li Cirila Kosmača, po kateri je že leta 1962 
France Štiglic naredil komični film. »Za to 
predstavo smo se odločili, ker gre za sloven-
sko klasiko, ki jih predstavljamo že tretjo se-
zono,« pravi režiser Bogdan Žerjal. »Je zelo 
dinamična in slikovita, skozi igro pa rdečo nit 
vleče ljubezenska zgodba, ki je sicer nenava-
dna, a zato nič manj zanimiva.« Igra je pos-
tavljena v čas rapalskega meje, ki je šla tudi 

čez Medvedje Brdo, na kar še danes opozarja 
mejni kamen na Tratah. Na igro so se prip-
ravljali štiri mesece, je povedal Žerjal, ide-
je pa so snovali še kakšna dva meseca dlje. 
Zanjo so se odločili decembra lani. Gledalci 
so z lesenih tribun na Šinkovcovem griču 
spoznali zgodbo, ki jo je uprizorila 19-član-
ska igralska zasedba, nastopili so še zbor 
in statisti. Med igralci je večina prekajenih 
mačkov te ljubiteljske gledališke skupine, 
ki je poznana daleč naokoli, nekaj pa je tudi 
svežih obrazov. »Tudi letos ne bomo razoča-
rali,« so obljubljali gledališčniki z Medved-
jega Brda in res niso. • Petra Trček 

Odprtje slikarske razstave je dopolnila poezija kamniške pesnice Darinke Slanovec z naslovom 
Deček z žogo in nastop ženskega zbora Kr´snice. »Projekt Deček z žogo, ki ga zajema ta mednarodna 
delavnica, je prispodoba vsega tistega, kar ustvarjalci nosijo v sebi,« je povedala umetnostna zgodo-
vinarka Polona Škodič. »To je velika svoboda, igra, raziskovanje prostora, večno gibanje in spoznava-
nje večnih resnic. Igra kot osrečujoča afirmacija življenja, ker brez igre ni veselja, brez igre ni druženja. 
In tako se deček z žogo prikrade med umetniške ustvarjalce, ki nosijo otroka v sebi. Vedno je treba v 
sebi odkrivati igro, svobodo in radovednost. Razstava na izviru Veliki Obrh je sestavljanka različnih 
slogov, tematik, tehnik, motivov in je takšna, kot je naše življenje.« Velikemu razkošju in dotiku muz 
umetnosti so dodale kamenček v mozaik pevke ženskega pevskega zbora Krsnice. S petjem so po-
vezale poezijo in slikarsko kritiko Polone Škodič ter govor župana Loške doline Janeza Komidarja.
Delavnico z glino je vodil mentor Iztok Mlakar, k ustvarjanju so vzpodbudili tudi mimoidoče. 
Slikarski in kiparski delavnici so se pridružili otroci. • ZAV

FOTO: MATEJ PETELIN

Obiskovalci so igro dobro sprejeli, ponovili pa jo bodo še v petek, 31. avgusta, ob 20.30. FOTO: ZAVOD ARS VIVA

Slikarji in kiparji so ustvarjali pri stari žagi, čas so posvetili tudi utrjevanju prijateljskih vezi. 



19petek, 31. avgust 2018 Kultura

Plavajoči grad letos v podsvetovih 20.000 milj pod Ložem
Festival Plavajoči grad tudi letos v Loško dolino privabil veliko obiskovalcev

Grad Snežnik –  Mednarodni festival Plavajoči grad, ki se je v Loški dolini odvi-
jal od 26. do 28. julija, je na grad Snežnik privabil veliko obiskovalcev. Na festivalu 
se je v treh dneh predstavilo prek 110 skupin iz 29 držav, ki so na 16 različnih pri-
zoriščih  v gradu in njegovi okolici ustvarili in prikazali najrazličnejši program; od 
intimnih glasbenih nastopov za sladokusce, uličnega gledališča, lutkovnih pred-
stav, predstav za odrasle, ustvarjalnih delavnic, cirkusa in akrobatskih predstav 
vse do večjih koncertov in zabav. 

Posebnost festivala je izvirna ureditev pri-
zorišč, letos smo se lahko potopili 20.000 
milj pod Lož v Podsvetove – utopije, kar 
je bila tema letošnjega Plavajočega gradu. 

S pestrostjo Zmaj tudi letos dviguje 
poletni utrip

Postojna –  Konec avgusta v Postojni zaznamuje poletni kulturni festival Zmaj 
‘ma mlade. Lani je uspešno vstopil v drugo desetletje aktivnega ustvarjanja pole-
tnega dogajanja v Postojni, letos pa je ponudil 13 dni pestrega kulturnega, špor-
tnega in zabavnega programa.

»Začetke festivala so zaznamovali vikend-do-
godki, pozneje se je Zmaj preoblikoval v celo-
mesečno dogajanje, v zadnjih letih pa je postal 
13-dnevni kulturni festival. Tudi letos se bo zak-
ljučil septembra, tako da bomo hkrati prazno-
vali zaključek festivala in, žal, tudi počitnic ter 
vstopili v novo šolsko leto«, so sporočili z Mla-
dinskega centra Postojna.

Zmaj ‘ma mlade je in ostaja festival, ki 
dviguje utrip poletnega dogajanja na Po-
stojnskem in okolici. Oblikovalci in ustvar-
jalci so prepričani, da pester nabor različnih 
dogodkov obiskovalcem vseh starosti ponuja 
13 dni užitkov za vse, domačine in turiste, 
privabi pa tudi obiskovalce od drugod. Ustvar-
jalci in organizatorji festivala se po vseh letih 
še vedno trudijo ponuditi kakovostne in zani-
mive prireditve, popestriti kulturno podobo 
mesta in obiskovalcem omogočiti priložnost 
za druženje in prijetno preživljanje poletnih 
večerov. 

Na Zmaju smo lahko videli marsikoga. 
Med drugim sta bila zanimivi Bitka za Postoj-
no, tekmovanje v improviziranem rapanju, in 
Opera pod zvezdami. 31. avgusta bodo oder 

zavzeli počeni škafi, Gustafi in zasedba Colo-
ured Sweat, dan pozneje pa Klemen Klemen, 
Urban & 4 in The Ufoslavians. Pestro je gleda-
liško dogajanje, od uličnega cirkusa do stand-
-up komedije. V avli Inštituta za raziskovanje 
Krasa se predstavlja Mateja Premrl z razstavo 
Ostanki/Igra oblik, v Mladinskem centru Po-
stojna pa Tibor Rep z razstavo kuharske knji-
ge REPeat: Sold out.

Za najmlajše so organizatorji pripravili 
poučno-zabavni program. To soboto bodo še 
lahko uživali na ustvarjalni delavnici in lut-
kovni predstavi v mladinskem centru. Zmaj se 
ukvarja tudi s športom, zato so se obiskovalci 
odpravili na Modrijanov pohod v jamo pod 
Predjamskim gradom, na delavnici parkourja 
so premagovali ovire in še in še. Športni del 
bodo zaključili 1. septembra s turnirjem v ma-
lem nogometu. Zadnji dan, 2. september, bo 
tudi letos namenjen oživitvi širšega mestne-
ga jedra Postojne z dogodkom Po-stoj-na živi 
ulici, ko se bodo predstavili različni ponudni-
ki. Nedeljsko dogajanje, s tem pa tudi sam 
festival, se bo zaključilo bobnarski šov Bande 
Berimbau. • MCP/I. Ž. 
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V Bitki za Postojno so se pomerili v rapanju.

Festival povezuje ljudi z vsega sveta.

Zavarovancem smo v letu 2017 zagotovili 
obravnavo pri specialistu povprečno v 7 dneh.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Sklenite zdravstveno 
zavarovanje Specialisti in 
si že od 9,43 € na mesec 
zagotovite kakovostno 
ter hitro specialistično 
obravnavo. 

V primeru zdravstvenih 
težav se splača imeti 
zanesljivega partnerja.  

Specialisti

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Halo zdravje

Festival Zmaj ´ma mlade zaključuje poletno dogajanje v Postojni 
– Za konec bosta 2. septembra v središču mesta dogodek Po-stoj-
na živi ulici in bobnarski šov Bande Berimbau

Letos je grad Snežnik, kulturni in naravni 
biser Notranjske in Slovenije, tako že še-
stič zaživel v povsem novi dimenziji in na 
edinstven način povezal gostujoče umetni-

ke in domačine. Plavajoči grad je unikum v 
našem, s festivali polnem prostoru. Resnič-
no gre za izjemen festival, nad katerim bdi 
peščica oseb in pri katerem sodeluje mno-
žica prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo z 
iskrenim zanosom, veseljem in ljubeznijo.

Povezuje ljudi z vsega sveta
»Festival povezuje ljudi z vsega sveta. V prvi 
vrsti gre za druženje: druženje umetnikov 
med sabo in umetnikov z obiskovalci oziroma 
gledalci,« pravi Matija Solce, eden glavnih 
organizatorjev festivala. »Ne želimo, da je 
obiskovalec samo gledalec, ampak spodbu-
jamo njegovo refleksijo videnega in slišane-
ga ter njegovo aktivno sodelovanje. Zato se z 
različnimi odri trudimo za razpršenost doga-
janja, hkrati pa ohranjamo intimo posame-
znih nastopov. Ne trudimo se ustreči vsem, 
ampak želimo, vsaj za nekaj dni, skupaj z 
vsemi prisotnimi ustvariti svojo republiko. 
Zato tudi nimamo vrstnega reda ali rangi-
ranja nastopajočih, vsi s(m)o enakopravni.«

Glasba, gledališče in performans 
Na festivalu so se zvrstila najrazličnejša 
glasbena in koncertna doživetja, ki so jih  
pripravili tako uveljavljeni mednarodni 
izvajalci kot tudi lokalni navdušenci. Pre-
vladovale so etno zasedbe, vrhunca pa sta 
bila petkov večer z nastopom 70-članskega 
mednarodnega Etno Histeria World Orche-
stra in sobotni multimedijski spektakel ob 
grajskem jezercu s prepoznavnimi projek-

cijami na grad Snežnik, ki jih je tudi letos 
ustvarila Frances Sander.

Festival prostovoljstva in povezujoč 
element lokalne skupnosti
Nataša Mele, predsednica Društva ljubite-
ljev gradu Snežnik, ki je organizator festi-
vala, po končanem festivalu ni skrivala za-
dovoljstva. »Letošnji tridnevni dogodek je v 
dolino privabil približno toliko obiskovalcev, 
kot jih je dogajanje spremljalo tudi lansko 
leto. Poleg umetniškega užitka je bila obisko-
valcem na voljo pestra kulinarična ponud-
ba, na stojnicah pa so se predstavili lokalni 
ponudniki.« Meletova je zadovoljna tudi s 
povezovanjem lokalne skupnosti, občine, 
TIC-a in ostalih deležnikov. Seveda brez 
angažiranja prostovoljcev, ki pripravljajo 
dogajanja na pristavah gradu med letom, 
opravijo pa tudi levji delež aktivnosti na 
festivalu, ne bi bilo pravega učinka. Resen 
in profesionalen pristop, dobra organiza-
cija  in nemotena izvedba so zagotovila, da 
se bodo zadovoljni obiskovalci na prihodnje 
dogodke še vračali. 

Kako pa dogajanje vidijo udeleženci? 
»Matija, Nataša in ekipa pripravljajo res 
unikaten, zanimiv, organiziran, a obenem 
spontan in neprofiten festival, na katerem 
sem slišala res mnogo dobre glasbe in videla 
kopico dobrih umetniških nastopov na pri-
zoriščih, ki so me vedno znova presenetila,« 
nam je zaupala Neža. »Plavajoči grad – se 
vidimo še v prihodnje.« • Jelka Lekše



20 Notranjsko-primorske NOVICEŠport

Septembra v regiji ultratekaška prireditev Slo100

Plama-pur v novo sezono z novo generacijo

100-kilometrska razdalja bo udeležence po-
peljala od Pivka jame prek Soviča na Veliki Ja-
vornik. Sledil bo spust proti Trnju in vzpon na 
Sv. Trojico, od koder se bodo tekači spustili v 
Petelinje in nadaljevali na Osojnico. Po planin-
skih poteh bodo nadaljevali do Volč, od koder se 
bodo povzpeli na vrh Velike Vremščice. Pot jih 
bo nato vodila mimo Senožeč do Razdrtega, sle-
di vzpon do cerkvice sv. Heronima na Nanosu. 

Sledila bosta v Gradišče in vzpon prek Abrama 
na Plešo na Nanosu. Od tam se bodo prek Stranj 
spustili do Predjame, kjer jih za konec čaka še 
zahteven vzpon na Sv. Lovrenc in prav tako zah-
teven spust v Studeno in v cilj pri Pivka jami.

50-kilometrska razdalja bo potekala iz Piv-
ka jame prek Sv. Lovrenca, Špilnika in Planinske 
gore do Rakovega Škocjana, od koder se bodo 
tekači povzpeli na Veliki Javornik in se prek 

Ilirska Bistrica – Košarkarji ilirskobistriškega Plama-purja vstopajo v svojo šesto sezono v dru-
goligaški družbi. V njej bodo v moštvu igrali le trije igralci zlate generacije, ki si je izborila igranje 
v drugi ligi, Anže Srebovt, Tilen Zalar in Robi Hreščak, pridružilo pa se jim bo šest novih igralcev. 
Kot so sporočili iz košarkarskega kluba, v novi sezoni med drugim ne bo več igral kapetan Uroš 
Jenko, rekorder po nastopih in kapetanskem stažu v klubu. S tem tudi simbolno prihaja do me-
njave generacij. Člansko moštvo bo v novi sezoni v povprečju štelo 20 let; v njem bo igralo šest 
novih igralcev iz mladinske in kadetske selekcije. Od tujih igralcev v klubu ostaja Siniša Miliče-
vić, v novi sezoni bosta moštvo okrepila Grega Sajevic (letnik 1996, prejšnjo sezono pri KK Šen-
čur) in David Ferenčić (letnik 1997, prejšnjo sezono pri hrvaškem KK Kvarner 2010). Trenerska 
ekipa ostaja nespremenjena, nad moštvom bosta bdela glavni trener Rok Dežman in pomočnik 
Sašo Ožbolt. Sezono 2018/2019 v 2. košarkarski ligi Bistričani začnejo 6. oktobra v gosteh v Se-
žani, prva domača tekma jih čaka teden zatem proti prvakom druge lige, KK Podčetrtek. • K. M.

Postojna –  Športno društvo Slo trail med 21. in 23. septembrom pripravlja ul-
tratekaško prireditev SLO100. Letos se bodo udeleženci pomerili na treh različnih 
razdaljah, na 100, 50 in 22 kilometrov.

Tekli bodo na 100, 50 oziroma 22 kilometrov – Organizator bo zastavice in trakove, ki označujejo proge, odstranil takoj po tekmi

FOTO: NOTRANJSKO-PRIMORSKE NOVICE

Na prireditvi Slo100 so se tekači v Postojni pomerili tudi leta 2015.

vas vabi k vpisu v 
programe 2018/19 

1  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

2  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE    

         socialni oskrbovalec na domu, računovodja, varuh predšolskih otrok  

3  PROGRAMI ZA ZAPOSLENE  

          digitalna pismenost, tuji jeziki, slovenščina za tujce, programi za poklicno in  
       življenjsko uspešnost 

Brezplačno za starejše od 45 let z največ srednješolsko izobrazbo. 

4  PROGRAMI ZA BREZPOSELNE  

        programi aktivne politike zaposlovanja (tečaji, NPK …), socialna aktivacija 

5  PROGRAMI ZA PROSTE URICE  

         tečaj šivanja in krojenja, cvetličarske delavnice, eterična olja in ajurveda, različni 
ustvarjalni in tematski dogodki 

6  BREZPLAČNO SVETOVANJE   

           informiranje, svetovanje in pomoč pri izbiri izobraževalnega programa ali   
 kariernem razvoju 

7  UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
programi za upokojence 

8  VEČGENERACIJSKI CENTER TOČKA MOČI    

        brezplačni tečaji, delavnice in predavanja 

Več o nas:       

W: www.lu-postojna.si  
T: (05) 721 12 80 
E: lu-postojna@zavod-znanje.si 

Kaliča in Soviča spustili nazaj do Pivka jame. 
Tekači na 22-kilometrski razdalji bodo traso 
50-kilometrske razdalje skrajšali tako, da se 
bodo v Planini obrnili in mimo Ravbarkomande 
pritekli do Pivka jame.

Prireditev bo že tradicionalno potekala v 
drugi polovici septembra, in sicer med 21. in 
23. septembrom. Glavno dogajanje bo v turi-
stičnem naselju pri Pivka jami, kjer bo start in 
cilj vseh treh razdalj. Organizator bo vse tri tek-
movalne razdalje označil z označevalnimi zas-
tavicami in trakovi. Tiste, ki boste v dneh pred 
tekmo in v času tekme na trasah opazili zasta-

vice in trakove, obveščajo, da bodo po tekmi vse 
oznake odstranili v najkrajšem možnem času, in 
hkrati vljudno naprošajo, da oznak ne umikate 
ali prestavljate.

Celotne prireditve se bo udeležilo več kot 
100 tekmovalcev iz devetih držav. Organizator-
ji vabijo vse ljubitelje in simpatizerje gibanja v 
naravi, da se pridružijo izjemnemu vzdušju, ki je 
prisotno na prireditvi, da in tekmovalce vzpod-
bujajo na startno-ciljnem prostoru ali kjer koli 
drugje ob progah. Več podrobnosti o tekmova-
nju je dosegljivih na spletni strani slotrail.si. 
• Srečko Deželak
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Lovci s Prema slavili 60 let lovske družine
Prem, 30. junij – Lovska družina Prem je pred lovskim domom slavnostno obeležila 60. 
obletnico ustanovitve in organiziranega delovanja. Za večletno uspešno in prizadevno delo 
so prejeli člani lovske družine več priznanj. Prireditve so se udeležili številni ugledni gostje.

Lovišče LD Prem leži na območju Brkinov. Meri 5.126 hektarov, z gozdom je zaraščenih 72 
odstotkov, in je največje v lovsko-upravljavskem območju Primorske. Na gospodarjenje lo-
vske družine je vplivala vse večja zaraščenost kmetijskih zemljišč v obdobju po drugi vojni. 
V začetku 70. let se je začelo večati število velike divjadi, predvsem srnjadi, divjih prašičev in 
jelenjadi, občasno se je pojavljal rjavi medved. Številčna zastopanost male divjadi je nizka, saj 
sta že pred desetletji izginila jerebica in fazan. Z večanjem številčnosti velike divjadi se je za-
čel razvijati lovski turizem. Posledica tega je bil ustvarjeni dohodek iz lovišča, ki je omogočal 
hitrejši razvoj lovske družine na več področjih. Pri gospodarjenju z divjadjo se lovci zavedajo, 
da mora lovska družina slediti razvoju družbe, se prilagajati spremembam na področju zako-
nodaje, okolja in habitatov prosto živečih živali. Ohranjanje narave in okolja jih spremlja od 
ustanovitve naprej. Opraviti morajo vrsto del za normalno delovanje družine zaradi prepreče-
vanja nastajanja škode na kmetijskih površinah in sonaravnega ter trajnostnega gospodarje-
nja s staležem divjadi. Večja dela v lovišču predstavljajo letna obdelava krmnih njiv, krmljenje 
divjadi z uporabo avtomatskih krmilnic in krmnih valjev, med drugimi deli ne izostaja vzdrže-
vanje desetih visokih prež, lovskih stez in solnic. Sodelovanje lovcev z lokalnim prebivalstvom 
je bilo od samega začetka velikega pomena, ker upravljanje z loviščem zahteva obojestransko 
razumevanje zaradi rabe in gospodarjenja s skupnim prostorom. • Feliks Peternelj

FOTO: LD PREM

Lovci Lovske družine Prem že od ustanovitve skrbijo za ohranjanje narave.

Po regiji

Obèina Logatec

Župan Obèine Logatec Berto Menard vas ob praznovanju obèinskega praznika

vljudno vabi na osrednjo prireditev, Slavnostno sejo Obèinskega sveta Obèine Logatec,

ki bo v Narodnem domu v Logatcu. 

Spominsko plaketo z znakom Obèine Logatec prejmejo

Priznanje èastni obèan Obèine Logatec prejme 

v èetrtek, 20. septembra 2018, ob 18. uri,

Anton Žakelj.

Bernard Jereb, Anton Èuk, Anton Kokelj, Anton Artaè.

Janez Kompare.

 

Listino Obèine Logatec prejme 

Kulturni program bo sooblikovala glasbena zasedba 

z avtorskimi skladbami in priredbami istrskih ljudskih skladb. 

Rudi Buèar in Istrabend

Prijazno vabljeni.

Program prireditev v okviru Obèinskega praznika Obèine Logatec 2018 na www.logatec.si.

Obèina Logatec

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
16. do 22. september 2018 v Logatcu

Obèina Logatec vas vabi, da se na razliènih lokacijah
v Logatcu udeležite dogodkov ob

Evropskem tednu mobilnosti 2018.

Dan brez avtomobila v Logatcu,
petek, 21. septembra 2018

                          Program prireditev v okviru Tedna mobilnosti 2018
                           in spremenjen prometni režim na www.logatec.si.

          Dopoldanski program za otroke
in starejše obèane 

        od 9.00-12.00
Cankarjeva cesta in trg Sv. Nikolaja

          Popoldanski program za prav vsakogar 
         od 14.00-19.00

Cankarjeva cesta, parkirišèe pred ZD Logatec

„Združuj in uèinkovito potuj.”
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Smrt - neizbirčna tatica,
pa čeprav včasih odrešenica,
vzame nam osebo drago,
za seboj pusti praznino
in v srce zareže globoko bolečino.
Tolažba je, da čas nekoč zaceli 
rane,
a spomin na lepe trenutke
v srcu za vedno nam ostane.

ZAHVALA

Sporočamo žalostno vest, da je 9. 7. 2018 za vedno zaspal
dragi mož, ati, dedi, brat, stric, sosed in prijatelj

IVAN URBAS
iz C erknice

(1931–2018)

Na zadnjo pot smo ga pospremili v družinskem krogu.
Iskrena hvala vsem za izraze sožalja in tolažilne besede ter za 

darovane rože in sveče.

Žalujoči domači

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

ZAHVALA

Zapustil nas je naš ata

ALOJZIJ ŠKERL
iz Cerknice

1941–2018

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dnevih 

žalosti. Hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
darovano cvetje, sveče in prispevke za svete maše. Hvala 

zdravstvenemu osebju ZD Cerknica za vso pomoč pri 
zdravljenju. Hvala pogrebnemu zavodu Pietas za pomoč pri 
pogrebu. Iskrena hvala tudi  pevcem in gospodu župniku za 
lep obred. Hvala tudi gospem za vse molitve za atov večni  

počitek v miru.

Hvala, vsi njegovi.

Napovednik
dogodkov in prireditev

1. 9., 15.00 Spominski pohod iz 
Hotedršice v Žibrše k domačiji 
Korenč, zbor pohodnikov pred 
staro šolo v Hotedršici.  

2. 9., 9.00 Tekaški dan v Grajskem 
parku, Gornji Logatec.

2. 9., 20.00 Bobnarski šou: Banda 
berimbau (I), festival Zmaj ´ma 
mlade, Titov trg, Postojna. 

3. 9., 16.00 Podpora pri spop-
rijemanju z depresijo, Center za 
krepitev zdravja, ZD Logatec. 

3. 9., 18.00 Podpora pri spop-
rijemanju s tesnobo, Center za 
krepitev zdravja, ZD Logatec.  

4. 9., 17.00 Delavnica Zdravo jem, 
Zdravstveni dom Logatec.

6. 9., 17.00 Delavnica Zdravo huj-
šanje, Zdravstveni dom Logatec.

6. 9., 18.30 Skupinsko svetovanje 
za opuščanje kajenja, Zdravstveni 
dom Logatec.

8. 9., 20.00 Prva gasilska veselica 
PGD Košana, ansambel Nemir, 
Košana. 

8. 9., 8.00 Balinarski turnir 
društev invalidov Notranjske re-

gije, Balinček ob železniški progi, 
Logatec. 

9. 9., 9.00 Pohod na Srnjak, start pri 
križišču na Kalcah, Logatec.

9. 9., 9.00 5. pohod od Šteberka 
do Karlovce, start 21-km pohoda iz 
Podšteberka pri Lipsenju, start 8-km 
pohoda ob 11.00 iz Ribiškega kota 
na Cerkniškem jezeru. 

12. 9., 19.00 Moj kotiček v gozdu, 
Knjižnica Logatec.

13. 9., 19.00 Predstavitev knjige Ko 
pokliče zmaj, Knjižnica Logatec. 

11. 9., 9.30 Dan odprtih vrat, Dom 
starejših Logatec. 

13. 9., 19.00 Ko pokliče zmaj, 
predstavitev knjige, knjižnica Loga-
tec, Logatec. 

15. 9., 9.00 Globalna čistilna akcija 
Očistimo svet, Pivka in okolica.

16. 9., 11.00 Proslava ob 75-letnici 
ustanovitve Logaškega bataljona, 
nekdanje vojašnice v Blekovi vasi, 
Logatec. 

17. 9., 10.00 Telovadba 1000 gibov, 
igrišče pred Narodnim domom, 
Logatec.

1.9., 13.00 Turnir v malem 
nogometu, festival Zmaj ´ma mlade, 
Gnezdo, Postojna. 

1. 9., 16.00 Ustvarjalne delavnice 
za otroke, festival Zmaj ´ma mlade, 
Mladinski center Postojna.

1. 9., 18.00 Lutkovno gledališče 
Fru-fru: O belem mucku, ki je bil 
čisto črn, festival Zmaj ´ma mlade, 
Mladinski center Postojna. 

1. 9., 21.00 Koncert: Klemen Klemen, 
Urban&4, The Ufoslavians, festival 
Zmaj ´ma mlade, Titov trg, Postojna.  

31. 8., 20.30 Koncert: Počeni škafi, 
Gustafi, festival Zmaj ´ma mlade, 
Titov trg, Postojna.

31. 8., 9.00 Lov na zaklad in piknik, 
delavnica, Krajinski park Pivška 
presihajoča jezera, Slovenska vas 
pri Pivki.

1. 9., 19.30 Koncert: Ljoba Jenče in 
Jure Goručan, cerkev sv. Volbenka, 
Zelše.

1. 9., 22.00 19. motosrečanje, 
Hladno pivo, Noctiferia, Vrbica, 
Ilirska Bistrica. 

17. 9., 7.00 Mesečni sejem na 
Tržaški, Postojna. 

18. 9., 18.00 Tehnike sproščanja, 
Center za krepitev zdravja, ZD 
Logatec. 

18.9., 19.30 Arbtreten, zgodovinska 
dejstva in zvočna pripoved ob 
stoletnici konca 1. svetovne vojne, 
Knjižnica Logatec. 

20. 9., 18.00 Slavnostna seja ob 
prazniku Občine Logatec, Narodni 
dom, Logatec.  

21. 9., 9.00 Dan brez avtomobila, 
Cankarjeva ulica, Logatec. 

21. 9., 18.00 Občinski hitropotezni 
šahovski turnir, Narodni dom, 
Logatec, Logatec.

21. 9., 20.00 Monokomedija 
Matjaža Javšnika Striptiz, kulturni 
dom, Planina. 

22. 9., 8.00 Občinski turnir v 
prstometu za dvojice, Notranjski 
pokal in odprto prvenstvo Logatca, 
krajevna skupnost Tabor, športno 
igrišče, Logatec.  

22. 9., 10.00 Poletavci – poletni 
bralci, zaključna prireditev poletne 

bralne akcije, Knjižnica Logatec.  

23. 9., 10.00 Dobrodelni maraton za 
male vioteze, Grajski park, Logatec. 

25. 9., 19.00 Predstavitev dela in 
življenja Andreja Žigona, Knjižnica 
Logatec. 

25. 9., 16.00 Prireditev ob zaključ-
ku natečaja Miroslav Vilhar v očeh 
otrok in mladostnikov, Knjižnica 
Postojna. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

31. 8., 18.00 Predavanje AUM 
meditacija, fitness za čustva, , orga-
nizator Točka moči Postojna, Zelena 
dvorana, Postojna. 

4. 9., 17.00 Svet kriptovalut, VGC 
Točka moči Pivka, Krpanov dom 
Pivka.

4. 9., 15.30 Atletika za mlade, 
organizator športno društvo Tek 
je lek, športna dvorana, igrišče pri 
dvorani, telovadnica Gornji Logatec, 
Logatec. 

27. 9., 16.45 Test hoje na 2 km, or-
ganizator Zdravstveni dom Logatec, 
Hotedršica, Hotedršica. 

PSIHOTERAPIJA

Društvo Modri metulji nudi psihoterapevtsko pomoč za 
posameznike v čustveni stiski, težavami v medosebnih 

odnosih ali kot priložnost za osebnostno rast.  
Srečanja potekajo individualno in trajajo 1 uro.

Lokacija: Postojna

kontakt: Tamara Povh, univ. dipl. psih.

tel: 031 890 205

e-pošta: aaramat@gmail.com

EFT terapija skrajša postopke zdravljenja čustvenih 
travm v primerjavi s klasičnimi metodami.

Stranke obravnavamo strokovno in izvajamo  
kakovostne storitve.

EFT tehnika je 100-% preizkušen produkt.  
Deluje hitro, učinkovito in TRAJNO.

Mojca Nendl, dipl. org.
www.eft.si

tel.: 051 780 724

 SEPTEMBER

Gledališki abonma
Otroški abonma Mali medo

KULTURNI DOM 
POSTOJNA
VABI K VPISU V

Več informacij: www.kulturnidom-postojna.siVeč informacij: www.kulturnidom-postojna.si

NEDELJA•16. 9. 2018  

MIHAELOVSEJEMBLOKE
POVORKA • KULTURNI PROGRAM • DOMAČI BIO PROIZVODI 

• BLAGO ZA ŠIROKO POTROŠNJO • PROFESIONALNA 

TEHNIKA • TEKMOVANJE ZA SLOVENSKO DRŽAVNO 

PRVENSTVO QUARTER KONJ

INFORMACIJE IN PRIJAVE: TIC.BLOKE@GMAIL.COM • TEL. 031 326 158

PEKLENSKI MUZIKANTJE
VESELICA Z ANSAMBLOM
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  SRZS, Partizanska 2 a, 1380 Cerknica

Direktorica in odgovorna urednica: Jelka Lekše.

Izvršna urednica:  Petra Trček.

Časopis izhaja vsak mesec oz. na štirinajst dni. Ponatis celote ali posameznih delov in  

njihova uporaba v drugih medijih je dovoljena le s pisnim dovoljenjem uredništva.  

Rokopisov in fotografij ne vračamo. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo.

Oblikovanje in prelom: CTP d.o.o. 

Tisk: Delo d.d., Ljubljana.  Naklada: 24.000 izvodov.

Kontakt: uredništvo, telefon 05 90 42 351,  

mobilni tel. 031 321 995 (info@notranjskoprimorske.si)

Časopis je brezplačen. Prejemajo ga vsa gospodinjstva v občinah Bloke, Cerknica,  

Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Pogoji objave:  

Male oglase lahko pošljete po pošti na naslov: SRZS,  
Mali oglasi, Partizanska 2a, 1380 Cerknica ali po e-pošti: 
info@notranjskoprimorske.si  Pripisati morate ime in priimek 
(naziv), naslov in telefonsko številko. Zagotavljamo objavo 
malih oglasov, ki prispejo do štiri dni pred izidom časopisa. 
Cenik malih oglasov: mali oglas (osnovni: do 110 znakov 
s presledki) je 6 eur, vsakih nadaljnjih 28 znakov je 1 eur. 
Cena barvne slike (40 x 30 mm) je 15 eur, okvirčka 5 eur 
(DDV ni vključen v ceno). Za fizične osebe je objava enega 
osnovnega malega oglasa, do 110 znakov na številko 
brezplačna, dodatni oglas se zaračuna po ceniku. Oglasi 
pravnih oseb morajo biti v skladu z zakonodajo podpisani 
s polnim nazivom podjetja in naslovom. Naročnik 
malega oglasa odgovarja za vsebino oglasa. Uredništvo 
si pridržuje pravico do urejanja in lektoriranja besedila v 
skladu z jezikovno politiko časopisa. Zagotavljamo tudi 
objavo zahval in voščil, ki prispejo v pisni obliki do štiri 
dni pred izidom časopisa. Tekst lahko oddate po pošti: 
SRZS, Partizanska 2a, 1380 Cerknica ali e-pošti: info@
notranjskoprimorske.si. Uredništvo besedilo objavi 
v velikosti 83 x 98,5 mm ali 126 x 47,5 mm na željo 
naročnika. Cenik zahval, voščil in čestitk je od 40 eur do  
75 eur. Cena fotografije  (40 x 30 mm) je 15 eur. (DDV ni 

vključen v ceno).
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Posebej IZPOSTAVLJAMO V SEPTEMBRU: 

3. 9. ob 18.00: Rexi pridi, greva v pasjo šolo 
14. 9. ob 18.00 : Ponovitev predavanja Rexi pridi, greva v 
                          pasjo šolo 
26. 9. ob 18.00: Predavanje v OŠ Cerknica: Marjeta Novak:  
                         »Spoštljivi starši, spoštljivi otroci« 
27. 9. ob 18.00: Predavanje Europa Donna »Rak dojke« 
 

Več informacij na naši Facebook strani in po telefonu 031 727 528.  
Večgeneracijski družinski center Cerknica, Čabranska 9. 

 
TEDENSKE BREZPLAČNE AKTIVNOSTI 

Vsak ponedeljek  
od 8.30 do 10.30: Telovadba za mamice z dojenčki 
od 16.30 do 17.30: Igralne urice v angleščini za predšolske otroke (od 
17. 9.) 
Vsak torek 
 od 9.30 do 10.30: Druženje s seniorji 
 od 17.30 do 18.30 Joga za otroke (od 18. 9. naprej) 
Vsako sredo  
od 10.00 do 12.00: Učenje slovenščine za priseljence 
Vsak četrtek (od 20. 9.)  
od 17.00 do 18.00: Likovne delavnice za otroke 4-8 let 
Vsak drugi petek (od 21. 9.)  
od 16.30 do 17.30: Mali Tehnoved za otroke 6-9 let 
 

XII. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
14. – 16. 9. 2018

Več na: +386 (0)31 775 002  •  www.parkvojaskezgodovine.si 

VABILO
Nogometni klub RAKEK v svoje vrste vabi 

nadobudne mlade nogometaše, 

letnik 2012 in starejše, tako deklice kot dečke, 
da se pridružijo svojim vrstnikom.

Za informacije pokličite na 051 313 169.

Veselimo se sodelovanja z vami!

STILSKA  
PREOBRAZBA

 
Izmed prijav, ki so 
prispele na stilsko 
preobrazbo, smo v 

uredništvu izžrebali 
Violeto Doles, ki si 
želi nasveta glede 
ličenja, pričeske in 
oblačil. Izbranko 

bomo o tem  
obvestili po pošti.

Uredništvo

Prva gasilska veselica  
PGD Košana

sobota, 8. september 2018, ob 20. uri

18.00 gasilska parada ob 20-letnici nove 
garaže 

20.00 veselica pod šotorom z ansamblom 
Nemir

Za žejne in lačne bo poskrbljeno.
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Že večkrat Krpan je pisal o tem, da v času današnjem 
vse preveč čudnih zadev in početij med ljudmi razpaslo 
se je. Tako nekoč nikoli živeli nismo, kot živi se danes, in 
s tem Krpan na nič dobrega ne misli. Človek moderni ga 
lomi, kot ga človek v preteklosti nikoli lomil ni. Nič čudnega 
potemtakem, če narava jezi nad človekom se. Vse premalo 
človek sodobni zaveda se, da Bog je velik in človek majhen 
in da Mati Narava tista je, ki prava gospodarica planeta 
modrega je, ne pa človek. Če človeku modernemu krila 
prirezana ne bodo, uničil bo sebe in še planet zraven. 
Kadarkoli se v naravi kaj narobe dogaja in kaj slabega rodi 
se, Mati Narava kaj hitro po komandi Božji stvari na svoje 
mesto postavi. Zgodilo se tako je nič kolikokrat že in še nič 
kolikokrat se tako še zgodilo bo.

Vreme je ena tistih stvari, ki človeku mora na roko iti, če 
človek hoče mirno, bogato in srečno živeti. Če vreme slabo 
se obnaša, blaginja človeka je slabša. Če pa vreme ponori, 
potem blaginja človeka sesuje se v prah.

Človek današnji meni, da vreme z znanostjo obvladati 
uspel bo. Kemični pripravki in druge zadeve lahko – če 
iz zrakoplovov raztrese se jih – sneg ustavijo in rakete 
izstreljene točo preprečijo. Verjame sodobni človek v 
znanost danes, kot so v srednjem veku temačnem ljudje v 
prazno verovali. Vsa znanost človeku pomagala ne bo kaj 
dosti več kot dežnik v orkanu, če se Narava proti njemu 
resnično zaroti.

V desetletjih zadnjih v vremenu in klimi se več sprememb 
zgodilo je, kot se v stoletjih številnih pred tem je. Tudi pri 
nas in ne le v svetu širnem vreme čedalje bolj ostro postaja. 
Neurja, poplave, žled, orkanski veter in še kaj, kar je naše 
kraje vsakih let sto zadelo, zgodi se zdaj pri nas vsaki leti 
dve ali pa tri. Seveda je sitno to, saj je hrano težje pridelati 
in tudi bivališča ljudi vse preveč pogosto poškodovana so. 
Težava največja v tem je, ker nihče pravzaprav ne ve, zakaj 
vse to dogaja se. In, kar še slabše je, nihče ve ne, ali bo čez 
let pet, deset ali dvajset vse skupaj še dosti težje in bolj 
strašno postalo.

Človek moderni obnaša se v svetu tem, kot da tu doma 
ne bi bil. Kot da v ta svet prišel je plenit. A ta plen človek 
sodobni ne ponese v svoj dom daleč stran, ker dom je tu! Le 
zakaj ljudje tako neumni so, da domačijo svojo plenijo in 
uničujejo? Za luksuz in udobno življenje, ki prave sreče ne 
prinese, žrtvuje človek moderni naravo in bogastva njena. 
Največje nesnage iz zemlje na površje vlači, nesnage, ki 
za vedno pod zemljo ostati bi morale. In potem kuri tisto, 
kar je iz zemlje izvlekel, da si še zrak, ki ga diha, zastrupi. 
Proizvaja stvari in predmete, ki mu zdravje slabijo ali 
uničujejo. V nepredušne hiše, ki iz strupenih materialov 
zgrajene so, se zapira. Hrano kvari z znanostjo svojo – 
spreminja gene, zastruplja s pesticidi, herbicidi in drugimi 
cidi, kot da bi za sovražnika hrano gojil, ne pa za sebe in 
otroke svoje. Le kam je sodobni človek svojo pamet založil? 
Vse ima, samo pameti ne.

Čudi in zgraža Krpan se že dolgo nad dejanji nečednimi, 
ki jih moderni človek počne – in to ne iz hudobije, ampak iz 
neumnosti brezmejne. Boji se Krpan, da bo človek sodobni 
hudo po glavi dobiti moral, da se streznil bo. A glava človeka 
v primeru tem ne bo le malo bolela, ampak bo oblita s krvjo.

Morda se bralci Novic sprašujete, zakaj se take strašne 
misli črne Krpanu po glavi motajo. A Krpan vedno pove 
tako, kot misli, in prav ničesar ne olepša. Videl je Krpan 
v veku svojem mnogo. In videl tudi kar nekaj stvari je, ki 
narobe so šle, ker se je pri pameti šparalo. Zato si vzemite 
besede Krpanove k srcu in se po močeh svojih trudite, da v 
življenju čim manj neumnosti opisanih počnete. En človek 
vsega rešiti ne zmore, nekaj pa lahko.

Pa zdravi ostanite.
Martin Krpan

Zakaj vreme nori
Z VRHA PRI SVETI TROJICIUjeli smo v objektiv
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Zmaj je v Postojno privabil tudi parkour, delavnico, na 
kateri smo lahko videli pravega mojstra premagovanja 

ovir. V tej metodi treninga telesa in uma so se preizkusili 
tudi mladi in starejši obiskovalci, ki so zbrali dovolj 

poguma.



Podjetje ebm-papst iz Podskrajnika je tudi letos svoje 
zaposlene in njihove družine gostilo na Dnevu družine. 

Bilo je vsega po malem, rekreacije, glasbe in plesa, hrane 
in pijače. Starši so uživali, saj so se najmlajši zapodili na 

igrala in se zabavali z animatorkami.



Katalonska skupina Guixot de 8 se je tudi letos 
ustavila na postojnskem Zmaju in z igriščem 

recikliranih objektov privabila cel kup obiskovalcev, 
mladih in starih. Za razliko od sodobnih igrač in 

plastičnih punčk z vnaprej določenimi in omejeni 
funkcijami, igrače, ki jih iz starega železa izdelajo 

člani skupine, vzpodbujajo domišljijo in kreativnost.



 Bistričani Melita Volk, Sandra Krebelj, Luka Butinar, 
Marko Šajn in Peter Novak so se 30. junija na 
Pivškem shodu pomerili na kmečkih igrah. Pravijo, 
da so se zelo zabavali, očitno pa so bili tudi 
zelo spretni, saj so si z ekipo iz Trnja delili prvo 
mesto. »Pivka je bila tisto junijsko soboto polna 
dobre volje in naj bo tako še velikokrat;« pravijo 
Bistričani.



 V Postojni so še enkrat pripravili izmenjavo oblačil. Do 
nedelje, 2. septembra, poteka v pritličju hotela Kras. Če 
se police vaših omar šibijo pod težo oblačil, pa se vam 
še vedno zdi, da nimate kaj obleči ter nočete zapravljati 
denarja za nova oblačila, potem je izmenjevalnica 
oblačil – alternativni način pridobivanja novih kosov 
garderobe –, prava izbira za vas.

Postojnska oblikovalka tekstilij Mateja Premrl je 
svojo novo kolekcijo Ostanki/Igra oblik postavila na 
ogled v avli Inštituta za raziskovanje krasa. Tokrat 
je ustvarila abstraktne kompozicije oblik, ki so 
uporabne tako na hišnem tekstilu ali oblačilih kot 
na steni.


