
Pred nami je velika noč, največji krščanski praznik. Tik pred uvodom v veliki 

teden smo v Slavini ujeli v fotografski objektiv Davida, Žano, Florjana, Jana, 

Tinkaro, Gorazda in Dašo. Ob pomoči mam in babic so po starem običaju s krep 

papirjem krasili oljčne vejice, da bi jih na cvetno nedeljo odnesli k »žegnu« v 

slavinsko cerkev Marijinega vnebovzetja. 

Vsem bralcem Postojnskega prepiha želimo lepe velikonočne praznike.
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A smo ljudje?

Kako biti boljši človek? V času oziroma mesecu, ko smo malo bolj 
izpostavili položaj žensk v naši družbi, je to ključno vprašanje. Vsi 
smo ljudje, hkrati pa se ločujemo po spolu, rasi, veri, prepričanju … 
Čeprav so te razlike v sodobnem okolju lahko tudi pozitivne, pa 
je življenje, sploh če govorimo o manjšinah, nežnejšem spolu ali 
drugačnosti, zelo težko. Vedno namreč težimo k temu, da bi bili del 
večine oziroma povprečja, ki označuje »normalnost«. Kako torej 
vedno znova prebujati svojega notranjega človeka, če pa se nav-
zven razlikujemo? Kako biti zadovoljen sam s sabo, če podlegamo 
družbenim zahtevam in normam, ki so največkrat ali tradicionalne 
ali celo stereotipne? Se z drugačnostjo upiramo? Mislim, da ne.

Drugačnost nas bogati, tudi v tradicionalnem smislu. Čeprav naša 
družba od žensk pričakuje ali na trenutke celo zahteva, da kljub 
svojemu profesionalnemu uspehu odigrajo in živijo družinsko vlo-
go, to še ne pomeni, da moški ne smemo prijeti za sesalnik, zlikati 
perila, skuhati … Večina sodobnih pripadnikov močnejšega spola 
vse to zmore, pa vendar lahko doživi kar nekaj pogledov čez rame, 
češ, glej ga. Smo zaradi opravljanja gospodinjskih opravil kaj manj 
moški? Ne! Smo pa bolj človeški. Zato je razmejevanje vlog v življe-
nju, sploh če jih povzemamo iz preteklosti, neproduktivno. Težiti 
moramo k tistemu humanemu, ki tli v nas, in to vsak dan živeti. 
Pravijo, da čas zaceli vse rane, če ga je dovolj. Zato je potrebno 
družbene spremembe temeljiti na naravnem, počasnem procesu 
spreminjanja miselnosti.

In tukaj smo spet izpostavljeni kot posamezniki. Če ne popuščamo 
pritiskom mase, za katere obnašanje veljajo povsem druga pravila 
in norme, potem (p)ostanemo človek. Potrebno je razumsko raz-
mejevati med populizmom in argumenti, ne glede na to, kako se 
kot človek odločimo. Saj odločitev pravzaprav niti ni pomembna. 
Če je razumska in če za njo stojimo, potem je za nas pravilna. In 
tudi človeška. Ko bodo izginile vse oblike kakršnekoli diskriminaci-
je, bo življenje veliko bolj vsebinsko in enostavno. Ampak v kratkem 
pričakovati kaj takšnega, je skoraj utopično, ni pa nemogoče.

Želim vam lepo pomlad, veliko vsebin in dobrih odločitev ter čim 
manj pomanjkanja argumentov.

Vse dobro,

Igor Marentič,  
župan občine Postojna

Na naslovnici: Tinkara Stanič, Gorazd Stanič, Daša Šabec, David 
Poljšak, Žana Šorc, Florijan Čeligoj in Jan Šorc; fotografija: Foto 
Atelje Postojna.
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»Ženski« mesec
Marec je postal v zadnjih dveh stoletjih ženski mesec. O ženskah je bilo 
prelitih že toliko tiskarskih tekočin in izrabljenih drugih pisnih pripomoč-
kov ter napisanega toliko, da res ne moremo odkriti niti »tople niti mrzle 
vode«. Kljub temu lahko vsakdo med nami razmišlja o različnih vlogah 
žensk – mame, žene, gospe, gospodične, tovarišice, dame … – ne le ob 
»ženskih praznikih«, marveč vsakokrat, ko se te izražajo v medosebnih 
odnosih. Resnici na ljubo moramo priznati, da se o ženskah govori, piše in 
jim posveča pozornost predvsem ob dnevu žena in materinskem dnevu.

Največkrat se mi ob obeh navedenih praznikih poraja vprašanje, katerega 
praznujem raje oziroma kateri mi je ljubši, kateri mi pomeni več. Vselej 
se odločim za materinski dan, čeprav nisem nobenemu otroku biološka 
mama. V poklicu pa sem bila vsak dan komu »mama« in to poslanstvo 
se še vedno nadaljuje. Priznam, da mi je materinski dan bolj prvinski tudi 
zaradi zgodovinskega spomina. Kult čaščenja ženske sega v pradavnino. 
Razvil se je iz čaščenja ženskih božanstev rodovitnosti in plodnosti, rasti 
otrok in s tem nadaljevanja človeškega rodu. Neprecenljivo poslanstvo! 
Ženska je bila oboževana, čaščena in spoštovana tudi kasneje v Egiptu 
in Stari Grčiji. V slednji je bila čaščena zlasti boginja Rea, Zevsova mati – 
imenovana celo mati bogov. Tudi v slovanski mitologiji poznamo Mater 
zemljo, ženo božanstva Peruna – božanstva neba. Praznovanje mate-
rinskega dne je obnovila krščanska cerkev in ga posvetila Devici Mariji. 
Marija pa ima več pomenov: »grenko«, »upor«, »zvezda morja« – vse, kar 
vsebuje življenje ženske. V zgodnjem krščanskem obdobju so na Krasu 
celo verovali, da na ta dan pade na zemljo neki nebeški ogenj, ki pospeši 
kalitev semena in rast. Ob teh vedenjih me stalno spremlja občutek, da 
smo ženske pozabile na svoje prvobitno poslanstvo in smo nanj premalo 
ponosne.

Zelo globoko pa se ga je zavedala Anne Marie Jarvis. 12. maja 1907 je pri-
redila srečanje v spomin na svojo mamo. Leto kasneje se je začela zavze-
mati, da bi drugo nedeljo v maju uradno posvetili vsem materam. Pred 
lokalno cerkvijo je potresla 500 belih nageljnov. Kako globoko zaveda-

nje in spoštovanje vloge matere, kako pomembno dokazovanje pomena 
ženske v njenem prvobitnem obstoju, namenu in pomenu! Svojo željo je 
zapisala v številna pisma, ki jih je poslala mnogim funkcionarjem tistega 
časa. Ameriški kongres je 8. maja 1914, torej na drugo nedeljo v maju to 
tudi uradno potrdil kot materinski dan. V Evropi so ga začeli praznova-
ti po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. V Sloveniji se po 
drugi svetovni vojni ni praznoval v takšni meri kot danes, v ospredju je bil 
bolj dan žena. Zdaj je spet v veljavi. Praznujemo ga na isti dan kot Marijino 
oznanjenje. Slovenija je edina država, ki ta praznik obeležuje 25. marca.

Biti mama je težka služba. V tem »modernem« času materinstvo ni lahek 
podvig. Matere se prepogosto osredotočajo predvsem na svoje otroke, 
nase pa pozabijo. Mame morajo vzdrževati tihožitje in harmonijo med 
različnimi vlogami, da ostanejo tudi ženske, partnerice, prijateljice in ne 
nazadnje hčere svojim staršem. Dandanes se od ženske pričakuje tudi to, 
da je lepa, urejena, zaželena, izobražena, ambiciozna, poslovno uspešna; 
znati mora skrbeti zase in za druge ter imeti urejen dom. Na nek način 
mora znati vse sama, tako je nekako hkrati ženska in moški – in na koncu 
dneva mora odgnati misli, da bi začutila sebe, kaj šele, da bi si priznala, 
da je resnično utrujena.

Mednarodni dan žena pa pripisuje ženskam bistveno drugačne vloge, saj 
je pravzaprav dan praznovanja njihove ekonomske, politične in socialne 
enakopravnosti ter njihovih dosežkov. Povsem prav je, da smo si ženske 
izborile tudi te pravice, še posebej »družbeno-politične«. Besede enako-
pravnost ne uporabljam. Enakopravnosti z moškimi nikoli ne moremo 
imeti, predvsem ne v fizičnem in tudi ne čustvenem smislu. Lahko opra-
vljamo nekatera dela tako dobro kot moški ali morda še bolje, a ne vseh. 
Enako plačilo za enako opravljeno delo si moramo še izboriti. Najprej pa 
bi si morale ponovno izboriti oziroma pridobiti spoštovanje vseh tistih 
danosti, ki jih imamo samo ženske.

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Matej Škrlj.
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Feminizirana področja

Valentina Sever, ki vodi ekolo-
ško kmetijo v Landolu, pravi, da je 
enakopravnost spolov na njenem 
področju zadostna, kar pa ne velja 
za gospodarstvo, kjer prevladujejo 
moški. »Na področju izobraževanja 
je žensk preveč, na ostalih pa je za-
gotovljena enakopravnost,« dodaja 

učiteljica, ki ob kmetovanju še ve-
dno tudi poučuje na eni od ljubljan-
skih osnovnih šol. Tam se, kot opa-
ža, pozna pomanjkanje moških in s 
tem avtoritete pri učencih.

Severjevi pritrjuje direktorica po-
stojnske občinske uprave Marina 
Rebec, saj ocenjuje področje izo-
braževanja kot preveč feminizira-
no. »Raje bi videla več moških med 
vzgojitelji in učitelji, saj v današnjem 
času veliko otrok ločenih staršev živi 
pri materi. Tako bi bili lahko otroci 

tudi v institucijah deležni ženskega 
pristopa in moške figure.« V zdrav- 
stvu je zastopanost spolov po nje-
nem mnenju bolj enakovredna, po-
litika pa še naprej ostaja predvsem 
moški poklic.

Ravnateljica Višje šole Postojna 
Nada Vadnov meni, da ženske bo-
lje izkoristijo dostop do zdravstve-
ne oskrbe in izobraževanja. »Velik 
je delež visoko izobraženih žensk, 
na vodilnih položajih pa jih je manj. 
Na feminiziranih področjih, na pri-
mer v izobraževanju in zdravstveni 
negi, so dohodki nižji. Glede politič-
ne zastopanosti žensk pa se stanje 

la, da bo vse v življenju odvisno le 
od mene, ne od spola.« Po mnenju 
solastnice podjetja Batagelj & Co. 
kvote oziroma “feminizem na de-
kret” ne bodo ničesar rešile. »Ženske 
moramo različnost izkoristiti sebi v 
prid. Pomembno je, kakšne izzive si 
postaviš,« je prepričana Batageljeva. 
Zaznava vse večjo žensko samoza-
vest, saj vse več žensk zaseda naj-

pomembnejša mesta in dohiteva 
moške. »Je pa res, da se ženska obi-
čajno prehitro zadovolji z majhnim 
napredovanjem in neuspeh vzame 
preveč osebno in tragično. Moški so 
bolj pragmatični. Prepreke so torej 
tudi v nas samih,« še priznava.

Brezposelnost je v enaki meri pro-
blem moških in žensk, ugotavljajo 
na Uradu za delo Postojna. V febru-
arju je bilo prijavljenih 643 brezpo-
selnih oseb iz Občine Postojna, od 
teh le malo več kot polovica žensk. 
Skoraj polovica jih je prijavljenih več 
kot eno leto, 43 odstotkov ima nedo-
končano ali osnovnošolsko izobraz-
bo, 46 odstotkov je starejših od 50 
let in 16 odstotkov invalidk. Te imajo 
pri iskanju zaposlitve večje težave, 
sicer pa glede možnosti zaposlova-
nja ne opažajo razlik med moškimi 
in ženskami; razlike so le, da je na 
posameznih področjih narava dela 
bolj primerna za ženske in obratno.

Slovenija je po lanskem poročilu Svetovnega gospodarskega foruma (SGF) 
glede enakosti med spoloma med 144 državami na relativno visokem 7. 
mestu. Zelo velik skok z 51. mesta ob prvem poročilu pred dobrim deset- 
letjem je predvsem posledica večje ekonomske vključenosti žensk in več 
priložnosti zanje, precej več pa imamo tudi poslank in ministric. Kljub temu 
aktivistke opozarjajo, da je enakost moških in žensk v razvitem delu sveta 
le navidezna. Na najpomembnejših področjih, kot so delo, izobraževanje, 
politična zastopanost in zdravje tudi znotraj Evrope ženske še zdaleč ne 
dohitevamo moških. Posebno poglavje predstavlja še (spolno) nasilje, ki je 
tudi v Sloveniji v zadnjem obdobju še posebej aktualno. Površen pogled 
na vodilne položaje na Postojnskem zbuja vtis, da gre ženskam pri nas 
bolje od povprečja, a žal to velja bolj ali manj le za najvišja mesta različnih 
(javnih) zavodov. Gospodarstvo kaže precej drugačno sliko, v politiki pa so 
ženske prav tako še vedno bolj v ozadju.

tema meseca

Enakopravnost – 
iluzija?

Izteka se poslanski mandat prve ob-
činske poslanke, županje pa kljub 
mnogim kandidatkam v Občini Po-
stojna še nismo izvolili. Ženski spol 
je bolje zastopan v aktualnem občin-
skem svetu, kjer sedi trenutno (pred-
vsem po zaslugi predpisane ženske 
kvote) med 14 moškimi tudi 9 sve-
tnic. Osem žensk, ki v postojnski 
občini uspešno obvladujejo svoja 
področja, pa na temo enakoprav-
nosti razmišlja za tokratni Prepih.

Enakost med spoloma?

Maja Požar Andrejašič, solastnica 
in direktorica visokotehnološkega 
podjetja REC iz Postojne, meni, da 
bodo razlike pri plačah in ekonom-
ski obravnavi žensk najbrž ostale. 
Ugotavlja tudi, da si ženske še vedno 

premalo upamo in pogosto želimo 
imeti vse pod nadzorom. »Posledič-
no manj tvegamo, po drugi strani 
pa smo lahko veliko bolj odločne, ko 
verjamemo v to, kar počnemo. Žen-
ske vrednote in prioritete se včasih 
razlikujejo od moških in to je lahko 
tudi naša prednost.«

Mlada podjetnica se je morala bolj 
dokazovati že na fakulteti, kjer so 
prevladovali moški. Kljub temu 
meni, da si danes tudi ženske upa-
mo tekmovati z moškimi na mnogih 
področjih.

Kot direktorica je vseeno prepričana, 
da je ne glede na spol največ odvi-
sno od človeka samega in njegovih 
sposobnosti. »V nekaterih večjih 
podjetjih pričakujejo moške in so 
včasih presenečeni nad enakovre-
dno žensko sogovornico, ki obvlada 
tehnično področje. Tako se mojemu 
znanju vsi malce čudijo,« priznava, 
čeprav večjih ovir pri delu ne sreču-
je.

Direktorica marketinga pri Po-
stojnski jami Katja Dolenc Bata-
gelj tolikokrat omenjene neenakosti 
ni nikoli občutila. »Prej nasprotno. 
Moja prva šefica je bila ženska in 
njena odločnost in energičnost nista 
imeli prav nobene zveze s spolom. 
Morda sem prav zaradi tega spozna-

Maja Požar Andrejašič

Katja Dolenc Batagelj

Valentina Sever

Marina Rebec
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Na feminiziranih področjih so dohodki nižji.

izboljšuje,« opaža ravnateljica. Raz-
mišljanje nadaljuje: »Na vodilnih po-
ložajih v Sloveniji in tudi drugje gre 
vedno za vprašanja moči, povezav 
in steklenega stropa. Višje ko gremo 
po hierarhični lestvici, večji je delež 
moških, zlasti ko gre za denar, vpliv 
in moč; vsega tega pa je več v go-
spodarstvu in politiki, kjer se pišejo 
pravila igre.«

Vadnovova s tem komentira tudi dej-
stvo, da vse izobraževalne ustanove 
v postojnski občini vodijo ženske. 
»Gre za zgodovinsko in kulturno vlo-
go ženske v našem prostoru. Ta se 
spreminja in se je tudi že izboljšala. 
Občina Postojna pri tem bistveno ne 
odstopa od slovenskega povprečja.«

Vpliv zgodovinske in 
kulturne vloge ženske

Tudi direktorica Centra za social-
no delo Postojna Patricija Može se 

strinja, da gre za tipične spolne vlo-
ge, ki so jih ženske opravljale skozi 
zgodovino. »Zato ni naključje, da 
zavode, katerih primarna funkcija je 
delo z ljudmi in kjer je bolj ali manj v 
ospredju skrbstvena vloga, zaseda-
mo ženske. Ta vodstvena delovna 
mesta so tudi manj cenjena kot vod-
stvena delovna mesta v podjetjih, 
ki rezultate dela lahko dokazujejo z 
dobičkom.«

Poslanka v Državnem zboru (DZ) 
RS Erika Dekleva je prepričana, da 
se bo to začelo spreminjati, čeprav 

je zaradi aktualnih političnih razmer 
žal izvisela novela Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških. Spolno 
kvoto bi izboljšala tudi v državnih in 
občinskih javnih zavodih in podje-
tjih.

Batageljeva pa domneva, da ta me-
sta za moške niso dovolj privlačna. 
»Pri Postojnski jami so direktorska 
mesta po spolu zelo uravnotežena, 

tudi po zaslugi mojega soproga, ker 
ceni ženske lastnosti, pomembne 
pri delu z ljudmi, na primer skrbnost 
in empatijo.« V družbi je zaposlenih 
več žensk kot moških, tudi izobraz-
bena struktura žensk je boljša. »Po-
membno je torej, da top menedž-
ment presoja ljudi po kakovosti dela, 
in ne po spolu. Težava pa je, če ima 
kdo šovinistične pomisleke.«

Marina Rebec meni, da je vode-
nje javnih zavodov za ženske bolj 
privlačno tudi zaradi same narave 
dela. »Delovni procesi so bolj ali 
manj standardizirani in sistematični, 
z bolj ali manj določenim urnikom, 
ki omogoča lažjo organizacijo in 
usklajevanje družinskega in kari-
ernega življenja.« Sama je pri tem 
uspešna, saj je dobro organizirana in 
predana tako družini kot poslanstvu 
na Občini.

Po mnenju direktorice Zdravstve-
nega doma Franca Ambrožiča 
Postojna Irene Vatovec moške bolj 
privlačijo delovna mesta, kjer lahko 
kažejo svojo moč, čeprav sodobno 

vodenje (tudi) gospodarskih družb 
temelji na sodelovanju in argumen-
tih. Družbena pričakovanja in večja 
medsebojna podpora pa prav tako 
delujeta v prid moškim, ki v večini 
zasedajo direktorska mesta (uspe-
šnih) podjetij. Zdravnica poudarja, 
da na področju zdravja sistem ne 
dela razlik med spoloma. »Obdržati 
pa moramo vse pravice na področju 
reproduktivnega zdravja – pravico 
do splava in regulacije rojstev, saj 
nista samoumevni.« Erika Dekleva 
izpostavlja tudi dostop do zdravni-
ka in enakega obravnavanja. V Slo-
veniji bo tako moškim kot ženskam 
omogočen tudi v prihodnosti, kar 
v nekaterih državah ni tako samo-
umevno.

Kombiniranje zasebnega in 
poslovnega življenja

Možetova še opaža, da se morajo 
ženske na določenih mestih veliko 
bolj dokazovati, težje pa tudi uskla-
jujejo družinsko in poklicno življe-
nje. »Ženske težimo k samostojno-
sti, vendar si moramo dovoliti, da 
nam drugi pomagajo. Pomembna 
je tudi zelo dobra organizacija časa. 
Da zmoreš, je potrebno kdaj tudi 
»znižati standarde« na obeh po-
dročjih.«

Dobro organizacijo dela in podpo-
ro okolja poudarja tudi ravnateljica 
Nada Vadnov, ki se ji zdi zanimivo 
tudi to, da se vprašanje o usklaje-
vanju osebnega življenja in kariere 
običajno zastavlja samo ženskam.

Podobno razmišlja Erika Dekleva, a 
potrjuje, da ženske v Sloveniji de-
lajo polni delovni čas in opravijo 
tudi večino neplačanega dela, kar 
se lahko pozna tudi na njihovem 
zdravju. »Usklajevanje poklicne-
ga in zasebnega življenja je pogoj 
za uveljavljanje enakosti spolov. V 
Sloveniji pa še vedno prevladuje 
tradicionalni tip družin, kjer moški 
pomagajo le občasno.«

S kombiniranjem zasebnega in po-
slovnega življenja Maja Požar An-
drejašič nima težav, saj ločnice med 
njima ne more potegniti. »Prednost 
je v tem, da podjetje gradiva skupaj 
z življenjskim partnerjem in lahko v 
delu najdeva tudi osebno srečo in 
zadovoljstvo.«

Pričakovanja v smislu tradicionalnih 
družbenih vlog zaznava tudi direk-
torica postojnske občinske uprave 
Marina Rebec. »Tudi če je ženska 
izjemno uspešna v podjetju ali in-
stituciji, se od nje še vedno pričaku-
je intenzivna skrb za gospodinjstvo 
in družino. Ti pritiski in pričakova-

nja pa niso ravno pokazatelj enako-
pravnosti spolov.«

Katja Dolenc Batagelj je v času odra-
ščanja svojih hčera dajala prednost 
njima in vzgoji (pred poslom). »Se-
daj, ko sta odrasli in hodita svojo pot, 
pa želim biti najboljša direktorica za 
marketing. In to sem lahko samo 
skupaj s svojo ekipo, ki je pretežno 
– ženska.«

Valentini Sever, ki poleg dveh služb 
opravlja že drugi mandat predse-
dnice KS Landol, so v veliko pomoč 
družina in starši. »Sama tega ne bi 
zmogla. Potrebna sta nekoliko pri-
lagajanja in postavitev prioritet, kaj 
je bolj in kaj manj pomembno.« Pri 
svojem delu zaradi spola sicer nima 
nobenih težav. »Če si sposoben, de-
laven in pošten, spol ni pomemben. 
Včasih so bile ženske podcenjene, 
danes je bistveno drugače. Veliko je 
žensk, ki vodijo kmetije ali dopolnil-
ne dejavnosti in so zelo sposobne 
na vseh področjih.« Edini stereotip, 
ki pa tudi vse bolj bledi, je po njenem 
mnenju prepričanje, da ženske ne 
zmoremo toliko fizičnega dela.

Irena Vatovec je prepričana, da ima-
mo pri izobraževanju enake mo-
žnosti, vendar izvzema karierno 
odvisno izobraževanje, pri čemer so 
moški po njenem mnenju v pred-
nosti. Glede usklajevanja kariere in 
družine pa pravi, da je težko za oba 
spola, če želita enakopravnost v par-
tnerskem odnosu in uspešno starše-
vstvo. Čeprav zdravnica opaža več 

ovir za ženske na vodilnih mestih, 
jih sama ne doživlja. Srečuje pa se 
z mnogimi patriarhalnimi stereotipi 
v zdravstvu. »Te rušimo ženske, saj 
smo zdravnice že v večini. Družba 
še sprejema ženske kot negovalke 
(kar je zelo ukoreninjen stereotip), 
operativne stroke pa razume kot do-
meno moških.«

Stereotipi

Erika Dekleva podpira idejo o večji 
zastopanosti žensk na najvišjih po-
ložajih v gospodarstvu, saj po nje-
nem mnenju to prispeva k boljšim 
poslovnim rezultatom. Žal opaža, da 
obravnava kandidatov in kandidatk 
na razgovorih za delo ni enakovre-
dna. Poslanka pravi, da se s spolnimi 
stereotipi srečujemo že pri izbiri šo-
lanja za »ženske oz. moške poklice«, 
čeprav to že dolgo ni več v skladu 
s sodobno družbo in z njenimi po-
trebami. »Ženskam prikrita diskrimi-
nacija še vedno otežuje napredo-
vanje, dolgoročno pa to vpliva tudi 
na napredovanje družbe kot celote. 

Brezposelnost je v enaki meri problem moških in žensk.

(nadaljevanje na 6. strani)

Nada Vadnov

Patricija Može

Erika Dekleva

Irena Vatovec
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Lucija Škvarča, Landol: Kot vsi, tudi sama opa-
žam, da je na vodilnih mestih vsepovsod več 
moških kot žensk. Ženske na izpostavljenih polo-
žajih, še posebno matere, se morajo v primerja-
vi z moškimi neprestano dokazovati, in to obe-
ma spoloma. Vzporedno mora imeti ambiciozna 
ženska doma veliko podporo celotne družine in je 
primorana nekompromisno zaupati svoji intuiciji, 
ko se znajde v kočljivi situaciji. Zadnje čase se ve-

liko omenja tudi slabše plačilo žensk na enakih ali primerljivih delovnih 
mestih, kar je s stališča poudarjanja enakopravnosti spolov in emanci-
piranosti žensk v današnji demokratični družbi navadna blamaža.

Leopold Premrl, Šmihel pod Nanosom: Verja-
mem, da je danes ženskam lažje kot v preteklo-
sti, saj so se tudi časi spremenili na bolje, če jih 
primerjamo s časom naših staršev. Še zmeraj pa 
ženske težje dobijo ustreznejšo zaposlitev, marsi-
kateri delodajalec še vedno rajši vzame v službo 
moškega. Najpogostejši razlog za to je odsotnost 
mater zaradi porodniškega ali bolniškega dopusta 
v primeru otrokove bolezni. To se nadaljuje tudi 

pozneje, ker so stare mame vedno primernejše, bolj potrpežljive in 
usposobljene od dedkov, ko se je treba ukvarjati z otroki oziroma vnu-
ki. Vlogi matere je nemogoče ubežati in zagotovo si nobena ženska 
tega niti ne želi, zahteva pa ta »poklic« nemalo žrtvovanja.

Mateja Štefančič, Razdrto: Ženskam so danes 
odprta vrata v mnogih poklicih, ki so bili včasih 
domena moških. Sposobne so in možnost imajo 
zasedati najrazličnejša vodilna mesta v podjetjih, 
a se le redke znajdejo na najvišjih položajih, saj 
je sodobna ženska še vedno po večini nosilka 
starševstva in gospodinjstva. Obdobje največje 
poklicne aktivnosti običajno sovpade z mate-
rinstvom, ki prinaša številne odsotnosti in veliko 

obremenjenost ob usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. In 
v tem obdobju ženske običajno zamudimo ali pa zavestno izpustimo 
kakšno priložnost za napredovanje.

Mojca Tršar, Planina: Ko govorimo o vlogi žensk, 
je pomembno omeniti, da teorija loči med biolo-
škim in družbenim spolom. Splošno uporabljen 
izraz za slednjega je »gender« in ga določa kul-
tura oziroma družba sama. Ne govorimo torej o 
izvorni (biološki) danosti, temveč o družbeni spol-
ni identiteti, ki ni nekaj samoumevnega kot mar-
sikaj drugega in je pri določenih kulturah oziroma 
družbah drugačna od naše »običajne« predstave. 

Vprašanje enakopravnosti med spoloma je aktualno tudi v 21. stoletju. 
Ni tako zelo oddaljen čas, ko je ženska doživela »luč volilne svobode«, 
ponekod še tega ne. Dandanašnji jo še vedno spremlja s plačilnimi in 
z drugimi neenakostmi, podreprezentiranostjo, z odsotnostjo v politiki 
in drugje ter obstoječimi miti in stereotipi o tem, kje je njeno mesto.

Meta Žitko, Postojna: Vloga ženske v današnji 
družbi se je bistveno spremenila. Sodobna ženska 
je neodvisna, emancipirana, izobražena. Hkrati 
pa je današnja ženska veliko bolj obremenjena 
kot pred leti. Družbeni sistem ji nalaga veliko ob-
veznosti (službo, družino, dom). Sicer pa se v naši 
občini ponašamo z veliko ženskami, ki so aktiv-
ne v gospodarski, družbeni in politični sferi, kar 
je razveseljivo in pomembno dejstvo. Dokazuje 

namreč, da so ženske lahko kos tudi najzahtevnejšim poklicem in da 
so uspešne tudi na najodgovornejših vodilnih mestih. Še vedno pa so 
ženske na svojih delovnih mestih za enako delo žal v povprečju manj 
plačane kot moški.

anketa

Kakšen je položaj žensk v današnji družbi?

Sama imam srečo in se pri svojem 
delu ne srečujem z diskriminacijo ali 
s stereotipi nič bolj kot v vsakdanjem 
življenju.«

Marina Rebec spolne diskriminacije 
na delovnem mestu ne občuti. Pre-
pričana je, da je vse odvisno od po-
sameznikovega spoštovanja drugih. 
»Me pa zmotijo seksistične opazke 
na račun žensk, ko so dolžina krila, 
dekolte ali višina pet bolj pomemb-
ni od same vsebine razprave. Zelo 
me je zmotil tudi postojnski primer, 
ko so bile novinarke označene kot 
kokošji harem. Tovrstne opazke so 
v vsakem pogledu neprimerne in 
ne sodijo nikamor, ne v zasebni, še 
manj pa v javni prostor.« Na Obči-
ni Postojna sta sicer zaposleni kar 
dve tretjini žensk. Rebčeva vendarle 
meni, da je najbolj zdravo delovno 
okolje tisto, kjer je zastopanost obeh 
spolov enakomerna.

S številnimi spolnimi stereotipi se 
srečuje Patricija Može, in sicer pred-
vsem pri delu z družinami iz patri-
arhalnih kultur. Ženske iz teh družin 
tudi v Sloveniji ostajajo doma, skrbijo 
za družino in otroke, se redkeje za-
poslujejo in težje vključujejo v druž-
beno življenje. »Kultura, vera in eko-
nomska neenakost žensk vzdržujejo 
patriarhalno razmišljanje, ki onemo-
goča boljše vključevanje žensk, za-
vira asimilacijo in zaposlitvene mo-
žnosti žensk na trgu delovne sile.« 
Na CSD opažajo tudi to, da je odziv 
moških na zavrnitev neke pravice, 
ki jo izreče strokovna delavka, bolj 
oster in napadalen kot takrat, ko je 
postopek vodil strokovni delavec.

Izzivi za prihodnost

Čaka nas še veliko dela na vseh po-
dročjih, meni ravnateljica Višje šole 
Postojna Nada Vadnov, saj se po 
njenem mnenju poskuša že prido-
bljene pravice žensk vedno znova 
zmanjševati. »Problematični sta 
predvsem področje prekarnih za-
poslitev mladih žensk in področje 
oskrbe starajočega se prebivalstva, 
saj revščina grozi zlasti starejšim 
ženskam z nizkimi dohodki,« ugo-
tavlja. Direktorico Zdravstvenega 
doma Franca Ambrožiča Postojna 
Ireno Vatovec pa v tem kontekstu 
skrbi področje družinskega življe-
nja in uveljavljanje enakopravnosti 
v partnerskem odnosu. Veliko dela 
imamo po njenem mnenju tudi pri 
zakonodaji, predvsem na področju 
pravic do očetovskega dopusta.

Direktorica Centra za socialno delo 
Postojna (CSD) Patricija Može meni, 
da smo ob podatkih SGF upravičeno 
ponosni. Opaža večjo vključenost 
moških v skrb za otroke, nekaj dela 
pa nas po njenem mnenju čaka še 

na področju dela, znanja, denarja, 
moči, zdravja in nasilja. »Predvsem 
si želim, da tako ženske kot moški ne 
bi bili več žrtve tako imenovane he-
gemonske moškosti, ki se povezuje 
s fizično močjo, heteroseksualno-
stjo, avtoritativnostjo in neodvisno-
stjo.« Podatki o nasilju nad ženskami 
so zaskrbljujoči, saj naj bi v Sloveniji 
do svojega 15. leta eno od oblik na-
silja doživela vsaka druga ženska, pri 
čemer je nasilnež največkrat moški. 
»Prisotno je v vseh kulturah in druž-
benih slojih, in ne zgolj med revnimi 
ali slabše izobraženimi osebami, kot 
ljudje pogosto zmotno mislijo,« raz-
kriva direktorica CSD.

Tudi direktorica Zdravstvenega 
doma ne more mimo nasilja nad 
ženskami. To je tudi povod za raz-
lične bolezni, vendar prijav spolnega 
nasilja nimajo. »Kar pa ne pomeni, 
da ga ni,« pristavlja Vatovčeva. »Pri 
ženskah je več depresij, ki so lahko 
povezane z obremenitvami in s stre-
som, hitreje tudi poiščejo pomoč,« 
opaža družinska zdravnica. »Moški 
si vzame čas zase, kadar ga potre-
buje, ženska pa ne. »Moški v stresu 
gre v družbo, ženska pa sebe vedno 
postavlja na zadnje mesto.«

Poslanka v Državnem zboru (DZ) RS 
Erika Dekleva pozdravlja podatek 
SGF, ki po njenem mnenju dokazu-
je napredek predvsem na področju 
zaposlenosti žensk, zastopanosti v 
vrhu politike ter razvitem sistemu 
javnega otroškega varstva in pod-
pornih storitev. Ob tem ugotavlja, da 
ostaja prostor za izboljšanje pred-
vsem pri enakomernejši razdelitvi 
skrbstvenega in gospodinjskega 
dela ter izpostavlja resolucijo o na-
cionalnem programu za enake mo-
žnosti žensk in moških do leta 2020 
s področij, ki predstavljajo ključne 
izzive za prihodnost. To so enaka 
ekonomska neodvisnost, usklaje-
vanje poklicnega in zasebnega oz. 
družinskega življenja, družba znanja 
brez spolnih stereotipov, nasilje nad 
ženskami ter enakost spolov v zuna-
nji politiki in mednarodnem razvoj-
nem sodelovanju.«

Poslanka poudarja med izzivi za 
prihodnost še zastopanost žensk v 
gospodarstvu in tudi v politiki. »Po 
Zakonu o enakih možnosti, ki pred-
pisuje minimalni delež oz. kvote, se 
ta izboljšuje. V aktualni sestavi DZ je 
37 poslank, v odhajajoči vladi pa 8 
ministrov in 8 ministric,« pravi De-
kleva. Prepričana je, da potrebujemo 
za boljšo zastopanost žensk zakon-
sko uravnavanje. Tega bo treba v 
prihodnje prenesti tudi na gospo-
darstvo.

Besedilo: Mateja Jordan; fotografije: 
Mateja Jordan, osebni arhivi.
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Polno življenje v času abstinence

17. marca je bila čitalnica postojnske knjižnice napolnjena do zadnjega 
kotička. Gostila je namreč srečanje pod naslovom Polno življenje v času 
abstinence s sklopom brezplačnih strokovnih predavanj na temo alko-
holizma in abstinence. Sovpadalo je z vseslovensko akcijo 40 dni brez 
alkohola.

Nosilci s pridruženimi partnerji namreč vabijo v času akcije k različnim 
oblikam solidarnosti in opozarjajo na problematiko alkohola v naši druž-
bi ter s tem tudi aktivnega iskanja pomoči in podpore tistim, ki prepo-
znajo svoj problem. Prireditev, ki jo je pripravilo Društvo zdravljenih 
alkoholikov Postojna v sodelovanju z Zvezo Klubov zdravljenih alko-
holikov Slovenije, je bila namenjena tudi širši javnosti. Udeležence sta 
najprej pozdravila predsednik Zveze Klubov zdravljenih alkoholikov Slo-
venije Friderik Lapanja in predsednik Društva zdravljenih alkoholikov 
Postojna Janez Škodič.

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna deluje nepretrgoma že 45 let in si 
iz leta v leto prizadeva za aktivnosti na področjih, ki vplivajo na vsesplošni 
dvig kakovosti življenja tako njihovih članov kot tudi širše. Čeprav že vrsto 
let deluje brez strokovnega terapevta (ki ga vsekakor pogreša), se kot do-
bro organizirana skupina povezuje z vsestransko koristnimi, predvsem pa 
strokovnimi vsebinami na lokalni in regionalni ravni. Eden od ciljev je tudi 
povezovanje s širšo javnostjo, da jo na tak način seznanja s svojim delo-
vanjem. Problematika alkoholizma oziroma odvisnosti od alkohola (klasi-
ficirana kot kronična bolezen) je namreč pereč svetovni problem. Slovenci 
se žal že dolgo uvrščamo zelo visoko. Dejstvo je, da je možnosti za zdra-
vljenje odvisnosti dovolj in da abstinenca ni cilj sam po sebi, temveč je pri-
ložnost za začetek novega, boljšega življenja. O odvisnosti od alkohola je 
najprej predavala Janja Milič, dr. med., spec. psihiatrije. Zanimiva preda-
vanja so v nadaljevanju predstavljala različna področja in vidike vzdrževa-

preventiva

Na presejalno mamografijo v Postojni  
bo povabljenih šest tisoč žensk

Tik pred mednarodnim praznikom žena, 7. marca, je v Postojno prispela 
mobilna enota državnega presejalnega programa za raka dojk DORA. Od 
marca do avgusta bo vabilo na presejalno mamografijo dobilo šest tisoč 
žensk iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica v starosti od 50 
do 69 let. Odgovora, zakaj se je pred dvema letoma v Postojni vabilu od-
zvala le dobra polovica žensk, ne poznamo. Glede na pomen zgodnjega 
odkrivanja raka dojk upamo, da se ozaveščenost tudi na našem področju 
povečuje in da letos ne bomo zaostajali za državnim povprečjem, ki je 
lani doseglo že 76-odstotno odzivnost. Raziskave namreč dokazujejo, da 
zgodnje odkrivanje raka dojk zmanjša umrljivost za to boleznijo.

Tako kot drugod po svetu je tudi v 
Sloveniji rak dojk najpogostejši rak 
pri ženskah. Na leto zboli več kot 
1.200 žensk, pojavnost pa še nara-
šča. Za rakom dojk lahko zboli vsa-
ka ženska, najpogosteje pa zbolijo 
po 50. letu. Raka dojk lahko dovolj 

zgodaj odkrivajo z rentgenskim sli-
kanjem dojk oziroma mamografijo, 
ki jo omogoča državni presejalni 
program DORA. Namenjen je žen-
skam med 50. in 69. letom starosti. 
Presejalna mamografija je rent-
gensko slikanje dojk pri ženskah, ki 

nimajo nikakršnih opaznih znakov 
raka dojk, so pa v življenjskem ob-
dobju, ko mnoge zbolijo za tem ra-
kom. S presejalno mamografijo je 
mogoče odkriti bolezenske spre-
membe v dojki, ko jih ženska ali 
njen zdravnik še ne moreta zatipati 
in znaki bolezni še niso vidni. Če 
raka dojk odkrijejo v zgodnji fazi, je 
verjetnost za uspešno zdravljenje 
velika. Preživetje pri tej vrsti raka 
je namreč odvisno od velikosti tu-
morske mase.

Program, ki so ga začeli izvajati 
aprila 2008 v stacionarni enoti na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana, se 
je postopno širil in zdaj ima mo-
žnost presejalnega programa vsaka 
ženska v Sloveniji. Od začetka de-
lovanja programa DORA do konca 
lanskega leta je bilo izvedenih več 
kot 280 tisoč presejalnih mamo-
grafij, odkrili pa so več kot 1900 
rakov dojk. Cilj programa DORA 
je, v presejani populaciji zmanjšati 
umrljivost žensk za rakom dojk za 
25 do 30 odstotkov.

V prvi krog slikanja, ki je poteka-
lo v mobilni enoti Postojna v letu 
2016, je bilo povabljenih nekaj več 
kot 5.000 žensk. Slikanja se je ude-
ležilo le 2.834 žensk (54 odstot-
kov), kar je precej pod slovenskim 
povprečjem. Od vseh žensk, ki so 
se udeležile slikanja, jih je 128 po-
trebovalo dodatne preiskave, ker 
so zdravniki radiologi pri odčitava-

nju mamografskih slik videli spre-
membe na dojki. Pri 12 ženskah so 
odkrili raka dojk.

Sodelavci programa Dora pozi-
vajo vse ženske, ki so ali bodo 
prejele vabilo na presejalno ma-
mografijo, da se odzovejo va-
bilu. Za pregled ne potrebujejo 
napotnice. S seboj naj prinesejo 
le vabilo, kartico zdravstvenega 
zavarovanja z urejenim osnovnim 
zdravstvenim zavarovanjem v Re-
publiki Sloveniji in osebni doku-
ment. Za pregled ni čakalne vrste, 
opravile ga bodo ob uri, ko so na-
ročene. Če jim termin slikanja ne 
ustreza, se lahko prenaročijo prek 
elektronskega naslova dora@on-
ko-i.si, spletnega mesta https://
dora.onko-i.si ali na brezplačni 
telefonski številki 080 27 28 vsak 
delavnik med 9. in 12. uro.

Presejalno mamografijo v mobilni 
enoti programa DORA opravlja-
jo posebej izobraženi radiološki 
inženirji z Onkološkega inštituta 
Ljubljana. Ta je nosilec državnega 
programa zgodnjega odkrivanja 
raka dojk DORA. Mamografske sli-
ke odčitavajo zdravniki radiologi, 
udeleženke pa so o izvidih obve-
ščene dokaj hitro. Če so potrebne 
dodatne preiskave, jih opravijo na 
Onkološkem inštitutu.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Foto 
Atelje Postojna.

nja abstinence. Družinska terapevta Aleksandra in Klemen Klopčič sta 
osvetlila življenje zakoncev v času abstinence, Špela Urbanc je osvetlila 
spolnost in spolno disfunkcijo ter zdravo prehrano, Tina in Klemen Jakše, 
prof. športne vzgoje, pa sta pripravila predstavitev o telesni aktivnosti v 
času abstinence. Prireditev se je zaključila z video predavanjem, ki ga je 
na temo skrbi za duhovne ravni življenja pripravila Ksenija Malia Leban, 
vsestransko angažirana predavateljica na področju zdravstvenih vsebin.

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna je v svojem letaku zapisalo po-
menljivo sporočilo: »Smo skupina prijateljev, ki smo iz razbite posode na-
redili novo celoto. Ta celota pa zdaj vse dobro in kritično vsrkava vase in 
se razliva k ljudem, ki še vedno sestavljajo koščke razbite posode svoje 
osebnosti.« Z veliko mero spodbudnih vsebin in sporočil je društvo tudi 
tokrat zadovoljno sklenilo še eno uspešno izpeljano srečanje.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv knjižnice.

Po dveh letih se je ob Bolnišnici Postojna za nekaj mesecev spet nastanila 
mobilna enota državnega presejalnega programa za raka dojk DORA.

O odvisnosti od alkohola je najprej predavala Janja Milič, dr. med., 
spec. psihiatrije
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izobraževanje

Si nezaposlen/-a in star/-a do 29 
let? Bi rad/-a izvedel/-a več o svo-
jih pravicah iz delovnega prava? Te 
zanima pomen boja za delavske 
pravice? S temi vprašanji so čla-
ni nevladne organizacije Pekarna 
Magdalenske mreže Maribor po-
vabili v začetku marca v Mladinski 
center Postojna mlade, ki iščejo po-
moč za uresničitev svoje poslovne 
poti. 9. marca so pripravili uvodno 
srečanje programa »Združimo se!«. 
Nekje do sredine aprila (o točnih da-
tumih se sproti dogovarjajo z ude-
leženci) bodo izvedli enajst brez-

plačnih delavnic, s pomočjo katerih 
bodo mladi spoznali sodobne obli-
ke življenja in dela. Med drugim na-
črtujejo delavnice o participativni 
ekonomiji, pravni zakonodaji, digi-
talnem fabriciranju, vodja progra-
ma Urška Breznik pa poseben po-
udarek namenja tudi zadružništvu. 
Prav takšna članska organizacija je 
namreč uspešna alternativa klasič-
nim podjetjem. »Zadruge so bolj 
odporne na ekonomske krize in v 
delovno okolje vnašajo demokra-
tična načela,« pravi Urška Breznik. 
»V Sloveniji imamo dolgo tradicijo 

»Združimo se!«

Od začetka marca do sredine aprila poteka v Mladinskem centru Postoj-
na brezplačno usposabljanje za mlade, ki iščejo nova znanja o sodobnih 
oblikah zaposlitve. Udeleženci izobraževanja, ki ga ponujajo nevladne or-
ganizacije Pekarna Magdalenske mreže Maribor, bodo spoznali, da za njih 
obstaja več kot skok v negotovost samostojnega podjetništva.

zadružništva, a se na to danes po-
zablja,« dodaja. V sklopu delavnic 
bodo udeleženci spoznali delova-
nje zadrug in podlago za njihovo 
ustanovitev. Nevladna organizacija 
se v Mariboru povezuje z obstoje-
čimi zadrugami in tako ponudi tudi 
praktično usposabljanje, ki lahko 
vodi do zaposlitve. »Mnogi se bo-
jijo postati člani zadrug, saj takšnih 
oblik organizacij ne poznajo dobro. 
Mi skušamo predvsem izobraževa-
ti,« še sporoča Urška Breznik. Izpo-
stavila je, da članske organizacije 
nastajajo predvsem na področju 
humanizma: »Izstopajo npr. pre-
vajalske zadruge, saj so prevajalci 
pogosto izkoriščani; nastajajo tudi 
oblikovalske, produkcijske in arhi-
tekturne zadruge. Veliko zanimanja 
je na področju reciklaže, torej v traj-
nostnih in družbeno odgovornih 
panogah.«

Na Postojnskem sicer poznamo 
kmetijske zadruge, in vendar ravno 

tu deluje Razvojni inštitut za social-
no ekonomijo, ki se ukvarja prav s 
skupnostnimi oblikami delovanja na 
ekonomskem področju. Udeleženci 
postojnskih delavnic so imeli z de-
lodajalci - s samostojnimi podjetniki 
slabe izkušnje ali pa so bili ujeti v za-
čaran krog predavanj o življenjepi-
sih na Zavodu za zaposlovanje.

V Mladinski center Postojna prihaja 
trenutno sedem udeležencev delav-
nic. Ob koncu usposabljanja bodo 
prejeli potrdilo. Pogoj za prijavo na 
razpis za program »Združimo se!«, 
ki ga sofinancirata Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada, je bila starost do 
29 let. Toda ker so delavnice javne 
narave, Pekarna Magdalenske mre-
že nanje vabi vse, ki jih usposablja-
nje zanima. Več informacij boste 
prejeli po elektronski pošti – pišite 
na infopeka@infopeka.org.

Jaka Zalar

aktualno

Slovenski državni gozdovi s prvimi 
dolgoročnimi pogodbami za dobavo lesa

V prvem marčevskem tednu je družba Slovenski državni gozdovi v Postoj-
ni podpisala prve dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sorti-
mentov. Predelovalcem in žagarjem v Sloveniji naj bi tako zagotovili trajno 
in stabilno oskrbo z lesom, izvajanje pogodb pa bo nadzirala posebna ko-
misija, pojasnjuje glavni direktor družbe Zlatko Ficko.

»Namen ustanovitve družbe Slo-
venski državni gozdovi je bil med 
drugim pomagati propadli lesno-
predelovalni industriji oz. domačim 
proizvajalcem, ki se s tem ukvar-
jajo,« pojasnjuje sogovornik. V 20 
mesecih poslovanja so iskali različ-
ne oblike pomoči za dobavo suro-
vin. »Ugotovili smo, da je treba pre-
delovalcem zagotoviti dolgoročne 
pogodbe, na osnovi katerih bodo 
za več let preskrbljeni z lesom, in ne 
bodo vsako leto odvisni od razpi-
sov in dražb.«

Kot poudarja Ficko, Slovenski dr-
žavni gozdovi upravljajo 20 od-
stotkov gozdnih površin v Slove-

niji, preostalo so zasebni gozdovi. 
»Zaradi majhnosti torej ne more-
mo zagotoviti celotne količine, ki 
jo žagarji oz. predelovalci potrebu-
jejo.« Zato je treba po njegovi oce-
ni v prihodnje poiskati rešitev, da 
bi spodbudili in maksimiziral tudi 
sečnjo, spravilo in prodajo lesa za-
sebnih gozdov.

Dolgoročne pogodbe so po Ficko- 
vih besedah pomembne zato, ker 
zagotavljajo stalen vir lesa, s tem pa 
bo družba izpolnila tudi cilj, ki ji ga 
je ob ustanovitvi naložila država, da 
se pripomore k obnovi lesno-prede-
lovalne industrije s stalno in stabilno 
dobavo lesne surovine.

Podpis prve dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov.

Slovenski državni gozdovi so po 
Strletovih pojasnilih postavili več 
kriterijev, upoštevanih pri preučeva-
nju ponudb. Ponudniki morajo tako 
med drugim imeti predelavo lesa 
(ne le registrirane), kar so morali tudi 
dokazovati. “Želeli smo, da bodo les 
dobili tisti, ki ga res predelujejo,” je 
poudaril.

Na razpis je sicer prispelo 195 po-
nudb, od tega je bilo 152 ustreznih. 
Povpraševanje je močno preseglo 
ponudbo - doseglo je namreč 2,35 
milijona kubičnih metrov, družba pa 
bo po teh pogodbah letos prodala 
670.000 kubičnih metrov lesnih sor-
timentov.

Slovenske gozdove sta v zadnjem 
času prizadeli dve nesreči. Lani je bil 
to lubadar, ki se je premnožil v veli-
kih količinah. Kot pravi sogovornik, 

so lani v državnih gozdovih, poško-
dovanih po lubadarju, posekali okoli 
530 000 kubičnih metrov in tako po-
skrbeli za sanacijo.

V decembru je slovenske gozdove 
prizadel vetrolom, ki je porušil okoli 
2,2 milijona kubičnih metrov lesa, 
od tega polovico v zasebnih, polovi-
co v državnih gozdovih. Sogovornik 
pravi, da sanacija poteka; posekali 
so več kot 100 tisoč kubičnih me-
trov po vetru poškodovanih dreves. 
Velike težave pa jim povzroča no-
vozapadli sneg, kajti kot pravi sogo-
vornik: »Bolj kot uspešna sanacija je 
za nas pomembna varnost ljudi, ki 
to sanacijo izvajajo.« Zaradi obilne-
ga snega bo ta zamujala za približno 
dva meseca.

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; 
fotografija: Valter Leban.

Prenova viadukta Ravbarkomanda

Dars v teh dneh že nadaljuje obnovitvena dela na avtocestnem omrež-
ju. Viadukt Ravbarkomanda obnavljata Kolektor CPG Nova Gorica in 
CPK, dela pa naj bi bila zaključena v septembru. Dars obljublja precej 
krajšo delovno zaporo od lanske in tudi začasni pasovi bodo nekoliko 
širši kot lani. 

Dars je lansko jesen po dobrih šestih mesecih zaključil obnovitve-
na dela na avtocestnem odseku Unec–Postojna. Letos bo izvedel še 
drugo fazo – prenovo viadukta Ravbarkomanda. Zato promet na pri-
bližno enem kilometru avtoceste že poteka po polovici viadukta, po 
dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Izvajalci so začeli z deli 
na levem objektu (v smeri proti Ljubljani). Večina obnovitvenih del bo 
namreč potekala na tem delu viadukta, nato pa se bodo premaknili na 
njegovo desno stran, kjer jih čaka še nekaj sanacijskih del. V lanskem 
letu jih niso mogli zaključiti zaradi zimskih razmer. Vrednost obnove 
je 28 milijonov evrov.  

Ester Fidel
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gospodarstvo

Nekdanji lastnik, idrijski koncern 
Kolektor, se je pred štirimi leti odlo-
čil poiskati strateškega partnerja za 
postojnski Liv, saj so člani združenja 
ugotovili, da zastavljenih ciljev na 
področju sanitarne tehnike kratko-
ročno ne bodo mogli izpolniti. Pod-
jetju Fluidmaster iz Kalifornije se je 
lokacija v Postojni zdela zanimiva 
kot osnova za širitev aktivnosti po 
Evropi.

»Ameriški lastnik je skoraj v celoti 
izpolnil obljubo, da se struktura za-
poslenih in vodstva ne bo spremi-
njala, razen v podrobnostih, ki so se 
v okviru reorganizacije dogajale v 
globalnem sistemu Fluidmastra,« je 
povedal direktor Aleksandar Bo-
gunović in spomnil, da je Uroš Li-
kar odšel sporazumno, ker položaja 
generalnega direktorja v organigra-

Fluidmaster Postojna:  
iz rdečih številk v polmilijonski dobiček

Podjetje Kolektor Liv s sedežem v Postojni, ki ga je leta 2014 (sicer v rdečih 
številkah) odmevno prevzel ameriški Fluidmaster, posluje v zadnjih letih 
stabilno, struktura zaposlenih in vodstva pa se ni bistveno spremenila. Po 
mnenju direktorja Aleksandra Bogunovića je tudi z dražjo delovno silo 
mogoče ustvariti kakovostne izdelke, ki so dostopni za trg in omogočajo 
pozitivno poslovanje.

mu podjetja Fluidmaster Postojna 
tako rekoč ni več.

Cena še vedno skrivnost, 
sinergije obojestranske

Ob prevzemu je bila cena skrivnost 
in tudi štiri leta pozneje sogovornik 
o tem, koliko so Američani odšteli 
za postojnsko podjetje, molči. »Za-
radi same politike podjetja cena še 
vedno ostaja skrivnost. Tako se je 
odločil lastnik,« pojasnjuje. Pove, da 
sta Fluidmaster in Kolektor Liv našla 

obojestranske sinergije. Američani 
so pridobili nov trg in prepoznav-
nost v Evropi, Liv pa številne tehno-
loške izboljšave, kar se odraža tudi 
v rezultatih.

»Z vsemi prevzemi po Evropi se 
je naša ponudba izdelkov izredno 
povečala. Smo finančno stabilni in 
imamo podporo pri investicijah. 
Lahko rečem, da smo ekonomično 
zelo konkurenčni in imamo pred 
drugimi kar precej prednosti.«

Kolektor Liv je bil eno od dveh po-
djetij v skupini v rdečih številkah. 
Po sogovornikovih besedah je sa-
nacija zahtevala izredno trdo delo, 
a je obrodilo sadove. »V zadnjih 
letih smo izgubo v višini skoraj 1, 
8 milijona evrov na letni ravni (po 
podatkih baze Bonitete.si za leto 
2014) v letu 2016 zmanjšali na 
manj kot 380 tisoč evrov, lani pa 
smo ustvarili več kot pol milijona 
evrov pozitivnega dobička,« pove 
Bogunović. Po njegovih besedah 
sodelujejo s preostalimi deli v kom-
pleksu nekdanjega Liva – Kolektor 
ATP, Kolektor Orodjarna, Tajfun in 

Liv Kolesa – v različnih pogledih. 
»Imamo zelo dobro Orodjarno, s 
katero si pomagamo pri okvarah 
orodij, Liv Kolesa pa je naš dobavi-
telj za določene polizdelke za po-
dometne kotličke.«

Tehnološkemu razvoju namenjajo v 
Fluidmastru veliko pozornosti: prav-
kar razvijajo nov izdelek, podome-
tni izplakovalnik. »To je velik projekt, 

govorimo o letih,« pravi sogovornik 
in izpostavi tudi skrb za okolje. Pove, 
da so v dveh letih, odkar je zasedel 
direktorsko mesto, naredili proizvo-
dnjo vitkejšo, učinkovitejšo, največji 
izziv pa je bilo zanj premoščanje za-
skrbljenosti delavcev. »Veliko dela-
mo z ljudmi, izvajamo usposabljanja 
tako na managerski kot na tehnični 
ravni in obnovitvenih izobraževa-
njih za delavce. Trudimo se na vseh 
področjih.«

Bogunović: v naslednjem 
desetletju podvojena rast 
prodaje

Po vrnitvi iz Mehike v svoj rojstni 
kraj si Bogunović prizadeva doka-
zati, da je tudi z dražjo delovno silo 
mogoče narediti kompetenten izde-
lek, ki je dosegljiv za trg in še vedno 
omogoča pozitivno poslovanje. »V 
primerjavi z Mehiko so ljudje v Slo-
veniji v nekakšnem krču. Treba jih je 
nekoliko sprostiti, jim pokazati, da 
ni vse tako črno, da je bodočnost 
svetla. 35-odstotna rast prodaje na 
postojnski lokaciji in tudi v Fluidma-
stru Evropa je ogromna in se bo v 
naslednjih desetih letih podvojila,« 
je prepričan Bogunović.

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; 
fotografija: Valter Leban

Finančni podatki 2016                                      Vir: bonitete.si

Celotni prihodki 23.961,482
Čisti poslovni izid leta -379,932
Število zaposlenih 192
Dodana vrednost na zaposlenega 33.897,38
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega 1.406,13

Stečajni postopek nad Pekarno Postojna
V zadnjih mesecih vse bolj negotova situacija Pekarne Postojna se je 20. 
marca zaključila z objavo stečaja. Podjetje z 52 zaposlenimi zaenkrat še 
posluje, a zaradi prezadolženosti nima prave perspektive. Stečajni upravi-
telj Rok Felicijan Pristovšek se zato trudi, da bi čim prej pridobil najemnike; 
nekaj ponudb iz lokalnega okolja je že imel. 

Pekarna Postojna – podjetje z več kot 60-letno tradicijo – se je že dlje časa 
soočala z likvidnostnimi težavami, ki jih ni zmogel razrešiti niti novi direk-
tor. Po štirih mesecih na čelu podjetja je tako Peter Sikošek sam predlagal 
stečaj. Pred njim ga je zadnjih nekaj let vodil Pavel Lah. 

Pekarna Postojna je skozi desetletja večkrat zamenjala lastnike; najdaljše, kar 
26 let dolgo je bilo Mlinotestovo obdobje. V zadnjih treh desetletjih pa se je iz 
lokalnega podjetja razvila v vseslovensko podjetje z dvema poslovnima eno-
tama, v Postojni in Mariboru. S svojimi pekovskimi izdelki je oskrbovala skoraj 
dve tretjini slovenskega trga; največ so prodali v velikih trgovskih centrih, 
hotelom in gostilnam, oskrbovali pa so tudi javne porabnike, kot so šole in 
vrtci. Pekarna Postojna je v svoji zgodovini preživela mnoge družine na Po-
stojnskem. Ob stečaju je dobilo odpoved 34 delavcev iz postojnske enote. 

Najresnejši potencialni najemnik jih je žal pripravljen ponovno zaposliti 
največ 15. Ali gre za podjetje Vopex, nam do zaključka redakcije ni uspelo 
izvedeti, saj direktor Miroslav Mitrović na naše vprašanje ni želel odgovoriti. 

Mateja Jordan

V Fluidmastru namenjajo veliko pozornosti tehnološkemu razvoju.

Direktor Aleksandar Bogunović.

Pekarna z več kot 60-letno tradicijo je pristala v stečaju.
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čena z obeliskoma. Zgrajena je bila 
v 17. stoletju – prvič omenjena leta 
1665, medtem ko je zvonik dozi-
dan 1682. Ob koncu 18. stoletja so 
jo predelali v poznobaročnem slo-
gu in leta 1878 povišali zvonik, štiri 
leta pozneje so dodali nove orgle. Pri 
cerkvi je bila leta 1703 ustanovljena 
kuratna kaplanija, 1840 pa župnija. 
Pred fasado, zaključeno s trikotnim 
čelom, stoji zvonik, katerega zvonica 
se je nekoč kot vhodna lopa odpirala 
s tremi kamnitimi vhodi; pozneje sta 
bila stranska zazidana. Kapitel bifore 

na zahodni strani ima vklesano letni-
co 1682, zvonik, katerega vogali so 
okrepljeni s kamnitimi šivanimi ro-
bovi, se zaključi z neogotsko korena-
sto streho. V ladjo, pokrito z zrcalnim 
okrašenim obokom, vodita ločena 
kamnita portala. Pevski kor sloni na 
kamnitih toskanskih stebrih, naspro-
ti stojijo trije oltarji stebernega tipa, 
izdelani leta 1882 v baročnem slogu, 
vanje pa so prenešeni kipi s starih 
oltarjev. V niši osrednjega oltarja sto-
ji kip sv. Jakoba Starejšega, tega ob 

Studeno

tu živimo

Studeno je največja podgorska vas, ki leži 580 do 600 m nad morjem, na 
razgibanem položnem kraškem svetu ob vznožju Nelce (713 m) in Sv. Lo-
vrenca (1019 m). Vaščani še vedno delijo vas na »Dulen konc«, razvlečeno 
naselje obcestnega tipa, in nad klancem umeščen «Guren konc«. Najsta-
rejši, tesno pozidan vzhodni del, kjer so šolsko poslopje, kulturni dom in 
pokopališče s cerkvijo, imenujejo Kotanje. Pod vasjo je plast flišnega predela 
in tam poniknejo v dostopne jame na zakraselem svetu postojnske gmajne 
trije izviri oziroma studenci – Divji potok, Ponikve in Potok v Jelovcu.

Sprehod skozi čas

Najdbe izkopavanja arheologov leta 
1976 so potrdile obstoj naselbine že 
v mlajši železni dobi, med 5. in 3. stol. 
pr. n. št.; našli so tudi rimskodobne 
predmete. Mogočna srednjeveška 
utrdba na griču je bila zgrajena kot 
samostanski dvor cistercijanske-
ga samostana iz Stične in je služila 
predvsem kot utrdba in skladišče 
za pretovarjanje soli in vina na poti 
od morja v notranjost. Samostan je 
obdržal posest vse do ukinitve leta 
1784. Ob koncu 15. stoletja so dvor 
utrdili z visokim obzidjem in s štirimi 
vogalnimi obrambnimi stolpi v proti-
turški tabor. Dobrih 300 m vzhodno 
od Tabora (na skalni vzpetini, ime-
novani Ostrog) je stala močna utrd-
ba z obrambnimi stolpi, kjer so nad-
zorovali promet po nekdanji rimski 
cesti. Tam so odkrili žarne grobove 
in lončevino, vendar so najdišče v 
preteklosti uničili, ker so ga upo-
rabljali kot priročni kamnolom. Na 
Taboru naj bi življenje obstalo šele 
konec 18. stoletja, saj je tudi v ljud-
skem izročilu ostala pripoved, da je 
v fevdalnem obdobju stala v stavbi 
»kašča«, kamor so nosili shranjevat 
desetino pridelka.

V obdobju največjega razmaha fur-
manstva sta na vasi obratovali dve 
gostilni s prenočišči, »Pri Milavcu« in 
»Pri Kobalu«. Obe sta bili ustanovlje-
ni približno leta 1840, pred sto leti pa 
sta se jima pridružili še gostilni »Pri 
Webru« in »Pri Turku«. Skupno je is-
točasno delovalo največ šest »ošta-
rij«. Najpomembnejša dejavnost je 
bila gozdarstvo; Studenčani so bili 
poznani po orehovem lesu, najbolj 
iskanem za prestižno notranjo opre-
mo ladij. Na prelomu stoletja je bilo 
na vasi 25 parov volov in 12 parov 

konj, stalno zaposlenih s furman-
skimi posli. Skupno so našteli 50 
krav mlekaric in vsaj še enkrat toliko 
glav ostale živine, naselje pa je štelo 
preko 600 prebivalcev. Za potrebe 
prevozništva sta imela dva kovača 
in dva kolarja polne roke dela, med 
ostalimi obrtniki so bili še trije se-
dlarji, dva mizarja, dve šivilji, osem 
tesačev in štirje oglarji. Med neprija-
vljenimi obrtniki, ki so si z dodatnimi 
deli pomagali do zaslužka, so bili še 
izdelovalci lesenih obročev za sode. 
Prodajale so se tudi pletene košare. 
Te so večkrat tudi polne potovale 
na obalo. Med kmetijskimi izdelki je 
bil zelo iskan fižol – leta 1916 so ga 
Studenčani samo v Trst zvozili 50 
»kvintalov« (5 ton); dnevno so od-
dajali 500 litrov mleka. Te zelo ve-
like številke zbudijo spoštovanje do 
takratnih prebivalcev in njihovih pri-
dnih rok, obenem pa nam dajo sluti-
ti, kako težaško vsakdanje opravilo je 
bilo preživljanje številčnih družin.

Studenčani so bili od nekdaj bolj 
povezani s trgovanjem in furman-
stvom kot z živinorejo. Vendar je bila 
živina, predvsem voli in konji, poleg 
prehrambenih izdelkov, najbolj do-
nosna »šverc roba« v obdobju med 
obema vojnama. Iznajdljivi doma-
čini so večkrat podkupili italijansko 
finančno službo, nameščeno v še 
danes stoječi zgradbi na vhodu v 
vas, in lahko bi rekli, da so bili posli 
utečeni.

Cerkev sv. Jakoba 
Starejšega

Sv. Jakob je zavetnik kmetov in ro-
marjev. Cerkev v Studenem stoji v 
vzhodnem delu vasi. Na zahodni 
strani vodi do nje kamnit baročni 
porton, katerega slopa sta zaklju-

straneh spremljata kipa sv. Petra in 
Pavla. Stranska oltarja sta zasnovana 
kot par – v njem se nahajata kip De-
vice Marije in kip sv. Roka. Križev pot 
je po predlogah Josepha Fuhricha 
leta 1890 naslikal Heinrich Wettach. 
V prezbiteriju stoji lesen krstilnik v 
staronemškem slogu s konca 19. 
stol., orgelska lesena omara je bila 
izdelana leta 1878. Župnija Studeno 
obsega danes še vasi Strmca, Belsko, 
Bukovje, Gorenje in Predjama. Poko-
pališče z lično deset let staro mrliško 
vežico in obnovljenim podpornim 
zidom pa služi kot zadnji dom vašča-
nom Studenega, Strmce in Lohače. 
Leta 1968 se je s prispevki faranov in 
kreditom pri škofiji v Kopru opravilo 
veliko in zahtevno popravilo zvoni-
ka. Vsi, ki so kakorkoli prostovoljno 
sodelovali pri obnovi, so v zvonikove 
zidove za spomin vzidali steklenico s 
svojim podpisom oz. mislijo.

Cerkev sv. Lovrenca na Gori je kot 
romarska cerkev prvič omenjena leta 
1391. S pomočjo zagnanih domači-
nov je bila v celoti obnovljena pred 
15 leti, ko je kamnit zvonik na presli-
co dobil tudi nov zvon, težak 89 kg. 
Neorenesančni oltar sv. Lovrenca je 
bil postavljen leta 1901. Kot zanimi-
vost naj omenimo, da visi v cerkvi 
podarjena slika domačega slikarja 
Erika Lovka. Na vrh sv. Lovrenca se 
lahko povzpnemo po dveh glavnih 
pristopih - iz središča vasi pri Pela-
novi hiši ali po položnejši stezi iz so-
sednjih Gorenj. Pohodniško zelo obi-
skana točka z lepim razgledom že 14 
let pozdravlja na prvi novoletni dan 
udeležence Jakobovega pohoda.

Ker ima vas tri konce, ima tudi tri ka-
pelice. Najlepša je pred leti obnovlje-
na kapelica Lurške Matere Božje.

O izvoru imena Studeno
Studeno pomeni rusko mrzlo, zato je ime vasi po eni različici povezano 
s prvotnimi staroselci iz vzhodnega zemljepisnega področja. Po drugih, 
bolj verjetnih izročilih, je naselje dobilo ime po številnih studencih, ki 
izvirajo na celotnem vaškem okolišu. Ta voda naj bi ob jutrih odda-
jala »mrzloto«. Prvotno je naselje v zapisih leta 1162 in še enkrat 1177 
omenjeno kot Caltenveld (Caltenfeld), kar pomeni mrzlo polje. Takrat sta 
istrska grofa Majnhard in Albert podelila posest v Studenem, Strmci in 
Stranah stiški cerkvi in samostanu.

Cerkev sv. Jakoba Starejšega.
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Napoleonov vodnjak

V samem središču vasi so za časa 
Napoleona, leta 1809, zgradili vo-
dnjak, poznan kot Turkova štirna. 
Med drugimi so ga uporabljali tudi 
francoski vojaki. V laporju izkopana 
štirna meri slabih 9 m v globino in 
ima premer 3,5 m. Monolitne bloke 
lokalnega kamenja so zadelali z ilo-
vico in tako najdlje ohranjali vodo 
v štirni, na nadmorski višini 552 m. 

Leta 2004 so jo zgledno obnovili in 
opremili s pripadajočimi obvestilni-
mi tablami.

Število vaščanov upada

Studeno je od nekdaj veljalo za ve-
čjo vas na Pivškem, saj je imelo pred 
sto leti čez 600 prebivalcev, v popi-

su leta 1931 pa 476. Danes šteje vas 
295 prebivalcev. Miro Jenček, tri 
mandate predsednik KS in najboljši 
poznavalec dolgoletnih preobrazb 
življenja na vasi, me je presenetil s 
podatkom, da je v vasi morda preko 
40 praznih hiš. Te tudi v prihodnosti 
najverjetneje ne bodo dobile kup-
cev, saj so v dokaj slabem stanju. Vas 
je s svojo lokacijo za današnji način 
življenja dokaj nezanimiva. Zadnjo 
pravo gostilno so zaprli v 60. letih, 
na nekdanje tri trgovine so ostali le 
še spomini. Pravega kmeta na vasi 

ni, ob dobrem ducatu glav živine 
najdemo še nekaj koz in konj. Bolj 
prodorni so obrtniki in podjetniki, 
za vas velikega pomena. Kar dober 
ducat jih je in nekateri zaposlujejo 
večje število delavcev. Med številni-
mi zgodbami in anekdotami je za-
nimiva, kako so kmalu po prihodu 
telefona v vas (leta 1987) postavili na 
sredi vasi pravo telefonsko govorilni-
co. Kljub stalni zasedenosti je izzvala 
številne polemične komentarje. V 

lanskem letu so se poslovili od ve-
čjega števila vaščanov, ki so dočakali 
visoko starost. Trenutno je najstarejši 
Jože Simsič - Mejakov, letnik 1925.

Podružnično šolo Antona Globoč-
nika v Studenem obiskuje v petih 
razredih 14 učencev. Tudi v bodočih 
letih ni pričakovati večjega števi-
la teh, saj je v vrtcu, z lokacijo v isti 
zgradbi, 17 predšolskih otrok v staro-
sti dveh do šestih let.

Vodilni slovenski 
seizmolog

Renato Vidrih se je rodil 1957 v Po-
stojni in svojo mladost preživljal v 
domačem Studenem. Letos mineva 
8 let od njegove prezgodnje smrti. 
Po diplomi iz geologije na Fakulteti 
za naravoslovje in tehnologijo lju-
bljanske univerze je magistriral s po-
dročja seizmotektonike in doktoriral 
iz seizmologije, bil eden vodilnih 
slovenskih strokovnjakov s področja 
seizmologije ter dolgoletni direktor 
Urada za seizmologijo in geologijo 
na Agenciji RS za okolje. Vidrih je av-
tor nad 400 strokovnih in poljudnih 
člankov ter avtor in soavtor številnih 
knjig in kart potresnih ogroženosti 
Slovenije kot tudi urednik mnogih 
publikacij in knjig, širše poznan tudi 
zaradi svoje izjemne zbirke minera-
lov. Ta je bila s 3.500 primerki dolga 
leta razstavljena na domačiji v Stu-
denem, kamor se je redno vračal. Se-
izmološki slovenski stroki je postavil 
jasno vizijo in visoke standarde.

Društveno življenje

Leta 1902 ustanovljeno Gasilsko 
društvo Studeno se lahko pohvali s 
sesalno brizgalno črpalko, izdelano 
istega leta na Češkoslovaškem. Ta-
kšnih črpalk je bilo izdelanih samo 
deset. Uporabljala se je do leta 1960, 
za svečane priložnosti pa jo še vpre-
žejo z dvema paroma konj in pred-
stavijo širši publiki. V nadvse dejav-
nem društvu je včlanjenih preko 100 
prostovoljnih gasilcev.

Kulturno društvo Lipa Studeno 
praznuje letos 112 let obstoja. Ob 
ustanovitvi se je imenovalo Izobra-
ževalno društvo in bilo zelo konku-
renčno Gasilskemu društvu. Tudi 
to je prirejalo odrske uprizoritve, 
predvsem veseloigre, in prepevalo 
v pevskem zboru. Tekmovalnost, 
predvsem med cerkvenim in vaškim 
mešanim pevskim zborom, je trajala 
do 1. svetovne vojne, društvo pa je 
pod vodstvom legendarne Eliza-
bete - Betke Čuk, dolgoletne kul-
turno-prosvetne delavke, ponovno 
obnovilo dejavnost pod fašističnim 
pritiskom. Pomlajena igralska skupi-

na Betka, ki deluje v okviru društva, 
pripravlja še tretje dejanje veseloigre 
Kadar se ženski jezik suče, saj sta 
prvi dve presegli vsa pričakovanja 
in povezali med seboj tako vaščane 
kot igralsko skupino. Na odru se jim 
bo lahko pridružil 10-članski Moški 
pevski zbor Studeno. Pred nekaj leti 
je obudil dolgoletno tradicijo obstoja 
studenskih pevcev. Kot lahko prebe-
remo v knjigi Jamborska cesta, so 
imeli Studenčani na tem področju 
prvi organiziran pevski zbor.

Kaj bo jutri?

V preteklem desetletju so bila na 
območju vasi opravljena preneka-
tera večja dela, vendar na seznamu 
realnih želja še vedno ostajajo pre-
plastitev ceste z novim asfaltom, 
ureditev kanalizacije (v celoti 1066 
m) in sistema meteornih voda ter 
preusmeritev javne električne na-
peljave pod zemljo. Že večkrat se 
je izkazalo, da se splača lestvico 
želja dvigniti čim višje.

Besedilo: Marino Samsa; fotografije: Foto 
Atelje Postojna.

 Število prebivalcev:  295
 Število hišnih številk:  112
 Krajevna skupnost:  Studeno
 Dekanija:  Postojna
 Župnija:  Studeno
 Šolski okoliš:  Studeno, Postojna
 Predstavnik vaške skupnosti: Damjan Dobranić, Nika Rot,  
  Cvetka Širca, David Bajc,  
  Anja Bauman Mrše, Ernest Bajc
 Nadmorska višina:  581 m

Osebna izkaznica Studenega

V Studenem je ducat obrtnikov in podjetnikov, kar je za 
vas velikega pomena.

Turkovo štirno so leta 2004 lepo obnovili.

Studeno nam je predstavil Miro 
Jenček.

Gasilski dom Studeno je večkrat tudi stičišče družabnih dogodkov.
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Po lanskih nesrečah (največ je bilo 
požarov v industrijskih objektih) so 
analize pokazale, da se je sistem 
civilne zaščite odzval primerno. 
Po Cerarjevih besedah pa ostaja še 
precej izzivov, ki jih je treba urediti 
sistemsko. Med drugim je izpostavil 

dogodki

Zlati znak civilne zaščite tokrat tudi 
Darku Muhiču

1. marec, dan Civilne zaščite, sta tudi letos zaznamovali dve prireditvi, ena 
na državnem, druga na regionalnem nivoju. Priznanja najbolj požrtvo-
valnim pripadnikom te organizacije so podelili na Brdu pri Kranju in na 13 
regionalnih podelitvah. Zdaj že nekdanji premier Miro Cerar se je na Brdu 
vsem iskreno zahvalil in izpostavil, da vedno nastopijo takrat, ko je najhuje. 
Med letošnjimi prejemniki zlatega znaka CZ pa je tudi starosta postojnskih 
gasilcev Darko Muhič.

spremembo zakona o vladi, ki pri-
naša večjo povezanost med ministr-
stvi in podsistemi sistema nacional-
ne varnosti ter nacionalni program 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za obdobje 2016-2022. 
Kot je izpostavil, ta program ponu-

ja med drugim ustrezne rešitve za 
posodabljanje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme, pa tudi reševanje 
sistemskih težav na področju pro-
stovoljnega gasilstva.

Priznanja za izjemno delo na po-
dročju zaščite in reševanja je letos 
prejelo 358 posameznikov oziroma 
organizacij, in sicer 217 bronastih, 
77 srebrnih in 33 zlatih znakov ter 
30 plaket, podelili pa so tudi kipec 
civilne zaščite. Na osrednji slove-
snosti so čestitali 45 dobitnikom, 
med njimi tudi vodji poklicnega 
jedra pri PGD Postojna Darku Mu-
hiču – prejel je zlati znak Civilne za-
ščite. Kot so zapisali v obrazložitvi, 
si Muhič skrbno prizadeva za vse-
stransko napredovanje v prostovolj-
nem gasilstvu, širi idejo gasilstva in 
popularizira naloge gasilske orga-
nizacije ter se zavzema za opravlja-
nje prostovoljnega dela v gasilstvu. 
Nepogrešljiv je bil pri mnogih in-
tervencijah in mednarodnih vajah, 
sodeluje pri razvoju nove gasilske 
opreme, strokovno znanje in izku-
šnje pa nesebično prenaša na mlaj-
še generacije. Muhič je tudi avtor 
knjige Požari v naravi.

Zlati znak Civilne zaščite tradicio-
nalno prejmejo posamezniki za dol-
goletno uspešno delo pri razvoju in 
krepitvi organiziranosti, usposoblje-

Med letošnjimi prejemniki zlatega znaka CZ je tudi Darko Muhič.

nosti in pripravljenosti Civilne zaščite 
ter drugih sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. Srebrni znak podeljujejo za 
posebne zasluge in izjemen prispe-
vek k razvoju ter h krepitvi varnosti 
pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, bronastega pa za požrtvovalno 
in uspešno opravljanje nalog zašči-
te, reševanja in pomoči.

Na eni od 13 regijskih prireditev, ki 
je potekala 2. marca v Štanjelu, so 
razdelili še en bronasti znak CZ, 7 
bronastih in 3 srebrna priznanja 
ter dve plaketi. Uprava za zaščito in 
reševanje podeljuje plakete Civilne 
zaščite kot priznanje za življenjsko 
delo, posebne zasluge in izjemne 
uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, 
živali, premoženja in kulturne de-
diščine ter pri varovanju okolja ob 
naravnih in drugih nesrečah. Ena 
od plaket je namenjena Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Pla-
nina, ki letos praznuje 130-letnico 
delovanja in bo priznanje prejelo na 
slovesnosti, ki jo bodo pripravili ob 
jubileju.

Ostali dobitniki omenjenih priznanj 
prihajajo iz drugih primorsko-no-
tranjskih občin.

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: 
Darko Škerjanc, Izpostava URSZR 
Postojna.
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Polna vedrine, bistrih misli, odličnega spomina in 
neverjetne vitalnosti je gospa Anica Cucek, Po-
stojnčanka borjanskih korenin, ki bo prav kmalu 
zaokrožila svojih spoštljivih 95 let. Njena življenj-
ska pot je zanimiva zgodba in zgodovina, polna 
sledi, ki jih je pomenljivo vtisnila tako v svoj kot 
tudi naš skupni prostor in čas. Njen prispevek na 
področju številnih humanitarno naravnanih de-
javnosti kot tudi družbeno-političnega delovanja 
je zelo obsežen, saj je bila poleg dolgoletne služ-
be v postojnski bolnišnici in porodnišnici aktivna 
na več področjih. Še danes ji leta ne pridejo blizu, 
kajti njena angažiranost in aktivnost, vredni vsega 
občudovanja, jih prekašata.

Anica Cucek prepeva pri upokojenskem zboru 
Burja in redno hodi na vaje, se udeležuje mnogih 
kulturnih prireditev in izletov. Mehkega srca in iz-
ostrenega čuta, a hkrati pokončne drže je znala 
kljubovati tudi težkim časom in preizkušnjam, ki 
so jo kalile skozi desetletja v ponosno, delavno in 
humano osebnost, predvsem pa v zavedno Slo-
venko, Primorko iz tolminskih hribov, ki še zapri-
sega na vrednote NOB. Kot mlada partizanka se je 
borila za svobodo svoje domovine, prečila Sočo, 
demonstrirala in se ni uklonila fašizmu. Po vojni 
jo je zaradi aktivističnega delovanja za priključi-
tev Primorske k matični domovini anglo-ameri-
ška oblast, prisotna v coni A, iskala s tiralico, zato 
jo je Okrajni komite KP Kobarid ilegalno prepeljal 
v cono B v Tolmin in nato v Postojno, kjer se je 
zaposlila, zatem tudi poročila in si ustvarila dru-
žino.

Ljudje jo spoštujejo in jo imajo radi zaradi nje-
nega posebnega svetovljanstva kot tudi zavoljo 
njene mile in razumevajoče narave do vsega in 
vsakogar.

Najprej mi pokaže album, v katerem so skrbno 
shranjene tudi več kot sto let stare fotografije nje-
ne družine, sorodnikov in prijateljev. Vseh ljudi in 
dogodkov se spominja natančno.

Že v vašem dekliškem priimku Hrast je simbo-
lično zaznati klenost in moč, ki je znala kljubo-
vati tudi težkim časom. Na vrednote, ki so vam 
jih dali starši in družina, ste še danes ponosni.

Anica Cucek

na obisku

Da, izhajam iz Breginjskega kota, iz vasi Borjana, iz 
revne kmečke družine kot najstarejša in edina hči 
izmed štirih otrok. Starša sta bila zavedna Sloven-
ca, napredna, načitana in zelo razgledana. Doma 
smo imeli precej slovenskih knjig, predvsem Bev-
kovih in Gregorčičeve Poezije. Ob večerih smo 
obvezno brali ali pa sta nam starša razlagala o 
zgodovini Slovencev. Pri nas so se pogosto sesta-
jali tudi prijatelji in sosedje. Ko smo otroci že hodili 
v šolo, nas je mama doma vse po vrsti učila pisati 
in brati v slovenskem jeziku, ker je imela slovenske 
šole (takrat je Borjana spadala pod Avstrijo), mi pa 
smo obiskovali pouk v italijanskem jeziku.

Žal se vam velika želja, da bi študirali (zgodovi-
no in zemljepis ali bibliotekarstvo), ni izpolnila, 
saj je bilo po vojni treba graditi domovino.
Pred vojno je bila revščina in brez štipendije ne 
bi mogla študirati. Kljub učiteljevemu priporoči-
lu in prošnji za štipendijo za vpis na učiteljišče v 
Šempetru v Nadiški dolini, mi niso ugodili, ker je 
družina nasprotovala fašizmu. Po vojni pa sem 
aktivno delovala na raznih področjih in ko sem 
omenjala željo po študiju, so mi govorili: »Kaj boš 
zdaj hodila v šolo, zdaj je treba graditi novo do-
movino«!

Ljubezen do knjig in rodne vasi vas spremlja že 
od otroštva. Radi se vračate pod svoje hribe in 
poudarjate, kako pomembna je bila pot, ki so 
jo Primorci in Slovenci izbojevali za svobodo in 
ohranitev svojega jezika in narodne biti, kar se 
je odražalo tudi v vašem delovanju.
Ves čas sem bila družbeno-politično aktivna (v 
odboru OF, pri Rdečem križu, v ZB, mestnem 
komiteju KP, Komisiji za socialna vprašanja pri 
občinskem odboru, SIS za zdravstvo – občinski 
in okrajni, večletna tajnica sindikata in partijska 
sekretarka v bolnišnici Postojna, porotnica na 
postojnskem sodišču). Še pred upokojitvijo sem 
leta 1975 sprejela tajniška dela na MO ZB Postojna, 
kjer sem delala 25 let.

Tudi po upokojitvi ste bili ves čas dejavni na 
različnih področjih in ste še danes članica Kra-
jevne organizacije za vrednote NOB.
Po upokojitvi leta 1979 sem se včlanila v Društvo 
upokojencev (do nedavnega sem bila aktivna 

članica v Komisiji za kulturo, v dramski skupini in 
v Komisiji za izlete – vodila sem izlete, tudi pri 
borcih, ter bila članica Komisije za stanovanjska 
vprašanja).

Vaše delo in angažiranost nista ostala neo-
pazna niti pri Zvezi združenj borcev za vre-
dnote NOB Slovenije. Prejeli ste kar nekaj 
priznanj in odlikovanj. Se vam zdi, da ste se 
morali zanje kot ženska še bolj ali bolje izka-
zovati?
Prejela sem več odlikovanj in priznanj, med dru-
gimi tudi srebrno priznanje ZZB NOB Slovenije, 
sem častni član Društva upokojencev Postojna 
in skupaj s člani dramske skupine sem prejela 
priznanje »23. april«, ki ga podeljuje Občina Po-
stojna. Že od mladosti dalje, čeprav sem bila res 
drobcen deklič, sem bila zelo pogumna in sem 
s svojim delovanjem in energijo dokazovala, kaj 
znam in zmorem.

Kar 35 let ste bili redno zaposleni v nekdanji 
bolnišnici in kasneje porodnišnici Postojna. 
Tudi to je del vaše pomenljive življenjske poti, 
o zgodovini katere bi lahko veliko povedali in 
zapisali.
(Malce se posmeje in hudomušno doda.) … Prije-
la sem za vsako delo, vse sem skoraj bila, samo 
še dohtar ne … od čistilke do bolničarke in od 
administratorke do tajnice uprave. Še po upoko-
jitvi sem hodila nekaj let nadomeščat, kadar so 
me potrebovali. Svoje delo oziroma službo sem 
imela zelo rada; četudi je bilo kdaj zelo zahtevno, 
sem ga živela in dojemala kot moje poslanstvo 
skoraj štiri desetletja.

K sodelovanju vas je nedavno povabila Televi-
zija Slovenija na priporočilo Združenja borcev 
NOB Postojna.
Konec februarja je ekipa z urednikom Janezom 
Lombergarjem z menoj posnela kar precej ma-
teriala za dokumentarno oddajo Spomini. Prav 
je, da se čim več tovrstnih zgodovinskih spo-
minov zabeleži tudi na filmski trak, da ne bi šli 
za vselej v pozabo. Vedno manj nas je, namreč 
živih pričevalcev, ki še ohranjamo spomine na 
tiste čase, na dramatični čas fašistične okupacije 
in vojne. Kot zavedni Slovenci smo preživeli tudi 
najhujše čase, žal ne vsi.

Zdravje vam res dobro služi in bolezni so se 
vas raje izogibale. Med drugim še vedno vsa-
kodnevno gospodinjite in z veseljem kuhate 
in ste vedno radi lepo urejeni.
Res mi je zdravje dobro služilo in mi še zdaj. Za-
dovoljna sem, da sem pri teh letih v tako dobri 
»koži« oziroma v telesno in mentalno dobrem 
stanju in počutju. Zelo pomembna sta gibanje 
in skrb, da ne obtičiš; tudi možgani morajo biti 
aktivni. Že od mladosti sta moje veliko veselje 
reševanje križank in seveda branje, veliko branja 
časopisov in knjig. Redno obiskujem tudi svoje 
prijateljice; vse so sicer mlajše od mene, a zaradi 
bolehnosti ali omejene pokretnosti ne morejo k 
meni na obisk.

Srečanje z gospo Anico Cucek je bilo prekrat-
ko, da bi njeno bogato življenjsko pot v tem 
zapisu zaobjeli širše. Edino, kar lahko dodamo, 
je želja »vse dobro« vsak dan in »na mnoga 
zdrava leta!«.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: David Cucek.
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Nikakor pa ne sme manjkati žolca. V zadnjih 
petdesetih letih smo nanjo skoraj pozabili. 
Franka jo pripravi vsako leto po receptu, ki 
so ga poznale že njena prababica, babica in 
njena mama. Recept je star že več kot sto let, 
preprost, a učinkovit, Frankina žolca pa »ne-
beško« dobra.

Njen recept: potrebujemo okajeno suho svinj-
sko meso – svinjski rilček, parklje, ušesa, repek 
in jeziček. Če hočemo imeti v žolci bolj »pleme-
nito« svinjsko meso, dodamo kračo, lahko tudi 
telečje kosti. Franka je poudarila, da vsi današnji 
recepti dodajajo še drugo meso, a potem to ni 
prava žolca. Vse te sestavine tudi povedo, da so 
bili včasih ljudje veliko bolj varčni in skrbni. Prav 
pri pripravi žolce so spoznali, da lahko upora-
bijo vse tisto prašičje meso, ki ga danes mnogi 
zavržejo. Včasih so prašiču prav zato rekli »kralj 
živali«, ker so uporabili prav vse – od ščetin do 
parkljev. Poleg naštetih sestavin moramo pri 

spretne roke

dogodki

Rojstnodnevno presenečenje za Jožeta 
Hladnika

11. marca je Združenje borcev Postojna pripravilo presenečenje svojemu 
članu in partizanu Jožetu Hladniku, borcu prve primorske brigade - Bri-
gade Simona Gregorčiča, ob praznovanju njegovega 93. rojstnega dne. 
Čestitkam se je pridružila tudi članica, nekdaj partizanka in nekaj časa tudi 
njegova soborka Anica Cucek.

Jože Hladnik iz Hrašč je bil rojen v Podkraju. Že kot otrok je izgubil mamo, 
tik pred polnoletnostjo so ga Italijani odpeljali na služenje vojaškega roka 
na Sicilijo. Po vrnitvi domov se je vpisal v brigado in kmalu srečal očeta 
in brata, oba sta že bila v partizanih. Kmalu po prihodu v partizane so ga 
poslali na enomesečni tečaj za radiovezista v Gorenjo Trebušo. Ko se je 
vrnil v svojo četo, je zvedel, da je njegov oče padel na Livku. Ostal je v 17. 
(Gregorčičevi) brigadi. Bojeval se je v Čepovanu in na Tolminskem ter so-
deloval pri pripravljanju zased in v partizanskih stražah. Skupaj z 9. korpu-
som se je boril za osvoboditev Trsta. Aprila 1946 je bil odlikovan z medaljo 

zaslug za narod, konec istega leta pa še z medaljo za hrabrost. Leta 1950 
je bil po smrti s spomenico odlikovan tudi njegov oče.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv Združenja borcev Postojna.

Vse najboljše za častitljivih 93 let!

pripravi žolce dodati še lovorjev list, celi poper, 
česen in sol.

Posebno pozorni moramo biti pri pripravi sesta-
vin. Parklje je potrebno najprej osmoditi, da od-
stranimo vsako najmanjšo dlako; če je dlaka tudi 
na ušesih in rilčku, naredimo enako. Potem mo-
ramo vse mesnate sestavine dva dni namakati in 
jih še dodatno čistiti. Namakamo jih, dokler ne 
postanejo mehke. Nato damo meso v lonec, ga 
zalijemo z vodo (ta mora biti za en liter višje nad 
mesom), obenem dodamo še začimbe. Vse sku-
paj kuhamo na nizkem ognju (le toliko, da malce 
vre) približno šest ur. Obvezno pa je treba paziti 
in jo začeti posnemati takoj, ko se na vrhu teko-
čine začne pojavljati maščoba. Ko so sestavine 
kuhane, juho precedimo na krožnike in ji doda-
mo kuhano meso, nato pa še krožnik »okrasi-
mo« s svežim lovorjevim listom, svežim česnom 
in svežim celim poprom ter še s prerezanim, v 
trdo kuhanim jajcem. Tako pripravljene krožnike 
damo v hladen prostor, da se žolca strdi. Franka 
je še dodala, da ni potrebno dodajati korenčka 
in drugih sestavin, ker potem žolca zgubi svoj 
edinstven okus – ni niti žolca, niti juha, niti mi-
neštra.

Včasih žolce niso kuhali le zato, da bi se znebi-
li prašičjih «odpadkov«, temveč zato, ker je zelo 
osvežujoča hrana s posebnim okusom in hkrati 
zdravilna. Vsebuje želatino, ki je za naš organi-
zem potrebna, saj pomaga ohranjati čvrstost 
sklepov.

Franka je seveda zelo spretnih rok tudi pri pri-
pravi drugih kuharskih specialitet – čebulo 
seseklja tako na drobno, da je komaj zaslediti 
koščke, pletenke splete tako natančno, kot da 
jih je spletel stroj, rogljičke, potice, domače 
štruklje pa pripravi tako dobre, da njen recept 
uporabljajo pri vseh prireditvah Turističnega 
društva Pudgura.

Svoje spretnosti in poznavanje velikonočnih jedi 
sta predstavili z Julko Štrumelj tudi v oddaji Tele-
vizije Slovenija Dobro jutro.

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Foto Atelje 
Postojna.

Franka Milavec

Franka Milavec je po poklicu kuharska pomoč-
nica. Mladost je preživela v Hrenovicah – Pri 
Fari, poročila pa se je v Studeno na domačijo pri 
Uskovih. Najprej je kuharska dela opravljala Pri 
Fari, v nekoč zelo znani gostilni Na Havajih, ki 
že štirideset let ne obratuje več. Franka si je po 
zaprtju gostilne našla delo v menzi obrata Javor 
Belsko, nato še v menzi Postojnske jame, zelo 
dejavna pa je tudi v Turističnem društvu Pud-
gura Studeno, zlasti pri pripravi gurmanskih pri-
boljškov.

Vsa leta službovanja si je pridno nabirala nova 
znanja in predvsem izkušnje v kuharski »ume-
tnosti« ter jih potem doma še nadgrajevala, pri 
čemer ji je zelo veliko pomagala njena mama. 
Prav njej je danes Franka najbolj hvaležna, da 
zna pripraviti iz najbolj preprostih, predvsem 
doma pridelanih sestavin enostavne, zlasti sla-
stne in zdrave »kmečke« jedi – »od mineštre do 
štrukljev«, je povedala. Vse njeno znanje in izku-
šnje, predvsem pa spretne roke pridejo do izraza 
pri vsakodnevni pripravi jedi, zlasti ob praznikih 
– ob božiču, kolinah, veliki noči in ob drugih ra-
znovrstnih praznovanjih.

Že od nekdaj je bilo v navadi, da so gospodinje 
ob praznikih (ne glede na to, ali so imele shra-
njenih več ali zelo malo sestavin) pripravile ne-
koliko boljše jedi. Ob vsakem prazniku so znale 
»pričarati« tiste, ki so bile zanj značilne in se jih v 
drugih dnevih ni pripravljalo. Zlasti so se potru-
dile ob božiču in veliki noči.

Predvsem ob veliki noči so jedi zelo značilne, 
posebne in tudi obilne. Najprej morajo biti pri-
pravljeni oblati in maslen kruh. V Studenem je 
vselej na mizi pršutova potica. Franka pa slovi 
po tem, da je njena potica vrhunska specialite-
ta, ki jo pripravlja tudi ob drugih priložnostih – 
za rojstne dneve, poročne slovesnosti in darila. 
Med velikonočnimi jedmi morajo biti tudi kuhan 
želodec, kuhana šunka in hren, orehova in ro-
žičeva potica, pletenke s pirhi in seveda pirhi. 

Franka je bila pripravljena deliti družinski 
recept, ki že več kot 100 let prehaja iz roda v 
rod, z bralkami in bralci Postojnskega prepiha.
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društva

Tradicija pa je še daljša, pove aktualni in dolgoletni 
predsednik RDP Martin Miklavec. »Od leta 1912 
je imela porečji rek Pivka in Nanoščica v zakupu 
družina Klemenc iz Grobišč. Z vodnim življem so 
Klemenčevi upravljali več kot trideset let, po drugi 
svetovni vojni pa jim je bila pravica do upravlja-
nja z vodami odvzeta.« Na Primorskem so takrat 
namreč začeli ustanavljati ribarske zadruge. Te so 
se postopoma preoblikovale v ribiška društva in 
kasneje v ribiške družine. Leta 1948 je bila tako 
ustanovljena tudi ribarska zadruga za Postojno in 
Ilirsko Bistrico. Ta predvsem zaradi velikega teri-
torialnega obsega ni bila preveč uspešna, pravza-
prav je bolj životarila. Leta 1954 pa sta bili ustano-
vljeni dve ‘rajonski’ zvezi – goriška in postojnska. 
Leta 1956, po sprejetju novega zakona o društvih, 
je bila ustanovljena Ribiška družina Postojna. Ta je 
hitro zaživela in začela upravljati z vodami, ki so 
bile takrat še polne raka jelševca. Prvi predsednik 
družine je postal Cvetko Viher. Med pomembnej-
šimi nalogami RDP so: skrb za splošno in strokov-
no vzgojo članov predvsem pri razvijanju ribiške 
etike, discipline in športne zavesti, organizacija 

zanimivosti

čuvajske službe zaradi spremljanja stanja voda, 
ugotavljanja onesnaženosti okolja in preprečeva-
nja krivolova ter skrb za vzrejo in vlaganje rib v 
ribolovne vode. RDP preventivno deluje tudi pri 
odpravi vzrokov onesnaženja, ugotavlja in uve-
ljavlja škode na vodah in ribjem življu, vodi evi-
denco o ugotovljenih škodah in o tem obvešča 
pristojne organe, upravlja ribolovne objekte, go-
jitvene in varstvene vode ter izvaja gojitvene in 
gospodarske odlove rib v gojitvene namene.

Postojnska ribiška družina upravlja s porečji Piv-
ke, Nanoščice, Korotana in Belščice ter z njihovi-
mi pritoki. Vodotoki merijo skupaj 26 ha. V Pivki 
in Nanoščici domujejo predvsem ciprinidi, kot so 
krap, ščuka, klen, linj, rdečeoka, rdečeperka, po-
dust, mrena in nežica, medtem ko prevladujejo v 
Korotanu potočna postrv, klen, pisanec in podust, 
v času drsti pa vanj rada zaide tudi ščuka. Potoč-
ne postrvi so ribiči opazili v zadnjih letih tudi v 
zgornjem toku Nanoščice. Družina upravlja tudi z 
dvema bajerjema – pri Grobiščah in v Kazarjih, pri 
nekdanjem ribiškem domu, med domačini bolj 

Vagončki v Postojnski jami

V letošnjem letu bodo v Postojnski jami opravili tehnološko posodobitev 
jamskih vlakov. Ob rob temu projektu bi vas radi spomnili, da so bili va-
gončki v obliki, kakršni so še danes, narejeni v Postojni.

Na Tržaški cesti, za nekdanjim Filačevim fotografskim ateljejem, kjer je danes 
zgrajen nov stanovanjski objekt, je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja stalo 
troje stavb, v katerih je delovalo obrtno podjetje Ključavničarstvo Postojna. 
Tedaj je bil vodja podjetja Pogorevc, tehnični direktor pa znan »Majlontar« Jo-
sip »Pepko« Sajevic (starejši). Zaposlenih je bilo okoli dvajset delavcev. Fantje 
so se za ključavničarje izučili v šoli, ki je delovala v starem dijaškem domu v 
Postojni. Eden izmed njih je bil tudi Hranislav Čeperković iz Postojne. Dobro 
se še spomni, da so v šoli predavali Vlado Makarovič, Josip Sajevic (starejši) 
in Jože Škodič. V obratu Ključavničarstvo Postojna so izdelovali različne 
izdelke, od ograj za balkone do vagončkov za vlak v Postojnski jami. Izde-
lovali so jih tudi v letu 1963, je povedal Hranislav Čeperković, takrat eden 
od zaposlenih. Poudaril je, da je zelo ponosen, ker so bili izdelani izključno 
kot plod domačega znanja. Takrat je bila izdelava kovinskih elementov le 
ročna, brez modernih strojev ali drugih tehničnih pripomočkov. Po izde-
lavi kovinskega dela so vagončke odpeljali na Krainerjevo žago, kjer so 
izdelali in namestili še lesene klopi in naslone.

poznanem kot »ribiška koča«. Slovesno so ga od-
prli julija 1968 in je bil to prvi ribiški dom v Slove-
niji. Postojnski ribiči so ga »v le dveh letih zgradili 
tako rekoč samo s prostovoljnim delom,« je poro-
čal Slovenski Jadran. Ta dan je republiška ribiška 
zveza odlikovala RDP z najvišjim priznanjem – 
zlato medaljo, RDP pa je na reki Pivki organizirala 
tekmovanje v ulovu rib s plovcem. Udeležilo se ga 
je kar 55 članov iz osmih ribiških družin. Ekipno 
so zmagali ribiči iz italijanske Gorice, med posa-
mezniki pa se je takrat najbolje odrezal Stane Ger-
želj iz Postojne. RDP vseskozi aktivno sodeluje na 
ribiških tekmovanjih v okviru Zveze ribiških dru-
žin Primorske, na katerih dosegajo tako mladinci 
kot člani odlične rezultate.

Ob vsakoletnem čiščenju rek in njihovih bregov, 
tudi v okviru akcije Očistimo Postojno, skrbijo za 
ohranjanje staleža avtohtonih ribjih vrst. Letno 
tako vložijo v »svoje« reke okrog 100 kg ščuke, 150 
kg potočne postrvi, 1000 kg krapa, za sonaravno 
vzrejo pa tudi nekaj tisoč mladic potočne postrvi 
donavskega porekla. RDP pa se težko kosa z one-
snaževanjem, ki je posledica povečane industria-
lizacije in intenzivnejšega kmetijstva vse od 70. let 
preteklega stoletja, kot tudi podnebnih sprememb 
v novejšem obdobju. V RDP so se v zadnjih letih 
žal (pre)večkrat soočili z večjimi pogini rib. Čeprav 
so bili odvzeti vzorci vode in obveščeni vsi pristoj-
ni organi, pogini rib – z izjemo tistega leta 2011, 
ko je bilo ugotovljeno, da je zanj kriv iztok iz čistil-
ne naprave, v katero je po komunalnem omrežju 
nekdo vlil gnojevko – niso dobili epiloga.

Med nalogami, ki so si jih člani RDP zadali v leto-
šnjem letu, izpostavi Martin Miklavec predvsem 
delo z mladimi in pridobivanje novih mladincev, 
redno izvajanje čuvajske službe, čiščenje nujno 
potrebnih delov vodotokov po žledu in redno 
usposabljanje. Nameravajo tudi očistiti in izloviti 
bajer pri »ribiški koči« in ga po potrebi poglobiti 
ter zgornji del Korotana (od Korita do mlinščice) 
in vanj vložiti 3500 mladic potočne postrvi do-
navskega porekla.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Martin Miklavec

Hranislav Čeperković je posebej ponosen, da je bil takrat kot mlad fant 
med tistimi, ki so izdelovali vagončke. Še zelo dobro se spomni, kako je 
delo potekalo, še zlasti pa je ponosen na kakovostno izdelavo vagončkov, 
saj so ti v tem času prepeljali milijone obiskovalcev, med njimi tudi mnoge 
visoke goste iz celega sveta.

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: arhiv Hranislava Čeperkovića.

Ribiška družina Postojna

Ribiška družina Postojna (RDP) s svojimi 47 člani – od teh je kar 14 mladincev, na katere so v druži-
ni še posebej ponosni – sicer ne sodi med večje ribiške družine v državi, je pa njena organizirana 
tradicija ena izmed najdaljših. Leta 2016 so člani obeležili šestdeset let delovanja, kar pomeni hkrati 
tudi šestdeset let prostovoljnega dela na področju varstva narave, ribolovnega športa in ne nazadnje 
prijetnega druženja.

Člani Ribiške družine Postojna po »razglasitvi ribiškega carja« lani ob bajerju pri Grobiščah.

Kompozicija vagončkov na sliki je bila izdelana leta 1963.
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kultura

Primorska poje je odzvanjala tudi v 
Postojni

49. revija pevskih zborov Primorska poje 2018, letos posvečena med drugim 
kar trem pomenljivim obletnicam, se je na prvo marčno soboto pod okri-
ljem JSKD OE Postojna tradicionalno odvijala tudi v postojnskem kulturnem 
domu. Na koncertnem večeru se je zvrstilo sedem zborov in pevskih skupin.

S pozdravnim nagovorom je na postojnskem odru nastopajoče in poslu-
šalce povedel v koncert Anton Baloh, predsednik Zveze pevskih zborov 

Umetnica, ki je stopila v tigrov brlog

Osmošolka Manuela Subotić je 9. marca v Mladinskem centru Postojna 
predstavila svoje ilustracije japonskih anime likov. Odprtja razstave so se 
udeležili mnogi družinski prijatelji in znanci. Mlada umetnica se je izkazala 
z razstavo likov, ki so zrasli na njenem zelniku.

Primorske. Nastopili so gostujoči sestavi: Ženska pevska skupina Sožitje 
iz Podmelca, Mešani pevski zbor KPD Bazovica z Reke, Moški pevski 
zbor Vesna iz Križa, Mešani pevski zbor Sveta Lucija iz Portoroža in 
Mešani pevski zbor Ciril Silič iz Vrtojbe. Od domačih sestavov sta se 
predstavili Moška vokalna skupina Slavna in Ženska vokalna skupina 
Mavrica.

Revija Primorska poje obeležuje v tem letu 50. obletnico smrti skladatelji-
ce Brede Šček, 140. obletnico rojstva skladatelja Vinka Vodopivca in 200. 
obletnico rojstva skladatelja Miroslava Vilharja. Začela se je 2. marca na 
gradu Dobrovo v Goriških brdih, nadaljevala v kulturnem domu v Trstu 
in Izoli, zaključila pa se bo 22. aprila v TNP dom Trenta in v Zavrhu v cer-
kvi sv. Florijana. Glavni organizator revije JSKD RS s svojimi območnimi 
izpostavami in v sodelovanju z različnimi zvezami, ki skupaj skrbijo za or-
ganizacijo, koordinacijo in izvedbo koncertov, bo kmalu z zadovoljstvom 
sklenil še eno uspešno izpeljano prireditev. V dveh mesecih se je tako in 
se še bo zvrstilo kar 32 koncertov v Sloveniji in v zamejstvu (v sosednji 
Italiji in na Hrvaškem). Vsako leto (tudi letos) se na reviji predstavi in zapoje 
več kot 200 pevskih zborov in sestavov, v katerih prepeva približno 5000 
pevcev. Primorska poje je gotovo množična in priljubljena pevska manife-
stacija. Tovrstni kulturni projekt nima enakovredne tekmice ne le v Slove-
niji, temveč tudi ne v svetu. V domala petih desetletjih svojega obstoja se 
je globoko zakoreninila v generacije, v srca primorskih pevcev in zvestih 
poslušalcev. S svojimi cilji razširja in ohranja trdoživost kulture slovenske 
glasbene tradicije, povezuje Slovence z obeh strani meja in dviga kakovost 
primorskega petja.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: Samo Milharčič.

Ko sem vstopil v razstavni prostor, 
sem hitro opazil drobceno deklet-
ce, ki je prijateljicam ponosno raz-
kazovalo svoje ilustracije. Ravno 
takšen ponos je žarel v očeh nje-
ne matere, ko je bdela nad hčeri-
no prvo razstavo in ta zagotovo ni 
zadnja. Težko bi dejali, da riše že 
od otroštva, saj je komaj prestopila 
prag najstništva, in že je vzniknila 
njena umetniška ljubezen. Sprva 
so jo navduševali Disneyjevi junaki, 
nato je na svetovnem medmrežju 
spoznala svet japonske animacije. 
Tehnike se je priučila kar s pomo-
čjo videoposnetkov na spletnem 
portalu YouTube: »Tam sem videla 
veliko slikarjev, ki rišejo, in gledala, 
kako so animirali in risali na raču-

nalniku; bilo mi je všeč in to sem 
želela poskusiti.« Sprva se je preiz-
kusila v risanju njihovih likov, nato 
je iz tega pričela ustvarjati svoje, 
»iz svoje glave in tako sem dobi-
la tudi svoj stil risanja.« Na med-
mrežju obstaja velika skupnost 
ljubiteljev animejev, številne zmore 
našteti tudi mlada umetnica. »Ta 
je že zelo stara,« pravi, ko omeni 
japonsko animirano serijo iz leta 
2000. Verjetno se ji res zdi stara, 
če se takrat ni še niti rodila. Sicer 
jo sedaj čaka izbira srednješolske 
ustanove, čeprav trenutno še ni 
prepričana, na katero pot bi se po-
dala. Vendar je slikarstvo zagotovo 
ena izmed možnosti, ki jih ima v 
mislih. Manuela zaupa, da njen oče 

rad riše in ravno tako dedek, a nje-
ga veselijo podobe narave. Očitno 
res velja trditev, da jabolko ne pade 
daleč od drevesa.

Ob odprtju so izpostavili star azijski 
pregovor: »Tigru lahko mladiče vza-
meš le, če vstopiš v njegov brlog.« 
Manuela Subotić je svojo priložnost 

V Postojni se je predstavil tudi Moški pevski zbor Vesna iz Križa.

Manuela se je ponosno postavila pred svoje razstavljene ilustracije.

resnično zgrabila. Njena razstava 
ilustracij se je izkazala za napoved 
konvencije o japonski popularni 
kulturi Tama-go, ki je sledila teden 
za tem. Na tej so pričakali umetnike 
iz celotne Slovenije kot tudi ljubite-
lje vsega japonskega.

Besedilo in fotografija: Jaka Zalar.

Vsi nastopajoči so se potrudili, da so 
občinstvu postregli z obilico pesmi 
in plesov, kar nakazuje že naslov 

prireditve. Ob članih MoPZ Pivka – 
z letošnjim letom je vstopil v svoje 
46. leto delovanja, že od leta 2001 

pa ga vodi Marcel Štefančič, st. – 
so se občinstvu predstavili njihovi 
gostje, najprej domača zasedba, 
Vokalna skupina Slavna, ki deluje 
v okviru Kulturnega društva Slavi-
na. Domači pevci so pod vodstvom 
zborovodkinje Jelke Bajec Mikule-
tič zapeli tri pesmi. 

Za njimi so nastopile gostje iz Nove 
Gorice, pevke Ženskega pevskega 
zbora Rože. Zbor ima sicer daljšo 
tradicijo, a pod tem imenom delu-
je dvanajst let, vodi pa ga Andreja 
Rustja. Trije pevski sestavi so pripra-

Podarili so jim pesem

V duhu nekoč tradicionalnega meseca kulture, ko se je v takrat še raz-
širjeni občini Postojna v mestu in skorajda sleherni vasi pred praznikom 
kulture, ob in po njem zvrstila množica različnih kulturnih dogodkov, se 
je v petek, 9. marca, odvila prireditev v Slavini. Za organizacijo dogodka 
so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Pivka (MoPZ) v sodelovanju z 
organizacijsko enoto JSKD Postojna, prostor nastopajočim pa so prijazno 
posodili Slavinci. Prireditev, ki so jo organizatorji naslovili »S pesmijo in 
plesom počastimo mesec kulture in dan žena«, se je dogodila v Kultur-
nem domu v Slavini.

vili preplet priredb domačih in tujih 
ljudskih ter umetnih pesmi, program 
pa so začinili z nekaj dalmatinskimi 
in Avsenikovo hvalnico Sloveniji. 

Polnih petnajst let že deluje po-
stojnska Folklorna skupina Tor-
barji, njihova umetniška vodja pa je 
Andreja Berlak. Dlani občinstva so 
ogreli z uvodno točko, ko so zaple-
sali »Palctanc«, njim pa je pripadla 
tudi zaključna točka prireditve – 
predstavili so »Plese s Krasa«.

Alenka Čuk
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Postojnski upokojenci so se spomnili 
Prešerna in obeležili dan žena

»V Zeleni dvorani je bilo popoldne 6. februarja in 8. marca zelo lepo,« je po-
vedala Mirjana Možina Čepirlo iz Društva upokojencev Postojna. Člani dveh 
društvenih sekcij – Mešanega pevskega zbora Burja (vodi ga Čepirlova) in re-
citatorji – so oblikovali dve dobro obiskani kulturni prireditvi.

Na februarskem dogodku so se ob Francetu Prešernu spomnili še slo-
venskega pisatelja, dramatika in pesnika Ivana Cankarja, katerega stole-
tnico smrti obeležujemo letos, ter notranjskega rojaka, pesnika, drama-
tika, skladatelja, politika in časnikarja Miroslava Vilharja, pred dvesto leti 
rojenega v Planini.

Na marčevski prireditvi so se članom društva na priložnostnem odru 
pridružili še gostje. Ob pevcih in recitatorjih, ki so prebrali nekaj svojih 
pesmi, sta nastopila še mladi pianist Maks Olenik iz postojnske glasbene 
šole in dijak Lan Melanšek s pretresljivo avtorsko pesmijo. »Občinstvo 
je bilo veselo izbora pesmi, presenečeni so bili tudi nad njihovo izvedbo 

Gledališka skupina Ščuka uprizorila 
Jamsko Ivanko
Gledališka skupina Ščuka je na oder postavila novo gledališko produkcijo. 
V domačem kulturnem domu so premierno uprizorili igro Jamska Ivanka. 
Besedilo je delo Miroslava Vilharja, rojenega v Planini. Letos, ko mineva 
200 let od njegovega rojstva, se mu je skupina z uprizoritvijo poklonila v 
velikem slogu.

Romantična zgodba je postavljena 
v čas križarskih vojn, v 12. stoletje, 
v Jamski grad pri Postojni. 

Jamski vitez Vladimir z ženo Lju-
dmilo vzgaja hčerko Ivanko in 
Bogomila, sina svojega umrlega 
prijatelja. Oba ga ljubita kot svo-
jega. Ko pride cesarjev poziv na 
dvor, da mora Vladimir v boj, se 
Bogomil pogumno javi, da gre 
namesto postaranega viteza. Pred 
odhodom mu oče razodene, da z 
Ivanko nista v sorodu in Bogomil 
ob tem spoznanju Ivanki razodene 
svoja ljubezenska čustva. Ta tudi 
sama deli z njim. Z materinim bla-
goslovom njune ljubezni se mladi 
vitez poda v boj. Med njegovo od-
sotnostjo pa vitez Miroslav s Kalca 
reši življenje viteza Vladimirja in ta 
mu v zameno obljubi roko svoje 
hčerke. Ravno na dan razglasitve 
poroke se Bogomil vrne domov in 
v prijateljskem dvoboju z Mirosla-

Mešani pevski zbor Burja se občinstvu letno predstavlja na številnih 
dogodkih v organizaciji društva in drugih prirediteljev.

Gledališka skupina Ščuka se je z uprizoritvijo igre Jamska Ivanka 
poklonila 200. obletnici rojstva Miroslava Vilharja.

Bakla aktivna na mnogih področjih

V Kulturnem središču v Postojni razstavlja svoje stvaritve Erika Nabergoj. 
Prostor ji je ponudilo društvo Bakla, pod katerim delujejo tudi pevski zbori. 
V času zimskih počitnic šolarjem zagotovo ni bilo dolgčas, saj so za njih 
pripravili pester program.

in z zadovoljstvom so prisluhnili neznanim pesniškim dušam,« dodaja 
Čepirlova. Prireditev je povezovala Marjana Centa.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Marina Bajc.

Erikina »energijska slika«

Eriko Nabergoj morda večina pozna 
kot frizerko, a ravno tako ustvarjal-
na je tudi na platnu. Društvo Bakla 
je na Tržaški 55 razstavilo njene 
“energijske slike”, kot jim sama pra-
vi. Serijo je poimenovala Mandala 
- z ljubeznijo. Eriko privlačijo barve, 
značilni orientalski liki in okraski. 
Z mandalami se je spogledovala 
kar nekaj časa, ko ji je na srečo pot 
prekrižala delavnica, s katero se je 
izpopolnila. Danes slika v tehniki 
akrila na platno. V prvi vrsti slika 
zase, za sprostitev, “za svojo dušo,” 
pravi. Umetnine so vpogled v njeno 
notranjo energijo, ki jo z veseljem 
deli z drugimi. Lotila se je tudi sli-

kanja po meri, za prodajo. Privlači 
jo skrivnostni Vzhod, predvsem 
drugačen način življenja, ki je po-
gosto v nasprotju z našim stresnim 
vsakdanom. Beseda “mandala” po-
meni v sanskrtu krog, je zapisala v 
opisu, postavljenem v razstavnem 
prostoru. Erika še ni sklenila svoje-
ga kroga, svoje ustvarjanje bi rada 
še nadgradila, kar je njen cilj v pri-
hodnosti.

Tokratne zimske šolske počitnice 
so potekale v znamenju snega, a ti-
sti otroci, ki niso odšli na smučanje, 
so lahko preživeli svoj čas tudi na 
brezplačnih delavnicah društva Ba-

kla. Za otroke od prvega do petega 
razreda osnovne šole so pripravili 
različne tematske dneve, začenši z 
glasbenim - z Jernejo Sojer Smer-
du. Barbara Benčan jih je popelja-
la po Postojni in razkrila še kakšno 
skrivnost mesta, ki je doslej morda 
niso poznali. Sredo so poimenovali 

‘dan brihtnih glav’, v četrtek pa so 
otroci pokazali svojo ustvarjalno ži-
lico. Petek bi moral biti snežni dan, 
a se je spremenil v pravi metež. 
Društvo bo za otroke ponovno po-
skrbelo jeseni.

Besedilo in fotografija: Jaka Zalar.

kultura vom zmaga ter si tako častno pri-
bori Ivankino roko.

Scensko podobo grajskih prosto-
rov dopolnjujejo izbrani kostumi 
in času primerna glasba. Ritem 
igre je umirjen in odmaknjen od 
sodobne hitre govorice. Gledalec 
ni s tem nič prikrajšan, saj so pri-
zori nabiti s čustvi in pomensko 
polnimi dialogi, ki nas popeljejo 
skozi čudovito ljubezensko zgod-
bo dveh mladih src.

Občinstvo je bilo navdušeno, igral-
ci pa veseli nad uspešno izpeljano 
uprizoritvijo. V marcu in aprilu bo 
skupina Ščuka nastopila tudi na 
številnih drugih odrih. Tako bo 
besedo o letošnjem Vilharjevem 
obeležju ponesla tudi preko do-
mače občine.

Besedilo: Maja Batagelj; fotografija: arhiv 
GS Ščuka.
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Sing with Slovenia – 
zmagovalni slogan  
Katje Bajec
Mednarodno zborovsko tekmovanje Euro-
pa Cantat XXI bo leta 2021 gostila Slovenija. 
Potekal bo pod sloganom SING WITH SLO-
VENIA, katerega avtorica je Postojnčanka 
Katja Bajec.

Evropska zborovska zveza izbere vsako leto 
drugo državo gostiteljico največjega med-
narodnega zborovskega kulturnega dogod-
ka v Evropi, ki združuje preko 2,5 milijona pevcev, zborovodij in skladate-
ljev v več kot 40 državah. 
Leta 2021 bo gostiteljica Slovenija. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
je kot glavni pobudnik in soizvajalec tekmovanja razpisal javni natečaj v 
okviru mednarodnega razpisa za izbor slogana. Prispelo je 119 predlogov 
iz Slovenije in tujine; tričlanska komisija v mednarodni sestavi je izbrala 
slogan SING WITH SLOVENIA avtorice Katje Bajec. 

Postojnčanka, ki deluje s sestro Jelko Bajec Mikuletič v okviru svoje zaseb-
ne glasbene šole iz Postojne, je tudi prejemnica zlate plakete na tekmova-
nju Europa Cantat v Bratislavi. Trenutno je zborovodkinja in korepetitorka 
več zborov, med drugim zborovodkinja Mešanega pevskega zbora Lipa 
Šempas in Okteta Rožmarin Temnica, v domačih krajih pa deluje kot ko-
repetitorka Vokalne skupine Slavna in pevka Vokalne skupine Mavrica iz 
Postojne.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv K. Bajec.

Slogan Sing with 
Slovenia je avtorstvo 
Katje Bajec.

kultura

Ščukice so gledalce popeljale v podvodni svet.

Kje si, Uršika zala?

Otroška gledališka skupina Ščukic se je predstavila z novo gledališko pred-
stavo »Kje si, Uršika zala?« avtorice Vike Šuštar.

Petčlanska zasedba z mentorico Majo Batagelj se je s to gledališko predsta-
vo poklonila največjemu slovenskemu pesniku, Francetu Prešernu, in eni 
njegovih bolj znanih pesmi, Povodnemu možu. 

Gledališka predstava razgrne zgodbo o prevzetni Urški, ko jo povodni mož 
odpelje s seboj v svoje vodno kraljestvo. Tam že bivata dve razmršeni vodni 
vešči, ki postaneta ljubosumni na Urško. Povodni mož je vanjo zaljubljen, 
zanju pa se nič več ne zmeni. Skujeta načrt, da njeno lepoto pokvarita in 
jo spremenita. To jima tudi uspe in Urška postane kot onidve. Povodni mož 
si take Urške ne želi več, in se žalosten ponovno poda v gornji svet, iskati 
novo ljubezen.

Scena, kostumi in glasba ponesejo gledalce za pol ure v zanimiv vodni 
svet in med njegove prebivalce, ki so drugačni od ljudi nad vodno gladino. 
Otroci so se na odru odlično odrezali, kar so z aplavzom in s čestitkami po 
nastopu potrdili tudi številni prisotni v dvorani.

Besedilo: Maja Batagelj; fotografija: Cilka Blažon.

šport

Balinanje

Sredi marca se je zaključilo 27. eki-
pno državno prvenstvo oziroma 
tekmovanje v Super balinarski ligi. 
V osemčlanski ligi je drugo leto 
zapored nastopala tudi ekipa BK 
Postojnska jama, a se od lige žal 
poslavlja.

Cilj sezone 2017/18 je bil obstanek v 
druščini najboljših slovenskih bali-
narskih ekip, pa se ni izšel. V prven-
stvo so startali nekoliko oslabljeni 
in so bili brez zmag, ves čas na 
začelju lestvice. Nekako so se pre-
budili v sami končnici, ko so v za-
dnjih dveh krogih zmagali – doma 
premagali Aikeo Anteno Portorož 
(19 : 7) in v Sežani Hrast Kobjeglavo 
(16 : 10). Na koncu so ob 12 porazih 
zbrali le 4 točke. Naslov prvaka je 
že 14-krat in petič zapored osvojila 
ekipa Lokateks Trata (Škofja Loka). 
Pavle Švara, vodja postojnske eki-
pe, je ob zaključku lige povedal: 
«Izpada iz lige seveda nismo pri-
čakovali. V začetku smo imeli te-
žak razpored tekem, kasneje pa 
smo nekaj domačih srečanj tesno 
izgubili, kar je bilo odločilnega po-
mena. V 1. balinarski ligi bomo se-
daj nadaljevali z močno pomlajeno 
in prevetreno ekipo. Zapustila nas 
bosta oba hrvaška igralca (Linić in 
Klić), zato bomo v ekipo vključili 
nekaj obetavnih igralcev iz naše 
regije.«

V balinarski dvorani v Pivki se je 
zaključila Pivška zimska balinarska 
liga 2017/18. V njej je nastopalo 
osem ekip, med njimi tudi ekipa 
Prestranek – in osvojila drugo me-
sto.

Prestrančani so bili ves čas uvršče-
ni tik pod vrhom lestvice in so se 
ob koncu za naslov prvaka pomeri-
li s Kovinarstvom Žužek (Juršče). V 
odločilni tekmi je bilo neodločeno 
8 : 8, kar je bilo dovolj le za drugo 
mesto.

nogomet

Postojna ima že nekaj časa v članski 
košarkarski selekciji Slovenije dva 
igralca, pred kratkim pa je dobila 
še enega mladega nogometnega 
reprezentanta, 17-letnega vratarja 
Alena Jurco.

Alen že nekaj časa zelo uspešno 
nastopa za kadetsko ekipo Mari-
bora v 1. SKL. Kot igralca selekcije 
U–17 ga v tem letu čaka elitni krog 
kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 
U–17, na katerem so naši nasprotni-
ki Madžarska, Izrael in Romunija.

Prvi konec tedna v marcu je pote-
kal v Ljubljani zadnji krog Zimske 
nogometne lige za selekciji U–8 in 
U–10. V njem so uspešno nastopili 
tudi Postojnčani.

Pri starejši selekciji je nastopilo 12 
ekip iz Ljubljane, osrednje in za-
hodne Slovenije. Za laskavi naslov 
prvaka sta se potegovali ekipi NK 
Postojna in NK Olimpija iz Ljublja-
ne. Pred zaključkom sta imeli ena-
ko število točk. V odločilni tekmi so 
Postojnčani z veliko borbenostjo in 
napadalnostjo ugnali NK Radomlje 
in (pred dvema ekipama Olimpije) 
zasluženo osvojili prvo mesto ter 
dobili pokal ŠZ Ljubljana. Postojn-
čani so z dvema ekipama nastopi-
li tudi pri selekciji U–11. V skupini 
B so bili odlični igralci NK Proteus 
– osvojili so drugo mesto. NK Po-
stojna pa je med osmimi ekipami 
pristal na četrtem mestu.

Brane Fatur

Bridge

V Postojni je 3. marca v prostorih 
Epicentra potekalo 5. in 6. kolo 
Slovenske bridge lige. V njem sta 
uspešno nastopili tudi postojnski 
ekipi.

To je tekmovanje med slovenskimi 
klubi, ki jih na posameznih tekmah 
zastopajo štirje igralci, moštva pa 
so razporejena tako, da v I. ligi na-
stopa 10 ekip in v II. ligi 12. V po-
sameznem kolu se odigra 32 iger, 
kar pomeni 4,5 ure čiste igre, zato 
je dogodek potekal ves dan. Po-
stojnski klub zastopa ekipa v I. ligi. 
V sestavi Godnič, Novak, Petrov in 
Baša je proti ekipi Tivoli I. zgubila 
za 6 točk (IMP), proti ekipi Kočevja 
pa zmagala za 17 točk (IMP) in tre-
nutno zaseda 7. mesto. V II. ligi so 
domačini, ki so igrali v sestavi Po-
žar, Čeh, Bogme, Makoter in Srebo-
tnjak, trenutno 2., saj so zabeležili 
tri visoke zmage in lahko ob takem 
nadaljevanju napredujejo v I. ligo.

Šah

Ekipa OŠ Miroslava Vilharja je 
odlično nastopila na državnem 
ekipnem osnovnošolskem šaho-
vskem prvenstvu za deklice in deč-
ke v Kranju.

Deklice v postavi Lana Jereb, Inja 
Ajda Hvala in Arja Ela Hvala so s 
prepričljivo igro osvojile naslov 
podprvakinj v kategoriji do 15 let. 
Razen poraza proti kasnejšim pr-
vakinjam so vse ostale dvoboje do-
bile. Še posebej veseli dejstvo, da so 
pokazale zrelo in napadalno igro.

Jadran Hlad
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Streljanje

Strelsko društvo Postojna je prvi marčevski konec tedna na svojem de-
vetmestnem avtomatskem strelišču na Tržaški cesti vzorno izpeljalo dvo-
dnevno regijsko prvenstvo Strelske zveze zahodne regije z zračnim orož-
jem (puška in pištola).

Nastopilo je 53 strelcev in strelk iz SD Vremščica, Ankaran, Vrhnika, Izola, 
Jožeta Mihevca Idrija, IX. korpusa Piran in Postojna. Največja udeležba 
je bila v članski kategoriji zračna pištola. V njej se je pomerilo dvajset 
tekmovalcev; enajst je bilo kadetov, ki so tekmovali z zračno pištolo. Pr-
venstvo je v odličnih pogojih postreglo s solidnimi rezultati. Štelo je tudi 
kot izbirna tekma za nastop na letošnjem državnem prvenstvu 15. in 16. 
aprila v Kidričevem. Predpisano normo so dosegli kar 18 strelcev in strelk 
ter dve ekipi. Najbolj so se izkazali kadeti – pri puški jih je normo izpolni-
lo pet, pri pištoli pa štirje. Na DP potujejo z izpolnjeno normo za zračno 
puško tudi postojnski strelci in strelke: Aljaž in Ajda Kerlatec, Živa Muhič 
in kadetska ekipa (Aljaž Kerlatec, Peter Radosavljević in Peter Debevec).

Sicer pa so postojnski strelci v tekmovanju z zračno puško dosegli nasle-
dnje rezultate: med kadeti je bil Aljaž Kerlatec prvi in Peter Radosavljević 
četrti; Ajda Kerlatec je bila prva med mladinkami, Gorazd Udovič drugi 
med člani, Živa Muhič prva med članicami. Prvo mesto je osvojila tudi 
ekipa postojnskih kadetov. V tekmovanju z zračno pištolo pa je bil Matej 
Kerlatec peti med kadeti, Kristjan Kontrec drugi med člani, Jadran Zadnik 
med njimi pa trinajsti. Postojnska članska ekipa (Kristjan Kontrec, Jadran 
Zadnik in Miha Japelj) je osvojila četrto mesto.

šport Smučanje

Za postojnskimi smučarji je dolga in naporna se-
zona, a bo treba do konca zbrati moči še za nekaj 
tekem. Dobre snežne razmere na večini smučišč 
bodo potem omogočile še smučarske užitke kot 
nagrado za dobre rezultate.

V februarju in marcu so se smučarji treh postojn-
skih klubov pomerili na štirih tekmah za Pokal 
Notranjsko-primorske regije, mlajši na štirih vele-
slalomih, starejši pa so se spustili med slalomski-
mi vratci enkrat. Smučarsko društvo Postojna ima 
v kategoriji U16 odlično ekipo, saj pobirajo zma-
ge kot za stavo. Aljaž Kranjec je zmagal na vseh 
štirih tekmah, med dekleti pa je dvakrat zmagala 
Urša Poženel Vilhar in po enkrat Alja Ronzullo in 
Kaja Kaluža. Ista dekleta so se na preostalih tek-
mah razvrstila na stopničke. Lahko rečemo, da 
suvereno obvladujejo to starostno kategorijo. V 
kategoriji U14 se je na najvišjo stopničko dvakrat 
povzpel njihov član Anžej Arčon, enkrat je bil še 
tretji, tri zmage v kategoriji U21 pa je pobrala tudi 
Kaja Rebec. V tej kategoriji so lepe uspehe zabele-
žili tudi trije smučarji SK Markin – s po eno zmago 
in še eno uvrstitvijo na stopničke so se izkazali 
Tinkara Žitko, Tilen Vidergar in Žiga Šadl. Vsi so 

triatlon moči

V Domžalah je sredi marca potekalo 4. državno prvenstvo v triatlonu moči 
(počep, potisk in mrtvi dvig). Nastopilo je blizu 50 tekmovalcev iz šestih 
slovenskih klubov, med njimi tudi uspešna dvojica iz Powerlifting kluba 
Oskar&Co iz Postojne.

že učitelji smučanja in vzgajajo mlade generacije, 
vseeno pa se še z veseljem spopadejo s smučar-
skimi količki. Žan Morel, tudi član SK Markin, je 
v kategoriji U14 enkrat stopil na tretjo stopničko 
zmagovalnega odra.

Tudi na državni ravni se tekme za Pokal Sloski 
bližajo koncu, do konca sezone ostajajo na kole-
darju še štiri. Po trinajstih tekmah sta v skupnem 
seštevku visoko uvrščena tudi dva postojnska 
smučarja – Urša Poženel Vilhar je sedma (med 
skupno sedemindvajsetimi tekmovalkami, ki so 
osvojile točke), Aljaž Kranjec pa je enajsti med 
devetindvajsetimi tekmovalci.

Člani SK Markin so se izkazali tudi kot uigrana 
ekipa pri organizaciji dveh tekem – veleslaloma 
za Pokal NPR za vse kategorije ter veleslaloma za 
Pokal Sloski za kategorijo U12. Predvsem za zgle-
dno organizacijo slednjega so prejeli pohvale od-
govornih na Smučarski zvezi Slovenije. 
Članom SK Kalič pa je pri organizaciji jubilejnega 
10. Miškotovega pokala dvakrat zagodlo vreme, v 
tretjem poskusu so bili uspešni. Več o tej tekmi 
sledi v naslednji številki.

Besedilo: Barbara Žitko; fotografija: arhiv SD Postojna.

Odlična ekipa SD Postojna s trenerko 
Niko Kranjec.

Azur Kurbašić je nastopil med mladinci (19–23 let) v kategoriji do 93 kg in 
osvojil odlično drugo mesto; skupno je dvignil 510 kg (190 – 105 – 215). 
Urban Grželj je nastopil v članski kategoriji do 83 kg in v zelo močni kon-
kurenci pristal na visokem tretjem mestu. Skupno je dvignil 480 kg (167,5 
– 125 – 187,5). 

Na prvenstvu je kot sodnik z dolgoletnim stažem sodeloval tudi Postojn-
čan Vlado Schweiger. »Po šestih letih smo v Postojni ponovno obudili 
klub, ki ga je že leta 1993 ustanovil Oskar Cergol, legenda postojnskega 
dvigovanja uteži in triatlona moči. Zaenkrat delujemo v telovadnici stare 
osnovne šole (v stavbi Ljudske univerze), kjer se popoldanskih treningov 
udeležuje skorajda 50 močnih fantov. Šest izmed njih, predvsem mladih, 
je tudi aktivnih tekmovalcev. Prve nastope smo opravili že v lanskem letu, 
ko smo tekmovali na DP v Domžalah in na turnirjih v Ljubljani. Tudi letos 
bomo še nastopili, saj nas jeseni čakata v Ljubljani dva nastopa na prilo-
žnostnih turnirjih. Ob tej priložnosti vabim vse, ki jih triatlon moči in dviga-
nje uteži veseli, da se nam priključijo. Klub, ki je bil pred desetletji v samem 
slovenskem vrhu, nameravamo še bolj obuditi tako v tekmovalnem kot 
organizacijskem smislu,« je poudaril Vlado Schweiger.

Besedilo: Brane Fatur; fotografija: Foto Atelje Postojna.

Urban Grželj je v članski kategoriji do 83 kg osvojil tretje mesto

atletika

Atletski klub Postojna je s pomočjo Športne zveze izpeljal na travnati površini 
letališča v Rakitniku na tretjo marčevsko soboto državno prvenstvo v krosu. 

V deževnem, vetrovnem vremenu je na izredno težavni, razmočeni in blatni 
stezi nastopilo skorajda 240 atletov in atletinj iz številnih atletskih klubov, če-
tverica tudi iz AK Postojna. Na razdalji od 500 m do 8000 m so tekači in teka-
čice nastopili v 15 starostnih kategorijah, od pionirk U–12 do članov in članic. 
Najboljšo domačo uvrstitev je z odličnim tekom dosegel Tanej Fatur, saj se je 
v kategoriji pionirjev U–14 okitil z naslovom podprvaka Slovenije. Med mlajši-
mi mladinci je bil Jan Dekleva peti, med pionirkami U–16 Zoja Levec deveta, 
med pionirkami U–12 pa je Ajda Jenček zasedla petnajsto mesto. Med člani 
je na dolgem krosu (8 km) slavil Jan Brešan (Kladivar, Celje), med članicami (5 
km) reprezentantka Maruša Mišmaš (MASS, Ljubljana), ekipna pokala pa sta 
tako pri moških kot pri ženskah pripadla Kladivarju.
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Rop in neobičajna 
nezgoda

Moškega, ki je 19. februarja oropal Hranilnico 
Vipava v Postojni, so policisti po intenzivni pre-
iskavi prijeli že naslednji dan. 2. marca pa se je 
pod viaduktom Ravbarkomanda v smeri Postoj-
na zgodila neobičajna nezgoda, na srečo brez 
resnih posledic

Pri 30-letnem državljanu Bosne in Hercegovine, 
ki se je že dlje časa zadrževal na območju Obči-
ne Postojna, so v hišni preiskavi našli tudi večino 
denarja iz ropa Hranilnice Vipava. Iz ukradenega 
denarja naj bi kupil tudi avtomobil, ki so mu ga 
policisti zasegli. Oboroženi storilec je od zapo-
slenih zahteval denar po odhodu zadnje stranke. 

kronika Potem ko sta mu uslužbenca izročila večjo koli-
čino denarja, pa je peš zbežal. Med ropom ni bil 
nihče poškodovan. 

2. marca malo po 5. uri je na vozilo na regional-
ni cesti pod viaduktom Ravbarkomanda padel s 
primorske avtoceste med pluženjem poledenel 
kos snega. Ta je poškodoval vetrobransko steklo 
in pokrov motorja minibusa postojnskega pod-
jetnika Toma Mulca, ki opravlja šolske prevoze. 
Na srečo je bil v času nesreče v vozilu samo vo-
znik in jo je odnesel brez poškodb. V Družbi za 
avtoceste RS (DARS) dogodek obžalujejo, mate-
rialna škoda bo v celoti poravnana. 

Na območju v smeri Postojna, kjer pod viaduk-
tom potekata cesta in železnica, so postavljeni 
mrežni paneli proti padanju predmetov ali snega 
pri izvajanju zimske službe, so navedli odgovor-
ni na Darsu. Pojasnjujejo, da je območje zaščite 
opredeljeno v projektu za izvedbo rehabilitacije 

viadukta, rešitve pa je potrdila tudi presoja skla-
dno s pravilnikom o preverjanju varnosti cestne 
infrastrukture in usposabljanju presojevalcev var-
nosti cest. Na Darsu priznavajo, da bi bilo mogo-
če zaščito izboljšati, zato bodo namestili dodatne 
zaščitne mrežne panele. Zatem dodajajo, da so v 
času nesreče vladali ekstremni vremenski pogoji, 
v katerih so ledene kepe, nastale ob pluženju, le-
tele tudi v precej nepredvidljive smeri.

Kot so še napovedali, bo tudi zaščita viadukta v 
smeri Ljubljana, ki se bo začela v novi gradbeni 
sezoni, obsežnejša, zato upajo, da bodo dodatni 
snežni paneli takšne dogodke v celoti prepre-
čili. Na Darsu sicer izvajajo zaščito z mrežo na 
območjih, kjer je spodaj cesta ali železnica. Na 
avtocestah in hitrih cestah imajo tako mrežno 
zaščito na vseh nadvozih in viaduktih, kjer je 
spodaj prometnica.

Mateja Jordan

DOS bo letos pripeljal v Postojno športni 
festival

Tudi letos se vrača Dirka okoli Slovenije oziroma DOS Extreme 2018 v Po-
stojno. V začetku meseca so na tradicionalni prireditvi v Kulturnem domu 
Postojna predstavili tako lansko kot letošnjo prihajajočo preizkušnjo. Obi-
skovalcev je bilo sicer nekoliko manj, saj jim je - čisto v slogu ekstremne 
dirke - zagodlo vreme. Direktor Dejan Gorenc nam je zaupal, kaj lahko 
pričakujemo maja.

Po jubilejnem desetem DOS-u pri-
haja dirka novosti. »Letos smo po-
skusno uvedli možnost 3-članske 
ekipe, saj so nekateri tekmovalci po-
tarnali, da je težko dobiti štiri člane 
v ekipo,« pravi direktor dirke Dejan 
Gorenc. Kljub temu je izpostavil za-
nimivo 4-člansko moško ekipo, ki jo 
sestavljata dva svetovna prvaka, vsi 
štirje pa so že bili zmagovalci DOS-
a. Presenečenje prihaja tudi v ženski 
kategoriji – prvič v zgodovini dirke 
so prijavljene tri tekmovalke: »Med 
njimi dve izkušeni tuji tekmovalki, 
tudi italijanska ultra prvakinja Angela 
Perin. Tretja pa je znana slovenska 
športnica Andreja Sterle Podobnik, 
zmagovalka ekstremnega večdnev-
nega teka okoli Mount Everesta.«

Na prireditvi so izpostavili novo 
šesturno dobrodelno dirko, s ka-

tero bodo zbirali sredstva in jih prek 
Fundacije Jureta Robiča namenili 
za podporo otrokom. Pri organiza-
ciji sta jim priskočila na pomoč Ko-
lesarski klub Postojna in Huma-
nitarno društvo Vztrajaj – Never 
give up. Obenem so v sodelovanju 
s podjetjem Proloco iz Kranja po-
darili štiri kolesa otrokom osnov-
nih šol v Postojni in Pivki. V času 
dirke bodo ponovno izvedli pokal, 
ki tako kot fundacija nosi ime ver-
jetno najbolj prepoznavnega slo-
venskega ekstremnega kolesarja 
– Pokal Jureta Robiča. Osvojil ga 
bo kolesar, ki se bo najhitreje pov-
zpel na Vršič. Organizatorji poteka 
trase Dirke okoli Slovenije niso veli-
ko spremenili, a prijavljeni se bodo 
morali podati na krožno dirko s 
skiroji. Uvrstitev na preizkušnji Ye-
doo Skiro Challenge bo vplivala na 

njihovo startno številko pri DOS-u. 
Razglasili so tudi letošnjega ča-
stnega člana športno-kulturnega 
društva Notranjc, to je postal lokal-
ni kegljač Darko Bizjak, podpornik 
dirke že od samega začetka.

Maja v Postojni ne bo zaživela le dir-
ka, organizatorji napovedujejo kar 
športni festival. Pričakujemo lahko 
družinsko dirko, Cici DOS za otroke, 
pumptrack na Soviču in še kaj. Tudi 
lačnih ust ne bo ostal nihče, saj bo 
okrepčilo ponudila lokalna “odprta 
kuhinja” Pojej in popij. Dejan Go-
renc sporoča, da se z ekipo V živo 
dogovarjajo za neposredni video 
prenos dirke, sicer pa bomo lahko 
kot vsako leto spremljali natančne 

lokacije tekmovalcev na posebnem 
spletnem zemljevidu. Direktor do-
daja še, da bodo na svoji Facebook 
strani »odprli poseben kanal ‘Radio 
live’, na katerem bodo na voljo vse 
ažurne informacije s terena.« Dirka 
postaja še kanček bolj postojnska, 
saj so z novo podobo spremenili 
tudi logotip, ta bo po novem prepo-
znaven kot odtis šape postojnskega 
zmaja. Dos Extreme bo potekal 
med 16. in 20. majem. Za prijave je 
še čas, zaključijo se 6. aprila. Do 16. 
marca so jih sicer prejeli osemnajst, 
zelo pa bi si želeli prekoračiti rekor-
dno mejo osemdeset prijav.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Valter 
Leban.

Podžupan Andrej Berginc (na levi) in direktor dirke Dejan Gorenc  
(na desni) z otroki iz osnovnih šol v Postojni in Pivki, ki so se razveselili 
štirih novih koles.

koŠarka

Ekipa PVC Nagode Postojna se v zaključnem delu 3. skl bori za preboj v 
višjo ligo. Iz skupine šestih najboljših ekip bosta v 2. skl napredovali le dve. 
Po šestih odigranih krogih je edina še neporažena ekipa Troti, Postojnčani 
so na četrtem mestu. 

Naši košarkarji so vstopili v ligo za prvaka z gostujočim porazom pri Calcitu 
(91 : 78), sledil je še domač poraz z vodilno ekipo Troti (52 : 66). Domača 
zmaga proti zadnjeuvrščenemu Slovanu je nakazala boljše igre Postojne 
(82 : 67), a je takoj zatem sledil poraz v Hrastniku (87 : 66). Postojnčani igrajo 
v zadnjem delu sezone nekoliko oslabljeni, brez poškodovanega Matevža 
Mikuža, in Andreja Volka, ki svojo kariero nadaljuje drugje. V zadnjih štirih 
krogih se bodo naši košarkarji 31. marca ob 19. uri v domači dvorani najprej 
pomerili s Calcitom, sledi gostovanje pri Trotih (7. aprila), zadnjo gostujočo 
tekmo v letošnji sezoni bodo odigrali v Ljubljani proti Slovanu (14. aprila), za 
zaključek sezone 2017/2018 pa prihaja v dvorano Šolskega centra Postojna 
ekipa Hrastnika, in sicer 21. aprila ob 19. uri. Vsi ljubitelji košarke vljudno va-
bljeni na ogled domačih tekem.
Mladinci (U19) so zaključili s tekmovanjem v 2. skl in v svoji skupini zasedli 
končno, peto mesto. V zadnjem delu lige so nanizali sedem zmag in prav 
toliko porazov.
Tudi kadeti (U17) so zaključili s svojimi nastopi v tej sezoni. V zadnjem delu 
1. skl so s šestimi zmagami in štirimi porazi v svoji skupini zasedli drugo 
mesto ter skupno 28. v državnem tekmovanju.
Pionirji (U15) nadaljujejo z nastopi v 2. skl, čakata jih še dve tekmi. Trenu-
tno so v svoji skupini na zadnjem mestu.

Boštjan Blaško
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Vse za 
birmo 

in 
obhajilo

Bogat knjižni 
in darilni program

Knjigarna 
založbe Družina v Postojni

Tržaška cesta 4, 6230 Postojna
Tel.: 05/ 903-18-14

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, 

ob sobotah od 8. do 12. ure.

PRAZNUJ

ROJSTNI DAN 
MALO DRUGAČE!

Potrebujete več informacij?
Pokličite nas na 041 313 179 

ali nam pišite na: 
info@notranjski-muzej.si 

Si vaš otrok želi drugačnega praznovanja rojstnega dne?
 

Naša zabava v muzeju predstavlja nepozabno doživetje z 
raziskovanjem skrivnostnega kraškega sveta: 

otroci na zabavi pobožajo kapnike, raziskujejo fosile, 
spoznajo človeško ribico, sestavijo medvedovo 

okostje ali pa si ogledajo 3D film o jamarstvu 
in pokukajo skozi mikroskop.
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založbe Družina v Postojni

Tržaška cesta 4, 6230 Postojna
Tel.: 05/ 903-18-14

Delovni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, 

ob sobotah od 8. do 12. ure.

PRAZNUJ

ROJSTNI DAN 
MALO DRUGAČE!

Potrebujete več informacij?
Pokličite nas na 041 313 179 

ali nam pišite na: 
info@notranjski-muzej.si 

Si vaš otrok želi drugačnega praznovanja rojstnega dne?
 

Naša zabava v muzeju predstavlja nepozabno doživetje z 
raziskovanjem skrivnostnega kraškega sveta: 

otroci na zabavi pobožajo kapnike, raziskujejo fosile, 
spoznajo človeško ribico, sestavijo medvedovo 

okostje ali pa si ogledajo 3D film o jamarstvu 
in pokukajo skozi mikroskop.

vodnik dogajanja v obcini Postojna

 z torek, 27.3., 9.30
Program SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu
Preventivno izobraževanje za seniorje in upokojence v Zeleni dvorani

 z četrtek, 29.3., 18.00 
Predavanje Brede Biščak - Jungovsko tolmačenje sanj
Čitalnica Knjižnice Bena Zupančiča Postojna

 z petek, 30.3., 21.00 
Etno jazz koncert - Tomi Purich trio
Mladinski center Postojna

 z sreda, 3.4., 16.00
Predavanje »Sluh – problemi – rešitve«
Zelena dvorana

 z četrtek, 5.4., 18.00
Predstavitev knjige Pustolovščine Janeza Keka in prijateljev 
z avtorjema Mojco Zelenko in Janezom Kekom. Zbirka duhovitih resničnih zgodb, ki 
navdušujejo. Čitalnica Knjižnice Bena Zupančiča Postojna 

 z torek, 10.4., 17.00
Predstavitev knjige Slovenija v vojni 1941-1945
avtorjev Zdenka Čepiča, Nevenke Troha, Damijana Guština. Predstavitve se bo udeležil 
tudi dr. Martin Premk. Sejna dvorana nad Knjižnico Bena Zupančiča v Postojni 

 z četrtek, 12.4., 18.00
Na krilih pomladi
Nastopajo učenci OŠ A. Globočnika, podružnična šola Bukovje, v Kulturnem domu Bu-
kovje.

 z četrtek, 12.4., 18.00
Pravljica o človeški ribici
Predstavitev nove knjige za otroke: Nana, človeška ribica in pogovor z avtorico Jasno 
Šebjanič Pupis v čitalnici Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.

 z sobota, 14.4., 17.00
Likovna delavnica Iz pesmi v sliko 
Predstavljene bodo nekatere Vilharjeve pesmi, katerih vsebina bo inspiracija za slikanje 
in ustvarjanje. Kulturni dom Miroslava Vilharja Planina

 z torek, 17.4., 7.00
Mesečni sejem na Tržaški cesti

 z 20.4. - 21.4., od 17. ure dalje
Noč knjige
namenjena otrokom, starejšim od 8 let. Osrednji del programa bo ustvarjalna delavnica 
in zabava. Večer bodo zaključili v družbi knjig, v čitalnici knjižnice pa bodo otroci lahko 
tudi prespali. Čitalnica Knjižnice Bena Zupančiča Postojna

 z petek, 20.4.,  19.00
Koncert solistov Postojnske godbe - 1808 
in  šolskega pihalnega orkestra GŠ Postojna. Dvorana Alojza Srebotnjaka v Glasbeni 
šoli Postojna

 z sobota, 21.4., 20.00
Letni koncert Vokalne skupine SLAVNA z gosti
Kulturni dom Slavina

 z nedelja, 22.4., 10.30
Slovesnost ob obletnici požiga bencina v Postojnski jami 
Spominsko obeležje pred vhodom v Črno jamo

 z ponedeljek, 23.4., 8.00-12.00
Obisk obeležij padlim rojakom v času NOB v Trstu na ulici Ghega, na poko-
pališču Sv. Ane in v Rižarni

 z sreda, 25.4., 18.00
Podelitev regijskih priznanj za natečaj Evropa v šoli
Čitalnica Knjižnice Bena Zupančiča Postojna
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legenda

Kulturni dom Postojna si pridržuje pravico do spremembe programa.

NAPOVEDNIK
APRIL 2018

Za otroški abonma Mali medo in nekaj prostih mest za izven.
Za abonma in nekaj prostih mest za izven.
Za Narodno-zabavni abonma in nekaj prostih mest za izven.
Vstopnice lahko kupite na blagajni Kulturnega doma 
Postojna, uro pred predstavo.
Vstopnice v predprodaji dobite v TIC Galeriji in na blagajni 
Kulturnega doma Postojna, uro pred predstavo.

 
9.00

20
Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin
Organizator: JSKD
Vstop prost!

16.00 in 18.00

21
Mojca in njen piskrček
Nastop Baletnega društva Postojna
Vstopnina: 3 EUR
Prodaja vstopnic na Evnetim

19.30

13
Hišni ansambel Avsenik
Narodno-zabavni koncert
Vstopnina: 15 EUR

17.30

24
Filmarija
Drobižki
Animirani film, sinhronizirano. 
Po filmu sledi pogovor.
Vstopnina: 3 EUR

Cel dan

19
Moj kino
Vstopnica: 6,5 EUR
Za člane kluba Moj kino: 4,99 EUR

19.30

03
Tartuffe
Gledališka predstava  
SNG Nova Gorica 
Vstopnina: 15 EUR 

17.30

11
Pojoči smetkonjami
Otroška predstava
Miškino gledališče
Vstopnina: 6 EUR

17.30

05
Peter Klepec
Otroška predstava
Gledališče Malih Velikih
Vstopnina: 6 EUR

18.00
26
Zaključni dogodek projekta Postoj 
na živi ulici z mladimi 2018
Vstop prost!

OBVESTILO
Občina Postojna je 13. 3. 2018 na svoji spletni strani objavila

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in 
objektov kulturne dediščine v občini Postojna za leto 2018.

Rok za prijavo na razpis je 12. april 2018.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali dvignejo v 

sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel.št. 05 72 80 723 
ali po e-pošti:bernarda.lenarcic@postojna.si.

Spodbude za gospodarstvo
Občina Postojna je na svoji spletni strani objavila:

1. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširja-
nje dejavnosti in razvoj v letu 2018 (Ukrep: 2)

2. Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih pod-
jetij v letu 2018 (Ukrep: 6)

3. Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in 
obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-
-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2018 

(Ukrep: 9)

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Obči-
ne Postojna za leto 2018.

Datumi odpiranja prijav so 24. 4. 2018, 29. 5. 2018, 26. 6. 2018.

O datumih preostalih odpiranj se morebitne prijavitelje obvesti z objavo 
na spletni strani Občine Postojna.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali dvignejo v 

sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel.št. 05 72 80 700 
ali po e-pošti:tatjana.rolih@postojna.si.

Javni natečaj za Naj mladega 
prostovoljca/prostovoljko Občine 

Postojna za leto 2017 in
 Javni natečaj za Naj prostovoljski 

razred Občine Postojna za leto 2017

Župan Občine Postojna je objavlja Javni natečaj za »Naj mladega pro-
stovoljca/prostovoljko Občine Postojna« za leto 2017 in Javni natečaj 

za »Naj prostovoljski razred Občine Postojna« za leto 2017.

V izboru za Naj mladega prostovoljca/prostovoljko Občine Postojna« 
za leto 2017 lahko sodelujejo prostovoljci, ki so v letu 2017 z osebnim 
prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvali-
tetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Sodelujejo 
lahko v dveh starostnih kategorijah, in sicer od 15 do 19 let, ter od  20 
do 29 let, predlagatelj pa je lahko posameznik, neformalna skupina, 
društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija, v okviru katere 

se opravlja prostovoljsko delo.

 V javnem natečaju za »Naj prostovoljski razred Občine Postojna« za 
leto 2017 lahko sodelujejo šole, ki delujejo na območju občine Postoj-
na, ki v izbor za Naj prostovoljski razred Občine Postojna predlagajo 

razred ali razrede, ki so se v letu 2017 posebej izkazali s prostovoljskim 
delom in nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in 

občanov Občine Postojna.

Šole lahko sodelujejo v dveh kategorijah, in sicer: osnovne šole in 
druge šole (srednja, višja...). Predlagatelj je lahko šola,  v okviru katere 

se opravlja prostovoljsko delo. 

Rok za oddajo prijav za oba javna natečaja je petek, 30. 3. 2018.

Več o vsebini in pogojih sodelovanja v posameznem natečaju je obja-
vljeno na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.
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Kulturni dom Postojna si pridržuje pravico do spremembe programa.

NAPOVEDNIK
APRIL 2018

Za otroški abonma Mali medo in nekaj prostih mest za izven.
Za abonma in nekaj prostih mest za izven.
Za Narodno-zabavni abonma in nekaj prostih mest za izven.
Vstopnice lahko kupite na blagajni Kulturnega doma 
Postojna, uro pred predstavo.
Vstopnice v predprodaji dobite v TIC Galeriji in na blagajni 
Kulturnega doma Postojna, uro pred predstavo.

 
9.00

20
Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin
Organizator: JSKD
Vstop prost!

16.00 in 18.00

21
Mojca in njen piskrček
Nastop Baletnega društva Postojna
Vstopnina: 3 EUR
Prodaja vstopnic na Evnetim

19.30

13
Hišni ansambel Avsenik
Narodno-zabavni koncert
Vstopnina: 15 EUR

17.30

24
Filmarija
Drobižki
Animirani film, sinhronizirano. 
Po filmu sledi pogovor.
Vstopnina: 3 EUR

Cel dan

19
Moj kino
Vstopnica: 6,5 EUR
Za člane kluba Moj kino: 4,99 EUR

19.30

03
Tartuffe
Gledališka predstava  
SNG Nova Gorica 
Vstopnina: 15 EUR 

17.30

11
Pojoči smetkonjami
Otroška predstava
Miškino gledališče
Vstopnina: 6 EUR

17.30

05
Peter Klepec
Otroška predstava
Gledališče Malih Velikih
Vstopnina: 6 EUR

18.00
26
Zaključni dogodek projekta Postoj 
na živi ulici z mladimi 2018
Vstop prost!

OBVESTILO
Občina Postojna je 13. 3. 2018 na svoji spletni strani objavila

Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in 
objektov kulturne dediščine v občini Postojna za leto 2018.

Rok za prijavo na razpis je 12. april 2018.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali dvignejo v 

sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel.št. 05 72 80 723 
ali po e-pošti:bernarda.lenarcic@postojna.si.

Spodbude za gospodarstvo
Občina Postojna je na svoji spletni strani objavila:

1. Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširja-
nje dejavnosti in razvoj v letu 2018 (Ukrep: 2)

2. Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih pod-
jetij v letu 2018 (Ukrep: 6)

3. Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in 
obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-
-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna v letu 2018 

(Ukrep: 9)

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Obči-
ne Postojna za leto 2018.

Datumi odpiranja prijav so 24. 4. 2018, 29. 5. 2018, 26. 6. 2018.

O datumih preostalih odpiranj se morebitne prijavitelje obvesti z objavo 
na spletni strani Občine Postojna.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, 
katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali dvignejo v 

sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel.št. 05 72 80 700 
ali po e-pošti:tatjana.rolih@postojna.si.

Javni natečaj za Naj mladega 
prostovoljca/prostovoljko Občine 

Postojna za leto 2017 in
 Javni natečaj za Naj prostovoljski 

razred Občine Postojna za leto 2017

Župan Občine Postojna je objavlja Javni natečaj za »Naj mladega pro-
stovoljca/prostovoljko Občine Postojna« za leto 2017 in Javni natečaj 

za »Naj prostovoljski razred Občine Postojna« za leto 2017.

V izboru za Naj mladega prostovoljca/prostovoljko Občine Postojna« 
za leto 2017 lahko sodelujejo prostovoljci, ki so v letu 2017 z osebnim 
prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvali-
tetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna. Sodelujejo 
lahko v dveh starostnih kategorijah, in sicer od 15 do 19 let, ter od  20 
do 29 let, predlagatelj pa je lahko posameznik, neformalna skupina, 
društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija, v okviru katere 

se opravlja prostovoljsko delo.

 V javnem natečaju za »Naj prostovoljski razred Občine Postojna« za 
leto 2017 lahko sodelujejo šole, ki delujejo na območju občine Postoj-
na, ki v izbor za Naj prostovoljski razred Občine Postojna predlagajo 

razred ali razrede, ki so se v letu 2017 posebej izkazali s prostovoljskim 
delom in nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in 

občanov Občine Postojna.

Šole lahko sodelujejo v dveh kategorijah, in sicer: osnovne šole in 
druge šole (srednja, višja...). Predlagatelj je lahko šola,  v okviru katere 

se opravlja prostovoljsko delo. 

Rok za oddajo prijav za oba javna natečaja je petek, 30. 3. 2018.

Več o vsebini in pogojih sodelovanja v posameznem natečaju je obja-
vljeno na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

AP
RIL        

Pojoči smetkonjami
Kulturni dom Postojna

Za abonma Mali medo in za izven (6 EUR).
Vstopnice na blagajni Kulturnega doma 
Postojna, uro pred predstavo.

Da se tudi drugače!  
Predavanje Nara Petrovič. Osebna in 
skupna preobrazba za telebane. 
Udeležba brezplačna. Prijava na 
tocka.moci@zavod-znanje.si. 
Točka Moči

01

16
03

Brezplačni vstop za občane
Notranjski muzej Postojna

Tartuffe
Kulturni dom Postojna

Za abonma in za izven (15 EUR).
Vstopnice lahko kupite na blagajni 
Kulturnega doma Postojna, uro
pred predstavo. 

19.30

18.00

13.30

cel dan

05
Masaža dojenčka
Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka Moči 

10.00

Jutranje aktivne meditacije 
Vsak torek in četrtek ob 8.00

Udeležba brezplačna, prijava 
na tocka.moci@zavod-znanje.si. 
Vodi Nenad Bebić.
Točka moči

Izmenjava Access Bars
Tretji petek v mesecu ob 15.00

Točka moči

11
17.30

16.30

Cel dan

19

MESEC Z
ZAVODOM
ZNANJE 

Moj Kino
Kulturni dom Postojna

6. Medgeneracijske športno 
družabne igre
Prijava ekip možna na
tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka Moči 

19.00 DAN OBČINE LOGATEC: 
Predavanje Milan Trobič, 
Furmanstvo - med preživetjem 
in propadom
Notranjski muzej Postojna

Obrezovanje vrtnic
Delavnico izvaja Robert Rogič. 
Točka Moči 

13

12

Delavnica  javnega nastopanja 
z Boštjanom Romihom
Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka Moči 

13.00

Dan za skupnost
Predstavitev: Banke neformalne 
pomoči, Predstavitev zavoda Sopotnik, 
Starejši za starejše, Medobčinsko 
društvo prijateljevmladine-PO-PI.   
Točka Moči 

16.00

Spomladanske dobrote iz 
domačih logov
Cena: 5 EUR
Prijave: do 3. 4. 2018
na lu-postojna@zavod-znanje.si
Ljudska univerza Postojna

16.30

Budokon
Vsak sredo ob 10.00

Sodobna mešanica gibalnih 
umetnosti. Udeležba brezplačna.
Točka moči

Računalniško opismenjevanje 
s Tatjano Šeremet
Vsak ponedeljek ob 10.30

Udeležba brezplačna. 
Obvezna prijava po telefonu ali 
elektronski pošti na 
tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka moči

Več informacij na www.zavod-znanje.si

19.30 Hišni ansambel Avsenik
Kulturni dom Postojna

Za abonma in za izven (15 EUR).
Vstopnice v predprodaji dobite v TIC 
Galeriji in na blagajni Kulturnega doma 
Postojna, uro pred predstavo.

17.00 Razstava magična moč gline
Točka Moči

17.30 Izmenjava sadik in semen
Točka Moči

Vabljeni k ogledu začasnih razstav v 
Notranjski muzej Postojna:
 
• Muzej je Vaš (do 18. 5. 18)
• Pozabljena dediščina Betalovega 
  spodmola (do 18. 5. 18)
• Jezerski čoln – Drevak  

Peter Klepec
Kulturni dom Postojna

Za abonma Mali medo in za izven (6 EUR).
Vstopnice na blagajni Kulturnega doma 
Postojna, uro pred predstavo.

17.30

20
Regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin
Organizator: JSKD
Vstop prost!
Kulturni dom Postojna

9.00

21
16.00

in
18.00

17.30

24

Flmarija
Drobižki
Animirani film, sinhronizirano. 
Po filmu sledi pogovor.
Vstopnina: 3 EUR
Kulturni dom Postojna

Privlačen svet kaktusov, 
sočnic in mesojedk 
Cena: 5 EUR
Delavnico bo vodila Melita Jurca
Ljudska univerza Postojna

Mojca in njen piskrček
Nastopa Baletno društvo Postojna
Vstopnina:  3 EUR
Prodaja vstopnic na Eventim
Kulturni dom Postojna
 

26
18.00 Zaključni dogodek projekta 

Postoj na živi ulici z 
mladimi 2018
Kulturni dom Postojna
 

17.00

25
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turizem

VPIS V LIKOVNO ŠOLO STIL

POMLADANSKI TERMIN 

Začetni in nadaljevalni tečaj slikanja za 
odrasle in otroke v Postojni!

Tečaj vodi diplomirani slikar, likovni pedagog in andragog Žiga Bratoš.

Informacije in vpis: 

IZDELAVA KONFETOV
NAČRTUJETE POROKO, BIRMO, OBHAJILO ALI KRST? 

izdelujemo konfete za vaše svečane trenutke
velika izbira vzorcev, izdelamo pa jih tudi po vaših željah
na voljo tudi material za aranžiranje konfetov

PAPIRNICA STIL ART & HOBY
Rožna 1a, 6230 Postojna, 
tel.: 05 726 10 33, mob.: 031 610 194
e-mail: papirnica.s�l@gmail.com
Facebook: S�l Doo

ČISTIMO ZALOGE ŠOLSKIH TORB 
-25% na vse šolske torbe TARGET

Zelena shema slovenskega turizma
Občina Postojna oziroma destinacija Zeleni kras ima vse potenciale 
za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega 
obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. V leto-
šnjem letu smo se zato odločili, da poleg petnajstih drugih desti-
nacij oziroma občin in naravnega parka vstopimo v tako imenova-
no Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega 
turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki 
pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za 
trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom 
ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega de-
lovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi 
promovira.

V Zeleno shemo so vgrajeni trije ste-
bri trajnostnega razvoja – okoljski, 
družbeni in gospodarski. Turistične 
destinacije spodbuja k učinkoviti 
rabi energije in vode, trajnostne mo-
bilnosti, ozelenitvi turističnih nasta-
nitev, zelenemu naročanju ter prila-
gajanju na podnebne spremembe. 
Gre za celosten sklop, ki v lokalnem 
okolju spodbuja povezovanje akter-
jev v javnem in zasebnem sektorju 
ter njihovo skupno delovanje za 
ohranjanje okolja kot temeljne vre-
dnote v turizmu. Hkrati deluje izo-
braževalno in obveščevalno tako do 
notranjih javnosti – podjetij in pre-
bivalcev v lokalni skupnosti, kot do 
zunanjih javnosti – turistov in dru-
gih akterjev. 

Zeleni koordinator, Zelena ekipa in 
podpis Zelene politike

Kot novo vključena destinacija smo 
morali najprej imenovati zelenega 
koordinatorja, to je osebo, ki bo v 
destinaciji skrbela za izvedbo celo-
tnega projekta. Špelo Gacin, vodjo 
OE Turizem na Zavodu Znanje Po-

stojna, tako v letošnjem letu čaka 
precej dela in izzivov, da bo lahko 
zagotovljen kakovosten in nemoten 
potek projekta.

jo pomagajo razvijati ter oblikovati. 
V Zeleno ekipo bodo tako v kratkem 
povabljeni predstavniki zasebnega 
sektorja, nevladnih organizacij ter 
predstavniki lokalnih oblasti odgo-
vori za gospodarsko rast, načrtova-
nje, zaščitena območja, okolje … 

Nikakor ne smemo pozabiti zaveze 
naše destinacije, da deluje po trajno-
stnih načelih in si nenehno prizade-
va za izboljšave tako, da bo pomem-
ben korak tudi podpis Zelene politike 
na nivoju občine in upamo, da tudi 
posameznikov iz turistične sfere. 

Kasneje sledi zbiranje najrazličnejših 
podatkov, vnose na spletno platfor-
mo ter anketiranje. Do konca leta 
2018 moramo na spletno platformo, 
kjer je več kot 100 meril vnesti vse 
podatke, temu sledi presoja in v za-
četku leta 2019 prejem ocen. 

Trajnost je 
odgovornost 

vsakega od nas.

Trajnostni 
turizem je pot 

do zadovoljnega 
potrošnika, uspešne 
lokalne skupnosti in 

zdravega okolja.
Poleg neprestanega pridobivanja 
znanja s področja trajnostnega tu-
rizma mora zeleni koordinator obli-
kovati zeleno ekipo, v kateri morajo 
biti ključni akterji, ki bodo sodelovali 
pri pridobivanju podatkov ter obli-
kovanju in uresničevanju razvojnih 
ukrepov in ciljev. Sodelovanje Zelene 
ekipe je ključnega pomena v uspe-
šnem procesu Zelene sheme, saj 
mora vključevati predstavnike orga-
nizacij, podjetij in posameznikov iz 
destinacije, ki so vključeni v turistič-
no industrijo, imajo v njej interes in 
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turizem

VPIS V LIKOVNO ŠOLO STIL

POMLADANSKI TERMIN 

Začetni in nadaljevalni tečaj slikanja za 
odrasle in otroke v Postojni!

Tečaj vodi diplomirani slikar, likovni pedagog in andragog Žiga Bratoš.

Informacije in vpis: 

IZDELAVA KONFETOV
NAČRTUJETE POROKO, BIRMO, OBHAJILO ALI KRST? 

izdelujemo konfete za vaše svečane trenutke
velika izbira vzorcev, izdelamo pa jih tudi po vaših željah
na voljo tudi material za aranžiranje konfetov

PAPIRNICA STIL ART & HOBY
Rožna 1a, 6230 Postojna, 
tel.: 05 726 10 33, mob.: 031 610 194
e-mail: papirnica.s�l@gmail.com
Facebook: S�l Doo

ČISTIMO ZALOGE ŠOLSKIH TORB 
-25% na vse šolske torbe TARGET

Zelena shema slovenskega turizma
Občina Postojna oziroma destinacija Zeleni kras ima vse potenciale 
za razvoj zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega 
obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja. V leto-
šnjem letu smo se zato odločili, da poleg petnajstih drugih desti-
nacij oziroma občin in naravnega parka vstopimo v tako imenova-
no Zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega 
turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki 
pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za 
trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom 
ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega de-
lovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi 
promovira.

V Zeleno shemo so vgrajeni trije ste-
bri trajnostnega razvoja – okoljski, 
družbeni in gospodarski. Turistične 
destinacije spodbuja k učinkoviti 
rabi energije in vode, trajnostne mo-
bilnosti, ozelenitvi turističnih nasta-
nitev, zelenemu naročanju ter prila-
gajanju na podnebne spremembe. 
Gre za celosten sklop, ki v lokalnem 
okolju spodbuja povezovanje akter-
jev v javnem in zasebnem sektorju 
ter njihovo skupno delovanje za 
ohranjanje okolja kot temeljne vre-
dnote v turizmu. Hkrati deluje izo-
braževalno in obveščevalno tako do 
notranjih javnosti – podjetij in pre-
bivalcev v lokalni skupnosti, kot do 
zunanjih javnosti – turistov in dru-
gih akterjev. 

Zeleni koordinator, Zelena ekipa in 
podpis Zelene politike

Kot novo vključena destinacija smo 
morali najprej imenovati zelenega 
koordinatorja, to je osebo, ki bo v 
destinaciji skrbela za izvedbo celo-
tnega projekta. Špelo Gacin, vodjo 
OE Turizem na Zavodu Znanje Po-

stojna, tako v letošnjem letu čaka 
precej dela in izzivov, da bo lahko 
zagotovljen kakovosten in nemoten 
potek projekta.

jo pomagajo razvijati ter oblikovati. 
V Zeleno ekipo bodo tako v kratkem 
povabljeni predstavniki zasebnega 
sektorja, nevladnih organizacij ter 
predstavniki lokalnih oblasti odgo-
vori za gospodarsko rast, načrtova-
nje, zaščitena območja, okolje … 

Nikakor ne smemo pozabiti zaveze 
naše destinacije, da deluje po trajno-
stnih načelih in si nenehno prizade-
va za izboljšave tako, da bo pomem-
ben korak tudi podpis Zelene politike 
na nivoju občine in upamo, da tudi 
posameznikov iz turistične sfere. 

Kasneje sledi zbiranje najrazličnejših 
podatkov, vnose na spletno platfor-
mo ter anketiranje. Do konca leta 
2018 moramo na spletno platformo, 
kjer je več kot 100 meril vnesti vse 
podatke, temu sledi presoja in v za-
četku leta 2019 prejem ocen. 

Trajnost je 
odgovornost 

vsakega od nas.

Trajnostni 
turizem je pot 

do zadovoljnega 
potrošnika, uspešne 
lokalne skupnosti in 

zdravega okolja.
Poleg neprestanega pridobivanja 
znanja s področja trajnostnega tu-
rizma mora zeleni koordinator obli-
kovati zeleno ekipo, v kateri morajo 
biti ključni akterji, ki bodo sodelovali 
pri pridobivanju podatkov ter obli-
kovanju in uresničevanju razvojnih 
ukrepov in ciljev. Sodelovanje Zelene 
ekipe je ključnega pomena v uspe-
šnem procesu Zelene sheme, saj 
mora vključevati predstavnike orga-
nizacij, podjetij in posameznikov iz 
destinacije, ki so vključeni v turistič-
no industrijo, imajo v njej interes in 

Novosti s področja družbenih dejavnosti

V letu 2016 je bil sprejet Pravilnik o štipendiranju v občini Postojna. V skladu 
s pravilnikom je bil tako v letu 2016 in 2017 objavljen Javni razpis za pode-
litev štipendij. Vsako leto je bilo podeljenih 10 štipendij. Z ta namen je bilo v 
proračunu za leto 2016 zagotovljenih 10.000, v letu 2017 pa 12.600 evrov.

V letu 2016 je  bila sprejeta Sprememba pravilnika o enkratni denarni po-
moči družini novorojenca v Občini Postojna. Z omenjeno spremembo se 
je spremenila višina enkratnih denarnih pomoči, ki znaša za prvega no-
vorojenca 250, za drugega 300, za tretjega in vse nadaljnje pa 400 evrov. 
V obdobju od 2014 do 2017 sta bila za potrebe predšolske vzgoje v Vrtcu 
Postojna odprta dva nova oddelka, urejen prizidek in nov vrtec v Planini, 
letošnjo jesen pa se bodo predvidoma začela dela za nov prizidek Osnovni 
šoli Antona Globočnika.

Programi za mlade

Teden mladih, Teden otroka, Postojna – UNICEFOVO otrokom prijazno me-
sto, priprava Lokalnega programa mladih 2018-2024 … V okviru proraču-
na zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za mladino kot so: 
dejavnosti mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo 
z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), 
sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč 
in letovišč.

Konec leta 2016 je bil sprejet Odlok o mladini v Občini Postojna. Cilj tega 
odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem 
opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mla-
dinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odloča-
nju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter 
pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogo-
jev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti. V pripravi 
je Lokalni program mladine 2018-2024. Predvidoma bo predlog programa 
obravnaval Občinski svet Občine Postojna na eni naslednjih sej.

V letu 2017 je bila ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja, katere na-
loga je celovita obravnava področij mladine in mladinskega sektorja v ob-
čini. Komisija je sestavljena iz sedmih članov, in sicer iz dveh predstavnikov 
mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v občini, enega predstavnika 
mladinskega sveta lokalne skupnosti, enega predstavnika mladinskega cen-
tra, enega predstavnika Odbora za družbene dejavnosti in dveh predstavni-
kov občinske uprave. 

družba in sociala

Občina Postojna je aktivna na družbeno-socialnem področju, intenzivne napore pa 
bo v razvoj podpore vsebin in socialnega varstva nadaljevala.

Od leta 2014 naprej je Občina Postojna veliko naporov vlagala v razvoj dodatnih vsebin na področju družbenih dejavnosti. Poleg rednega 
financiranja društev in programov, Občina finančna sredstva razdeli po ključu, ki ga določijo društva sama, si prizadevamo še za čim 
večjo kakovost življenja in dopolnjevanje institucionalnih ter drugih pomoči na več področjih.

Mladi prostovoljec

V letu 2016 je bil prvič objavljen javni natečaj za Naj mladega prostovoljca/
prostovoljko Občine Postojna za leto 2015; natečaj je bil objavljen tudi v letu 
2017 ter tudi za letošnje leto, kjer predloge še zbiramo.

Sofinanciranje programov in Junior župan

V letu 2015 je bil sprejet Sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske 
skupine za preprečevanje zasvojenosti za občini Postojna in Pivka. Za izva-
janje aktivnosti v okviru LAS se sofinancerska sredstva zagotovijo v okviru 
proračuna Občine Postojna. 

V letu 2017 je Občina Postojna v okviru proračunskih sredstev zagotovila 
tudi sredstva za sofinanciranje cepljenja dečkov proti humanemu papiloma 
virusu (HPV) ter tretje doze in nadaljnjih cepiva proti klopnemu meningoen-
cefalitisu (KME) za otroke in mladostnike. Občina Postojna je v letu 2016 prva 
»uvedla« mladinski otroški svet. Enkrat na leto župan občine Postojna preda 
vodenje občine Junior županu. 

Socialni in drugi projekti

Tudi na socialnem področju je Občina Postojna v zadnjih štirih letih izvedla 
več projektov. Začeli smo z Mojo kuhinjo, kjer zagotavljamo tople obroke 
za socialno ogrožene občanke ter občane, smo takoj finančno podprli Pro 
bono zobne ambulante ter v zadnjem času uvedli brezplačne prevoze z 
ruralnih področij za starejše – Sopotniki.

Lanskega septembra je po vaseh občin Postojna in Pivka zapeljal nov bibli-
obus, za nakup katerega je del sredstev namenila tudi Občina Postojna. Nov 
bibliobus nadaljuje več desetletno tradicijo potujoče knjižnice in širi bralno 
kulturo ter zmanjšuje razliko med mesti in podeželjem. V lanskem letu je 
bil prvič objavljen javni razpis za sofinanciranje aktivnih, zdravih in veselih 
počitnic, septembra pa izvedena akcija PEŠBUS za učence 2. in 3. razreda 
OŠ Miroslava Vilharja. Gre za organizirano spremljanje učencev do šole peš, 
po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku.

Program socialnega varstva

V letu 2017 je bil pripravljen in sprejet Program socialnega varstva v Občini 
Postojna za leti 2017-2018. Program socialnega varstva občine je dokument, 
ki celostno obravnava področje socialnega varstva in predstavlja prioritete 
Občine za sofinanciranje posameznih področij socialnega varstva. 
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izobraževanje

Erika Dekleva, 
poslanka državnega zbora

Iz poslanskih klopi

Volitve in vse kar jih obda-
ja zapolnjuje medijski prostor, 
pogovore med ljudmi in par-
lamentarne hodnike. Žal mi je, 
da všečno nagovarjanje ljudi, 
nerealne obljube in iracionalne 
odločitve stopajo v ospredje, saj 
verjamem, da s tem ne prispeva-
mo k skupnemu cilju, ki bi moral 
biti ustvarjanje boljših pogojev 
za vse državljane.

Prispevek pišem v luči izredne seje 
Državnega zbora, ki je potekala 
na temo Priporočil Vladi Republi-
ke Slovenije v zvezi s prihodnostjo 
Slovenije. Razpravo so zahtevale 
poslanske skupine SDS in NSi, žal 
pa so njihove poslanske klopi ve-
čino časa razprave samevale. Sklic 
izredne seje žal iz nekaterih strani 
ni bil namenjen odgovorni razpra-
vi, temveč predstavljanju volilnih 
programov in seveda vsesplošni 
kritiki aktualni vladi. To pa je žalo-
stna realnost opozicijskega politič-
nega parketa.

A vendar, rezultati te vlade kažejo, 
da smo na dobri poti in ta pot ni 
končana. 

Danes beležimo visoko gospodar-
sko rast, večja zasebna potrošnja 
podpira rast plač in zaposlovanja, 
zasebne naložbe okrevajo, znižu-
jemo javnofinančni primanjkljaj 
in javni dolg. Znižala se je zadol-
ženost zasebnega sektorja, banke 
so dobičkonosne in dobro kapita-
lizirane. Rezultati slovenskega tu-
rizma so rekordni, izboljšali smo 
konkurenčnost poslovnega oko-
lja in privlačnost Slovenije za tuje 
investicije. Kolikor se želi prikaza-

Prihodnost Slovenije

ti za nepomembno, pa je ključno 
tudi to, da smo v našem mandatu 
zmanjšali tveganje, da bi v primeru 
nove krize reševanje posledic po-
novno v celoti padlo na ramena 
naših ljudi.

Seveda mnogi izzivi ostajajo. De-
mografska slika Slovenije je izrazi-
to neugodna, še vedno dosegamo 
nizko produktivnost, visok javni 
dolg ostaja. Kljub temu, da se je 
stopnja tveganja revščine in soci-
alne izključenosti zmanjšala, ostaja 
za starejše še vedno previsoka. In 
kakšno Slovenijo želimo graditi še 
naprej? Zeleno. Zdravo. Pravično. 
Digitalno. Varno. O teh stvareh bi 
se morali dejansko pogovarjati in 
poenotiti. O Sloveniji, ki napreduje 
in kjer razlike med nami niso za-
vore, ampak motiv sprememb na 
bolje. 

Dobre tri milijone za otroke

Andrej Berginc, 
podžupan občine Postojna

Področje družbenih dejavnosti 
in socialnega varstva je v naši 
občini organizirano z veliko 
mero empatije. Konec koncev 
sem tem vsebinam namenjen 
tudi podžupan, ki spremljam 
in vodim naše aktivnosti. Vsa-
kodnevno se srečujem z v srce 
segajočimi zgodbami ljudi, ki so 
v težavah in živijo težko življe-
nje. Na eni strani imamo tako 
naš proračun in dolžnost do-
brega gospodarja, ki ju upošte-
vamo ter absolutno spoštujemo, 
po drugi pa (pre)večkrat kruto 
realnost ljudi v stiski. In tem je 
namenjena občinska uprava. Da 
skupaj poiščemo vse možno-
sti pomoči po solidarnostnem 
ter pravičnem sistemu. Seve-
da so naši viri omejeni, vendar 
se osebno posvetimo vsakemu 
primeru ter poiščemo načine 
ali pa vsaj pridobimo informaci-
je, kam naj se ljudje še obrnejo. 
Velikokrat pa ljudje potrebujejo 
le razumevanje in upoštevanje 
njihovih težav. In tudi takšno 
podporo jim z veseljem ter ob-
čutkom tudi posvetimo.

Ne glede na to pa številke govori-
jo svojo zgodbo. V letu dni imamo 
tako več kot 100 razgovorov samo v 
zvezi s stanovanji. Vsakodnevno me 
obišče več ljudi, ki imajo socialne 
težave. Samo na stanovanjskem po-
dročju vsakih šest mesecev poroča-
mo o stanju dolga, ki zaradi popol-
noma zanemarjenega področja, in 
tukaj nosi takratna občinska politika 
zagotovo  objektivno odgovornost, 
od leta 1999 znaša že skoraj pol 
milijona evrov. Ob tem je potrebno 
poudariti, da se dolg zmanjšuje šele 
od leta 2015, ko smo sprejeli prve 
aktivnosti, veliko tega pa zaradi za-
staranja potrebno pozabiti, o čemer 
smo že poročali.

Komu smo torej kot občinski funk-

cionarji odgovorni? Najprej vsem 
tistim, ki v skoraj 300 občinskih 
stanovanjih redno plačujejo svoje 
obveznosti. Tistim, ki živijo v ne-
mogočih razmerah in tistim mladim 
družinam, ki bi rade zaživele ne-
odvisno in urejeno. Samo z maksi-
malno angažiranim in odgovornim 
pristopom bomo lahko zagotovili 
tako zaščito najšibkejših kot tudi 
ustvarjali pogoje za generacije, ki 
prihajajo za nami. Poskrbeti mora-
mo za vse, posebno pozornost pa 
nameniti izobrazbi. Občina Postojna 
namenja 3,2 milijona evrov za izo-
braževanje, ki zajema veliko postavk. 
Prav je tako, je pa na žalost to le del 
investicij, ki jih vsako leto spregleda-
mo. Največkrat gledamo samo na v 
nebo vpijoče primere, ki nam pobe-
rejo ogromno energije in pravzaprav 
v celotni sliki zajemajo le en delček. 
Pomemben za celoto, vendar maj-
hen sam po sebi. Pri nas pa ni majh-
nih problemov, saj je v tem pogledu 
pomembno le to, s katere strani jih 
gledate. Če imate problem, kjer vam 
lahko pomagamo, smo vam na vo-
ljo. Z veseljem in odgovornostjo.

IZOBRAŽEVANJE 3.192.932,32 EUR

 z Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.369.910,51
 z Primarno in sekundarno izobraževanje 360.822,38
 z Glasbeno šolstvo 35.569,15
 z Drugi izobraževalni programi 185.722,32
 z Druge oblike izobraževanja 161.814,32
 z Pomoči šolajočim 276.477,11
 z Štipendije 12.600,00

Prijave najdenih oziroma 
zapuščenih živali

05 307-85-70 

dežurna številka 040 417-761
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izobraževanje

Erika Dekleva, 
poslanka državnega zbora

Iz poslanskih klopi

Volitve in vse kar jih obda-
ja zapolnjuje medijski prostor, 
pogovore med ljudmi in par-
lamentarne hodnike. Žal mi je, 
da všečno nagovarjanje ljudi, 
nerealne obljube in iracionalne 
odločitve stopajo v ospredje, saj 
verjamem, da s tem ne prispeva-
mo k skupnemu cilju, ki bi moral 
biti ustvarjanje boljših pogojev 
za vse državljane.

Prispevek pišem v luči izredne seje 
Državnega zbora, ki je potekala 
na temo Priporočil Vladi Republi-
ke Slovenije v zvezi s prihodnostjo 
Slovenije. Razpravo so zahtevale 
poslanske skupine SDS in NSi, žal 
pa so njihove poslanske klopi ve-
čino časa razprave samevale. Sklic 
izredne seje žal iz nekaterih strani 
ni bil namenjen odgovorni razpra-
vi, temveč predstavljanju volilnih 
programov in seveda vsesplošni 
kritiki aktualni vladi. To pa je žalo-
stna realnost opozicijskega politič-
nega parketa.

A vendar, rezultati te vlade kažejo, 
da smo na dobri poti in ta pot ni 
končana. 

Danes beležimo visoko gospodar-
sko rast, večja zasebna potrošnja 
podpira rast plač in zaposlovanja, 
zasebne naložbe okrevajo, znižu-
jemo javnofinančni primanjkljaj 
in javni dolg. Znižala se je zadol-
ženost zasebnega sektorja, banke 
so dobičkonosne in dobro kapita-
lizirane. Rezultati slovenskega tu-
rizma so rekordni, izboljšali smo 
konkurenčnost poslovnega oko-
lja in privlačnost Slovenije za tuje 
investicije. Kolikor se želi prikaza-

Prihodnost Slovenije

ti za nepomembno, pa je ključno 
tudi to, da smo v našem mandatu 
zmanjšali tveganje, da bi v primeru 
nove krize reševanje posledic po-
novno v celoti padlo na ramena 
naših ljudi.

Seveda mnogi izzivi ostajajo. De-
mografska slika Slovenije je izrazi-
to neugodna, še vedno dosegamo 
nizko produktivnost, visok javni 
dolg ostaja. Kljub temu, da se je 
stopnja tveganja revščine in soci-
alne izključenosti zmanjšala, ostaja 
za starejše še vedno previsoka. In 
kakšno Slovenijo želimo graditi še 
naprej? Zeleno. Zdravo. Pravično. 
Digitalno. Varno. O teh stvareh bi 
se morali dejansko pogovarjati in 
poenotiti. O Sloveniji, ki napreduje 
in kjer razlike med nami niso za-
vore, ampak motiv sprememb na 
bolje. 

Dobre tri milijone za otroke

Andrej Berginc, 
podžupan občine Postojna

Področje družbenih dejavnosti 
in socialnega varstva je v naši 
občini organizirano z veliko 
mero empatije. Konec koncev 
sem tem vsebinam namenjen 
tudi podžupan, ki spremljam 
in vodim naše aktivnosti. Vsa-
kodnevno se srečujem z v srce 
segajočimi zgodbami ljudi, ki so 
v težavah in živijo težko življe-
nje. Na eni strani imamo tako 
naš proračun in dolžnost do-
brega gospodarja, ki ju upošte-
vamo ter absolutno spoštujemo, 
po drugi pa (pre)večkrat kruto 
realnost ljudi v stiski. In tem je 
namenjena občinska uprava. Da 
skupaj poiščemo vse možno-
sti pomoči po solidarnostnem 
ter pravičnem sistemu. Seve-
da so naši viri omejeni, vendar 
se osebno posvetimo vsakemu 
primeru ter poiščemo načine 
ali pa vsaj pridobimo informaci-
je, kam naj se ljudje še obrnejo. 
Velikokrat pa ljudje potrebujejo 
le razumevanje in upoštevanje 
njihovih težav. In tudi takšno 
podporo jim z veseljem ter ob-
čutkom tudi posvetimo.

Ne glede na to pa številke govori-
jo svojo zgodbo. V letu dni imamo 
tako več kot 100 razgovorov samo v 
zvezi s stanovanji. Vsakodnevno me 
obišče več ljudi, ki imajo socialne 
težave. Samo na stanovanjskem po-
dročju vsakih šest mesecev poroča-
mo o stanju dolga, ki zaradi popol-
noma zanemarjenega področja, in 
tukaj nosi takratna občinska politika 
zagotovo  objektivno odgovornost, 
od leta 1999 znaša že skoraj pol 
milijona evrov. Ob tem je potrebno 
poudariti, da se dolg zmanjšuje šele 
od leta 2015, ko smo sprejeli prve 
aktivnosti, veliko tega pa zaradi za-
staranja potrebno pozabiti, o čemer 
smo že poročali.

Komu smo torej kot občinski funk-

cionarji odgovorni? Najprej vsem 
tistim, ki v skoraj 300 občinskih 
stanovanjih redno plačujejo svoje 
obveznosti. Tistim, ki živijo v ne-
mogočih razmerah in tistim mladim 
družinam, ki bi rade zaživele ne-
odvisno in urejeno. Samo z maksi-
malno angažiranim in odgovornim 
pristopom bomo lahko zagotovili 
tako zaščito najšibkejših kot tudi 
ustvarjali pogoje za generacije, ki 
prihajajo za nami. Poskrbeti mora-
mo za vse, posebno pozornost pa 
nameniti izobrazbi. Občina Postojna 
namenja 3,2 milijona evrov za izo-
braževanje, ki zajema veliko postavk. 
Prav je tako, je pa na žalost to le del 
investicij, ki jih vsako leto spregleda-
mo. Največkrat gledamo samo na v 
nebo vpijoče primere, ki nam pobe-
rejo ogromno energije in pravzaprav 
v celotni sliki zajemajo le en delček. 
Pomemben za celoto, vendar maj-
hen sam po sebi. Pri nas pa ni majh-
nih problemov, saj je v tem pogledu 
pomembno le to, s katere strani jih 
gledate. Če imate problem, kjer vam 
lahko pomagamo, smo vam na vo-
ljo. Z veseljem in odgovornostjo.

IZOBRAŽEVANJE 3.192.932,32 EUR

 z Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.369.910,51
 z Primarno in sekundarno izobraževanje 360.822,38
 z Glasbeno šolstvo 35.569,15
 z Drugi izobraževalni programi 185.722,32
 z Druge oblike izobraževanja 161.814,32
 z Pomoči šolajočim 276.477,11
 z Štipendije 12.600,00

Prijave najdenih oziroma 
zapuščenih živali

05 307-85-70 

dežurna številka 040 417-761

mladi

Children: The building block of Europe (Otroci, gradniki Evrope)
V času hladnega vala v Sloveniji sta naša dva nadobudneža uspe-
šno predstavljala slovenski model udejstvovanja otrok v lokalni 
skupnosti. Od 1. do 5. Marca sta v Španiji, v deževnem a toplem Avi-
lesu, s šestdesetimi ostalimi mladimi iz Španije, Belorusije, Nem-
čije in Češke, naša Arja Ela Hvala, otroška županja Občine Postoj-
na 2016 in otroška predsednica Republike Slovenije 2017 ter Maks 
Marolt, otroški župan 2017, s ponosom predstavljala Slovenijo na 
prvem mednarodnem simpoziju otroških svetov; Children:The buil-
ding block of Europe.

Zimovanje postojnskih tabornikov

PO-STOJ-NA živi 
ulici z mladimi

 z 16.4., 9:00
4. Seja Otroškega občinskega 
sveta občine Postojna v man-
sardi Knjižnice Bena Zupančiča 
Postojna

 z 17.4., 18:00
Literarni večer z mladimi - gost 
Andrej Rozman Roza - v čitalnici 
Knjižnice Bena Zupančiča Postoj-
na

 z 18.4., 17:00
Postojna skozi oči mladih - spre-
hod po mestu z mladimi, start v 
Notranjskem muzeju Postojna.

 z 20.4., dopoldan 
Pozdrav prijateljem - otroci iz 
postojnskih osnovnih šol ustvar-
jajo pismo miru in prijateljstva. 
Dobimo se na Titovem trgu.

 z 25.4., 17:00
Evropa v šoli, kjer preteklost sre-
ča prihodnost, podelitev regijskih 
priznanj natečaja ZPMS. Trg pa-
dlih borcev

 z 26.4., 17:00
Osrednja prireditev PO-stani glas 
miru v Kulturnem domu Postojna.

Mednarodni simpozij je potekal pod 
pokroviteljstvom Unicefa in mesta 
Aviles. Otroku prijazno mesto Aviles, 
čudovito mesto v Španiji, je pokrilo 
stroške dogodka in s tem pokazalo 
španskim in evropskih otrokom, da 
je njihova aktivna udeležba v lokal-
nem, regionalnem in nacionalnem 
področju upoštevana in zaželena. 
Zahvala gre tudi Občini Postojna, ki 
je poskrbela, da se je lahko slovenska 
delegacija dogodka udeležila. Poziti-
ven učinek sodelovanja in vključe-
vanja celotne postojnske skupnosti 
je prepoznal tudi mednarodni Uni-
cef, ki je Postojno izpostavil kot pri-
mer dobre prakse vključevanja otrok 
in mladine iz različnih socialnih sfer 
v lokalno skupnost.

Najmlajša udeleženca mednaro-
dnega simpozija sta se vrnila z me-
šanimi občutki. Na eni strani pono-
sna na svoj otroški občinski svet, ki 
je edini slovenski delujoči otroški 

občinski svet v Sloveniji, z druge 
strani pa v rahli napetosti, ali bosta 
imela možnost izpeljati svoje ideje 
v projekte, ki zajemajo vključenost 
mladih v lokalno dogajanje. Podrob-
nejša seznanitev z Agendo 2030 za 
trajnostni razvoj in sooblikovanje 
manifesta, ki je bil prikazana pred-
stavnikom Evropskega parlamenta, 
je za Arjo in Maksa pomenilo zače-
tek čudovitega spoznanja, kje lahko 
naredijo spremembo tako na lokalni 
kot na mednarodni sceni. 

V Primorsko-notranjski regiji bosta 
širila spoznanja o pomembnosti 
Agende 2030 trajnostno razvojnih 
ciljev, kaj sploh to je in kako otroke 
ter mlade ozavestiti o pomembnosti 
le-teh. Prvi korak k temu je niz aktiv-
nosti v okviru festivala PO-STOJ-NA 
živi ulici z mladimi, namenjenim 
mladim in širši javnosti, ki bodo po-
tekali od 16. aprila do 15. maja, pod 
skupno tematiko miru in trajnostno 

razvojnih ciljev. Vabljeni k aktivni 
udeležbi pri dogodkih.

Dragana Kosić Petrović, koordinato-
rica projektov

Zimske radosti po skavtsko

Taborniki iz rodu Kraških viharnikov smo se med zimskimi počitnicami od-
pravili v Bohinj, kjer smo doživeli pravo zimsko pravljico. Vsako leto si že-
limo, da bi se na zimovanju prebujali v zasnežena jutra in letos se nam je 
želja uresničila. Dopoldneve smo kar najbolj izkoristili na snegu, se preikusili 
v zimskih bitkah s kepami in sankami. Raziskovali smo zasneženo okolico 
jezera in se preizkusili v pripravi hrane na ognju. 

Najmlajši so si iz snega pripavili zeliščni čaj in se podali da pot po Zlatoro-
govi pravljični deželi. Malo večji pa so si zimske radosti privoščili tudi po-
zno popoldne in zvečer, ko se je že stemnilo. Z lučkami na glavi so osvajali 
taborniška znanja in se že vneto pripravljali na taborniški mnogoboj, ki bo 
spomladi. 

Letos smo se na zimovanju izredno zabavali. Najraje pa smo uživali ob ve-
čerih, ko smo skupaj prepevali taborniške pesmi. Vsi pa že nestrpno priča-
kujemo toplejše dni in z njimi še lepše taborniške avanture. 

Zima nas letos po kar nekaj letih zares ni pustila na cedilu, saj nam je redno 
trosila obilne količine snega, ki so se ga nekateri razveselili bolj, drugi manj, 
vsekakor pa smo se ga razveselili postojnski skavti, ki smo v februarju izpe-
ljali zares prave zimske vikende, ki jih sami imenujemo zimovanja.

Najmlajši bobri so raziskovali Notranjsko, tisti malo starejši, ki se srečujejo v 
skupini volčičev, so se zimovat odpravili na Vojsko, sneg pa ni ustavil niti iz-
vidnikov in vodnic, torej tistih starejših, ki obiskujejo zadnje razrede osnovne 
šole. Kot zadnji so se malo kasneje na svoj zimski vikend odpravili še najsta-
rejši skavti, to so popotniki in popotnice, ki že obiskujejo srednjo šolo ali celo 
fakulteto. Ti so se odpravili v Vnanje Gorice. 

Tako so v spletanju medsebojnih vezi in v zabavanju ob snežnih zametih 
minili letošnji zimski vikendi postojnskih skavtov. Voditelji seveda že aktivno 
načrtujejo naprej, otroci pa zagotovo že nestrpno pričakujejo toplejše čase 
in poletje, z njim pa zaslužene poletne tabore.
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Prenovljena spletna stran: www.ledus.si

David Bergoč s.p. Postojna
telefon: 040 206 765
ledus.info@gmail.com

garažna in
vhoDna vrata

Dan žena med postojnskimi borkami 

Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Postojna je 
tudi letos v obnovljeni zeleni dvorani v Postojni organizirala proslavo 
ob mednarodnem dnevu žena.

13. in 16. marca 2018 je v Osojah (Avstrija) potekala 13. gozdarska olimpijada 
Alpe Adria. Skupno je na 13. gozdarski olimpijadi sodelovalo 119 tekmoval-
cev iz 7 držav, od tega 7 ženskih in 23 moških ekip. Srednja gozdarska in 
lesarska šola Postojna je letos sodelovala z dvema ekipama; moško v sestavi: 
Aljaž Bajc, Marko Penko, Tadej Markič in Anže Susman in prvič v zgodovini 
tekmovanj z žensko ekipo v sestavi Ines Frančeškin, Karolina Kolenko, Petra 
Košir, Patricija Oražem. Domov so se vrnili z vrhunskimi rezultati - fantje so 
z ekipnim 2. mestom postali vice prvaki tekmovanja, dekleta pa so ekipno 
osvojila odlično 3. mesto. 

Nasmeh zadovoljnih dijakinj in dijakov je potrditev trdega dela tekmovalcev 
in hkrati znanja, izkušenj in veliko vloženega truda njihovih trenerjev: trener 
fantovske ekipe Janez Meden, trener dekliške ekipe Tomaž Ščuka in vodja 
ekip Gregor Češarek.

Uspešno na gozdarski olimpijadiUspešno na gozdarski olimpijadi

Slavnostna govornica je bila mlada diplomirana zgodovinarka in članica ZB 
Neža Jogan, ki je poudarila 118-letno zgodovino boja za ženske pravice. Ob 
prazniku ženske enakopravnosti na ekonomskem, političnem in socialnem 
področju je govornica poudarila 8. marec kot dan, s katerim slavimo vedno 
višjo stopnjo enakopravnosti žensk in zanikamo enostransko vlogo ženske 
kot zgolj žene. »Zato je prav, da spoštujemo naše predhodnice, ki so se bo-
rile za boljši in pravičnejši položaj žensk,« je uvodoma poudarila Joganova.  
»Boj za ženske pravice se je na Slovenskem začel proti koncu 19. stoletja, 
nadaljeval v 20. stoletju, še posebej v času kraljevine Jugoslavije in v času 
NOB, ko so ženske aktivno sodelovale v vseh oblikah odpora, tako v zaledju 
kot tudi v partizanskih enotah. Že v letu 1942 so na osvobojenem ozemlju 
dobile aktivno in pasivno volilno pravico, popolno pravno izenačenost pa 
so pridobile z ustavo januarja 1946 v novi Jugoslaviji. Z uvedbo kapitalistič-
nega gospodarstva in večstrankarskega sistema v samostojni Sloveniji pa so 
postale njihove pravice ogrožene. Ali je še vedno potrebno praznovati med-
narodni dan žena? Praznovanje je nedvomno potrebno, saj smo še daleč od 
cilja popolne enakopravnosti žensk, poleg tega pa mednarodni dan žensk 
služi kot spominski dan, nas opominja na vse dolgotrajne napore in boje, ki 
so že bili vloženi v ta prizadevanja. Obenem pa pravice žensk še vedno niso 
toliko utrjene in samoumevne, da bi veljale kot zagotovljene,« je zaključila 
mlada govornica Joganova.
Kulturni program so oblikovale pevke Vokalne skupine Vande Križaj iz Oreh-
ka pod umetniškim vodstvom Mateje Gombač, domači recitatorki Stana Go-
renjc in Jožica Perenič, tudi letos pa je zbrane razveselil recitator Igor Rojc iz 
Sežane, ki je ob Pavčkovi pesmi Na poti v enotnost deklamiral pesem Stoji 
v vasi skromna domačija, ki jo je napisal Bojan Podgoršek iz Štorij. Z ljudsko 
in partizansko pesmijo pa je prireditev zaključila kantavtorica in kitaristka 
Marjetka Popovski iz Izole. Udeleženke so se ji pridružile pri petju, ki so kot 
po navadi prireditev zaključili s pesmijo Vstajenje Primorske. Bruna Olenik 
pa je vsem ženskam namenila rdeči nagelj kot darilo ob njihovem prazniku.

Olga Knez

Še zadnja pogodba za opremo GRC

Še zadnjo pogodbo za opremo Gasilsko-reševalnega centra sta konec me-
seca podpisala župan Igor Marentič in direktor podjetja Atlas oprema Janez 
Potokar. Podjetje bo opremilo prostore reševalne službe postojnskega zdra-
vstvenega doma, vrednost opreme pa znaša približno 22.000 evrov.
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Dan žena med postojnskimi borkami 

Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Postojna je 
tudi letos v obnovljeni zeleni dvorani v Postojni organizirala proslavo 
ob mednarodnem dnevu žena.

13. in 16. marca 2018 je v Osojah (Avstrija) potekala 13. gozdarska olimpijada 
Alpe Adria. Skupno je na 13. gozdarski olimpijadi sodelovalo 119 tekmoval-
cev iz 7 držav, od tega 7 ženskih in 23 moških ekip. Srednja gozdarska in 
lesarska šola Postojna je letos sodelovala z dvema ekipama; moško v sestavi: 
Aljaž Bajc, Marko Penko, Tadej Markič in Anže Susman in prvič v zgodovini 
tekmovanj z žensko ekipo v sestavi Ines Frančeškin, Karolina Kolenko, Petra 
Košir, Patricija Oražem. Domov so se vrnili z vrhunskimi rezultati - fantje so 
z ekipnim 2. mestom postali vice prvaki tekmovanja, dekleta pa so ekipno 
osvojila odlično 3. mesto. 

Nasmeh zadovoljnih dijakinj in dijakov je potrditev trdega dela tekmovalcev 
in hkrati znanja, izkušenj in veliko vloženega truda njihovih trenerjev: trener 
fantovske ekipe Janez Meden, trener dekliške ekipe Tomaž Ščuka in vodja 
ekip Gregor Češarek.

Uspešno na gozdarski olimpijadiUspešno na gozdarski olimpijadi

Slavnostna govornica je bila mlada diplomirana zgodovinarka in članica ZB 
Neža Jogan, ki je poudarila 118-letno zgodovino boja za ženske pravice. Ob 
prazniku ženske enakopravnosti na ekonomskem, političnem in socialnem 
področju je govornica poudarila 8. marec kot dan, s katerim slavimo vedno 
višjo stopnjo enakopravnosti žensk in zanikamo enostransko vlogo ženske 
kot zgolj žene. »Zato je prav, da spoštujemo naše predhodnice, ki so se bo-
rile za boljši in pravičnejši položaj žensk,« je uvodoma poudarila Joganova.  
»Boj za ženske pravice se je na Slovenskem začel proti koncu 19. stoletja, 
nadaljeval v 20. stoletju, še posebej v času kraljevine Jugoslavije in v času 
NOB, ko so ženske aktivno sodelovale v vseh oblikah odpora, tako v zaledju 
kot tudi v partizanskih enotah. Že v letu 1942 so na osvobojenem ozemlju 
dobile aktivno in pasivno volilno pravico, popolno pravno izenačenost pa 
so pridobile z ustavo januarja 1946 v novi Jugoslaviji. Z uvedbo kapitalistič-
nega gospodarstva in večstrankarskega sistema v samostojni Sloveniji pa so 
postale njihove pravice ogrožene. Ali je še vedno potrebno praznovati med-
narodni dan žena? Praznovanje je nedvomno potrebno, saj smo še daleč od 
cilja popolne enakopravnosti žensk, poleg tega pa mednarodni dan žensk 
služi kot spominski dan, nas opominja na vse dolgotrajne napore in boje, ki 
so že bili vloženi v ta prizadevanja. Obenem pa pravice žensk še vedno niso 
toliko utrjene in samoumevne, da bi veljale kot zagotovljene,« je zaključila 
mlada govornica Joganova.
Kulturni program so oblikovale pevke Vokalne skupine Vande Križaj iz Oreh-
ka pod umetniškim vodstvom Mateje Gombač, domači recitatorki Stana Go-
renjc in Jožica Perenič, tudi letos pa je zbrane razveselil recitator Igor Rojc iz 
Sežane, ki je ob Pavčkovi pesmi Na poti v enotnost deklamiral pesem Stoji 
v vasi skromna domačija, ki jo je napisal Bojan Podgoršek iz Štorij. Z ljudsko 
in partizansko pesmijo pa je prireditev zaključila kantavtorica in kitaristka 
Marjetka Popovski iz Izole. Udeleženke so se ji pridružile pri petju, ki so kot 
po navadi prireditev zaključili s pesmijo Vstajenje Primorske. Bruna Olenik 
pa je vsem ženskam namenila rdeči nagelj kot darilo ob njihovem prazniku.

Olga Knez

Še zadnja pogodba za opremo GRC

Še zadnjo pogodbo za opremo Gasilsko-reševalnega centra sta konec me-
seca podpisala župan Igor Marentič in direktor podjetja Atlas oprema Janez 
Potokar. Podjetje bo opremilo prostore reševalne službe postojnskega zdra-
vstvenega doma, vrednost opreme pa znaša približno 22.000 evrov.

Bloške smuči na ogled v muzeju

Dan žena, 8. marec, smo obiskovalci Notranjskega muzeja Postojna obele-
žili s tretjim predavanjem ob praznovanju 70 letnice muzeja. Tokrat je etno-
loško predavanje Mateja Pakiža zaznamovalo bloško smučanje in razmere 
zaradi katerih so ljudje na Blokah in bližnjih Vidovskih hribih bili primorani 
uporabljati, ta izum – »bloške smučke«. Bili smo deležni predstavitve muzej 
Bloškega smučanja, pravi bloški smučarji pa so nam povedali nekaj anekdot 
iz vsakdanjega življenja Bločanov pozimi, ko so bile bloške smučke nepo-
grešljivo prometno sredstvo in hkrati pomožni del ljudske noše. Predavanje 
smo zaključili s filmom Beli krog življenja. 12. aprila 2018 vas vabimo na 
nadaljevanje seta predavanj z naslovom Dan občine Logatec: Milan Trobič, 
Furmanstvo - med preživetjem in propadom.

Prvi prevozi s Sopotniki

S 1. marcem je začela z delovanjem storitev brezplačnih prevozov 
za starejše, ki jo v občini Postojna izvaja Zavod Sopotniki v 

sodelovanju z Občino Postojna. Starejši občani (nad 60 let, ki ste 
v pokoju) lahko za rezervacijo prevoza pokličete  

NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 031 607 070.  
Zapeljemo vas v mesto, kjer lahko greste po opravkih – k 

zdravniku, v trgovino, na obisk, pošto ... Zagotovimo vam tudi 
spremstvo, v kolikor ga potrebujete. Prevoz je pri Sopotnikih 

treba naročiti vnaprej, saj NE delujemo po principu taxi-
službe. Način vnaprejšnje rezervacije nam omogoča, da prevoz 

zagotovimo kar se da največjemu številu uporabnikov. Preprosto, 
ko potrebujete prevoz, nas pokličete teden dni v naprej, poveste 
od kod ste in kam bi radi šli, uro odhoda in prihoda nazaj domov.  

Prevoz se zabeleži in rezervira se termin za vas.

Na telefonski liniji vas pozdravi koordinatorka enote Ljubica Gutnik, 
ki je zadolžena za sprejemanje vaših klicev in posredovanje podatkov 

prostovoljcu. 

Kdo vas pelje naokrog?
Vozniki Sopotnikov so prostovoljci vseh let in poklicev, ki svoje delovne, 

študijske in druge obveznosti lahko uskladijo s prostovoljskim delom. 
Trenutno po opravkih v občini Postojna vozi osem prostovoljcev. Prevoze 
zagotavljamo z uporabo namenskega vozila - od 8. do 16. ure. Vozilo je 
zagotovilo podjetje Sawal, za kar mu izrekamo iskreno zahvalo. Vozilo je 

namenjeno izključno za opravljanje brezplačnih prevozov za starejše.

Bi postal Sopotnik tudi ti – postani prostovoljec!
V prostovoljske vrste vabimo vse, ki si želite pomagati, ki radi vozite in 

spoznavate nove ljudi ter kraje! Vaša naloga bo po dnevnem razporedu 
opraviti vnaprej rezervirane prevoze. Starejše smo v manj kot mesecu dni 

zapeljali k zdravniku, v trgovino, na pošto in v lekarno. 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Sopotniki smo več kot prevoz! Človek človeku Sopotnik.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

V soboto, 7. aprila, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Postojna. Akcija bo izve-
dena s tovornim vozilom opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje 
posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko oddali 
usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na naslednjih lokacijah:

URA LOKACIJA

08.00 - 08.45 PLANINA – pri gostilni Demšar

09.15 - 11.00 POSTOJNA – Titova cesta, pod pokopališčem

11.30 - 12.15 BELSKO – pri kozolcu Toplar

12.45 – 13.30 HRENOVICE – na križišču za Faro

14.00 – 14.45 HRUŠEVJE – pri bivši gostilni pri Janezu

14.15 – 15.00 PRESTRANEK – Ulica padlih borcev, pri ekološkem otoku

V okviru akcije zbiranja lahko oddate
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voda

Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2017 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Ime oskrbovalnega 
območja 

Število uporabnikov
Distribucija pitne vode 
(m3/leto)

Osrednji del 19.029 2.310.379

Strane–Hruševje–Šmi-
hel

1.917 194.699

Planina 822 48.390

Suhorje 62 3.976

Skupaj 22143 2.557.444

Ime oskrboval-
nega območja

Objekt za pri-
pravo vode

Priprava pitne vode
Spremembe v pripravi pitne 
vode 

Osrednji del Vodarna Malni

Koagulacija, flokulacija, 
sedimentacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcijsko 
sredstvo: UV in plinski klor

Z dnem: 5.12.2017; Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

St
ra

n
e–

H
ru

še
vj

e–
Šm

ih
el

Vodarna Malni

Koagulacija, flokulacija, 
sedimentacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcijsko 
sredstvo: UV in plinski klor

Z dnem: 5.12.2017; Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

Vodarna  
Korotan

/

Z dnem: 29.9.2017, Koagula-
cija, ultrafiltracija (UF), dez-
infekcijsko sredstvo: Natrijev 
hipoklorit

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

Brez obdelave, dezinfekcijsko 
sredstvo: Plinski klor

/

Strane
Brez obdelave, dezinfekcijsko 
sredstvo: Natrijev hipoklorit

/

Planina

Črpališče 
Malni 

Koagulacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcij-
sko sredstvo: UV in Natrijev 
hipoklorit

Ukinitev z dnem 18.12.2017

Vodarna Malni

Z dnem: 18.12.2017, Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

Suhorje
Vodarna Ilirska 
Bistrica

Mikrofiltracija, dezinfekcijsko 
sredstvo: plinski klor 

/

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

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

1. Vodovodni sistem Postojna-Pivka z oskrbovalnimi območji: Osrednji del, 
Planina in Strane–Hruševje–Šmihel.

2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz 
vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

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

Tabela 1: Število uporabnikov in distribucija pitne vode za leto 2017 po 
oskrbovalnih območjih

Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih

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

Ime oskr-
bovalnega 
območja 

Število vzor-
cev

Število re-
dnih vzorcev

Število obča-
snih vzorcev

Število 
neskladnih 
vzorcev

Osrednji del 25 23 2 5

Strane–Hru-
ševje–Šmi-
hel

5 4 1 0

Planina 5 4 1 0

Suhorje 2 2 0 0

Tabela 3: Državni monitoring pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih ob-
močjih 

Legenda: Redni preskus: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preo-
stali prosti klor, Vonj, Escherichia coli, Število kolonij pri 22°C in 37°C, Clostri-
dium perfringens (vključno s sporami), Koliformne bakterije, Barva, Motnost, 
Amonij; Občasni preskus: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi

Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na 
VS Postojna–Pivka in VS Suhorje skupno opravljenih sedemintrideset vzor-
čenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora 
je bilo neskladnih pet rednih vzorcev na oskrbovalnem območju osrednji 
del. V enem vzorcu je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega šte-
vila kolonij pri 22°C, v štirih vzorcih zaradi preseženega števila kolonij tako 
pri 37°C kot pri 22°C. Štirje vzorci so bili neskladni zaradi tehnične napake 
v naselju Buje in en vzorec zaradi vpliva hišnega vodovodnega omrežja v 
naselju Zagorje.

Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2017 za posamezno oskr-
bovalno območje 

Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia 
coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Število kolonij 
pri 22°C in 37°C; paraziti: Cryptosporidium in ciste parazitov iz rodu Giardia; 
redna KEM: pH vrednost, električna prevodnost pri 20 °C, preostali prosti 
klor, vonj, barva, motnost, Amonij, Nitrit, oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; 
občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi 

Ime oskrbovalnega 
območja

(N)
vseh 
vzor-
cev

(N) 
ob-
ča-
sna 
MB

(N) ne-
skladni 
obča-
sna MB

(N) 
pa-
ra-
ziti

(N) 
ne-
skla-
dni 
pa-
raziti

(N) 
re-
dna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
redna 
KEM

(N) 
ob-
ča-
sna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
ob-
ča-
sna 
KEM

Osrednji 
del in 
Planina

Zajetje 
Malni

16 13 13 1 1 1 1 1 0

Strane-
-Hruševje-
-Šmihel

Zajetje 
Koro-
tan

11 5 5 1 0 2 1 3 3

Črpa-
lišče 
Šmihel 
pod 
Nano-
som

8 5 0 0 0 3 0 0 0

Strane 7 4 0 0 0 3 0 0 0

Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora 
opravljenih dvainštirideset vzorčenj. Od tega sedemindvajset na mikrobi-
ološke parametre, devet redne fizikalno-kemijske parametre, štiri občasne 
fizikalno-kemijske parametre ter dva na parazite. Mikrobiološko neskladnih 
vzorcev je bilo skupaj sedemindvajset in sicer na vodnem zajetju Malni in 
vodnem zajetju Korotan. Fizikalno-kemijskih neskladnih vzorcev je bilo sku-
paj pet, prav tako na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan.

Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar 
je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega one-
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voda

Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2017 za vodovodna sistema Postojna–Pivka in Suhorje

Ime oskrbovalnega 
območja 

Število uporabnikov
Distribucija pitne vode 
(m3/leto)

Osrednji del 19.029 2.310.379

Strane–Hruševje–Šmi-
hel

1.917 194.699

Planina 822 48.390

Suhorje 62 3.976

Skupaj 22143 2.557.444

Ime oskrboval-
nega območja

Objekt za pri-
pravo vode

Priprava pitne vode
Spremembe v pripravi pitne 
vode 

Osrednji del Vodarna Malni

Koagulacija, flokulacija, 
sedimentacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcijsko 
sredstvo: UV in plinski klor

Z dnem: 5.12.2017; Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

St
ra

n
e–

H
ru

še
vj

e–
Šm

ih
el

Vodarna Malni

Koagulacija, flokulacija, 
sedimentacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcijsko 
sredstvo: UV in plinski klor

Z dnem: 5.12.2017; Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

Vodarna  
Korotan

/

Z dnem: 29.9.2017, Koagula-
cija, ultrafiltracija (UF), dez-
infekcijsko sredstvo: Natrijev 
hipoklorit

Črpališče 
Šmihel pod 
Nanosom 

Brez obdelave, dezinfekcijsko 
sredstvo: Plinski klor

/

Strane
Brez obdelave, dezinfekcijsko 
sredstvo: Natrijev hipoklorit

/

Planina

Črpališče 
Malni 

Koagulacija, filtriranje (hitri 
peščeni filtri), dezinfekcij-
sko sredstvo: UV in Natrijev 
hipoklorit

Ukinitev z dnem 18.12.2017

Vodarna Malni

Z dnem: 18.12.2017, Koa-
gulacija, ultrafiltracija (UF), 
dezinfekcijsko sredstvo: UV in 
plinski klor

Suhorje
Vodarna Ilirska 
Bistrica

Mikrofiltracija, dezinfekcijsko 
sredstvo: plinski klor 

/

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

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

1. Vodovodni sistem Postojna-Pivka z oskrbovalnimi območji: Osrednji del, 
Planina in Strane–Hruševje–Šmihel.

2. Vodovodni sistem Suhorje (oskrbovalno območje Suhorje – vodni vir iz 
vodovodnega sistema Ilirska Bistrica).

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

Tabela 1: Število uporabnikov in distribucija pitne vode za leto 2017 po 
oskrbovalnih območjih

Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih območjih

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

Ime oskr-
bovalnega 
območja 

Število vzor-
cev

Število re-
dnih vzorcev

Število obča-
snih vzorcev

Število 
neskladnih 
vzorcev

Osrednji del 25 23 2 5

Strane–Hru-
ševje–Šmi-
hel

5 4 1 0

Planina 5 4 1 0

Suhorje 2 2 0 0

Tabela 3: Državni monitoring pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih ob-
močjih 

Legenda: Redni preskus: pH vrednost, Električna prevodnost pri 20 °C, Preo-
stali prosti klor, Vonj, Escherichia coli, Število kolonij pri 22°C in 37°C, Clostri-
dium perfringens (vključno s sporami), Koliformne bakterije, Barva, Motnost, 
Amonij; Občasni preskus: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi

Obrazložitev tabele 3: V okviru državnega monitoringa pitne vode je bilo na 
VS Postojna–Pivka in VS Suhorje skupno opravljenih sedemintrideset vzor-
čenj za mikrobiološke in fizikalno-kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora 
je bilo neskladnih pet rednih vzorcev na oskrbovalnem območju osrednji 
del. V enem vzorcu je bilo neskladje ugotovljeno zaradi preseženega šte-
vila kolonij pri 22°C, v štirih vzorcih zaradi preseženega števila kolonij tako 
pri 37°C kot pri 22°C. Štirje vzorci so bili neskladni zaradi tehnične napake 
v naselju Buje in en vzorec zaradi vpliva hišnega vodovodnega omrežja v 
naselju Zagorje.

Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2017 za posamezno oskr-
bovalno območje 

Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia 
coli, Enterokoki, Clostridium perfringens (vključno s sporami), Število kolonij 
pri 22°C in 37°C; paraziti: Cryptosporidium in ciste parazitov iz rodu Giardia; 
redna KEM: pH vrednost, električna prevodnost pri 20 °C, preostali prosti 
klor, vonj, barva, motnost, Amonij, Nitrit, oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; 
občasna KEM: Priloga 1, del B, Pravilnika o pitni vodi 

Ime oskrbovalnega 
območja

(N)
vseh 
vzor-
cev

(N) 
ob-
ča-
sna 
MB

(N) ne-
skladni 
obča-
sna MB

(N) 
pa-
ra-
ziti

(N) 
ne-
skla-
dni 
pa-
raziti

(N) 
re-
dna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
redna 
KEM

(N) 
ob-
ča-
sna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
ob-
ča-
sna 
KEM

Osrednji 
del in 
Planina

Zajetje 
Malni

16 13 13 1 1 1 1 1 0

Strane-
-Hruševje-
-Šmihel

Zajetje 
Koro-
tan

11 5 5 1 0 2 1 3 3

Črpa-
lišče 
Šmihel 
pod 
Nano-
som

8 5 0 0 0 3 0 0 0

Strane 7 4 0 0 0 3 0 0 0

Obrazložitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora 
opravljenih dvainštirideset vzorčenj. Od tega sedemindvajset na mikrobi-
ološke parametre, devet redne fizikalno-kemijske parametre, štiri občasne 
fizikalno-kemijske parametre ter dva na parazite. Mikrobiološko neskladnih 
vzorcev je bilo skupaj sedemindvajset in sicer na vodnem zajetju Malni in 
vodnem zajetju Korotan. Fizikalno-kemijskih neskladnih vzorcev je bilo sku-
paj pet, prav tako na vodnem zajetju Malni in vodnem zajetju Korotan.

Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiološko stalno obremenjena, kar 
je razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega one-

   

      Pogrebne storitve 
 
 

V težkih trenutkih žalovanja, ob izgubi najbližjega, 
smo Vam v pomoč s prijazno besedo in celostno organizacijo zadnjega 
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 Pevci, trobentač, pogrebni moštvo 
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nudimo 25% popust na žalne aranžmaje v cvetličarni 

Agrokor. 
 

 
 
 
 
 
 

DODATNE INFORMACIJE: 

KOMUS d.o.o., Jeršice 3, Postojna 

        Dežurna št. : 041 377 294 
Tel.: 05 726 55 47, e-mail: komus@komus-po.si 

snaženja Escherichia coli, Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število 
kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). 
Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v vodi, kar je bilo 
potrjeno z rednim letnim vzorčenjem na prisotnost parazitov. Prisotnih je 
bilo enajst cist parazitov iz rodu Giardie, Kriptosporidijev ni bilo. Kemijsko 
surova voda iz zajetja Malni ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod 
indikatorske parametre in sicer motnost v času obilnega deževja. Korotan: 
Surova voda iz zajetja Korotan je mikrobiološko stalno obremenjena, kar je 
razvidno iz tabele 4. V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega onesnaže-
nja Escherichia coli, Enterokoki kot tudi Koliformne bakterije, Število kolonij 
pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vključno s sporami). Znotraj 
rednega letnega vzorčenja pitne vode na prisotnost parazitov ni bilo ugoto-
viti prisotnosti Kriptosporidijev in parazitov iz rodu Giardie. Kemijsko surova 
voda iz zajetja Korotan ni obremenjena. Neskladnost se beleži le pod indika-
torske parametre in sicer motnost v času obilnega deževja. Črpališče Šmihel 
pod Nanosom in Strane: Surova voda obeh vodnih virov je tako mikrobio-
loško kot tudi fizikalno-kemijsko neobremenjena kar je razvidno iz tabele 4. 

Ime oskr-
bovalnega 
območja

(N) 
vseh 
vzor-
cev

(N) 
ob-
časna 
MB

(N) 
ne-
skla-
dni 
ob-
časna 
MB

(N) 
para-
ziti

(N) 
ne-
skla-
dni 
para-
ziti

(N) 
redna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
redna 
KEM

(N) 
ob-
časna 
KEM

(N) 
ne-
skla-
dni 
ob-
časna 
KEM

Osre-
dnji 
del 

Vo-
darna 
Malni

49 25 0 2 0 22 6 0 0

Plani-
na

Črpa-
lišče 
Malni

25 16 1 0 0 9 0 0 0

St
ra

n
e 

–
 H

ru
še

vj
e 

–
 Š

m
ih

el

Za-
jetje 
Koro-
tan

40 28 2 1 0 9 0 2 0

Črpa-
lišče 
Šmi-
hel 
pod 
Na-
no-
som

14 7 0 0 0 7 0 0 0

Stra-
ne

11 6 0 0 0 5 0 0 0

Tabela 5: Notranji nadzor pitne vode za leto 2017 po pripravi za posame-
zno oskrbovalno območje 

Legenda: glej legendo tabela 4.

Obrazložitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo skupaj opravlje-
nih stodevetintrideset vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-kemijske pa-
rametre po pripravi pitne vode v objektih navedenih v tabeli 5. Od tega je 
bilo odvzetih dvainosemdeset vzorcev na mikrobiološko preskušanje, dva-
inpetdeset na redno fizikalno-kemijsko preskušanje in dvakrat na občasno 
fizikalno-kemijsko preskušanje in trikrat na parazite. Mikrobiološko neskla-
dni vzorci so bili trije in sicer dva v vodarni Korotan. Enkrat zaradi prisotnosti 
Koliformnih bakterij in Enterokokov ter enkrat zaradi preseženega števila ko-
lonij pri 37°C. Tretji vzorec je bil neskladen v črpališču Malni zaradi prisotno-
sti Koliformnih bakterij in Enterokokov. Neskladnosti pitne vode uporabniki 
niso bili izpostavljeni. Obdelana voda iz vodarne Korotan v času neskladno-
sti vzorcev ni bila distribuirana v omrežje, za neskladen vzorec iz črpališča 
Malni pa se ocenjuje, da je šlo za sekundarno kontaminacijo vzorca, saj so 
bili na isti dan odvzeti vzorci na omrežju skladni s Pravilnikom, kar je potrdila 
tudi skladnost vzorcev po takojšnjem ponovnem vzorčenju.  Fizkalno-ke-
mijsko neskladnih vzorcev je bilo šest. Enkrat zaradi presežene motnosti in 
aluminija, trikrat zaradi presežene motnosti in dvakrat zaradi aluminija. Vseh 
šest vzorcev je bilo odvzetih na vodarni Malni v času ukrepa prekuhavanja 
zaradi presežene motnosti po filtraciji. Izpostavljenost neskladnosti zaradi 
aluminija se je prekinilo z ukinitvijo dela tehnologije obdelave pitne vode 
(koagulacijo) ter takojšnjim spiranjem sistema. Kar potrjujejo skladni vzorci 
na omenjeni parameter po izvedenem ukrepu.

Ime 
oskr-
boval-
nega 
obmo-
čja (OO)

(N) 
vseh 
vzor-
cev

(N) ob-
časna 
MB

(N) ne-
skladni 
ob-
časna 
MB

(N) 
redna 
KEM

(N) ne-
skladni 
redna 
KEM

(N) 
izbrani 
MB

(N) ne-
skladni 
izbrani 
MB

(N) 
izbrani 
KEM

(N) ne-
skladni 
izbrani 
KEM

Osre-
dnji 
del 

170 114 7 39 3 13 4 4 0

Stra-
ne–
Hru-
ševje–
Šmihel

21 16 0 5 0 0 0 0 0

Planina 10 8 0 2 0 0 0 0 0

Su-
horje

12 6 0 6 0 0 0 0 0

Tabela 6: Notranji nadzor pitne vode za leto 2017 po oskrbovalnih obmo-
čjih na omrežju in pri uporabniku

 

Legenda: glej legendo tabela 4.; izbrani MB: Koliformne bakterije, Število ko-
lonij pri 22°C in 37°C; izbrani KEM: Al (Aluminij)

Obrazložitev tabele 6: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opra-
vljenih na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka in Suhorje na omrežju in 
pri uporabniku skupaj dvesto trinajst vzorčenj na mikrobiološke in fizikalno-
-kemijske parametre. Na oskrbovalnih območjih Planina, Strane-Hruševje-
-Šmihel in Suhorje ni bilo neskladnih vzorcev. Na oskrbovalnem območju 
Osrednji del pa je bilo od vseh sto sedemdeset vzorcev, enajst mikrobiolo-
ško neskladnih in tri vzorci na fizikalno–kemijske parametre. Od enajst mi-
krobiološko neskladnih vzorcev jih je bilo šest neskladnih zaradi prisotnosti 
Koliformnih bakterij in preseženega števila kolonij na 37°C, ter dva vzorca 
zaradi preseženega števila kolonij na 37°C. Le pri enem vzorcu je bil vzrok 
neskladja interno vodovodno omrežje vseh ostalih deset neskladnih vzor-

nadaljevanje na naslednji strani
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cev pa se dotiče tehnične napake na vodovodnem omrežju v naselju Buje, 
katero se je konec leta tudi odpravilo. Za neskladnost tri fizikalno-kemijskih 
vzorcev je razlog v dveh vzorcih povišana motnost in v enem vzorcu za 
nekoliko presežena vrednost aluminija. Vzrok za povišano motnost je bil v 
enem primeru zaradi nepravilnega odvzema vzorca iz hidrantnega nastav-
ka, kar se je potrdilo s ponovnim vzorčenjem. Vzrok za ostali dve neskladji 
pa je bil v obvezni izvzetosti dela tehnologije (koagulaciji) v vodarni Malni v 
času ukrepa prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji. 

Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2017 potrebno vodo 
za prehrambne namene prekuhavati  dvanajstkrat skupaj enainšestdeset dni 
na vodovodnem sistemu Suhorje petkrat skupaj sto osem dni in sicer:

Na oskrbovalnem območju Osrednji del sedemkrat, skupaj enaintrideset 
dni. V mesecu februarju tri dni, marcu tri dni, maju tri dni, juniju štiri dni, ju-
liju sedem dni, septembru pet dni in decembru šest dni.  Od tega je bilo po-
trebno vodo prekuhavati petkrat zaradi poškodbe na vodovodnem sistemu 
v času gradnje vodovodnega sistema in sicer dvakrat na območju Košanske 
doline, dvakrat na območju celotne občine Pivka, enkrat na celotnem ob-
močju občine Pivka ter sedmih naseljih občine Postojna (Grobišče, Rakitnik, 
Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina) skupaj za čas devetnajst dni. 
Enkrat zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode v vseh naseljih ob-
čine Postojna in Pivka skupaj za čas pet dni. Enkrat zaradi prisotnosti koli-
formnih bakterij in preseženega števila kolonij na 37°C v naselju Buje zaradi 
suma na vdor vode iz lastnih vodnih virov v javni vodovodni sistem, skupaj 
za čas sedem dni. 

Na oskrbovalnem območju Planina trikrat, skupaj enaindvajset dni. V me-
secu februarju pet dni, septembru sedem dni in decembru devet dni. Vsa tri 
prekuhavanja so bila uvedena zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne 
vode in so veljala za naselji Planina in Lipje.

Na oskrbovalnem območju Strane-Hruševje-Šmihel dvakrat, skupaj devet 
dni in sicer v mesecu aprilu štiri dni in decembru pet dni. V mesecu aprilu 

je bilo prekuhavanje uvedeno zaradi izpada dezinfekcije pitne vode v črpa-
lišču Šmihel pod Nanosom v naseljih del Šmihela pod Nanosom, Landol, 
Fara, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Bolk, Studenec, Orehek, Velika Brda, 
Hruševje, Slavinje, del Razdrtega, del Malega Ubeljskega, Sajevče in Rakulik. 
V mesecu decembru  zaradi napake pri prevezavi novozgrajenega vodovo-
dnega omrežja na obstoječi vodovodni sistem v naseljih Hrašče, Hrenovice, 
Goriče in Dilce.  

Na oskrbovalnem območju Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni. V mese-
cu februarju štirinajst dni, aprilu dvanajst dni, septembru štiriindvajset dni, 
novembru enajst dni in decembru sedeminštirideset dni. Vseh pet preku-
havanj je bilo uvedenih zaradi presežene motnosti po filtraciji na vodarni 
Ilirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu Postoj-
na–Pivka oskrbovalnega območja Planina in Osrednji del je mogoče pov-
zeti, da je bila priprava pitne vode s strokovnim delom in požrtvovalnostjo 
zaposlenih ustrezna in je zadoščala zahtevam pravilnika. Vendar je bila ob 
drastičnih vremenskih spremembah in velikem vplivu okolja na sam vodni 
vir tudi zelo nestabilna.

K stabilni pripravi ter varni in kakovostni distribuciji pitne vode je prispeva-
la uresničitev pomembnega infrastrukturnega projekta. Kot je razvidno iz 
tabele 2, smo v mesecu septembru pridobili dodatno oskrbo z ultrafiltracij-
sko (UF) tehnologijo priprave pitne vode na oskrbovalnem območju Strane-
-Hruševje-Šmihel v vodarni Korotan. V mesecu decembru smo v vodarni 
Malni pridobili nadgradnjo tehnologije obdelave pitne vode z ultrafiltracijo 
(UF). Z novo, zmogljivejšo, sodobnejšo predvsem pa stabilno tehnologijo 
priprave pitne vode ultrafiltracijo (UF) se oskrbujeta po novem tako Osrednji 
del kot tudi Planina.

Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani  
www.kovodpostojna.si, na sedežu podjetja (tel. 05 700 07 80) in  

po elektronski pošti: info@kovodpostojna.si.
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ZLITINA ZA SPAJANJE 
KOVINSKIH DELOV, 

LOT

ZGOŠČEN 
SVETLOBNI 

CUREK

VNETJE 
SKLEPOV, 
REVMA

UGLAJENA 
ŽENSKA

ŠVEDSKI 
PESNIK 

HANSSON
AVION

IZLOČITEV, 
ODSTRA- 

NITEV, 
ODPRAVA

GLAVNO 
MESTO 

SENEGALA

ZMRZNJENA 
SLAŠČICA

VZPO- 
REDNICA

KRONIČNI 
BOLNIK Z 
NADUHO

NEODLOČEN 
ČLOVEK, 
CMERA

JAPONSKA 
NABIRALKA 

BISEROV

ILOVICA
TEKOČINA 

V ŽILAH
SODOBNIK 

KELTOV

IGLIČAST 
GRM

CESTNO 
VOZILO

AVTOR: 
MATEJ 
MISLEJ

NASELJE 
ŠOTOROV

PREBIVALKA 
AMERIKE

IZDELEK, KI 
PREVZAME 
FUNKCIJO 

ČESA PRIST- 
NEJŠEGA

ŠVEDSKA 
IGRALKA 
EKBERG

PROFESIONALNA KOŠAR- 
KARSKA LIGA V ZDA

OSTANEK 
KART LIST 

PAPIRJA Z 
OBVESTILOMKIS DRŽAVA 

V AZIJI
PIŠČANČEK 

(NAR.)

ORIEN- 
TALSKO 

BARVILO 
ZA LASE

KRAJ NA 
CRESU

ALKOHOLNA 
PIJAČA

AMERIŠKI 
GANGSTER 

CAPONEKRALJ 
ŽIVALI DREVORED

GLAVNO 
MESTO 

JORDANIJE

NEUNIFOR- 
MIRANEC

PESNIK 
MERMOLJA

AM. IG-
RALKA 

(MARISA)

SREDSTVO 
ZA 

ODVAJANJE

PREBIVALEC 
SREDO- 

ZEMSKIH 
DEŽEL

IKRAVEC, 
APNENEC

DODATEK K 
M. OBLEKI

PRVI 
PRIMEREK 

PRED 
SERIJSKI 

IZDELAVO

ERA PEVKA 
MUŠIČUDAREC IZ 

KOTA PRI 
NOGOMETU

SMUČARKA 
BUCIK

VERSKI POGLAVAR 
MUSLIMANOV

TOČENJE 
SOLZ

KRAVJI 
IZTREBEK

PRIHOD 
V GOSTE

AM. IG-
RALKA 

(SHARON)

IT. FIZIK 
GALVANI

ATA

ETILNI 
ALKOHOL

ATOL V 
OTOČJU 

TUAMOTU

DOMAČA 
PERNATA 

ŽIVAL

DOLG, 
OZEK KOS 

BLAGASMUČARKA 
MAZE GABI NOVAK

PRISTA- 
NIŠKO 

MESTO NA 
KORZIKI

DRŽAVA V 
J. AMERIKI

KONEC 
POLOTOKA

STARA 
ENOTA 

ZA DELO

IZVIR, 
POREKLO

SLOVENSKA 
IGRALKA 

ŠRAJ

PLAČILO ZA 
DELO ENEGA 

TEDNA

OBER

EDEN
DARE VALIČ

ALBANSKI 
NARODNI 

JUNAK

KRAVA 
PRED PRVO 
TELITVIJO

SUROVINA 
ZA 

ČOKOLADO

RUSKI 
ŠAHIST 

KASPAROV
VETROVKA

nagradna križanka

Lepo vabljeni v Pizzerijo Minutka na Ljubljanski cesti 14, kjer bodo z 
okusnimi malicami potešili želodčke ob napornih delovnikih in z velikim 
izborom pic in jedi po naročilu zadostili tudi najbolj zahtevnim okusom. 
Za vse, ki želijo vedno znova uživati v vrhunskih kulinaričnih novostih, pa 
so pripravili nove menije, ki navdušujejo.

Pizzerija Minutka podarja tri nagrade:

1. nagrada: degustacijski meni za dve osebi;
2. nagrada: 3 goveji burgerji;
3. nagrada: 2 pici.
Geslo nagradne križanke na osenčenih poljih in svoj naslov pošljite na dopisni-
ci na naslov Postojnski prepih, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna najkasneje do 6. 
aprila 2018. Med pravilnimi rešitvami križanke bomo izžrebali tri nagrajence.

Izžrebani nagrajenci februarske številke so:
1. nagrado (slušalke Bluetooth Genius HS-920BT) prejme
 VIDA NABERGOJ, Pretnerjeva 9, 6230 Postojna;
2. nagrado (grelnik vode Titanium) prejme 
 ANA KOREN, Belsko 8, 6230 Postojna;
3. nagrado (naglavna svetilka Emos) prejme
 LOVRO DANEU, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.

Nagrajenci naj se z osebnim dokumentom zglasijo v Elektro trgovini Grže  
na Tržaški cesti 57 v Postojni.

cev pa se dotiče tehnične napake na vodovodnem omrežju v naselju Buje, 
katero se je konec leta tudi odpravilo. Za neskladnost tri fizikalno-kemijskih 
vzorcev je razlog v dveh vzorcih povišana motnost in v enem vzorcu za 
nekoliko presežena vrednost aluminija. Vzrok za povišano motnost je bil v 
enem primeru zaradi nepravilnega odvzema vzorca iz hidrantnega nastav-
ka, kar se je potrdilo s ponovnim vzorčenjem. Vzrok za ostali dve neskladji 
pa je bil v obvezni izvzetosti dela tehnologije (koagulaciji) v vodarni Malni v 
času ukrepa prekuhavanja zaradi presežene motnosti po filtraciji. 

Na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka je bilo v letu 2017 potrebno vodo 
za prehrambne namene prekuhavati  dvanajstkrat skupaj enainšestdeset dni 
na vodovodnem sistemu Suhorje petkrat skupaj sto osem dni in sicer:

Na oskrbovalnem območju Osrednji del sedemkrat, skupaj enaintrideset 
dni. V mesecu februarju tri dni, marcu tri dni, maju tri dni, juniju štiri dni, ju-
liju sedem dni, septembru pet dni in decembru šest dni.  Od tega je bilo po-
trebno vodo prekuhavati petkrat zaradi poškodbe na vodovodnem sistemu 
v času gradnje vodovodnega sistema in sicer dvakrat na območju Košanske 
doline, dvakrat na območju celotne občine Pivka, enkrat na celotnem ob-
močju občine Pivka ter sedmih naseljih občine Postojna (Grobišče, Rakitnik, 
Matenja vas, Prestranek, Koče, Žeje, Slavina) skupaj za čas devetnajst dni. 
Enkrat zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne vode v vseh naseljih ob-
čine Postojna in Pivka skupaj za čas pet dni. Enkrat zaradi prisotnosti koli-
formnih bakterij in preseženega števila kolonij na 37°C v naselju Buje zaradi 
suma na vdor vode iz lastnih vodnih virov v javni vodovodni sistem, skupaj 
za čas sedem dni. 

Na oskrbovalnem območju Planina trikrat, skupaj enaindvajset dni. V me-
secu februarju pet dni, septembru sedem dni in decembru devet dni. Vsa tri 
prekuhavanja so bila uvedena zaradi presežene motnosti po filtraciji pitne 
vode in so veljala za naselji Planina in Lipje.

Na oskrbovalnem območju Strane-Hruševje-Šmihel dvakrat, skupaj devet 
dni in sicer v mesecu aprilu štiri dni in decembru pet dni. V mesecu aprilu 

je bilo prekuhavanje uvedeno zaradi izpada dezinfekcije pitne vode v črpa-
lišču Šmihel pod Nanosom v naseljih del Šmihela pod Nanosom, Landol, 
Fara, Goriče, Hrenovice, Hrašče, Dilce, Bolk, Studenec, Orehek, Velika Brda, 
Hruševje, Slavinje, del Razdrtega, del Malega Ubeljskega, Sajevče in Rakulik. 
V mesecu decembru  zaradi napake pri prevezavi novozgrajenega vodovo-
dnega omrežja na obstoječi vodovodni sistem v naseljih Hrašče, Hrenovice, 
Goriče in Dilce.  

Na oskrbovalnem območju Suhorje petkrat, skupaj sto osem dni. V mese-
cu februarju štirinajst dni, aprilu dvanajst dni, septembru štiriindvajset dni, 
novembru enajst dni in decembru sedeminštirideset dni. Vseh pet preku-
havanj je bilo uvedenih zaradi presežene motnosti po filtraciji na vodarni 
Ilirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem sistemu Postoj-
na–Pivka oskrbovalnega območja Planina in Osrednji del je mogoče pov-
zeti, da je bila priprava pitne vode s strokovnim delom in požrtvovalnostjo 
zaposlenih ustrezna in je zadoščala zahtevam pravilnika. Vendar je bila ob 
drastičnih vremenskih spremembah in velikem vplivu okolja na sam vodni 
vir tudi zelo nestabilna.

K stabilni pripravi ter varni in kakovostni distribuciji pitne vode je prispeva-
la uresničitev pomembnega infrastrukturnega projekta. Kot je razvidno iz 
tabele 2, smo v mesecu septembru pridobili dodatno oskrbo z ultrafiltracij-
sko (UF) tehnologijo priprave pitne vode na oskrbovalnem območju Strane-
-Hruševje-Šmihel v vodarni Korotan. V mesecu decembru smo v vodarni 
Malni pridobili nadgradnjo tehnologije obdelave pitne vode z ultrafiltracijo 
(UF). Z novo, zmogljivejšo, sodobnejšo predvsem pa stabilno tehnologijo 
priprave pitne vode ultrafiltracijo (UF) se oskrbujeta po novem tako Osrednji 
del kot tudi Planina.

Vse dodatne informacije lahko dobite na spletni strani  
www.kovodpostojna.si, na sedežu podjetja (tel. 05 700 07 80) in  

po elektronski pošti: info@kovodpostojna.si.
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z višine

nostalgija

Le še nekaj dni nas loči od velike noči, poleg 
božiča največjega in najstarejšega krščanskega 
praznika. Praznujemo ga praktično na vseh ce-
linah. Jezusovo smrt in ponovno rojstvo obe-
ležujemo na različnih koncih sveta podobno, 
a tudi z določenimi posebnostmi. Tako kot 
barvanje pirhov nam je skupno na primer po-
šiljanje velikonočnih voščilnic – bolje rečeno, 
nam je bilo skupno. Kultura pisanja razglednic 
in voščilnic ob različnih praznikih, tako tudi 
ob veliki noči, počasi namreč izgublja tekmo 
s sodobnimi tehnologijami. Človek nehote 
pomisli, da bo pisanje in pošiljanje teh majh-
nih potiskanih kartončkov postalo del naše 
preteklosti, saj v sodobnem času lepo nava-
do voščiti praznike z voščilnico ohranjajo v 
glavnem le še starejše generacije.

Kot smo že večkrat zapisali, ima pisanje in 
pošiljanje razglednic in voščilnic tudi v Slove-
niji že dolgo tradicijo. Iz predhodnic, poštnih 
dopisnic (v Avstro-ogrski so bile izdane leta 
1869), so se dokaj hitro oblikovale razgle-

dnice (v 90. letih 19. stoletja) in kmalu zatem tudi 
različne voščilnice. Velikonočne voščilnice so bile 
večinoma dokaj pisane, živahnih barv kot pravkar 
prebujena pomlad. Na njih se poleg prizorov iz 
Biblije, vezanih na Kristusovo vstajenje, pojavlja-
jo še motivi pirhov, cvetja, zajčkov in piščančkov 
(simbola ponovnega rojstva) ter jagenjčkov. Veli-
kokrat so na voščilnicah upodobljeni tudi majhni 
otroci, motive zanje pa so nemalokrat prispevali 
tudi nekateri znani slovenski umetniki. Med temi 
so nam gotovo najbližje voščilnice s podoba-
mi slovenskih velikonočnih običajev, ki jih je 
ustvaril Maksim Gaspari. Čeprav delujejo neka-
tere včasih že kar kičasto, iz njih vendarle veje 
tudi veselje, ki sovpada s praznovanjem velike 
noči. Takšna je tudi tale pokončno postavljena 
voščilnica iz zbirke Notranjskega muzeja Po-
stojna. Natisnjena je bila v Milanu leta 1938, v 
Postojno pa odposlana iz Vidma ob veliki noči 
leta 1947.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Notranjski muzej 
Postojna.

Vesela velika noč!

Sveta Trojica

Vrh Sveta Trojica sicer spada v občino Pivka, a ga vseeno predstavljamo 
v postojnskem občinskem glasilu, saj se nanj vzpenja veliko postojnskih 
občanov.

Sveta Trojica je izjemno razgleden vrh; dviguje se vzhodno od Pivke, na 
jugozahodu od Javornikov. Lahko jo umestimo v zahodni Dinarski svet in 
podregijo Javorniki, saj se dviga v smeri Javorniško–Snežniške planote.
Na vrh vodi prav zaradi te lege več dobro označenih pešpoti – iz Postojne, 
Trnja, Petelinj, Slovenske vasi … Z avtom pa se lahko zapeljemo do križišča 
ob vojaškem poligonu ali do parkirišča pri Sevskem gozdu. Lahko opravi-
mo tudi dve krožni poti.

Z vrha je prečudovit razgled na Nanoško planoto, Pivško podolje, Javornik, 
Snežnik, Vremščico in Hrušico, ob spustu v dolino pa še na dolino Lačna. 
Ob lepem vremenu so vidni furlanski Dolomiti, Julijske Alpe s Triglavom, 
Karavanke in Jadransko morje.

Vrh ima golo, le s travo obraslo »glavo«, pravzaprav podobno velikanski 
seneni kopici ali lónici, zato so ji dali ime Lónica. Na starejših zemljevidih 
boste še vedno našli zapis Lónica (z višinami 1125, 1124 in 1123 m). Ime 
Lónica je sedaj žal že pozabljeno, predvsem pa od takrat, ko so na višini 
1106 m – verjetno leta 1672 (letnica je vklesana na enem izmed tamkajšnjih 
kamnov) – zgradili cerkvico Svete Trojice. Od tedaj so začeli vrh imenovati 
Sveta Trojica. Omenja jo tudi J. V. Valvasor. To je bila znana in obiskana 
romarska pot. Cerkvica je bila verjetno opuščena med leti 1786 in 1811. 
Poskusili so razdreti streho, a jim ni uspelo, zato so jo sežgali.

Pred dobrim desetletjem so v Pivki ustanovili Odbor za obnovo cerkve 
Svete Trojice. Odločili so se namreč, da zgradijo novo. S pomočjo prosto-
voljnega dela in prispevkov jim je uspelo. Posvetil jo je koprski škof msgr. 
Metod Pirih 1. maja 2010. Zdaj skrbi zanjo Odbor za Sveto Trojico.

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Valter Peternel.
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