
Katarina Mele, Matej Štefančič, Mateja Štefančič, Boštjan Božič, Dejan Jerič, 

Mitja Strojanšek in Dorian Šuc iz podjetja Efos so »zlati« inovatorji Primorsko-

notranjske regije. Podjetje iz Razdrtega, ki danes zaposluje 20 strokovnjakov, 

sodeluje pa še s petimi zunanjimi sodelavci, si je v enajstih letih z novimi 

informacijskimi rešitvami na področju okolja in zdrave hrane utrlo pot v evropske 

države in na drugo stran Atlantika. Zlato regijsko priznanje so prejeli že četrtič – 

tokrat za sistem Trapview. Ta s pomočjo umetne inteligence omogoča avtomatsko 

spremljanje in napovedovanje populacije škodljivcev na rastlinah in tudi v 

svetovnem merilu velja za najbolj napreden tovrstni sistem.
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Iz vsebine:

Inovativnost in dobra volja

Naša občina ima v novem sklicu državnega zbora dva predstavnika, 
ki jima ob tej priložnosti čestitam za izvolitev. Vem, da ju čaka ogro-
mno odgovornega dela in sprejemanja odločitev, ki bodo vplivale 
tako na razvoj Slovenije kot tudi občine in regije.

Sicer pa je za nami pester mesec, ki so ga poleg volitev zaznamovala 
močna neurja z obsežnimi nalivi. Tokrat smo imeli srečo, saj so se 
nam izognili tako toča kot tudi poplave, verjamem pa, da bi naši ga-
silci ob nesreči pomagali takoj in predvsem učinkovito.  Tako so se 
tudi odzvali apelu Belokranjcev ter jim odšli pomagat v teh njihovih 
težkih trenutkih. Ob tej priložnosti čestitam članom PGD Planina ob 
praznovanju 130-letnice, ki smo jo - kot se spodobi - proslavili tudi 
z novim praporom.

Za nami so tudi dnevi inovativnosti, na katerih sem opazil, da ljudje 
naših krajev premorejo ogromno idej in kreativnega razmišljanja. In 
to ne samo odrasli, ampak tudi otroci. Zato sem zelo ponosen na vse 
izboljšave, projekte in ideje, ki so našle pot do priznanj ter tudi do 
realne uporabe. To pomeni, da imamo ogromno potenciala, ki ga je 
potrebno negovati, podpirati in razvijati.

Osnova za razvoj je znanje. Maturanti so pravkar zaključili z zrelo-
stnim izpitom, čakajo jih zaslužene počitnice, veliko dogajanja pa 
smo spremljali tudi po izobraževalnih ustanovah. Vsi so znali poka-
zati, kaj premorejo, in to z upravičenim ponosom.

Poletje je zdaj tu in z njim čas zasluženega oddiha. Seveda si ga ne 
moremo privoščiti vsi. Predvsem kmetje imajo v poletnih mesecih 
veliko dela in odgovornosti. Zato se spomnimo nanje, ko smo na 
pikniku, saj bi bili naši krožniki brez njihovega truda zelo klavrni. V 
pričujoči številki Postojnskega prepiha vidimo, da je kmetijstvo pri 
nas razvito, še vedno pa dopušča ogromno dodatnih možnosti. Če 
se povezujejo tako gostinci kot turistični delavci z lokalnimi kmeti-
jami, lahko v prvi vrsti sami sebi potem pa še vsem obiskovalcem, ki 
jih je iz leta v leto več, ponudimo najboljše. Izvrsten krožnik in širok 
ponosen nasmeh.

Vsem želim obojega – tako dobre hrane kot tudi dobre volje.

vse dobro,

Igor Marentič,  
župan občine Postojna

Postojnski prepih je mesečno glasilo Občine Po-
stojna in je namenjeno obveščanju občanov.  
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Na naslovnici (od leve proti desni): Katarina Mele, Matej Štefančič, 
Mateja Štefančič, Boštjan Božič, Dejan Jerič, Mitja Strojanšek in Dorian 
Šuc, »zlati« inovatorji iz podjetja Efos; fotografija: Valter Leban.J
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Na krilih poguma
Na našem območju predvsem glede kmetijstva vse prevečkrat slišimo tar-
nanje, da se nič več ne izplača; ne izplača se rediti niti kokoši niti prašičev, 
kaj šele govedo in drobnico. Ob tem se tudi radi pritožujemo, da je postalo 
življenje »strašno« drago, da je z našimi prejemki težko preživeti mesec. Ali 
je takšno tarnanje vedno upravičeno? Vprašati se moramo, ali smo takšno 
stanje vsaj poskušali spremeniti, ali smo dovolj pogumni, da premagamo 
življenjske preizkušnje. Bi lahko izbrali lastno pot, ki nam bo omogočila ek-
sistenco, ali se bomo prepustili malodušju? Česa se lahko bojimo, saj smo 
vendar delavni in ustvarjalni! Marsikdo bi potreboval le malo več poguma, 
odločnosti, medčloveškega sodelovanja in spodbudno družbeno klimo, ki 
da ljudem krila, da poletijo izzivom naproti. 

Taka spoznanja in podobne ugotovitve se mi porajajo vselej, ko sem na 
potovanjih po evropskih državah. Vedno znova se sprašujem, zakaj se 
drugje izplača rediti živino, sejati žitarice, sadjariti, kositi travo v visokogor-
ju, kljub temu da je zemlja ponekod manj rodovitna kot pri nas, območja 
pa težje dostopna. Tiči vzrok v naši neustrezni kmetijski politiki, pomanj-
kanju sodelovanja ali zgolj v ljudeh? Nedvomnega odgovora nimam, sicer 
pa za to tudi nisem kompetentna. Iz prve roke, lastnih izkušenj, doživetij, 
s srečanj in iz pogovorov z ljudmi, ki se ukvarjajo predvsem s kmetijskimi 
dejavnostmi v različnih krajih in državah, pa lahko izluščim, da je za dobro 
življenje povsod potrebno veliko truda, dela in ne nazadnje podjetnosti. 
Najpomembnejše spoznanje je, da osnovno dejavnost vsepovsod nad-
gradijo z raznimi dopolnilnimi dejavnostmi, te pa so dogovorjene in nad-
grajene s sodelovanjem vseh lokalnih dejavnikov.

Zelo učinkovit primer takega sodelovanja in dogovarjanja sem spoznala 
v dolini Zgornjega Roža na avstrijskem Koroškem. Obiskali smo kmeta, ki 
redi okoli sedemdeset glav živine. Vso posest ima okoli svoje domačije, 
ker so si kmetje parcele »podelili« tako, da niso razpršene in kilometre na-
razen. V staji ni imel nobene mehanizacije. Povedal nam je, da ima v vasi 
samo en kmet vsa potrebna orodja, s katerim za vse kmete opravi košnjo, 
oranje, spravilo krme … Sam pa ima veliko stiskalnico za sadje. Z njo stiska 
sadje vsem v vasi in tudi ostalim kmetom v bližnji okolici. Pri nas ima vsak 
kmet, če je le mogoče, dva traktorja in vse mogoče priključke …, da obdela 
morda le nekaj arov zemlje. 

V Podjuni me je očaral kmet s svojimi tisoč sadnimi sokovi in stotimi žga-
nimi pijačami. Ne pretiravam. Njegova osnovna dejavnost je sicer živino-
reja, dodatna pa sadjarstvo. Posvetil se je predvsem pridelovanju napitkov, 
in te izdeluje tudi za ostale sadjarje v občini. Najprej nam je dal pokušati 
»čist« jabolčni sok, potem pomešan z bezgovim, nato še najmanj deset 
kombinacij z drugimi sokovi, vendar vedno s sokovi sadja, ki uspeva in 
ga gojijo v Podjuni. Sledile so pokušine še drugih sokov in žganih pijač iz 
raznovrstnega sadja in bezga. Pravo poslastico pa sem doživela v bliži-
ni Gradca na Štajerskem pri gospodinji, ki pripravlja marmelade. Pokušati 
nam jih je dala več kot trideset. Tudi marmeladam dodajajo veliko bezga, 
uporabljajo pa samo domače sadje.

V Ziljski dolini sem obiskala klasični kmečki turizem, ki ima dodatno de-
javnost vinoteko z vinsko kletjo, čeprav so vinogradi oddaljeni nekaj sto 
kilometrov. Povedali so nam, da gostom le izjemoma pripravijo zajtrk, 
medtem ko si ti kosilo in večerjo lahko privoščijo v vaški gostilni. Tudi 
proizvode drugih kmetij – sir, klobase, salame … si lahko kupijo le v vaški 
trgovini. Ob zglednem sodelovanju si ljudje pomagajo pri prodaji pridel-
kov in izdelkov.

Povsod, zlasti pa v Italiji me preseneča tudi to, da kmetje vsaj enkrat na 
mesec, ponekod tudi vsak teden pripravljajo degustacijo svojih pridelkov. 
Obvezno povabijo tudi ljudi, ki se ukvarjajo z raznovrstnimi ročnimi deli, 
domačo obrtjo, s kulinariko … Povedali so mi, da pri degustacijah ni njiho-
va prva skrb, koliko bodo prodali, oziroma koliko bodo zaslužili. Vedo, da 
s takimi predstavitvami pridobivajo kupce predvsem na dolgi rok. Morda 
se motim, vendar menim, da je takega pri nas odločno premalo. Ob tem 
pomislim na našo sobotno postojnsko tržnico – nenavadno skromna je. 
Ali je našim pridelovalcem morda nerodno ali nimajo dovolj poguma, da 
bi ponudili svoje pridelke? To je nedvomno lepa priložnost, da se dober 
glas o kakovosti in pestrosti ponudbe širi. Zaslužek ne bo prišel danes, na 
preizkušnji bosta vztrajnost in potrpežljivost. Vendar imamo tudi pri nas 
svetle zglede, kako se s pogumom, z dobrim delom, inovativnostjo in s 
sodelovanjem uspešno tlakuje svojo pot.

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Jaka Zalar. 
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tema meseca

Lokalno 
kmetijstvo

»Občani se premalo zavedajo po-
mena kmetijstva, samooskrbe s hra-
no in ranljivosti na tem področju. 
Za kakovostno življenje nista po-
membna samo čista pitna voda in 
zrak, ampak tudi kakovostna lokalna 
hrana,« opozarja vodja postojnske 
Kmetijsko svetovalne službe (KSS) 
pri Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije Majda Godina. Poudar-
ja tudi premajhno zavest o tem, kaj 
pomeni kmetijstvo za videz kulturne 
krajine. Univerzitetna diplomirana in-
ženirka kmetijstva nas opominja na 
»žled 2014« in izziva z vprašanjem: 
»Kaj bi se zgodilo, če se trgovine za 
en teden zaprejo?« 

Skromne možnosti za 
kmetovanje

Razvoj kmetijskih dejavnosti v ob-
čini Postojna narekujejo v prvi vr-
sti naravni dejavniki. Možnosti za 
kmetovanje so omejene tako zaradi 
kraških geomorfoloških značilnosti, 
reliefa in plitvih tal kot zaradi celin-
skega podnebja s kratko, niti pol leta 
trajajočo vegetacijsko dobo in pogo-

Kraška in flišna tla Pivške kotline v kombinaciji z neugodnimi vremenskimi 
pogoji ne ponujajo najboljših pogojev za kmetijstvo. Več kot njiv je travnikov 
in pašnikov, zato že od nekdaj uspeva na Postojnskem predvsem živinoreja. 
Položaj kmetijske panoge poslabšujejo še starostna in izobrazbena struktu-
ra kmečkih gospodarjev, majhnost kmetij ter velika posestniška in zemljiška 
razdrobljenost. Kmetje v glavnem pridelujejo poljščine le zase, vse manj je 
tudi pridelovalcev mleka. Čedalje več kmetov se usmerja v ekološko kme-
tijstvo, kjer je še veliko neizkoriščenih priložnosti. Obremenitev kmetijskih 
površin zaradi živinoreje je v občini zanemarljiva, prav tako uporaba fitofar-
macevtskih sredstev in mineralnih gnojil. Kmetje, ki jih na eni strani omejuje 
Natura 2000, na drugi pa jim težave povzroča kmetijska politika, radi izkori-
stijo možnosti subvencij, nekateri si zaslužek izboljšujejo z dopolnilnimi de-
javnostmi. Tudi te nudijo kmetom še veliko možnosti, neizkoriščen poten-
cial pa so še večanje dodane vrednosti kmetijskim izdelkom, povezovanje 
lokalnih ponudnikov hrane in skupen nastop na trgu. Svojega koščka zemlje 
si želi tudi precej meščanov, saj je zanimanje za najem vrtička v Postojni 
veliko večje od ponudbe. Vrtičkarji za Šolskim centrom se bodo morali prej 
ali slej umakniti obvoznici, aktualno pa je tudi vprašanje nelegalnih vrtov in 
gradenj na območju za avtocesto, pred Staro vasjo.

sto poletno sušo. Ob daljših dežev-
nih obdobjih pa so nekateri predeli 
tudi poplavljeni. »Ostrejše podnebje 
preprečuje uspevanje poljščin, a daje 
dovolj ugodne pogoje za rast trav, 
zato je bilo tukajšnje kmetijstvo že 
od nekdaj usmerjeno v živinorejo,« 
pojasnjuje Majda Godina. 

Od 27.000 hektarjev v občini je 5.144 
obdelanih, kar ne znese niti 20 od-
stotkov vseh površin. V zadnjih dese-
tih letih je obseg obdelanih površin 
narasel za 700 hektarjev, njivska po-
vršina je s 499 hektarjev narasla na 
654, število kmetij pa se ni bistveno 
spremenilo. Po podatkih KSS pred-

stavljajo danes njive nekaj manj kot 
13 odstotkov vseh obdelanih povr-
šin, manj kot odstotek je ekstenziv-
nih sadovnjakov, ostalo so travniki in 
pašniki. V občini imamo 466 kmetij. 

Na več kot treh četrtinah njiv raste v 
glavnem krma za živali (koruza, de-
telja, lucerna in žita), na preostali pe-
tini pridelujejo kmetje krompir, kru-
šna žita in zelenjavo. »Gre predvsem 
za samooskrbo, trženje izdelkov je 
zanemarljivo,« ugotavlja svetoval-
ka. Glavno kmetijsko panogo tako 
predstavlja živinoreja. Z rejo živali se 
ukvarja približno 190 kmetij, na ka-
terih redijo 3534 glav goveda, 1250 
glav drobnice in 396 konjev oziroma 
oslov. Najpomembnejša panoga je 
govedoreja, saj kmetje redijo pitance 
in krave dojilje. 

S prirejo mleka se ukvarja na Po-
stojnskem samo še 11 kmetij, te na-
molzejo letno 607.000 litrov mleka. 
Za primerjavo izlušči Majda Godina 
podatek iz leta 1983, ko je takra-
tna kmetijska zadruga odkupila od 

kmetov iz občine Pivka in Postojna 
4.546.000 litrov mleka. »Z rejo krav 
molznic se danes ukvarjajo še tri 
nekdanje farme. Letno namolzejo 
okoli 2.360.000 litrov mleka, od tega 
je 60 odstotkov pridelanega na eko-
loški način,« še navaja kmetijska sve-
tovalka. Po njenih besedah se največ 

ekoloških kmetij ukvarja z govedore-
jo. »Po načelih ekološkega kmetova-
nja deluje 50 kmetij, te so vključene 
v ekološko kontrolo. Sedem kmetij, 
ki obdelujejo 1570 hektarov ali 30 
odstotkov kmetijskih površin, je v 
postopku preusmeritve v ekološko 
pridelavo.«

Obremenitev je nizka 

V kmetijstvu prikazujejo obreme-
nitve kmetijskih površin s številom 
glav velike živine (GVŽ), kar pomeni 
500 kg žive teže. »Število živali se po-
množi z določenim faktorjem, odvi-
sno od vrste živali in starosti,« poja-
snjuje Godina. Obremenitev v občini 
je 0.57 GVŽ na hektar, kar pomeni 
nizko obremenitev. Po Uredbi za 
varstvo voda pred nitrati je namreč 
dovoljena obremenitev do 2,5 GVŽ 
na hektar. »Vnos nitratov na kmetij-
ske površine zato ne presega dovo-
ljenih količin,« zagotavlja vodja KSS. 
»Povprečen vnos je 39,9 kg N/ha, 
kar je veliko manj od dovoljenega 
vnosa 170 kg N/ha. Nekatere kmetije 
so nad povprečjem, vendar nobena 
ne presega meje 140.« Na območju 
občine Postojna prevladuje eksten-
zivno kmetijstvo. Uporaba fitofarma-
cevtskih sredstev in mineralnih gnojil 
je majhna. 

Dopolnilne dejavnosti

Ena od možnosti za dodaten zaslu-
žek na kmetiji so dopolnilne dejavno-
sti, ki jih je v postojnski občini uradno 
registriralo 27 kmetij. Pet kmetij se 
ukvarja s turistično dejavnostjo, prav 
toliko s sečnjo, enajst kmetij ima re-
gistrirane storitve za gozdarstvo, dve 
pa za mlinarstvo. Šest se jih ukvarja z 
rastlinsko pridelavo. Dejavnosti, ki jih 
opravljajo posamezne kmetije, so še 
žaganje in skobljanje, oskrba s paro 
in toplo vodo, proizvodnja mesnih 

Na majski tradicionalni 29. razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju 
so letos ocenjevali več kot 1700 izdelkov. Med njimi je bilo največ mleč-
nih, pa tudi žitnih in mesnih iz vse Slovenije in zamejstva. Med dobitniki 
priznanj je tudi Tina Žgajnar iz podjetja Bio dobrote iz Studenca. Za 
bio albuminsko skuto je prejela zlato priznanje. Podjetje s 30 zaposleni-
mi je nadgradnja Kmetije Žgajnar. Ta deluje v Studencu od leta 2004, 
ko je družina odkupila in obnovila propadlo zadružno kmetijo. Danes 
se ukvarjajo s proizvodnjo mleka in predelavo mlečnih izdelkov. Imajo 
od 160 do 200 krav molznic, na dan pa pridelajo od 2500 do 3000 litrov 
mleka. Kmetija je med največjimi v Sloveniji; na njej imajo še prašiče, 
teličke in bike, skupno okoli 600 živali.
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izdelkov, predelava in konzerviranje 
sadja in zelenjave, proizvodnja elek-
trične energije, proizvodnja začimb, 
dišav in drugih dodatkov, izobraže-
vanje in izpopolnjevanje v gozdar-
stvu ter čiščenje cest in drugo čišče-
nje. 

Natura 2000 in kmetijstvo

Veliko kmetijskih površin je v ob-
močju Nature 2000, kar predstavlja 
določene omejitve, pa tudi določene 
priložnosti. »Velik del najboljših kme-
tijskih zemljišč je zaščiten kot okolj-
sko občutljivo trajno travinje, kjer je 
preoravanje travnikov prepovedano. 
Kmetje, ki kršijo zakonodajo, so lah-
ko kaznovani pri izplačilu podpor. 
»Njivskih površin ne smejo razširiti, 
dovoljena ni niti zamenjava, kar ni 
koristno za kolobarjenje na njivskih 
površinah,« ugotavlja sogovornica. 
Na ekološko pomembnih območjih 
pa je datumsko omejena ali celo 
prepovedana tudi paša. »Določene 
prednosti prinašajo območja po-
sebnih travniških habitatov – travni-
ških habitatov metuljev in habitatov 
ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, 
saj kmetje lahko pridobijo finančna 
nadomestila zaradi zmanjšanega 
dohodka, ki ga prinašajo omejitve 
predvsem z datumi košnje ali paše.« 
Ta nadomestila koristi preko raznih 
ukrepov 64 kmetij. 

Podpora države in občine

Kmetje se preko kmetijske svetoval-
ne službe vsako leto potegujejo za 
subvencije. »Pridobijo lahko več vrst 
podpor, kot so neposredna plačila iz 
Skupne kmetijske politike in Progra-
ma razvoja podeželja 2014 –2020. 
Največ kmetij koristi neposredna 
plačila in plačila za območja z ome-
jenimi dejavniki za kmetovanje.« Ta 
plačila znašajo skupno 200 do 300 
evrov na hektar, višino plačil pa po-
gojuje več dejavnikov, zato ni enaka 
za vse kmetije. Prostovoljno se kme-
tje vključujejo še v ukrep ekološkega 
kmetovanja (EK) in ukrepe Kmetijsko 
okoljskih podnebnih plačil (KOPP). 
Plačila so namenjena izpadu dohod-

ka zaradi raznih omejitev. Odvisno 
od programa kmetje lahko pridobijo 
še dodatnih od 160 do 350 evrov na 
hektar. 

Država podpira kmetijska gospo-
darstva še preko raznih razpisov za 
naložbe v kmetijska gospodarstva in 
trženje, nudi podporo za mlade pre-
vzemnike itd. Pri teh se zdi Godinovi 
problematično, da morajo kmetije 
doseči določeno število točk, kar je 
za manjše kmetije zelo težko. 

Tudi Občina Postojna objavi vsako 
leto razpis za investicije, kot so po-
sodabljanje kmetijskih gospodarstev, 
urejanje kmetijskih zemljišč in pašni-
kov, pomoč v naložbe v zvezi s pre-
delavo in trženjem, pomoč pri pla-
čilu zavarovalnih premij in podpori 
za delovanje društev. V ta namen je 
v občinskem proračunu rezerviranih 
50 tisoč evrov. 

Godina ob tem izraža še začudenje 
nad dejstvom, da kmetje in kmetijski 
strokovnjaki v organih Občine nima-
jo svojega zastopnika. »V odboru za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in 
finance ni predstavnika s področja 
kmetijstva.«

Problematika lokalnega 
kmetijstva

Problematična je tudi starostna 
struktura nosilcev kmetijskih gospo-
darstev, vendar se počasi izboljšu-
je predvsem zaradi ukrepa Pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij. Po 
prepričanju Majde Godina predsta-
vljajo težavo tudi majhne parcele in 
lastništvo kmetijskih površin. Kme-
tom povzroča veliko preglavic tudi 
obsežna birokracija. 

Kmetijska svetovalka opaža tudi ne-
povezanost kmetov in njihovo pre-
cejšnjo neorganiziranost pri trženju 
kmetijskih proizvodov, zelo slabo 
samooskrbo s krušnimi žiti, krom-
pirjem, z zelenjavo in s sadjem. Zelo 

veliko je tudi škode zaradi divjadi in 
zveri, saj je treba vsako njivo (tudi v 
bližini naselij) ograditi. 

Ta problem dobro poznajo tudi v 
Društvu rejcev drobnice občin Ilir-
ska Bistrica, Pivka in Postojna Tro-
jica. To združuje rejce iz vseh treh 
občin. Predsednica Anita Tomšič 
ocenjuje, da je v postojnski občini 
okoli 60 kmetovalcev, ki imajo večje 
število živali, ovce in (ali) koze. Od teh 
je v društvu trenutno aktivnih samo 
pet. »Število drobnice se zmanjšuje, 
kmetovanje na območju pa se vse 
bolj opušča,« pravi Tomšičeva. Ra-
zloge za to vidi v kmetijski politiki. Ta 
po njenih trditvah delo kmeta danes 
z vsemi novimi ukrepi otežuje. »V 
porastu je tudi število zveri in divjadi, 
zadnja leta pa še narava vrača svoje 
s sušami in poplavami.« 

Zanimanje za najem je 
precejšnje

V Občini Postojna je 1.683 hektarov 
zemljišč, s katerimi upravlja Sklad 
Kmetijskih zemljišč in gozdov 
(KZG) Republike Slovenije. »Za 1.281  

hektarov zemljišč ima Sklad sklenje-
ne zakupne in najemne pogodbe. 
Za 66 hektarov pa poteka postopek 
izbire in bodo v kratkem oddana v 
zakup,« so sporočili s Sklada. Poja-
snili so še, da so preostala zemljišča 
za obdelavo manj primerna zaradi 
razpršenosti in pomešanosti z goz-
dno rabo. »Zanimanje za njivske in 

boljše travniške površine je na splo-
šno veliko, če so le površine s pri-
mernim dostopom in dovolj velike 
po obsegu, ki omogoča ekonomič-
no uporabo.«

Skladno z Razvojno strategijo Sklad 
zemljišč ne prodaja strnjenih površin 
v lasti države, prodaja pa dislocirane 
površine, predvsem če za odkup ob-
staja interes. V zadnjih štirih letih, še 
v časih skupnega gospodarjenja z 
gozdovi, je Sklad KZG RS prodal štiri 

in pol hektarje kmetijskih zemljišč in 
gozdov.

Občina Postojna ne razpolaga z 
večjimi kmetijskimi površinami. 
»Občina pridobiva kmetijske površi-
ne v last v postopkih dedovanja po 
pokojnih oskrbovancih domov za 
upokojence, vendar so te površine 
načeloma majhne ali celo v deležih. 
Te nato poskušamo prodati,« poja-
snjujejo na Občini. V najem pa od-
daja Občina samo manjše zemljišče 
za pašo v Prestranku in njivo v Po-
stojni. »Zanimanje za najem je večje 
od možnosti. Zainteresirane stranke 
napotujemo na Sklad kmetijskih ze-
mljišč RS in jim predlagamo, da spre-
mljajo oglase za oddajo zemljišč za-
sebnikov na straneh Upravne enote 
Postojna.«

Vrtičkarji, vrtičkarji …

Občina in Sklad kmetijskih zemljišč 
RS sta pred nedavnim izvedla posto-
pek razdružitve lastnine na območju 
Špice za Šolskim centrom, kjer so 
(ne)urejeni mestni vrtički. »Občinski 
prostorski akt na delu zemljišč, ki 
jih je dobila Občina, v prihodnosti 
umešča obvoznico, zato oddaja na-
vedenih površin zemljišč za kmetij-
ske namene v prihodnje ne bo več 
mogoča,« zatrjujejo na Občini in 
dodajajo, da si v sodelovanju s Skla-
dom kmetijskih zemljišč prizadevajo 
za pridobitev novih površin, ki bi bile 
namenjene izključno vrtičkarjem, 
vendar je to pogojeno z velikimi fi-
nančnimi sredstvi. »Žal še nismo 
uspeli pridobiti ustreznega zemlji-
šča, smo pa optimistični, da bomo 

to nekoč v bodočnosti tudi uredili,« 
odgovarjajo pristojni na Občini, saj 
imajo tudi že idejno zasnovo za ur-
bane vrtičke. Na Občini se zavedajo, 
da se bodo morali v sodelovanju s 
pristojnimi službami prej ali slej lotiti 
vrtičkarskega naselja za avtocesto, 
v bližini Stare vasi. Tam je v zadnjih 
desetletjih poleg številnih nelegalnih 
vrtičkov zraslo tudi lepo število črnih 
gradenj. 

Besedilo in fotografije: Mateja Jordan.

V postojnski občini ima 27 kmetij uradno registrirane tudi 
dopolnilne dejavnosti.

Sožitje urbanega obrobja mesta in idilične narave.

Za avtocesto, v bližini Stare vasi je v zadnjih letih zraslo veliko 
nelegalnih vrtičkov.
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Zdravko Širca, Predjama: Rekreiram se na dru-
gačne načine, vrt in njiva pa mi predstavljata 
pravzaprav potrebo, saj smo doma, od kar se 
spomnim, dneve od pomladi do pozne jeseni 
preživljali na polju in bili vedno v stiku z nara-
vo. To je naravni način življenja, sam pa obožu-
jem solate vseh vrst in znanci, ki poznajo moj 
(naš) vrt, verjamejo, da tudi povrtnine obožujejo 
mene. Vsak, ki si lahko na svojem vrtu postreže 

s svežimi pridelki, pridelanimi s svojimi rokami in znanjem, bi se moral 
zavedati, kakšnih privilegijev je deležen. Navsezadnje je tudi občutek, 
da veš, kako kvalitetno hrano ješ, vreden vsega vloženega truda. Tre-
nutno najbolj uživam v sožitju z jagodami.

Zdenka Žakelj, Slavinje: Brez dvoma mi obde-
lovanje vrta pomeni precej več kot le rekreacijo. 
Ker imamo ob hiši poleg vrta tudi njivo in koko-
šnjak, stremimo k čim večji samooskrbi. Skuša-
mo pridelati toliko, kot potrebujemo in vse pri-
delano čim bolj racionalno porabiti. Vsak, ki se 
po celodnevnem pisarniškem prijateljevanju z 
računalniškim ekranom spravi na vrt, se sprosti 
kot malček v peskovniku. Obdelovanje zemlje je 

čudovita in vsestransko koristna antistresna terapija. Ko v lonec ali 
skledo položimo svoje pridelke, se nam dvigne samozavest, gradimo 
dobro samopodobo in – kar je tudi pomembno – jemo zdravo, eko-
loško pridelano hrano.

Sonja Milost, Veliki Otok: Na balkonu stanova-
nja sem imela poleg rož posajene v loncih tudi 
paradižnike in zelišča. Tako sem nekako potešila 
željo po lastnem vrtičku. Ko pa smo se pred ne-
kaj leti preselili na vas, se mi je izpolnila dolgole-
tna želja, da bi moji otroci lahko opazovali, kako 
se pridela živo, domačo in zdravo hrano. Poleg 
tega, da mi vrtiček predstavlja kraj sprostitve, si 
na njem pridelamo tudi dobršen del ozimnice. 

Hkrati ima vrt pomembno vlogo pri vzgoji otrok; spoznavajo razliko 
med doma pridelano in v trgovini kupljeno zelenjavo. V veliko veselje 
mi je, ko jih opazujem, kako pregledujejo, ali so češnje že zrele, ali je še 
kje kakšna jagoda, pa tudi, da si sami naberejo solato in ločijo peteršilj 
od zelene. Z delom na vrtu pridobivajo tudi delovne navade.

Bojana Bojanič, Postojna: Vrtičkarstvo je neka 
oblika rekreacije, vendar ne bi rekla, da to za-
dostuje, kajti človek se mora vsekakor še doda-
tno ukvarjati s športom. Zagotovo pa je velika 
prednost v tem, da si cel dan zunaj, na svežem 
zraku. Vrtičkarstvo je vsakodnevno opravilo in 
zelo zahtevno delo, za marsikoga lahko posta-
ne način življenja in razmišljanja. Če se odločiš 
živeti zdravo, kar na prvem mestu zame pome-

ni se zdravo prehranjevati, potem je pridelava lastne hrane logična 
izbira. V današnjih časih, ko je vsa ponudba s trgovskih polic prav 
“stiroporastega” okusa, sta domače sadje in zelenjava pravi balzam za 
brbončice, telo in dušo. 

Marija Tomšič, Stara vas: Pri nas pomeni vr-
tičkarstvo povezovanje ‘prijetnega s koristnim’. 
Radi si pridelamo nekaj za sproti. Skupaj s hče-
rami in z vnuki preizkusimo vedno kaj novega. 
Naši otroci gredo radi na vrt po pridelek, ki so 
ga sami pridelali. V veselje mi je, da razlikujejo, 
kaj je iz vrta in kaj iz trgovine. To jim je tudi mo-
tivacija za naprej. Več kot smo na vrtu, več je 
pridelka. Za vse to pa je treba imeti voljo, čas in 

energijo, a temu sledi tudi veselje. Po eni strani nas to tudi povezuje. 
Ker pa obožujem rože, so prav one razlog, da se moja jutra začnejo 
bolj rekreacijsko. Želim si, da bi bilo še dolgo tako.

anketa
Ali vam vrtičkanje pomeni več kot le 
rekreacijo?

Teden gozdov

Letošnji niz prireditev, ki v okviru Tedna gozdov že več kot štiri desetletja 
potekajo konec maja, je zaznamovalo obeleževanje evropskega leta kul-
turne dediščine. Med 28. majem in 3. junijem so ustanove, ki skrbijo za 
slovenski gozd, na več kot 80 prireditvah pod naslovom Gozd je kultura 
predstavile vrsto zanimivih in v mnogih primerih lokalno obarvanih vse-
bin. Hkrati so opominjale, da je dediščina gospodarjenja z gozdom kot 
največjim slovenskim naravnim bogastvom kulturna vrednota in plod 
odgovornega in načrtnega dela prejšnjih in današnjih generacij. Postojn-
ska območna enota Zavoda za gozdove je v okviru Tedna gozdov orga-
nizirala predavanje Rimski zidovi - tisočletna kulturna dediščina v naših 
gozdovih.

Naše največje naravno bogastvo 
so v zadnjih letih doletele katastro-
fe z dolgoročnimi posledicami. Po 
žledolomu februarja 2014 je bilo 
poškodovanih preko 9 milijonov 
m3 drevja, v naslednjih treh letih so 
podlubniki poškodovali nadaljnjih 
6,5 milijona m3 drevja, v decembru 
2017 pa je petino slovenskih go-
zdov dodatno prizadel še močan 
vetrolom – poškodoval je še dobra 
2 milijona m3 drevja. Med najbolj 
prizadetimi so bili tudi notranjski 
gozdovi. 

Sanacijo posledic vetroloma so 
ovirale neugodne vremenske raz-
mere v februarju in marcu, zdaj pa 
poteka pospešeno. Po najnovejših 
podatkih Zavoda za gozdove Slo-
venije je bilo do 21. maja poseka-
nih za dober milijon m3 poško-
dovanega drevja, kar predstavlja 
približno polovico lesne mase, po-
škodovane v decembrskem vetro-
lomu. Tako kot po žledolomu pred 
štirimi leti tudi zdaj preti nevarnost 
škode zaradi podlubnikov. Ti se na 
poškodovanem drevju že razvijajo 
in lahko ponovno povzročijo ob-
sežne poškodbe gozdov. 

Zavod za gozdove RS je v svojem 
sporočilu ob Tednu gozdov pou-
daril, da je odnos družbe do goz-
da odraz njene kulture. Vredno-
te trajnostnega, sonaravnega in 
večnamenskega gospodarjenja z 
gozdovi, ki se prenašajo iz roda v 
rod, vključujejo tudi varovanje na-
ravnih in kulturnih vrednot v goz-
dovih. Gozd je pogosto navdih za 

kulturna in umetniška dela, izdelki 
iz lesa pa so del slovenske kulturne 
dediščine. Tudi projekt Čezmejna 
destinacija kulturnega in zele-
nega turizma – 30. maja ga je v 
Inštitutu za raziskovanje krasa v 
Postojni predstavila Urška Galien 
iz Zavoda RS za varstvo narave – 
je priložnost za ohranjanje kultur-
ne dediščine. Gre za poznorimski 
obrambni sistem kamnitih zidov 
in utrdb, ki je varoval prehode do 
osrčja rimskega imperija: Claustra 
Alpium Iuliarum. Arheološke osta-
line sistema potekajo v presledkih 
od Reke na Hrvaškem do Posočja v 
Sloveniji. Zgradila ga je rimska voj-
ska v drugi polovici 3. stoletja, ko 
so oslabljenemu rimskemu imperi-
ju grozili vdori ljudstev. 

Claustra predstavlja izjemen 
primer povezovanja arhitek-
ture z naravnim okoljem. Med 
osemnajstimi znanimi lokaci-
jami ostankov rimskega zidu 
jih je kar nekaj tudi v gozdovih 
Notranjske. Na ozemlju dana-
šnje Slovenije gre verjetno za 
največji gradbeno-inženirski 
podvig iz rimske dobe, ki sodi 
med najpomembnejšo kul-
turno dediščino pri nas. Na-
men projekta je povezovanje 
in povečanje prepoznavnosti 
ostankov rimskega zidu v obli-
ki kulturno-turistične poti kot 
skupne destinacije kulturnega 
in zelenega turizma.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Špela 
Habič.

Projekt Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma je 
predstavila Urška Galien iz Zavoda RS za varstvo narave.
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aktualno

V novi sestavi državnega zbora sta dva 
poslanca iz postojnske občine

V nedeljo, 3. junija, so potekale predčasne volitve poslancev v Državni zbor. 
Zmagovalka volitev je Slovenska demokratska stranka (SDS), zanjo je gla-
sovalo 24,92 odstotka volivcev, ki so prišli na volišče, in jo bo v državnem 
zboru zastopalo 25 poslancev. Lista Marjana Šarca (LMŠ) je na volitvah do-
bila 12,60 odstotka glasov, zastopalo jo bo 13 poslancev. Med devetdesetimi 
poslanci bosta v novem mandatu dva iz postojnske občine: Zvonko Černač 
(SDS) – v postojnskem volilnem okraju je zbral 27,32 odstotka glasov (zanj je 
glasovalo 2481 volilnih upravičencev), in Robert Pavšič (LMŠ) – zbral je 12,75 
odstotka glasov (zanj je glasovalo 1158 volilnih upravičencev).

Na prvo junijsko nedeljo je prišlo na volišča po vsej Sloveniji 52,64 odstotka 
volilnih upravičencev. Ti so »vstopnico« za državni zbor podelili devetim 
strankam. Zmagovalka SDS je dobila 25 poslanskih mest, drugouvrščena 
LMŠ pa 13. Po 10 poslanskih mest bosta imeli stranki Socialni demokrati 
(SD) – zanjo je glasovalo 9,93 odstotka udeležencev volitev, in SMC – ta 
je na tokratnih volitvah zbrala 9,75 odstotka glasov. Levici pripada z 9,33 
odstotka glasov devet poslanskih mest, Nova Slovenija (NSi) pa jih je s 7,16 
odstotka glasov dobila sedem. Po pet sedežev bosta zasedli Stranka Alen-
ke Bratušek (SAB) in DeSUS; prvo je podprlo 5,11 odstotka, drugo pa 4,93 
odstotka glasov volivcev, ki so v nedeljo prišli na volišče. Štiri poslanska 
mesta pripadajo »povratnici« v državnem zboru, Slovenski nacionalni 
stranki (SNS); glas ji je namenilo 4,17 odstotka udeležencev volitev. 
Izidi volitev tudi v postojnskem volilnem okraju niso bistveno odstopali od 
rezultatov na nacionalni ravni. Zvone Černač je dosegel še višji odstotek 
kot njegova stranka SDS – zbral je 27,32 odstotka glasov. Robert Pavšič je 
kandidiral na Listi Marjana Šarca in bil z 12,75 odstotka glasov rahlo nad 
republiškim povprečjem LMŠ. Uspešnejši od strankinega povprečja sta bili 
Tina Žigon – kandidirala je na listi Levice, in dosedanja poslanka SMC 
Erika Dekleva. Žigonovi je svoj glas namenilo 11,49 odstotka udeležencev 
volitev, Deklevovi pa 10,24. Zanimivo je, da je v postojnskem volilnem okra-
ju Slovenska nacionalna stranka dobila le 2,85 odstotka glasov, medtem ko 
je na nacionalni ravni uspela doseči parlamentarni prag. Goran Blaško 
(SD) je zbral 8,2 odstotka glasov, Aljaž Plevnik (NSi) 6,65 odstotka, Edvard 
Oražem (SAB) 5,42 odstotka in Sabina Ileršič (Desus) 4,45 odstotka glasov. 
Prva seja novoizvoljenega državnega zbora bo 22. junija. Novoizvoljena 
poslanca smo prosili za prvo izjavo za Postojnski prepih.

Besedilo: Ester Fidel; fotografiji: osebni arhiv Zvoneta Černača in Roberta Pavšiča.

Občina Postojna podpisala 3,5-milijonsko 
pogodbo s Petrolom

Občina Postojna je sredi junija podpisala s Petrolom pogodbo, s katero je 
sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove v sku-
pni vrednosti 3,5 milijona evrov. Celovite ali delne obnove bo deležnih 11 
objektov, prenovljena pa bo tudi javna razsvetljava.

Pogodbo sta podpisala Rok Vodnik, član uprave Petrola in Igor 
Marentič, župan občine Postojna.

Kot je ob slovesnem podpisu po-
udaril postojnski župan Igor Ma-
rentič, gre za zelo veliko investicijo, 

saj obsega kar 15 odstotkov občin-
skega proračuna, projekt pa so pri-
pravljali dve leti in vanj vložili veliko 

truda. Po njegovih besedah gre za 
lep primer dobre prakse. S sanaci-
jo bo Občina Postojna prispevala k 
učinkovitosti in varčnosti.
Petrol bo kot zasebni partner inve-
stiral v energetsko prenovo objekta 
in zagotavljal ob enakem ali višjem 
udobju v prostorih določene pri-
hranke, Občina kot javni partner 
pa bo prenovo s temi prihranki v 
pogodbeni dobi poplačala. Petrol 
bo v času trajanja 15-letne kon-
cesije zagotovil tudi upravljanje in 
vzdrževanje novozgrajenih oziro-
ma saniranih energetskih naprav 
in sistemov.
Rok Vodnik, član uprave Petrola, 
poudarja, da je bila Občina zahte-
ven pogajalec, a v ta izid trdno ver-
jame. Po njegovih besedah bodo 
skušali v dveh mesecih končati vsaj 
tiste ključne objekte, ki so vezani 
na začetek šolskega in vrtčevskega 
leta. »Projekti so pripravljeni in izva-
jalci rezervirani,« poudarja. 
»Mi dejansko zaslužimo s prihranki, 
z ustvarjenimi prihranki. V našem 
odnosu zagotavljamo prihranke, 
del teh nam pripada kot zaslužek,« 

odgovarja Vodnik na vprašanje, kaj 
jim v tem javno-zasebnem partner-
stvu prinaša zaslužek. 

Energetska sanacija je razdeljena 
na tri sklope: celovito energetsko 
sanacijo objektov, delno energetsko 
sanacijo teh in energetsko sanacijo 
javne razsvetljave v Postojni. Pro-
jekt vključuje kohezijska sredstva iz 
finančne perspektive 2014-2020.
V prvem sklopu je sedem jav-
nih stavb, med njimi so občinska 
stavba, vrtec Postojna - enota 
Pastirček, vrtec Postojna - enota 
Zmajček, osnovna šola Antona 
Globočnika - matična šola, osnov-
na šola Antona Globočnika - po-
družnična šola Bukovje, osnovna 
šola Miroslava Vilharja - matična 
šola in telovadnica osnovne šole 
Prestranek. V drugem sklopu so 
stavbe kulturnega doma, knjižni-
ce Bena Župančiča, Notranjske-
ga muzeja in postojnskega zdra-
vstvenega doma.

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; 
fotografija: arhiv Občine. 

Strinjam se, da je Slovenija na 
prelomnici, ko je potrebno omo-
gočiti varno in stimulativno oko-
lje tako za gospodarstvo kot tudi 
za ljudi, kulturo, šport, znanost, 
šolstvo in druge pomembne 
vsebine, ki nas notranje bogati-
jo. Pri tem sta nujna dialog brez 
obremenjenosti in sprejemanje 
dobrih odločitev. 

Tudi naša regija je pred kon-
kretnimi izzivi, s katerimi je po-
trebno nadoknaditi zaostanek 
za najbolj razvitimi. Potenciala 
je ogromno, nujna pa je hitra in 
učinkovita podpora. Vem, da nas 
čaka ogromno dela, ampak tega 
se ne bojim. Zaupam v ljudi in v 
to, da prihaja boljše obdobje.

Iskrena hvala vsem za podporo 
in čestitam Zvonetu Černaču ob 
izvolitvi. Zelo sem vesel, da bova 
interese regije lahko zastopala 
kar dva poslanca iz naše občine.

Robert Pavšič

Spoštovane občanke, spoštova-
ni občani, dragi prijatelji, 

HVALA vsem za podporo in glas, 
ki ste ga na volitvah namenili SDS 
in meni osebno ter s tem omo-
gočili mojo ponovno izvolitev v 
Državni zbor RS. V občinah Po-
stojna in Pivka smo dosegli odli-
čen rezultat, saj smo prejeli 2481 
glasov oz. več kot dvakrat toliko 
kot drugouvrščena LMŠ. 

Hvala vsem, ki ste mi v volilni kam-
panji pomagali. Hvala vsem pod-
pornikom, še posebej pa tistim, ki 
ste javno podprli mojo kandida-
turo. V tej kampanji sem spoznal 
nove prijatelje in si pridobil marsi-
katero dragoceno izkušnjo. 

Po volitvah se začenja odgovor-
no delo – sodelovanje v dobro 
Slovenije, Postojne in Pivke. Zato 
bodo vrata moje pisarne na Jam-
ski 9 vedno na stežaj odprta. 

Zvone Černač
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gospodarstvo

Gospodarstvo regije  
in občine Postojna lani 
bistveno povečalo dobiček

Tako gospodarske družbe kot samostojni pod-
jetniki Primorsko-notranjske regije so lani poslo-
vali zelo uspešno. Družbe so leto zaključile z neto 
čistim dobičkom v višini 53,8 milijona evrov, kar 
je 30 odstotkov več kot v 2016. Po stopnji rasti do-
bička se ta regija uvršča v sam vrh, med najboljše 
tri regije v Sloveniji, a rast plač ne sledi rasti do-
bička, je na novinarski konferenci povedala vodja 
izpostave Ajpes Postojna Larisa Benassi. Gospo-
darske družbe in podjetniki v občini Postojna so 
rezultate izboljšali za 32,3 odstotka.

»Dobiček je precej poskočil, rast je znatno večja 
kot leto prej. Po stopnji rasti dobička se regija uvr-
šča v sam vrh, med tri najboljše v Sloveniji. Prehi-
teli sta nas samo Savinjska regija in jugovzhodna 
Slovenija,« je pojasnila Benassijeva. Po podatkih 

Ustanovitelju Katern Transporta  
ob 40-letnici posebno darilo

Katern Transport, eno najpomembnejših transportnih podjetij na Po-
stojnskem, je v juniju zaznamovalo 40-letnico poslovanja. Družinsko 
podjetje, ki ga je leta 1978 ustanovil Zdenko Katern, zaposluje danes 34 
ljudi in upravlja s približno 27 sodobnimi vozili. Ob obletnici sta sino-
va Alen in Dalibor podarila očetu prav takšen tovornjak, s kakršnim je 
Zdenko Katern začel svojo poslovno pot. Presenečenje je bilo popolno.

Katern Transport usmerja prevoze predvsem na jug Italije, to je v Napoli, 
Bari in na Sicilijo do Malte. Prevažajo več vrst blaga, tako kompletne kot 
delne pošiljke, pojasnjuje Petra Malavašič, vodja logistike. O voznem 
parku pove: »Trenutno razpolagamo s sedmimi tandem prikoličarji, z 20 
sedlastimi vlačilci in dvema voziloma za manjše pošiljke. Ker vozni park 
nenehno posodabljamo, se tako tudi število vozil v floti neprestano spre-
minja. Posodabljamo ga z novejšimi vozili, ki so bolj ekološka, in tako tudi 
sami prispevamo delček k čistejšemu okolju, v katerem živimo.«

Sedež podjetja bo Katern Transport v prihodnosti preselil iz Planine na 
novo lokacijo v okolici Ravbarkomande, kjer so pripravili tudi slovesnost 
ob obletnici. »Za omenjeni korak smo se odločili, ker so kapacitete v 
Planini postale preprosto premajhne, poleg tega pa se z dejavnostjo tudi 
umaknemo iz vasi,« pojasnjuje Malavašičeva. 
»Ko je Zdenko Katern predal podjetje sinovoma, je bilo takoj jasno, na 
katerem področju bo kdo deloval,« odgovarja sogovornica na vpraša-
nje, kako so si v družinskem podjetju razdelili vloge. »Dalibor se že od 
malih nog odlično znajde v vzdrževanju vozil, Alenu pa bolj leži delo v 
pisarni, torej vodenje poslovanja podjetja. Prednost družinskega podje-

poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2017 v 
regiji 66 novoustanovljenih družb. Nad 16 druž-
bami je bil uveden insolvenčni postopek, v vseh 
primerih je šlo za stečaj. Največ (86 %) je mikro 
družb, majhnih družb je 11 %, srednjih 2 %, slab 
odstotek pa velikih. »Opazni so prehodi v večje po 
velikosti. Imamo pa več mikro in majhnih družb. 
Družbe povečujejo velikost,« pravi Benassijeva. 

Najzaslužnejše srednje velike družbe

Na uspešnost poslovanja v regiji so najbolj vpli-
vale srednje velike družbe. Čeprav jih je najmanj 
(samo 25), so s 26 % vseh zaposlenih ustvarile 
skoraj 32 % vseh prihodkov in 46 % vsega neto 
čistega dobička v vsej regiji. Ostala polovica neto 
čistega dobička je enakomerno porazdeljena 
med mikro, majhne in velike družbe. 
Kot zanimivost je Benassijeva dodala, da je čisti 
dobiček nad 500 000 evri zabeležilo 26 družb, či-
sto izgubo v višini več kot 500 000 evrov pa sta 
ugotovili dve družbi, med njima ima ena več kot 
milijon evrov izgube. Ta predstavlja več kot 31 % 
vse čiste izgube v regiji in je vplivala tudi na sku-
pni rezultat. 

Premoženje družb (dobrih 989 milijonov evrov) 
se je glede na dvig cen potrebščin realno pove-
čalo. Kapital je znašal več kot 479 milijonov evrov. 
»Zmanjšal se je delež dolgoročnih obveznosti, kar 
pomeni, da je gospodarstvo v regiji dolgoročno 
manj zadolženo in ta zadolženost je nižja od slo-
venskega povprečja,« ugotavlja Benassijeva. 
Lani so družbe v regiji ustvarile 1,3 milijarde evrov 
prihodkov in dobrih 1,2 milijarde odhodkov. V 
primerjavi s slovenskim gospodarstvom so še ve-
dno usmerjene nadpovprečno izvozno, saj je bila 
skoraj polovica oz. 49,5 odstotka čistih prihodkov 
od prodaje ustvarjenih na tujem trgu, medtem ko 
znaša slovensko povprečje 41 odstotkov. 

Najpomembnejši trg predstavljajo države EU, saj 
je bilo v njih ustvarjenih 42 odstotkov vseh čistih 
prihodkov od prodaje. Največ prihodkov in hkrati 
odhodkov so zabeležile družbe iz predelovalnih 
dejavnosti, med občinami v regiji pa družbe iz 
občine Postojna. 

Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2017 
so najbolj vplivale družbe v občini Ilirska Bistrica, 
saj so ustvarile 18,1 milijona evrov neto čistega 
dobička. Te so po višini zasluženega neto čiste-
ga dobička že v letu 2016 prevzele primat. Tik 
za repom sledijo družbe občine Postojna; te so 
ustvarile 17 milijonov evrov neto čistega dobička. 
Z vidika področij dejavnosti so najbolje poslovale 
družbe s področja predelovalnih dejavnosti, tem 
sledijo področja trgovine, vzdrževanja in popravil 
motornih vozil. Največ dodane vrednosti je bilo 
ustvarjene v družbah občine Postojna. 

Postojnske družbe in samostojni 
podjetniki z boljšimi rezultati –  
za 32,3 %

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
občine Postojna so v letu 2017 poslovali uspešno. 
Družbe so leto zaključile z neto čistim dobič-
kom v višini 16,998 milijona evrov in rezulta-
te v primerjavi s preteklim letom izboljšale za 
32,3 %. Podjetniki so ustvarili neto podjetni-
kov dohodek v višini 3,005 milijona evrov in 
v primerjavi s preteklim letom rezultat izbolj-
šali za 14,1 %. Glede na rezultat poslovanja so 
najbolje poslovale družbe s področja drugih ra-
znovrstnih poslovnih dejavnosti, podjetniki pa s 
področja gradbeništva. Neto čisti dobiček družb 
v občini znaša 31,6 % vsega neto čistega dobička 
družb v Primorsko-notranjski regiji, neto pod-
jetnikov dohodek pa 29,6 % neto dohodka vseh 
podjetnikov v regiji.

tja vidimo predvsem v tem, da je vsak odgovoren za svoje področje in tako 
vse breme ne pade samo na enega.«

Zakonodaja je glavna težava slovenskih avtoprevoznikov

Po besedah Malavašičeve je trenutno največja težava slovenskih avtopre-
voznikov v zakonodaji, ker se neprestano spreminja in zaostruje. »Kljub 
temu, da je Slovenija članica EU, ima še vedno vsaka država članica svoje 
zahteve glede dokumentacije. V praksi to pomeni, da moramo še vedno 
slediti zakonodaji vsake države članice in se ji prilagajati.« Številne globe 
morajo za prekrške voznikov plačevati prevozniška podjetja in odgovorne 
osebe. »Pomembno je, za kakšen vzrok kazni gre. V določenih primerih 
je prav, da podjetje odgovarja za svoje zaposlene, v večini primerov pa je 
nadzor nad prekrški praktično nemogoč. Zadevo je prav zaradi varstva 
podatkov vse težje nadzorovati,« pravi sogovornica.

Larisa Benassi, vodja postojnske izpostave 
Ajpes.

Veliko pozornosti je med razstavljenimi tovornjaki pritegnil Volvo FH 
750 s 16-litrskim motorjem, nova pridobitev podjetja Katern Transport.
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inovacije

Letošnji prejemniki nagrad za najboljše inovacije.

Od zaprtosti k odprtosti

Tako kot lani so tudi letos 13. junija v avli Krpanovega doma v Pivki zasijale inovacije Primor-
sko-notranjske regije. Tri zlata priznanja so romala v roke inovatorjem, ki sodelujejo s podjetji iz 
postojnske občine. Organizator Regionalna razvojna agencija Zeleni kras je tokratni Dan inova-
tivnosti obogatil s številnimi spremljevalnimi dogodki.

Popravek

V majski številki Prepiha je prišlo na strani 7 v članku Občinski svetniki so prižgali zeleno luč no-
vemu vrtcu do nekaterih nehotenih napak pri navajanju podatkov, zato objavljamo popravek. 

Površina zemljišča, ki ga Občina Postojna kupuje za namen gradnje novega vrtca, ni 1.400, tem-
več 3.154 m2. Okvirna cena tega zemljišča je 21 €/m2, in ne 35 €/m2, kot je navedeno v članku. 
Kupnina za Kutinovo hišo ni znašala 164.000 €, temveč neto 150.000 €, postavka za zunanja 
vzdrževalna dela pa ne znaša 50.000 €, temveč 10.000 €.

Uredništvo 

Plače ne sledijo rasti dobička

»Presenetljivo je, da so ob 30-odstotni rasti dobič-
ka plače zaposlenih v Primorsko-notranjski regiji 
zrasle le za dva odstotka,« je dejala Benassijeva. 
Konec lanskega leta je 8.331 zaposlenih prejema-
lo v povprečju 1.389 evrov bruto plače mesečno, 
kar je 12 odstotkov pod slovenskim povprečjem. 
Pod tem povprečjem so bile tudi plače zaposlenih 
pri podjetnikih v regiji, saj so znašale 980 evrov, 
na ravni republike pa 1.001 evrov. 

Leta 2017 je v regiji delovalo tudi 1.558 samostoj-
nih podjetnikov, kar je dva odstotka manj kot leto 
poprej. Podjetniki so v letu 2017 zaposlovali 1.109 
delavcev; njihovo število pomeni le 13 % delavcev, 
zaposlenih v gospodarskih družbah regije. 
Samostojni podjetniki posamezniki v Primorsko-
notranjski regiji so zaključili poslovanje v letu 
2017 s pozitivnim poslovnim izidom in rezultate v 
primerjavi z letom 2016 izboljšali za 20 %. 

Pozitiven trend rasti števila zaposlenih pri druž-
bah v regiji se je v preteklem letu zaustavil, saj je 
bilo zaznati 1 % upad zaposlenih, tako da so te ob 
koncu leta 2017 zaposlovale 8.331 delavcev. 

V naši občini 110 novih zaposlitev

Tako pri družbah kot pri podjetnikih občine Po-
stojna se je število zaposlenih v letu 2017 pove-
čalo – prvi so zaposlovali 92 delavcev več, drugi 
pa 18. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih 
pri družbah v občini je znašala 1.378 evrov, kar je 
manj kot na ravni države (tam je povprečna plača 
lani znašala 1.581 evrov), pri podjetnikih v občini 
pa 1.013 evrov, kar je več kot na ravni države.

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; fotografija: Valter Le-
ban.

Začelo se je navsezgodaj, ob 8. uri z dnevom 
odprtih vrat v postojnski izpostavi Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne eviden-
ce in storitve (Ajpes). Uslužbenke so nudile 
strankam informacije o registraciji samostoj-
nega podjetja, o pridobitvi LEI kode za prav-
ne osebe in o raznih podjetniških temah s 
področja turizma. Dopoldne so pripravili dan 
odprtih vrat tudi v Podjetniškem inkubatorju 
Perspektiva v Velikem Otoku. Tamkajšnja ko-
ordinatorica Tamara Bergoč pravi, da takšni 
sproščeni dogodki privabijo več ljudi, kajti ob 
druženju dobijo tudi potrebne informacije. To-
krat so pripravili okroglo mizo o mentorstvu; 
to je pri realizaciji ideje še kako pomembna 
pomoč. Dnevu inovativnosti so se pridružili še 
na regijskih Uradih za delo, kjer so se osre-
dotočili predvsem na podjetnice. Predstavili 
so primere uspešnih podjetnic iz programa 
Spodbujanje ženskega podjetništva.

Cilj Dneva inovativnosti je stopiti iz togosti in 
zaprtosti gospodarstva in podjetništva korak 
naprej. To potrebo je treba čim bolj približati 
tudi mladim, zato so v mozaik prireditev vključili 
razstavo izdelkov dijakov na Srednji gozdarski 
in lesarski šoli. Na osnovni šoli v Prestranku 
pa so s podelitvijo nagrad in z modno revijo na-
grajencev Modni cvetovi – iz starega novo za-
ključili natečaj »Naredimo drugače!«. Petošolci 
iz Prestranka so namreč prejeli drugo nagra-
do z zamislijo recikliranja starih oblačil. Kreativni 
izdelki osnovnošolcev in srednješolcev bodo do 
začetka novega šolskega leta na ogled v galeriji 

Krpanovega doma v Pivki. Osrednji del Dneva 
inovativnosti je bila podelitev nagrad območ-
ne enote Gospodarske zbornice Slovenije. 
Prijavljenih je bilo enajst inovacij. Povezovalka 
podelitve Marjana Grčman (poznamo jo iz te-
levizijske oddaje Na lepše) je izpostavila dobro 
zastopanost žensk. Zlato priznanje so dobile 
kar štiri inovacije. Novo zasnovo zabrizgovanja 
kovinskih palic v plastiko na vzglavniku MFA 
2 za Daimler je prijavilo postojnsko podjetje 
Kolektor ATP. V podjetju EBM-PAPST Slove-
nija iz Podskrajnika so se pohvalili z razvojem 
vibroizolacije motorja na ventilatorju za pomi-
valni stroj. Nagrado sta prejela tudi Petar Tadić 
in Samo Petrič – za vratno zaporo Comfort iz 
podjetja Kovinoplastika Lož. Četrto zlato prizna-
nje pa je šlo v roke podjetja EFOS informacijske 
rešitve iz Razdrtega. Ekipa štirih inovatorjev in 
dveh inovatork je razvila sistem Trapview – z 
njim vpeljujejo umetno inteligenco v kmetijstvo. 
Trije nagrajeni projekti so se uvrstili v nacionalni 
izbor; predstavljeni bodo septembra na Brdu pri 
Kranju. Med njimi žal ni Kolektorjevega projekta 
MFA 2 za Daimler.

RRA Zeleni kras je celodnevno dogajanje zaklju-
čil na Višji strokovni šoli v Postojni s predstavi-
tvijo izkušenj študentov in diplomantov šole pri 
iskanju idej, pri samostojnem delu in celotnem 
procesu vse do končnega izdelka. Z udeležbo 
tretjega Dneva inovativnosti so zelo zadovoljni, 
skupaj so našteli preko 100 udeležencev.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Valter Leban.

Ob 40-letnici od zgodovine  
do prihodnosti

40-letnico delovanja so zaznamovali številni 
gosti; v velikem šotoru so jih pogostili in raz-
vedrili z glasbo. »Pripravili smo tudi muzej, v 
katerem sta predstavljeni zgodovina podjetja in 
maketa prihodnosti. Predstavili smo promocij-
sko vozilo Volvo FH16 750 v črni barvi in vozilo 
OM, s kakršnim je svojo dejavnost pred 40 leti 
začel ustanovitelj Zdenko Katern,« pove Petra 
Malavašič. Zatem dodaja: »Prihodnost imamo v 
našem podjetju jasno začrtano, le slediti mo-
ramo svojim ciljem. Zavedamo se, da sami ne 
bomo zmogli, zato veliko pričakujemo tudi od 
naših zaposlenih, saj svoje delo v podjetju ne 
opravljajo le kot službo, ampak kot poslanstvo, 
torej vestno in s srcem. Le skupaj nam bo uspe-
lo, da dosežemo zastavljene cilje, zato z vese-
ljem zremo v prihodnost.«

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; fotografija: Jerneja 
Korošec.

Katern transport v številkah – leto 2017:
Celotni prihodki: 5.693.163 €
Čisti poslovni izid: 284.114 €
EBITDA – dobiček pred davki: 470.503 €
Dodana vrednost na zaposl.: 40.524,77 €
Vir: bonitete.si
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V Sajevče pridemo najlažje po 3 
kilometre dolgi cesti iz hruševske 
smeri, drug pristop je po makadam-
ski gozdni poti iz smeri Orehka ali 
smeri Laž. Obe gozdni cesti pridobi-
vata iz dneva v dan več pohodnikov 
in kolesarjev. Vas je obdana z go- 
zdno površino in s senožetmi, njive 
se vztrajno zaraščajo. Na jugoza-
hodni strani se vrstijo griči: Učičnik 
(726 m), Strmec (693 m), Cerovec 
(706 m) in Sodni vrh (718 m).

Prazgodovinsko poseljeno 
področje

Sajevško polje je redek primer mi-
niaturnega, vendar tipično razvite-
ga kraškega polja. V nadaljevanju 
slepe doline potoka Rakuljščica 
(ta ponikne južno od vasi v Marko-
vem spodmolu, imenovanem tudi 
Sajevške ponikve) lahko najde-
mo požiralnike, bruhalnike, vodno 
jamo, spodmole, terasaste reliefne 
plošče, vrtače in koliševko. Markov 
spodmol se nadaljuje v več kot 600 
m dolgo jamo. V njej so jamarji od-
krili jezera nakapane vode in v skle-
pnem delu vodotoč. Za arheologe 
je bolj zanimiv Županov spodmol, 
uvrščen kot tretja največja paleolit-
ska postaja v pivški kotlini; preka-
šata ga le Betalov spodmol in Ov-
čja jama. Dolžina jame meri 10 m; 

Sajevče

tu živimo

Potok Rakuljščica je eden redkejših, katerih 
voda iz Pivške kotline odteka v Jadransko morje

V zadnjem obdobju se Sajevče, nekdaj strnjena gručasta vas, delijo na dva 
dela. Nad starim jedrom se dviga 50 m višja vzpetina, ki jo domačini ime-
nujejo preprosto Hrib. Na njej sta bili že prej vzniknili dve domačiji, pri Bor-
štarju. Pozneje sta se jima pridružili še novejši poslopji. Sajevče so precej 
odmaknjene od glavne ceste, tudi zaradi tega se je divjad prekomerno na-
množila in povzroča precej škode na poljščinah. Čeprav je vas tako rekoč 
sredi gozda, ne premore nobenega člana lovske bratovščine.

v njej so odkrili največ koščenih 
izdelkov, med najdbami poznejše 
železne dobe pa izstopajo ostanki 
lončevine. Od Orehka proti Sajev-
čam se razteza gričevje, na kate-
rem se vzpenjata vrhova Krivec in 
Goli vrh. Na slednjem so razvaline 
starega gradu, imenovanega tudi 
Ajdovski grad ali Molinišče. Tam 
so ostanki prazgodovinskega gra-
dišča z dobro ohranjenimi nasipi in 
zaznanim obrambnim stolpom na 
severni strani. Pred 1. svetovno voj-
no pa so domačini Županov spod-
mol uporabljali za hranjenje ledu, 
nabranega v zimskem obdobju v 
Rakuljščici. Z njim so v poletnih ča-
sih oskrbovali povečini pivovarno v 
Senožečah (zaprli so jo leta 1924); 
v najboljših letih se je ta zlahka ko-
sala s pivovarnama Union in Laško. 
Potok Rakuljščica je eden redkejših, 
katerih voda iz Pivške kotline odte-
ka v Jadransko morje. V preteklosti 
sta na njem delovala dva mlina, 
Korenkov in Malnarjev. Od ene-
ga je ostalo le nekaj kamnov, dru-
gi – z enim kolesom in mlinskim 

kamnom za črno moko (mlel je za 
potrebe Sajevč in Rakulika) – je ob-
nemel pred začetkom druge vojne.

Spomin na Sočanov bataljon

Sajevče so bile za časa NOB ena 
najbolj partizanskih vasi na širšem 
območju. Tam so bili nekaj časa so-
dišče komande Senožeče, komanda 
mesta Postojna ter sedež Pivškega 
okrožja, mnogih političnih odbo-
rov in partizanskih enot. Ker so se 
v okolici često zadrževali partizani, 
so bili v vasi etapna kuhinja, kroja-
ška in čevljarska delavnica, na griču 
pri Hribarju pa od oktobra do de-
cembra 1943 tiskarna Nanos – ta se 

ognjem. Zaradi neorganiziranosti je 
padlo 7 borcev, ranjenih in pogre-
šanih je bilo 23. Med prvimi je bil 
smrtno ranjen poveljnik brigade. 
Po pripovedovanju si je Sočan pri 
Lenassijevih ravno umival ožuljene 
noge in ko je zbežal do hišnih vrat, 
ga je pokosil rafal. Borci so se raz-
bežali, in pozneje je pohod nadalje-
valo samo 70 mož. Zajete partizane 
so Nemci mučili; izdani so bili ne-
kateri vaški aktivisti. Sledile so nem-
ške maščevalne akcije, med drugim 
so požgali domačije Korenkovih, 

O izvoru imena
V zapisih o nastanku imena ni nobenih virov; še najverjetnejša do-
mneva je, da naselje izvira iz priimka ali hišnega imena Sajovic, ki je 
še sedaj prisoten na vasi. Po poizvedovanju naj bi bil eden prvotnih 
vaščanov Sajovic (Sajevc), menda tudi lastnik večine zemlje in najmo-
gočnejše kmetije na tem področju. V Sloveniji je še eno naselje s tem 
imenom na Dolenjskem.

je zaradi varnostnih razlogov med 
vojno večkrat selila. Zaradi tega so 
tako Nemci kot Italijani Sajevče več-
krat nadzorovali. Januarja 1945 se je 
z Banjške planote odpravila skupina 

150 primorskih in gorenjskih borcev 
na pohod v osvobojeno Belo kraji-
no. Bataljon je vodil poveljnik Ivan 
Klobučar - Sočan. V ledenih zimskih 
razmerah, slabo opremljeni in oble-
čeni ter še slabše oboroženi in ne-
pripravljeni na tako dolge pohode 
so 31. januarja po etapi, dolgi 13 ur, 
prispeli do Sajevč. Izmučeno vojsko 
je tam med počitkom presenetila 
manjša dobro oborožena nemška 
patrulja in jo zasula z brzostrelnim 

Hribarjevih in Bošnarjevih. Padle 
partizane so pozneje pokopali na 
pokopališču v Rakuliku. Na vhodu 
v vas stoji obeležje v spomin na ta 
dogodek, ob njem potekata vsako 
leto spominska slovesnost in poklon 
padlim borcem. Sredi vasi je še eno 
obeležje na žrtve morije v drugi 
vojni. Precej zgodb, povezanih s ta-
kratno bitko in o dogodkih po njej 
je povedala Tončka Konobelj – Če-
planova, katere hiša stoji na Hribu, 
nasproti nekdanje požgane Hribar-
jeve domačije. Nekaterim materam z 
otroki v naročju je s prepričevanjem 
in prošnjami v polomljeni nemščini 
uspelo pregovoriti nemške oficirje, 
da niso požgali še več hiš.

 V šolski kroniki v Hruševju najdemo 
zanimiv zapis o partizanu Bojanu. V 

Na vhodu v vas je spominsko obeležje padlim borcem.
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 Število prebivalcev:  36
 Število hišnih številk:  13
 Krajevna skupnost:  Hruševje
 Dekanija:  Postojna
 Župnija:  Hrenovice
 Šolski okoliš:  Hruševje, Postojna
 Predstavnik vaške skupnosti: Primož Krnel
 Nadmorska višina:  583 m

Osebna izkaznica Sajevč

tej bitki je bil ranjen in se je po po-
begu zatekel v šolsko poslopje, kjer 
se je zdravil in skrival celih 48 dni. 
Četniki ga kljub preiskavi šole niso 
našli, ker ga je snažilka skrila v knji-
žnico, z izgovorom, da nima ključa 
od te sobe. Ko so se četniki pozneje 
vrnili in odklenili knjižnična vrata, je 
bil že skrit v prej preiskani učilnici, v 
kateri je takrat potekal pouk.

Ustaljeno število hiš in 
vaščanov 

Tako kot vse vasi tega okoliša so bile 
v polpreteklosti tudi Sajevče naj-
močneje navezane na Trst, saj je ta 
ob trdem delu omogočal nekaj za-
služka. Furmani so v glavnem pre-
važali seno, les in oglje. Tega so še 

nov je leta vztrajno padalo: leta 1931 
jih je bilo 105, leta 1961 se je število 
prepolovilo in leta 1991 je v Sajev-
čah živelo samo 29 oseb. Danes je 
36 vaščanov, vendar je med njimi 
samo en predšolski otrok in so le tri-
je osnovnošolci. Sajevče so imele že 
leta 1936 svojo šolo, sicer le petra-
zrednico v enem prostoru; obisko-
valo jo je 30 otrok iz Sajevč, Rakulika 
in Čermelic. V zadnjem desetletju je 
precej hiš obnovljenih, nekaj je na-
domestnih gradenj, novih stavb ni. 
Vseh hišnih številk je 13, nobena 
stavba pa ni prazna, zapuščena, kaj 
šele da bi se podirala, kot to lahko 
opazimo v prenekateri okoliški vasi. 

Pol mojega, pol tvojega

Sajevčani in Rakuličani imajo, ne 
glede na to, da ima resnica dve plati, 
tudi skupni božji hram, cerkev sv. 
Janeza Nepomuka; leži nekako na 

meji med vaškima skupnostma. Po 
domače povedano, pol »žegna« je 
na Rakuliškem, pol na Sajevškem 
in tudi za zadnjo obnovo cerkve in 
okolice sta vasi delali složno skupaj. 
Cerkev so začeli zidati leta 1728, 
1740 so postavili portal, 1766 pevski 
kor in dela leta 1799 končali z zvoni-
kom, ki ima piramidasto streho. Zvo-
nica je odprta s tremi vhodi, zadnje 
nadstropje pa s kamnitimi biforami. 
Kamniti pevski kor, zaključen z ba-
lustrado, sloni na toskanskih stebrih. 
Veliki marmorni oltar sv. Janeza 
Nepomuka je stal prvotno kot oltar 
Matere Božje v frančiškanski cerkvi 
v Ljubljani. Leta 1699 ga je izklesal 
Mihael Kuša. V oltarni niši je vsta-
vljen lesen kip sv. Janeza Nepomu-
ka. Stranska oltarja – delo Alojzija 
Götzla, zasnovana kot par – sta ol-
tarja sv. Frančiška Ksaverja in Device 
Marije. Ob cerkvi raste velikolistna 
lipa z zavidljivim obsegom 527 cm 
(izmerjeno pred 10 leti). Sestro lipo 
na drugi strani cerkve je podrl vihar 
leta 1965. Padla je na mežnarijo in 
jo tako poškodovala, da je niso več 

obnovili. Nova, nadomestna lipa je 
že v polnem cvetnem razmahu. 

Dober glas

Sajevče so širše najbolj poznane po 
turistični kmetiji Dolenčevi, kjer 
sta Boris in Ivanka Dolenc z neu-
mornim delom »združila prijetno 
s koristnim«. Pri Andrejcevih so že 
prej imeli gostilno. Pred 28 leti so 
dolgoletne izkušnje prinesle odlo-
čitev, da poslovanje nadgradijo z 
oddajanjem sob. V domače, spro-
ščeno in prijetno vzdušje se gostje 
radi vračajo, še posebno, ko poku-
sijo jedi iz domače kuhinje. Med 

pomembne obrtniške dejavnosti 
lahko dodamo še podjetje Unikat, 
saj zakonca Likar kot aranžerja in 
dekoraterja pritegneta poglede v 
marsikatero postojnsko izložbeno 
okno. 

Dobre ceste za lepša jutra

Sajevče spadajo v krajevno sku-
pnost (KS) Hruševje – ta je po števi-

V Sajevčah ni nobena stavba prazna, zapuščena, kaj šele 
da bi se podirala, kot to lahko opazimo v prenekateri vasi. 

lu naselij med večjimi skupnostmi, 
prebivalcev pa ima skupno 429. V 
KS spadajo poleg Hruševja in Sajevč 
še naselja Mala in Velika Brda, Ra-
kulik in Slavinje. Predstavnik vaške 
skupnosti Sajevče je Primož Krnel. 
Vsa infrastruktura na vasi, z izjemo 
odvodnjavanja fekalnih odplak, je 
preurejena. Samo Turistična kmetija 
Dolenc ima urejeno lastno čistilno 
napravo, vaščani pa si želijo, da bi se 
na skupno čistilno napravo priklopi-
la celotna vas. V oddaljenih časih je 
skoraj vsaka hiša imela svoj lastni 
vodnjak. Te »štirne« večinoma še 
delujejo in jih marsikdo uporablja za 
zalivanje v sušnih letnih obdobjih. 
Obnovljena je vodna oskrba iz Mal-
nov, urejena sta ulična razsvetljava 
in priklop na optično širokopasovno 
omrežje, z novim asfaltom so pre-
plastili glavno cesto in po letnem 
planu redno vzdržujejo tudi poljske 
ceste. 

Sajevče so mala turistična oaza 
miru sredi gozdov in zelenic, vas, ki 
vas pričakuje. Skrivajo več, kot ima-
jo veliki.

Besedilo: Marino Samsa; fotografije: Foto 
Atelje Postojna.

največ kuhali prišleki za sezonskim 
zaslužkom iz Čičarije in Furlanije. 
To potrjuje, da so se ponekod ote-
pali še z večjo revščino. Veliko nam 
pove tudi podatek, da pred drugo 
vojno ni bil zaposlen nihče iz vasi, in 
posledično ni bilo pokojnin, zato ni 
čudno, da je bilo izseljevanje vašča-
nov veliko. Na začetku prejšnjega 
stoletja, ko je živelo v vasi 120 ljudi, 
jih je v enem letu 15 iskalo zaslužek 
v tujini. Kmetijstvo in živinoreja sta 
bili najmočnejši in najdonosnejši 
panogi, ko je zaživela mlekarna v 
Hruševju. Danes je v vasi 5 kmetij, 
skupno vzgajajo 25 glav živine in 10 
kosov drobnice. Prebivalcev je 36, 
med njimi pa je najstarejša Marija 
Debevec - Mišnikova, kajti vstopa 
v devetdeseto leto. Število vašča-

Sajevčani in Rakuličani imajo skupno cerkev, cerkev sv. Janeza Nepomuka.

Tončka Konobelj – Čeplanova 
je obudila nekatere spomine na 
dogajanje v Sajevčah med drugo 
svetovno vojno.

Turistična kmetija Dolenčevi je Sajevče umestila med slovenske 
turistične oaze.
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dogodki

Pred dvema letoma so se župljani 
v pripravi na novo mašo doma-
čina Andreja Penka odločili, da 
dokupijo nova zvonova in s tem 
simbolično obeležijo 400-letni-
co izgradnje cerkvenega zvonika, 
vaški skupnosti pa podarijo nek-

z novimi hrastovimi tramovi. Dela 
v zvoniku je ob izdatni pomoči 
domačinov, zlasti Izidorja, Tone-
ta in Petra Černigoja ter Franca 
Hreščaka, opravil obrtnik Tomaž 
Klopčič. Celotno montažo zvo-
nov in opreme v zvoniku (skupaj s 
pogonskimi mehanizmi, z novimi 
jarmi, s kemblji in z elektroniko) 
je izvedel mojster Janez Moškrič 
skupaj s podizvajalcem Jožetom 
Malovrhom. Vsi stroški za nova 
zvonova, čiščenje starega in ure-
ditev zvonika ter zvonjenja bodo 
znašali 28 tisoč evrov, župljani pa 
so s prostovoljnimi prispevki do 
sedaj zbrali dobrih 20 tisoč evrov, 
za kar si zaslužijo priznanje.

Nova zvonova so izdelali v li-
varni v Žalcu. Večji tehta 315 
kg, ima premer 883 mm, ugla-
šen je v tonu B-8/16, na polju 
sta podoba sv. Jožefa in napis 
Sv. Jožef, prosi za nas. Manjši 
zvon premera 674 mm teh-
ta 160 kg, uglašen je v tonu 
D-5/16, ob podobi sv. Ane je 
napis Sv. Ana, prosi za nas.

Nova zvonova in starega očaka je v 
nedeljo, 10. junija, blagoslovil kopr-
ski škof dr. Jurij Bizjak. Po običaju 
je zvonove najprej poškropil, nato 
pokadil in mazilil. Preden so jih z 
modernim dvigalom profesional-
no dvignili v zvonik, so z lesenimi 

kladivi preizkusili njihov zvok. Ob 
tej priložnosti se je zbrala množica 
vaščanov in faranov, prepevala sta 
otroški pevski zbor in združeni žu-
pnijski pevski zbor. Zahvalno mašo 
je daroval škof Jurij Bizjak, asistirali 
so župnik msgr. Vincenc Lapaj-
ne (njemu gre največja pohvala za 
celotno zahtevno organizacijo) ter 
duhovnika Martin Šuštar in An-
drej Penko. Martin Šuštar, škofij-
ski referent za zvonove in orgle, je 
obiskovalcem maše nadvse duho-
vito opisal celoten potek in zaplete 
pri pripravi in izdelavi zvonov, ne-
konvencionalno in sproščeno ma-
ševanje z nagovorom škofa Jurija 
pa je prispevalo (kot je to pri njem 
že običajno) k veselemu ljudskemu 
dogodku. 

Pred cerkvijo so obiskovalci po 
končani maši ob prepolnih, z ra-
znovrstnim pecivom obloženih 
mizah lahko prisluhnili zvokom 
novo postavljenih zvonov. V Slo-
veniji razlikujemo različne načine 
zvonjenja: drugače zvoni ob va-
bljenju k maši kot pri pogrebih ali 
ob različnih veselih priložnostih, 
žegnanjih in procesijah. Posebno 
lep način zvonjenja je pritrkovanje, 
svojevrstna slovenska posebnost. 
Tej so po tri četrt stoletja lahko pri-
sluhnili Ubeljci.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

Zvonove je blagoslovil koprski škof dr. Jurij Bizjak.

Naziv »najboljša igrača« je ostal doma

Ustvarjalni vzgojitelji so na 5. natečaju Moja ideja – nova igrača ustvarili 
24 novih didaktičnih igrač. Natečaj Vrtca Postojna spodbuja kreativnost, 
inovativnost in ustvarjalnost med strokovnimi delavci po vsej Sloveniji, 
otrokom pa ponuja nove možnosti za ustvarjalno igro. Prav iz te se na-
mreč rojevajo ideje za didaktične igrače. Letos je prva nagrada ostala v 
domačem vrtcu, saj je komisija med 24 prijavljenimi didaktičnimi igrača-
mi kot zmagovalno ocenila idejo Mavrična igralnica Polone Iskra Mahnič 
iz postojnskega vrtca. 

Na podelitvi 24. maja v Kulturnem domu Postojna je strokovna komi-
sija razglasila tudi druge najboljše igrače. Drugo mesto sta si razdelili 
dve igrači, Sadni vlak Andreje Štemberger Turković iz vrtca Jožefe Maslo 
Ilirska Bistrica in Pisane gosenice Vesne Oder iz vrtca v Prevaljah, na 
tretjem pa je bila igrača Nagajivi korenčki Jane Milkuletič iz vrtca v Ilirski 
Bistrici. Zelo dobro je bila ocenjena tudi zamisel druge strokovne delavke 
iz domačega vrtca, Daše Bucik; ta je žal za las zgrešila »stopničke.«

Vrtec Postojna je v natečaju tudi letos sodeloval z Biotehnično fakulte-
to iz Ljubljane, Univerzo na Primorskem in s Pedagoško fakulteto, letos 
prvič pa tudi z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. 
Osemčlanska komisija je imela ob kakovostnem naboru igrač pri izbiri 
najboljše težko nalogo. »Naš poklic pri kreiranju in snovanju didaktičnega 
materiala omogoča visoko stopnjo ustvarjalne svobode,« opaža vršilka 
dolžnosti ravnateljice Vrtca Postojna Elizabeta Zgonc. Spregledala ni 
niti visokega strokovnega znanja na nivoju predšolske vzgoje, izpostavi-
la pa je tudi opažanje, da je kakovost igrač vsako leto na višjem nivoju. 

Vse igrače v konkurenci razvijajo predvsem otrokove matematične spre-
tnosti, tipno kinetične občutke, gibalne in kognitivne sposobnosti. Ma-
teriali so različni, največkrat so ustvarjalci uporabili les, blago, karton in 
plastiko ter pri tem premišljeno izbirali tudi barve in oblike. Otroku pa 
omogočajo igrače vse zvrsti igre. Zmagovalna igrača Mavrična igral-

nica je po mnenju strokovne komisije oblikovana zelo prepričljivo in (kot 
so zapisali) »spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih, zato je primerna 
tako za prvo kot drugo starostno obdobje.« Igrača je zasnovana tako, da 
omogoča več načinov uporabe, in sicer kot gugalnica, most, lestev ali 
mizica za igranje.

Kot je poudarila vršilka dolžnosti ravnateljice postojnskega vrtca Elizabeta 
Zgonc, sta izmenjava izkušenj in pogledov med strokovnimi delavci iz-
jemnega pomena za njihovo profesionalno rast. Natečaj pa po besedah 
Elizabet Zgonc omogoča prav to. »29 strokovnih delavcev iz 15 slovenskih 
vrtcev se je drznilo prestopiti okvirje ustaljene prakse, nekateri že tretjič ali 
četrtič. Razstava in publikacija pa dajeta dodatno motivacijo za ustvarjanje 
dobre prakse, vpeljevanje inovacij, raziskovanje lastne prakse in posledič-
no razvijanje stroke.« Sicer pa je po njenem mnenju bogat nabor didaktič-
nih igrač rezultat spodbudne pedagoške klime v vrtcih po Sloveniji. 

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: arhiv Vrtca Postojna.

Na letošnjem natečaju Moja ideja – nova igrača je zmagala Mavrična 
igralnica Polone Iskra Mahnič iz postojnskega vrtca.

Blagoslov novih zvonov na Ubeljskem

Zelo malo domačinov se še spominja, kako so večji in manjši zvon iz 
zvonika cerkve sv. Urha na Velikem Ubeljskem med vojno vzeli Italijani. 
Preprosto so ju vrgli iz zvonika in odpeljali. Večji izmed njiju naj bi tehtal 
krepko čez pol tone. Žalostno in paradoksno, kako so zvonovi – znanil-
ci vere, upanja in složnosti v tistih nekompromisnih vojnih letih končali 
svoje poslanstvo in pretopljeni v topove odzvanjali čisto drugačno, kr-
vavo pesem. Ostal je le srednji, leta 1763 izdelan zvon s podobo Matere 
Božje in pomenljivim napisom Sv. Marija, prosi za nas. V nedeljo, 10. juni-
ja, sta ob starem očaku zadonela nova zvonova. Blagoslovil ju je koprski 
škof dr. Jurij Bizjak.

danji pojoči odmev treh zvonov 
od nanoških strmin. Pri nakupu 
je sodeloval voditelj škofijske ko-
misije za zvonove Martin Šuštar. 
Zadnji teden pred posvetitvijo no-
vih zvonov je bila v zvoniku za-
menjana stara lesena konstrukcija 
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S Špelo sva več let sodelovali pri časopisu Prestop. S svojimi fotografijami in 
besedili, ki so bila praviloma povezana z naravo, se je dotaknila mnogih bral-
cev. Spominjam se, kako je lektorica prof. Dora Županič večkrat pripomnila, 
da bi Špela morala pisati še več, ker zna tudi zelo strokovno vsebino ljudem 
približati na poljuden način. Naše poti so se razšle iz preprostega razloga: 
Špela se odzove klicu novih izzivov in teh ji nikoli ne zmanjka. Zmanjkuje pa 
ji časa za vse, kar jo zanima in bi rada počela. Postojnčanka, po rodu z Vrh-
nike, a že nekaj let živi v Studenem, je v kolebanju med študijem športa in 
gozdarstva izbrala slednjega; ker ji to področje zagotavlja vedno nove izzive. 
Univ. dipl. inženirka gozdarstva in magistrica varstva naravne dediščine je 
svojemu poklicu predana z dušo in s srcem in jasno je, da to ni le njen po-
klic, marveč poslanstvo. Zaradi številnih zanimanj in talentov ter nemirnega 
duha pa njen domet daleč presega strokovne okvire. Špela je namreč tudi 
odlična fotografinja, predavateljica, mentorica, pisateljica, članica več dru-
štev in predsednica Društva Drobnovratnik, gonilna sila mnogih projektov, 
ki so pomembno zaznamovali naš prostor … Prepričana sem, da nas bo tudi 
v prihodnje presenečala in razkrila še katerega od svojih talentov. 

na obisku

Špela  
Habič

Svojo poklicno pot je začela na 
Gozdnem gospodarstvu (GG) Po-
stojna, od leta 1994, ko je bil usta-
novljen Zavod za gozdove Slove-
nije, pa je zaposlena na njegovi 
postojnski območni enoti. »Go- 
zdarstvo je pretežno moški poklic. 
Da ni za punce, so me hoteli pre-
pričati že na informativnem dnevu, 
a se nisem pustila odgnati. Ne na-
zadnje imam zelo rada tudi les in že 
od otroštva me sprošča ustvarjanje 
iz lesa. Imela sem veliko srečo, moj 
zdajšnji kolega Živan Veselič se je 
zavzel zame, da sem kot prva go- 
zdarka na GG Postojna sploh do-
bila službo,« opiše svoje poklicne 
začetke. Gozdarstvo je sicer zelo 
široka stroka, ki terja poznavanje 
različnih področij, vendar njo zani-
ma še mnogo stvari. 

Zdi se, da jo vsaka dejavnost pov-
sem posrka, vse, česar se loti, opra-
vi povsem predano, dosledno in 
strokovno. Špela Habič je odlična 
predavateljica in publicistika, nara-
vovarstveno tematiko zna približati 
slušateljem in bralcem vseh genera-
cij. Veliko dela z otroki in za otroke, 
jih s pisano besedo in »v živo« nav-
dušuje za naravo. Doslej je izdala šti-
ri knjige za otroke: Enajst medvedov 
in cesarjeva hoja, Snežno beli hribč-
ki, Medvedek Rožnik - Mamica, rad 
te imam in Mamica, pogumen sem! 
»V službi so me že od vsega začetka 
zadolžili za vodenje ekskurzij tako za 
strokovnjake (večinoma iz tujine) kot 
za otroke. Istega gozda seveda ne 
moreš na enak način razlagati tako 
različnim poslušalcem; za otroke si 
je bilo treba izmisliti kakšno zgodbo. 

Po usposabljanjih na več seminarjih 
s področja interpretacije narave in 
gozdne pedagogike sem tudi sama 
začela bolj sistematično razvijati la-
stno interpretacijo, npr. ob vodenju 
skupin po gozdnih učnih poteh. 
Zgodba o nastanku Snežnika Snežno 
beli hribčki je tako nastala na Mašu-
nu, od koder se odpira lep pogled na 
Snežnik, in sem jo sprva več let otro-
kom samo pripovedovala. Za izdajo 
knjig pa je zaslužen Jože Gomboc, 
ustanovitelj založbe Ajda. Potem ko 
me je preko radijskih valov slišal pri-
povedovati zgodbo o Enajstih med-
vedih in cesarjevi hoji, me je povabil, 
da jo napišem. Vse štiri zgodbe so iz-
šle pri njegovi založbi.« Špela je tudi 
soavtorica in sourednica knjig, na-
menjenih odraslim bralcem: Pivške 
lipe in druga vaška drevesa ter Tisa 
v Stranah pod Nanosom – Legen-
de, skrivnosti, odkritja. Njeno avtor-
sko delo je tudi fotografska oprema 
monografije Snežnik in schönburški 
vladarji Heinricha von Schollmayer-
ja Lichtenberga (prevedel jo je Jože 
Sterle, izdalo GG Postojna). Utrinki iz 
narave, ki jih ujame v svoj fotografski 
objektiv, so bili postavljeni na ogled 
na številnih razstavah in objavljeni v 
mnogih revijah in knjigah ter na več 
koledarjih.

Med zahtevnejšimi projekti, ki jim je 
vdahnila neizbrisen pečat, je Eko-
muzej Pivških presihajočih jezer v 
Slovenski vasi. Vdahnila mu je svoje 
ideje, koncept, zasnove za interpre-
tacijo in ne nazadnje veliko avtorskih 
fotografij. »Hvaležna sem za vabilo 
k sodelovanju pri ustvarjanju tega 
muzeja, saj sem lahko združila po-
znavanje krasa (sicer še vedno dokaj 
skromno) z znanji in veščinami in-
terpretacije narave in gozdne peda-
gogike in s svojim občudovanjem te 
enkratne pokrajine ob Pivki,« pojasni 
Špela. Nato doda: »Ekomuzej pa ne 
bi bil tako zanimiv in uspešen, če ne 
bi bilo super ekipe.« Pivška presiha-
joča jezera so jo prevzela že v letu 
1996, ko jo je podjetje Javor pova-
bilo, da jih fotografira za koledar. V 
letu 2000 je narava poskrbela za 
izjemno visoke vode in vsa jezera 
so se napolnila. Takrat jih je posli-
kala iz zraka in v naslednjem letu v 
Slavini pripravila razstavo. Gozdarji 
pa so zelo natančno dokumentirali 
višine vodostajev v vseh jezerih, kar 
so edinstveni dokumentarni podatki 
takratnega dogajanja. In tako se je 
vzbudilo tudi zanimanje strokovnja-
kov, prizadevanja pa so v naslednjih 
letih vodila do ustanovitve krajinske-
ga parka in Ekomuzeja Pivških presi-
hajočih jezer.

Špela je aktivna članica več društev; 
od leta 2015 vodi društvo Drobno-
vratnik, bila je tudi ena od njegovih 
ustanovnih članic. Pod njenim vod-

stvom je izjemno dejavno. Društvo 
deluje na regijski ravni: »Ukvarjamo 
se predvsem s predstavljanjem iz-
jemnih kvalitet našega naravnega 
okolja in približevanjem narave lju-
dem, da bi jo znali ceniti in ohranjati. 
Ob tem ne moremo mimo okoljskih 
problemov. Ker živimo na krasu, ki 
ima svoje zakonitosti delovanja, a 
jih žal še vedno preslabo pozna-
mo (tudi v odločevalskih krogih), 
je pomembno vedno znova izpo-
stavljati te posebnosti in opozarjati 
na nujnost krepitve prizadevanj za 
ohranjanje narave in okolja na vseh 
ravneh. Svoje razvojne težnje mora-
mo prilagoditi danostim in možno-
stim, ki nam jih nudi okolje. Pri tem 
pa zelo pogrešam več razsodnosti, 
ljudi, ki bi znali graditi na znanju in 
izkušnjah iz zgodovine in s smelim, 
a razsodnim in širokim pogledom 
v prihodnost – brez pohlepa po 
vedno več.« Zadovoljna je, ker se v 
društvo vključujejo novi člani, med 
katerimi je precej mladih. Povezuje-
jo se s sorodnimi društvi in z usta-
novami v širšem prostoru, tudi čez 
mejo, saj verjamejo, da je izmenjava 
mnenj in stališč ter skupno delova-
nje podobno mislečih konstruktivna 
in učinkovita pot reševanja okoljskih 
in naravovarstvenih izzivov. 

Špela je imela veliko spodbude že v 
družini od najnežnejših otroških let 
dalje. Starši (op. a.: Špelin oče je bil 
znanstvenik, krasoslovec dr. Peter 
Habič) so Špelo in njeni sestri zelo 
spodbujali in usmerjali v gibanje in 
naravo. Od tod izvira tudi Špelino 
spoznanje, povezano z otroško (in 
odraslo) radostjo ob plezanju na 
drevesa: »Pogled z drevesa na svet 
okrog je zelo zanimiv in drugačen 
kot s tal. Včasih je nujno, da na stva-
ri ali probleme pogledamo iz druge 
perspektive, iz nekoliko večje odda-
ljenosti. Lahko se pokažejo dobre re-
šitve. Da ne omenjam vseh dobrobi-
ti za motoričen razvoj otroka. To še 
posebej spodbuja gozdna pedago-
gika, s katero se nekoliko ukvarjam 
tako službeno kot sicer. Znano je, da 
omejevanje gibanja v otroštvu lahko 
za celo življenje nepopravljivo omeji 
človeka tako v fizičnem kot v um-
skem pogledu. Tudi zato skušamo v 
okviru društva Drobnovratnik omo-
gočiti ljudem, tudi družinam, več 
stika z naravo. Te vsebine pa so (bile) 
tudi del mojega predmeta na Višji 
šoli v Postojni (smer Gozdarstvo in 
lovstvo).« Oče jo je (poleg drugega) 
izjemno veliko naučil o krasu. Kot 
otroke je vse tri hčerke večkrat vzel 
s seboj na teren. Kras in kraški pojavi 
so ji zelo blizu in morda bo kdaj še 
bolj intenzivno povezala obe stroki 
– gozdarstvo in krasoslovje. 

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Petra 
Draškovič Pelc.
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dogodki

Upešni bodoči gozdarji 

Na Srednji gozdarski in lesarski šoli v dnevih pred poletnimi počitnicami zago-
tovo ni bilo dolgčas. Njihovi dijaki so se iz Madžarske vrnili kot evropski prvaki, 
šola pa je le nekaj dni zatem pripravila še državno tekmovanje v drevesnem 
plezanju. Tudi na domačem terenu ni manjkalo dobrih rezultatov dijakov.

SGLŠ Postojna je na 17. tekmovanje v gozdarskih veščinah – potekalo je 
na Madžarskem – poslala štiri dijake. Navkljub obsežni konkurenci, saj je bilo 
prijavljeno rekordno število držav, so postojnski dijaki ubranili naslov evrop-
skega prvaka v ekipnem seštevku vseh disciplin. Najbolje so se izkazali z 
motorno žago. Šola v posamezni konkurenci izpostavlja tretji mesti Aljaža 
Bajca v obračanju meča in menjavi verige in Alena Kogovška v kleščenju.

Cilka Milavec

Srečanje s Cilko Milavec je bilo polno presene-
čenj. V dobri uri sem lahko občudovala nepre-
gledno število njenih stvaritev – od preprostega 
aranžmaja iz drobnega cvetja do skupine ovčk 
iz sladkorja, obstojne tudi več let. Vsak drobec iz 
žive ali nežive narave Cilki v hipu postane izziv, ki 
ga s svojimi spretnimi rokami oziroma prsti hitro 
spremeni v pripovedno »umetnino«.

Ob pogledu na njeno množico raznovrstnih izdel-
kov sem dobesedno ostala brez besed – ob malce 
neprijetni tišini je bilo nenadno zvonjenje telefona 
pravo olajšanje. Cilka je brez pogleda v zapis nare-
kovala prijateljici recept za pecivo »pijana nevesta«. 
Cilkin mož Stane mi je medtem prišepnil, da slovi 
daleč naokoli kot najboljša »slaščičarka« za pijano 
nevesto in da jo povsod, kamorkoli gresta, najprej 
vprašajo, če je svojo specialiteto prinesla s seboj. 
Cilka namreč izredno rada kuha in peče. Vselej se 
ji porajajo različne ideje in te tudi uresniči. Spekla 
je pogačo, ki predstavlja cvet sončnice, pirin kruh 
na deset in več načinov, pogače tudi okrašuje, ra-
znovrstne torte peče že od malih nog in prav pri 
peki zelo rada improvizira. Najpomembnejše pa 
je, da Cilkine ideje vzniknejo v hipu, ob pripravi, 
zato nikoli ne potrebuje nobenih drugih izzivov. 
Pri izdelavi vseh svojih številnih mojstrovin je 
popoln samouk. Njene spretne roke, predvsem 
pa ljubezen, vztrajnost in veselje do ustvarjanja ji 
dajejo moč, da ji uspe narediti vse, česar se loti, 
oziroma unikatne izdelke iz vsega.
Ne pretiravamo, če zapišemo, da Cilka zna »mile 
mišterije«, kot rade rečejo starejše domačinke. 
Zelo rada in izjemno lepo namreč tudi kvačka, 
plete, aranžira … Mlajše domačinke bi rekle temu 
»ni da ni«.

spretne roke O vseh svojih delih nam je pripovedovala z navdu-
šenjem, a smo si jo vseeno upali vprašati, kaj ji je 
najbolj pri srcu, kaj najraje dela. »Najraje kvačkam 
in izdelujem čipko »rešilje«. Pri kvačkanju najraje 
oblikujem predmete, posebno raznovrstne ptice, 
vse vrste rož, pirhe, angelčke, košarice vseh oblik 
in velikosti pa zvončke in vse mogoče »figure«, 
tudi kar mi v trenutku pride na misel. S čipko »re-
šilje« pa predvsem rada izdelujem okenske zave-
se, vse vrste in velikosti prtičkov, namizne prte … 
Ampak najbolj uživam pri aranžiranju.«

ne odseva tudi njeno ustvarjanje. Tega deli tudi 
z drugimi Studenščicami. V Turističnem društvu 
Pudgura je predvsem aktivna v skupini ročnih in 
gospodinjskih dejavnosti. Pomaga in s svojimi 
izdelki sodeluje skoraj na vseh prireditvah, ki jih 
organizira društvo, posebno pri peki, aranžmajih 
in razstavah zlasti ob veliki noči, gobarski razstavi, 
prireditvi Kmet nekoč in danes …

Na vprašanje, kdaj je začutila te danosti, odgovori: 
»Že kot otrok. Mislim, da mi je bilo dano v zibelko, 
potem pa je bila moja mama moja najboljša uči-
teljica. Morda sem nekaj »umetniške« duše pode-
dovala po očetu, saj je bil izredno dober mizar, 
kasneje pa mi je in mi seveda še vedno stoji ob 
strani moj mož.«

Tudi njena življenjska zgodba je malce nenava-
dna. Rojena (Verbič) je bila v Postojni, po treh letih 
bivanja v Majlontu pa se je s starši preselila v Pred-
jamski grad. Njen oče je bil namreč grajski skrbnik. 
»Grajska deklica« je osnovno šolo obiskovala naj-
prej v Bukovju, potem pa jo je zaključila v Postojni. 
Obiskovala je administrativno šolo in bila nato za-
poslena več kot petnajst let v Predjamskem gradu 
kot vodnica. Delala je tudi na Transavtu v Postojni 
in občasno tudi v Postojnski jami. Med tem časom 
se je poročila k Zajcevim v Studeno.

Ob koncu srečanja je Cilka povedala: «Ja, vidite, 
to je Cilka, ki ni najbolj ponosna na vse, kar zna 
narediti, temveč je najbolj ponosna na svojega 
očeta, mamo, na moža Staneta, na starejšo hčer-
ko in na hčerki dvojčici, še najbolj pa jo razvese-
ljujeta vnuk in vnukinja.«

Cilka, še naprej bodite tako preprosto prisrčni, ra-
doživi in ustvarjalni. 

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: osebni arhiv Cilke 
Milavec.

Cilka s svojimi sladkornimi ovčkami.

Dijaki SGLŠ Postojna so na 17. tekmovanju v gozdarskih veščinah 
ubranili naslov evropskega prvaka v ekipnem seštevku vseh disciplin.

Če je bil konec meseca maja evropsko obarvan, je prav na prvi dan v juniju 
sledilo 2. državno tekmovanje v drevesnem plezanju. 18 tekmovalcev iz 
vse Slovenije se je pomerilo v petih disciplinah – hitrostnem plezanju na 
drevo, hitrostnem plezanju po vrvi, metanju vrvice, reševanju ponesre-
čenca in delovnem plezanju. Organizator Andrej Čeč pravi, da je »tekmo-
vanje osnovano po tekmovanjih v tujini, tako so tudi mednarodna pravila 
za discipline in točkovanje.«
Igra številk je najvišjo vsoto točk prinesla Borutu Škarji iz ljubljanskega 
podjetja Tisa. Srednja šola iz Postojne pa je izredno ponosna na svojega 
dijaka iz programa gozdarski tehnik Davida Isteniča, saj je tekmovanje 
končal z bronastim odličjem. Premagal je tudi profesorja šole Josipa Ma-
ljevca, ta je pristal tik za njim. Za podmladek se očitno ne bo treba bati. 
Ostali trije prijavljeni dijaki Jakob Končina, Matic Jelenc in Domen Štular 
so se morali zadovoljiti z 9., 12. in s 15. mestom.

Leon Kernel sporoča, da so dijaki s svojimi mentorji in KD Kernel v dopol-
danskem času pripravili spremljevalni program. Obiskovalci (bilo jih je več 
kot 400) so lahko med drugim prisluhnili govorečim drevesom, se prepu-
stili vodenju dijakov in dijakinj zdravstvene smeri po interaktivni in prak-
tični poti zdravja, spoznali so njihove dosežke v tekočem šolskem letu. To 
še ni bilo vse, dijaki so postavili oglarsko kopo, gostili mladega kovača iz 
Idrije in prikazali praktično zdravstveno oskrbo ponesrečenca ob težkih 
nesrečah v gozdarstvu. Obiskovalci pa so se lahko preizkusili tudi v var-
nem plezanju na visoka drevesa.

2. državno tekmovanje so na Srednji gozdarski in lesarski šoli zaključili 
uspešno, ob tem pa Andrej Čeč pravi, da bo »tekma tudi v prihodnje pri 
nas; z njo smo zadovoljni, dogodek pohvalijo tudi udeleženci«.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: arhiv SGLŠ.

Ves čas našega druženja je bila Cilka preprosto 
prisrčna, polna nalezljive pozitivne energije, dru-
žabna in vesela. Njena skoraj otipljiva dobrosrč-
nost napolnjuje prostor, v pogovoru je sproščena, 
vselej dobre volje in vse te njene značajske vrli-
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Muzejska noč v znamenju stoletnice  
I. svetovne vojne

V letošnjem letu se vrstijo številne prireditve, ki obeležujejo 100-letnico 
zaključka prve svetovne vojne. Temu jubileju, ki je bil naslednjim genera-
cijam očitno slab opomin, se je z odprtjem dveh razstav ob noči muzejev, 
16. junija, poklonil tudi Notranjski muzej Postojna. Še pred večernim do-
gajanjem za odrasle so v ustvarjalni delavnici spoznavali vojno obdobje 
tudi otroci.

V Slavini zapela Studenec in MePZ Divača

Konec maja sta v Slavini zapela Pevska skupina Studenec Pivka z ume-
tniško vodjo Ireno Rep in v goste povabljeni Mešani pevski zbor Divača z 
zborovodjem Matejem Penkom. Pevce obeh zasedb že vrsto let združuje 
veselje do skupnega prepevanja in druženja 

Na koncertu, ki je bil posvečen tudi 200-letnici rojstva Miroslava Vilharja, je 
najprej zazvenela pesem divaškega zbora Po jezeru. Zbor je bil ravno pred 
odhodom na tekmovanje v Olomouc na Češko. Sicer pa sega zgodovina 
divaškega zbora v daljne leto 1894, pevci in pevke pa še danes nadaljujejo 
tradicijo zborovskega petja. 

Pevska skupina Studenec je lani obeležila 15-letnico delovanja. Veliko go-
stuje po državah nekdanje Jugoslavije, prepevali so tudi v več evropskih 
državah. Tako širijo svoja pevska poznanstva in pridobivajo izkušnje. Ok-
tobra se bodo podali na mednarodno srečanje zborov in med Slovence v 
Brno na Češkem. Na koncertu smo lahko slišali predvsem slovenske ljud-
ske in umetne pesmi ter nekatere iz bogate evropske zakladnice. Večer so 
zaključili z Vilharjevo Lipa zelenela je.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv skupine Studenec.

Žlahtne Pisave Magde Gorup

Med domačimi likovnimi ustvarjalkami je tudi Postojnčanka Magda Gorup. 
Marsikdo jo pozna kot članico vokalne skupine VEMM, ljubiteljico plesa in 
fotografije. Njeno veliko veselje pa je tudi kaligrafija oziroma lepopisje - 
umetnost in veščina, ki zahtevata nemalo spretnosti, vaje, izobraževanja 
ter potrpežljivo in natančno delo. V juniju je njena razstava z naslovom 
Pisave na ogled v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna. 

Kaligrafijo lahko danes občudujemo v starih srednjeveških iluminiranih 
rokopisih in raznih dokumentih, vendar tudi v sodobnem, računalniško 
usmerjenem svetu še ni zamrla. Gorupovo so navdihnile značilne vrste 
pisav in inicial iz različnih obdobij. Tudi tokrat je pripravila estetsko izpo-
polnjeno in vsebinsko zanimivo razstavo. V svoja dela je vpletla modrosti 
o življenju in se idejno sveže s kaligrafsko izdelanimi portreti poklonila 
Prešernu, Cankarju, Levstiku, Kosovelu … Avtorica je vstopila v lepopisje 
kot samouk ter ga z velikimi prizadevanji izbrusila do odličnosti. Tokrat je 
razstavi pridala tudi nekaj slikovitih mandal. 

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv knjižnice.

Razstavi so predstavili (od leve proti desni): Alenka Čuk, Aneja Rože, 
mag. Davor Kernel in Srečko Rože. Vodja Notranjskega muzeja mag. 
Slavko Polak pa je predstavil namen in pomen Poletne muzejske noči. Ob zaključku koncerta sta se zborovodji zahvalila pevcem in publiki.

Različnost in lepota pisav na razstavi Magde Gorup.

Tina Poljšak je vodila družinsko 
ustvarjalno delavnico in povedala, 
da je bilo zanimanje otrok in nji-
hovih staršev veliko, saj se jih je 
zbralo okrog osemdeset. Replike 
vaz iz tulcev granat so ob njiho-
vem ustvarjanju dobile miroljubno 
uporabno vrednost, spoznali pa so 
tudi plinske maske. Ljubiteljski zbi-
ratelj plinskih mask Matej Jug jim 
je demonstriral uporabo teh zašči-
tnih sredstev, številne razstavljene 
maske so si lahko tudi ogledali.

Zelo veliko število ljudi pa se je od-
zvalo tudi vabilu na odprtje dveh 
razstav. Kustosinja v Notranjskem 
muzeju Postojna, zgodovinarka 
Alenka Čuk je ob pomoči svojih 
kolegov in ljudi, ki so prispevali 
gradivo iz družinskih zbirk, pripra-
vila razstavo Vojna – »ta grozna 
stonoga pošast, ki razteza svoje 
ude na vse strani in brizga vse 
naokoli strup in pogin« - na Piv-
ki. Hkrati smo si obiskovalci lahko 
v drugi dvorani ogledali še gostu-
jočo razstavo V objemu strupenih 
hlapov. Nastala je ob sodelovanju 
Goriškega muzeja Kromberk – 
Nova Gorica in Vojaškega muzeja 
Tabor iz Lokve. Gostujočo razstavo 
so predstavili njeni avtorji – zgo-
dovinarja mag. Davor Kernel in 
Aneja Rože iz Goriškega muzeja 
ter Srečko Rože, lastnik Vojaškega 
muzeja Tabor Lokev. 

Osrednji del te razstave je povezan 
z dogajanji na bojišču, saj je po-
svečen plinskemu bojevanju v za-
dnji soški bitki, opisuje pa še rabo 
kemičnega orožja, bojne pline, 
nemške in avstro-ogrske plinske 
granate ter zaščitna sredstva, zlasti 

plinske maske. Večina razstavljenih 
predmetov je iz Vojaškega muzeja 
Tabor Lokev.

Razstava Notranjskega muzeja Po-
stojna osvetljuje medvojno dogaja-
nje v naših krajih, v zaledju front. »Z 
njo želimo nekako poravnati dolg 
našim prednikom širšega pivškega 
območja, saj so bile njihove zgodbe 
zaradi različnih dogajanj predolgo 
potisnjene ob rob zgodovinskega 
spomina – med drugim tudi zato, 
ker so še pred podpisom premirja 
11. novembra 1918, torej že 5. no-
vembra 1918, naše kraje zasedli 
Italijani,« je ob odprtju razstave po-
vedala njena avtorica Alenka Čuk. 
Razstava nam s številnimi fotogra-
fijami, z razglednicami, s časopi-
snimi izseki in z drugim dokumen-
tarnim gradivom ter ohranjenimi 
predmeti predstavlja vpliv vojne na 
naše kraje: masovno mobilizacijo, 
lakoto, revščino in pomanjkanje 
vseh dobrin, nesreče in bolezni, a 
tudi trdoživost in iznajdljivost ljudi. 

Avtorica razstave se je zahvalila 
vsem, ki so pomagali pri njenem 
nastanku, zlasti pa tistim, ki so pri-
spevali gradivo in tako pripomogli 
k njeni vsebinski nadgradnji. Po-
jasnila je, da je začel vzporedno 
z razstavo nastajati tudi seznam 
vpoklicanih vojakov iz naših krajev. 
Tega bodo v prihodnje še dopol-
njevali. Vsebina razstave je pov-
zeta tudi v priložnostni knjižici. 
Program je z diatonično harmoni-
ko popestril Blaž Kolenc Milavec, 
učenec Glasbene šole Postojna.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Valter 
Leban.

kultura
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Prva razstava ustanovnih članov DLU 
Postojna po treh desetletjih

Ob 30-letnici Društva likovnih ustvarjalcev (DLU) Postojna so v Zeleni dvorani 
v Postojni 1. junija na ogled postavili dela njihovih enajstih ustanovnih članov. 
Slikovita razstava je pritegnila veliko pozornosti in obudila številne spomine 
in zgodbe, ki so osvetlili zgodovino društva. Za marsikoga so bila nekatera 
dela videna prvič, kar je bilo gotovo posebno doživetje. Srečali so se nekdanji 
člani, predsedniki, prijatelji, ljubitelji in nasploh podporniki društva. 

kultura

Tanja Milharčič v Galeriji Triglav

V trenutno edini postojnski galeriji, v avli Zavarovalnice Triglav, si lahko do 
konca avgusta ogledate razstavo domače slikarke Tanje Milharčič. Odprtje 
razstave, poimenovane Medigra II., se je odvilo 7. junija. Glasbeno ga je 
popestrila mlada flavtistka Katjuša Bitto Stefanovski.

Obiskovalce je najprej pozdravil predstavnik območne enote Zavarovalni-
ce Triglav Edo Povhe. Likovna ustvarjalka, režiserka, igralka, pevka in vse-
stranska umetnica Kaya Tokuhisa bi morala dela Tanje Milharčič osvetliti, a je 
žal zbolela, zato je avtorica sama prebrala njeno spremno besedo, s katero 
je kritičarka skušala pomagati razumeti idejo in temo avtoričinih del ter ra-
zložiti zahtevne postopke nastajanja grafičnih upodobitev. Zaradi majhnosti 
galerije se nam avtorica tokrat predstavlja z manjšim številom olj na platnu in 
lesu ter z zbirko grafičnih listov. Kot je poudarila kritičarka, nas dela Tanje Mil-
harčič vabijo, da ob gledanju teh pozabimo na razumsko analizo in stopimo 
na pot doživljanja, po kateri nas vodi avtorica senzibilno in spretno.

Razstava nas je razveselila, lahko pa smo zadovoljni tudi s tem, da Tanja 
Milharčič po študiju slikarstva v Rimu, po končani diplomi na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in po zaključeni pedagoško-an-
dragoški izobrazbi posreduje in prenaša svoje znanje na mladi rod v do-

Koncert Komornega zbora Arima

Poezija po naše – tako so svoj nastop za začetek poletja oklicali člani ko-
mornega zbora Arima in se predstavili 8. junija v večnamenski dvorani OŠ 
Miroslava Vilharja. V goste so povabili MPZ Napev iz Batuj, naselja na pol 
poti med Ajdovščino in Novo Gorico.

Gostje se vedno predstavijo prvi. 
MPZ Napev deluje že 22 let in ima 
širok repertoar ter se lahko pohvali z 
državnimi in mednarodnimi prizna-
nji. V njem prepeva okoli 15 pevcev, 
vodi jih Luka Vetrih. Ljubezen do 
petja, dobre družbe in kakšne dobre 
vipavske kapljice vina se odraža tudi 
v njihovem naboru pesmi – sesta-
vljajo ga pretežno slovenski melo-
dični napevi.
Domača komorna zasedba Arima 
je nadaljevala v precej živahnejšem 
slogu. Sestavlja jo dvanajst deklet in 
enako število fantov (tokrat sta bila 
dva člana odsotna). Krepka zasedba 
in raznolika izbira pesmi, kot so jo 
prikazali na tem nastopu, poslušal-
cev zagotovo ne moreta dolgoča-
siti. Med sedmimi zelo posrečeno 
izbranimi napevi in (obveznim) 
dodatkom smo lahko prisluhnili 
angloameriškim evergrinom, sa-
nremskim uspešnicam in prireje-
nim slovenskim ljudskim pesmim. 

Zbor pridno vadi že drugo leto, od 
samega začetka ga vodi zborovod-
ja Miha Bole. Ta je svojo pevsko pot 
začel pred 13-imi leti v domačem 
MePZ Postojna in Mladinskem zboru 
Ignis. Svojo dirigentsko pot je začel 
kot asistent APZ Univerze na Primor-
skem, s Komornim zborom Arima 
pa je vlogo dirigenta prevzel na la-
stna ramena. Za kar nekaj članov je 
to prvi zborovski izziv. Prav njihova 
začetniško mladostna zagnanost in 
vztrajnost zagotavljata v kombinaciji 
z izkušenejšimi kolegi pod vodstvom 
preizkušenega zborovodje pravo in 
impulzivno smer razvoja. 

Tako za ustanovitev zbora kot za to 
večerno prireditev gre največja za-
hvala društvu Bakla. Letni koncert 
pa so omogočili Občina Postojna, 
podjetje Vopex, OŠ Miroslava Vilhar-
ja in medijski sponzorji.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

mačem okrožju. Njena vešča podajanja širokega likovnega spektra so vsem, 
tudi amaterskim ljubiteljem slikanja, nadvse dobrodošla. Tega bomo še kako 
veseli v naslednjih generacijah. Do takrat nas bo tudi sama razveseljevala z 
novimi razstavami.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

Razstavo (na ogled je bila dva tedna) 
so opredeljevali različni motivi, med 
njimi je bilo kar nekaj domačih pokra-
jinskih. Raznoliki so tudi slogi slika-
nja, tehnike in vsebine. Skupna želja 
vseh članov je, da se bodo še naprej 
čim bolj aktivno in tematsko vključe-
vali v kulturno življenje Postojne in 
širše. Na ogled je bilo postavljenih 22 
del ustanovnih članov: Avrelia Mil-
harčiča, Marka Premrla (Marcela 
Valentina), Raka Čaučevića (Rassa 
Causeviga), Oskarja Cergola, Ma-
rije Strnad, Marina Samse, Nina 
Amelia, Mateja Pečenika, Branka 
Jurce, Florijane Ipavec in Jožeta 
Vadnuja. Ti so se leta 1988 združili v 
Društvo likovnih ustvarjalcev Postoj-
na. S tem imenom deluje to še danes 
in vidno dopolnjuje in bogati kulturni 
utrip Postojne. Sicer je bila to uvodna 

razstava v obletnico in jubilej, ki ga 
bo DLU z večjim poudarkom obe-
ležilo jeseni s pregledno razstavo in 
spremnim katalogom. Kot je povedal 
predsednik društva Stoyan Svet, 
naj bi to razstavo postavili v nekdanji 
Kutinovi hiši, v kateri naj bi Postojna 
v bodoče končno dobila primerne 
galerijske prostore. 

DLU Postojna je nedavno sodelovalo 
tudi z OŠ Miroslava Vilharja in v njej 
zadnji dan v maju odprlo razstavo z 
naslovom Lipa zelenela je. Posvetili 
so jo Miroslavu Vilharju. Sredi junija 
so se člani društva zbrali in ustvarjali 
na ex-temporu na temo 700-letni-
ce Fare pri Šmihelu pod Nanosom. 

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 
Valter Leban.

Nekateri ustanovni člani in nekdanji predsednici DLU

Tanja Milharčič na odprtju razstave Medigra II.

Komorni zbor Arima pred domačim občinstvom.
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Letošnji 20. festival posvečen 
pomembnim zgodovinskim obletnicam

Letošnji 20. Mednarodni glasbeni festival mladih Postojna je kot jubilejni 
nekaj posebnega, slovesno noto pa mu dajeta tudi 200-letnica rojstva Mi-
roslava Vilharja in 200-letnica odkritja najlepših delov Postojnske jame. Le-
tos praznuje 135 let tudi organizator festivala, Turistično društvo Postojna. 
Tudi zato se je začel bolj zgodaj kot običajno – dvema januarskima so sle-
dili že štirje koncerti, do konca poletja pa se bosta zvrstila še dva. 12. maja 
se je na ploščadi pred Postojnsko jamo predstavil Growinǵ High Big Band 
iz Nemčije in 16. junija Mladinski pihalni orkester s Komornim godalnim 
orkestrom Glasbene šole Nazarje. Pred Predjamskim gradom je 21. junija 
zapel Vassil Arnaudou Sofia Chamber Choir iz Bolgarije, polno cerkev sv. 
Štefana pa je 27. maja navdušil ameriški zbor Cardinal Singers.

kultura

Festival Bibliobusi brez meja!

V zadnjih nekaj letih je Postojna postala pravo festivalsko mesto; nedavno 
je dodala še en festival, povsem drugačen in zanimiv. Zadnji konec tedna 
v maju sta se namreč pri nas odvijala 20. strokovno srečanje potujočih 
knjižnic Slovenije in festival potujočih knjižnic pod naslovom Bibliobusi 
brez meja! (slovenske potujoče knjižnice namreč obiščejo tudi Slovence 
v zamejstvu). 

Festival, ki sta ga organizirala Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in 
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, je gostil predstavnike 14 potujočih 
knjižnic iz vse Slovenije in tujine (Hrvaške in Madžarske) ter 11 bibliobusov 
iz Slovenije. Obiskovalci so si lahko ta posebna vozila ogledovali v Postojni 
25. maja na parkirišču pred Primorko in v Pivki 26. maja na parkirišču pred 
Krpanovim domom. Slovenci smo lahko ponosni, da imamo celo v evrop-
skem prostoru tako visoko razvito bralno kulturo prav in tudi s potujočimi 
knjižnicami. Ta namensko izdelana vozila so za dostopnost uporabnikom 
in gibalno oviranim osebam vse bolj tehnično izpopolnjena, zato lahko 
nudijo tudi vse bolj izpopolnjene knjižnične storitve in spletne povezave. 
Poleg strokovnega posveta je bilo srečanje namenjeno vsem ljubiteljem 
branja, ohranjanju tradicije potujočih knjižnic in spoznavanju teh poseb-
nih tehničnih in vsebinskih tovornih vozil. Sicer so gostitelji vse udeležen-
ce strokovnega srečanja povabili tudi na ogled Postojnske jame in Parka 
vojaške zgodovine v Pivki, nad katerima so bili zelo navdušeni. 

O delu in poslanstvu potujočih knjižnic so na slovesnosti odprtja v Po-
stojni spregovorili direktor Knjižnice Bena Zupančiča Postojna mag. 
Uroš Mlinar, sekretar nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost pri 
Ministrstvu za kulturo Marjan Gujtman in predsednica Sekcije za po-
tujoče knjižnice pri ZBDS Tjaša Jukič Mrgole. Dobrodošlico s pozdrav-
nim nagovorom je zaželel tudi župan Občine Postojna Igor Marentič. 
V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Miroslava Vilharja in OŠ 
Antona Globočnika, simpatično piko na i pa je s svojim nastopom po-
stavil Drago Mislej Mef. Dolgoletnega potujočega knjižničarja in šoferja 
v občinah Pivka in Postojna Maksimiljana Valiča so stanovski kolegi na 

srečanju nagradili s priznanjem. Naslednjega dne so gostitelji pripravili 
slavnostni sprejem pred Krpanovim domom v Pivki.

Festival se je v Postojni in Pivki odvijal v prijetnem vzdušju. Slikoviti 
avtobusi, polni knjig so pritegnili pozornost malih in odraslih bralcev. 
Vsak od njih je namreč pripeljal s seboj delček svoje značilne pokrajine 
in mesta ter utrip svoje knjižnice. Tradicija potujoče knjižnice na Po-
stojnskem in Pivškem je stara 39 let, lani septembra pa so se razveselili 
novega, sodobnega bibliobusa. Direktor postojnske knjižnice Uroš Mli-
nar je med drugim poudaril: «Srečanje potujočih knjižnic Slovenije ima 
dolgo tradicijo in prav mi smo imeli to čast, da smo v Postojni in Pivki 
gostili okroglo, 20. strokovno srečanje. Z bibliobusi bomo tudi v priho-
dnje uresničevali svoje mobilno poslanstvo, širili bralno kulturo in obe-
nem zmanjševali razliko med mesti in podeželjem. Velik potencial za 
zmanjševanje teh razlik je tudi v sodobnih tehnologijah, saj omogočajo 
komunikacijo in prenos informacij in znanja bliskovito hitro kamorkoli 
ter hkrati omogočajo nekaterim vrstam dela, da se jih opravi kjerkoli. 
Ponosni smo lahko, da imajo naši bibliobusi razpon od klasičnih knjig 
do sodobnih tehnologij. « 

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv knjižnice.

Dvajsetčlanski nemški zbor Growinǵ High Big Band je 12. maja razvese-
lil občinstvo z zabavnim programom – poleg zimzelenih skladb znanih 
avtorjev Duka Ellingtona, Henryja Mancinija, Johna Cotranea in Chucka 
Mangioneja je vključeval tudi priredbe nekaterih pop skladb. 

Zanimanje obiskovalcev Postojnske jame upravičuje odločitev Turistič-
nega društva Postojna, da del koncertov ponudi na mestu najživahnej-
šega turističnega utripa Postojne. Tam sta se 16. junija predstavila tudi 
Mladinski pihalni orkester in Komorni godalni orkester Glasbene 
šole Nazarje. Predvsem turistom so namenjeni tudi nastopi pred Pred-
jamskim gradom; letos jih je 21. junija presenetil s pesmijo zbor Vassil 
Arnaudou Sofia Chamber Choir iz Bolgarije. Tam bo 17. avgusta tudi 
predzadnji letošnji koncert z Mojco Bedenik, Juretom Počkajem in Mojco 
Lavrenčič. Predstavili se bodo s samospevi in z opernimi arijami. Koncert 
bo posvečen obema pomembnima 200-letnicama.

Zbor Cardinal Singers že od začetka 70-ih let deluje v okviru Univerze v 
Louisvillu v ameriški zvezni državi Kentucky. Domače ljubitelje kakovo-
stne glasbe je z vrhunskim nastopom osupnil v nedeljo, 27. maja. Kljub 
napornemu in natrpanemu urniku je 30-članska zasedba pod vodstvom 
dirigenta Kenta Hatteberga v postojnski cerkvi izvrstno interpretirala 
tako sakralne skladbe klasičnih mojstrov (kot so Monteverdi, Česnokov in 
Mendelssohn) kot tradicionalne duhovne skladbe, slovenskemu občin-
stvu pa se je poklonila z izbiro treh del slovenskih skladateljev. Odpeli so 
namreč tudi skladbe Cantate Domino Tineta Beca, O lux beata Trinitas 
Andreja Makorja in Oče naš Ambroža Čopija. Zbor se je ustavil v Postojni 
na poti s hrvaške turneje na Dunaj. V Sloveniji je pred tem nastopil že v 
Kopru in Ljubljani. 

Prav v cerkvi Sv. Štefana pa se bo letošnji festival zaključil 26. avgusta s 
sakralnim koncertom Juana Vasleta in Tadeja Podobnika. 

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: Valter Leban.

Slikovite potujoče knjižnice so v Postojno prispele z vseh koncev 
Slovenije.

Zbor Cardinal Singers se je na poti na Dunaj pomudil tudi v Postojni in s 
svojim nastopom v postojnski cerkvi navdušil občinstvo.
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»Gasilski rally«

Tradicionalno, že 18. tekmovanje gasilskih terenskih vozil je letos privabilo 
v Postojno kar 37 gasilskih ekip iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Svoje spre-
tnosti je prikazalo tudi deset ekip iz sedmih domačih gasilskih društev; 
najbolj so se izkazale gasilke iz Hruševja in moška ekipa iz Studenega. 

Tako imenovani »gasilski rally« je potekal 26. maja v okolici Postojne, s 
startom in ciljem pri taborniški koči na Mačkovcu. S traso, ki je bila letos 
speljana na območju Planine, in s šestimi kontrolnimi točkami se je spo-
padlo 33 ekip v moški in 4 ekipe v ženski konkurenci. Sodelovali so tudi 
članice in člani iz Prostovoljnih gasilskih društev Studeno, Šmihel - 
Landol, Veliko Ubeljsko, Razdrto, Slavina, Hruševje in Studenec. Zadnji 
so prijavili dve tekmovalni zasedbi. Štiričlanske ekipe so svoje spretnosti 
dokazovale v dveh gasilskih vajah, spretnostni vožnji, prenašanju pone-
srečenca iz neposredne bližine vode na varno ter v premagovanju ovir 
na cilju. Na skriti kontrolni točki pa jih je presenetila naloga poznavanja 
vozlov in cestno prometnih predpisov. 

V ženski konkurenci je tretje mesto osvojila ekipa, sestavljena iz članic 
PGD Studenec in Slavina. Druge so bile gasilke iz PGD Ljubljana – Šentvid, 
najboljše pa so bile tokrat tekmovalke PGD Hruševje. Med člani so tretje 
mesto osvojili gasilci iz Kanala. Za prvo mesto sta se zaradi izenačenja 
pomerili v dodatni vaji ekipi PGD Studenec 2 in PGD Studeno. Nekoliko 
hitrejši so bili gasilci iz Studenega – končni zmagovalci. Ena ekipa pa je 
zaradi prometne nesreče z materialno škodo odstopila. 

dogodki

Letos do vasi, ki je ni več

Zadnji majski dnevi so vabili v naravo, na sonce in svež zrak. Tople dni so 
s pridom izkoristili organizatorji mnogih pohodov in številni pohodniki – 
tudi tisti, ki so se v soboto, 26. maja, tradicionalno zbrali na Andrecovem 
vrtu v Kočah. Odpravili so se že na osmi pohod po Izovi poti.

Mladi planinci na Jurščah

Letošnje srečanje mladih planincev Meddruštvenega odbora Primorske 
(MDO PD) se je v organizaciji Planinskega društva Postojna (PDP) odvilo 
na Jurščah. V soboto, 19. maja, se je tam zbralo okrog 250 udeležencev 
– predvsem osnovnošolcev, v spremstvu staršev pa je prišlo tudi nekaj 
vrtčevskih otrok.

Po ocenah organizatorja je največ borbenosti pokazala druga ekipa PGD 
Osp, pokal za »fair play« pa so dobili sosedje iz Hrvaške, ekipa iz JVP Opa-
tija. Pred prihodom vseh ekip v cilj so se posamezniki, dvojice in ekipe 
pomerili še v družabnih igrah – hitrostnem zvijanju cevi, metanju spojk v 
cilj in vlečenju vrvi ter v ugibanju teže pršuta. Zmagovalci in zmagovalke 
so prejeli simbolične nagrade. 

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: Andrej Tratnik.

Idilične Čermelice, svet miru in tišine; pohodniki pri gornji štirni.

Po uvodnem pozdravu predse-
dnice MDO PD Marije Kuhar, sicer 
članice domačega društva, so se 
mladi planinci razdelili v dve skupi-
ni; prva, dolga kolona večjih otrok 
se je v spremstvu vodnikov odpra-
vila na Kršičevec, vrtičkarji pa so se 
povzpeli na Bele stene. 

Na vrhu Kršičevca so se razgledali 
po okolici in se orientirali, zasluže-
no malico pa si privoščili na nižji, 
zavetrni jasi. Otroci so se na poti 
seznanili z mnogimi botaničnimi 
zanimivostmi (predstavila jim jih 
je gozdarka Urška Galien) in iskali 
škratovski zaklad, najmlajši pa so si 
na Belih stenah postavili celo ka-
mnito utrdbo. Otroci iz vasi Juršče, 
tudi člani PDP, so svojim vrstnikom 

med potjo pripovedovali o poseb-
nostih svoje dokaj oddaljene vasi, 
jim predstavili krajevna poimeno-
vanja in njene običaje. 

V sproščenem vzdušju sta se obe 
skupini vrnili v vas, kjer so dan ob 
zvokih harmonike sklenili z raja-
njem v kulturnem domu. Tam so 
jih postregle prijazne domačinke. 
Organizacijo srečanja je ob so-
delovanju vodnikov in mladinskih 
vodnikov PDP vodila Nika Čuk, 
na sami poti pa so jim pomagali 
še vodniki društev, udeležencev 
srečanja. Akcija je bila vključena v 
projekt Slovenija planinari. 

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Neva 
Šemrov.

Organizatorji pohoda, Helena Ve-
kar in člani Kulturno športnega 
društva Koče, so se letos še pose-
bej potrudili in za pohodnike tra-
sirali izjemno zanimivo pot. Kakih 
50 pohodnikov se je preko koškega 
polja in skozi Kote podalo na del 
markirane Izove poti in se po njej 
povzpelo do makadamske ceste, ki 
Koče povezuje z Orehkom. 

Pot so nadaljevali do nekoč sa-
motne vasice, ki je danes ni več, 
do Čermelic. Sprehodili so se med 
ohranjenimi štirnami in ostanki 
domovanj nekdanjih prebivalcev 
Čermelic – Dolenčevih, ta gornjih, 
ta srednjih in dolnjih Čermelako-
vih. Pri cerkvici sv. Janeza se je po-
hodnikom že kar prilegel počitek. 
Do izhodišča v Kočah jih je namreč 

čakal še dobršen del poti; najprej 
po gozdnih poteh do Orehka – 
tam so si v spremstvu predsednika 
tamkajšnjega Športno kulturnega 
društva Mitje Klanjška ogledali 
zunanjščino že precej dotrajane-
ga gradu, grajsko klet in ledenico v 
neposredni bližini gradu – potem 
pa še do gradu na Prestranku in v 
Koče. Na delu poti so se jim tudi 
letos pridružili člani Konjeniškega 
kluba Postojna, na Andrecovem 
vrtu pa so ustvarjali člani Društva 
likovnih ustvarjalcev Postojna. 
Po približno petih urah hoje in pre-
hojenih 16 kilometrih so se vsem 
skupaj prilegle ojačana jota in pa-
lačinke. 

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Neda 
Kranjec.

Kolona večjih planincev se spušča s Kršičevca.

 18. tekmovanje gasilskih terenskih vozil je potekalo v okolici Postojne.
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Od Erazma do Ravbarja

Že nekaj let organizirata društvi iz Planine in Predjame (Škratovka in Kašča) v 
maju ali začetku junija pohod, poimenovan Od Ravbarja do Erazma. Zadnjo 
nedeljo v maju se je tako okrog 30 pohodnikov že četrtič odpravilo na pot. 

Zbor je bil v Predjami, od tam pa so jo mahnili do Gorenj, se povzpeli na 
Sveti Lovrenc, kjer so Pudgurci poskrbeli za okrepčilo, potem pa nada-
ljevali pot proti Lipovcu in Planinski gori. Po krajšem postanku pri lovski 
koči so se mimo ruševin cerkvice Sv. Duha spustili do Planine oziroma do 
gradu Haasberg in tako ob prijetnem druženju uspešno premagali dokaj 
zahtevno in dolgo pot. Po približno sedmih urah hoje se je malica, ki jo je 
pripravilo društvo Škratovka, vsem skupaj gotovo prilegla. Organizatorji so 
poskrbeli tudi za povratno vožnjo do Predjame.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Izidor Požar.

Pot, na katero so se pohodniki letos podali četrtič, sodi med zahtevnejše.

škljoc, škljoc

Takšen prizor se že mesece vsak teden znova ponavlja na ekološkem 
otoku za ločeno zbiranje odpadkov na parkirišču pri postojnskem po-
kopališču. Čeprav je na zabojnikih jasno napisano, čemu in katerim 
odpadkom so namenjeni, nekateri pripeljejo velike količine najrazlič-
nejših odpadkov in smeti (tudi iz drugih krajev in občin). Zanašajo se 
na to, da bodo vse to že pobrali tisti, ki so za to plačani. Pa je prav tako? 
Ali ni del te skupne odgovornosti vsakdo od nas? 

Besedilo in fotografija: Polona Škodič.

Obiskali so spomenike na območju 
Hruševja

Po lanskoletnem premiernem pohodu po poteh postojnskih spomenikov 
NOB je postojnsko Združenje borcev za vrednote NOB v sodelovanju s 
Krajevno organizacijo Zveze borcev Hruševje tudi letos organiziralo po-
hod – tokrat na širšem območju Hruševja. Prvo junijsko soboto se je okrog 
50 pohodnikov (domačinom so se pridružili tudi zamejci) v lepem vre-
menu podalo z izhodišča v Hruševju na 18 km dolgo pot od spomenika 
do spomenika po vseh tistih vaseh, kjer so v spomin na žrtve II. svetovne 
vojne postavili spominska obeležja. 

Obiskali so še Velika Brda, Strane, Malo in Veliko Ubeljsko ter imeli v sle-
dnjem krajši postanek. Pot so nadaljevali skozi Mala Brda, Slavinje in Sajevče 
do Rakulika. Pohodnikom sta se na delu poti tudi letos pridružila udeleženca 
NOB, 95-letna Anica Cucek in 93-letni Jože Hladnik. Za starejše, invalide 
in tiste, za katere je bila pot prenaporna, so organizatorji priskrbeli prevoz. 
Na vseh postankih so pohodniki ob zvokih harmonike in pesmi prisluhnili 
Branki Černigoj, saj je nanizala informacije o posameznih spomenikih ter 
jih povezala z dogodki in s spomini iz časov pred dobrimi sedmimi desetle-
tji. Svoje pesmi, posvečene partizanom (med njimi najbolj občuteno Nano-
škim partizanom), je ob spomenikih predstavila pesnica Ana Horvat. 

Druženje so udeleženci sklenili v Rakuliku; tam so se jim pridružili še ne-
kateri člani ZB. Poleg zaslužene malice so organizatorji poskrbeli še za 
živo glasbo z ansamblom Amaterji. Mladi godci – Nejc, Teja, Nik in Ma-
ruša – rade volje zaigrajo na borčevskih srečanjih. V znak hvaležnosti jim 
je postojnsko združenje borcev za vrednote NOB letos podelilo priznanje. 

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Rado Škerjanc.

»Gasilski« posnetek udeležencev pohoda pred spomenikom v Stranah.

dogodki

društvo, katerega krožke na OŠ An-
tona Globočnika vodi predsednik 
društva Sašo Šantelj, se lahko vpi-
šejo vsi vedoželjni učenci od tretjega 
do devetega razreda. Mladi mode-
larji so nekaj izdelanih raket poslali 
nad oblake, nekateri pa so se lotili 
izdelave zmajev. Škoda, da ob popla-
vi raznovrstnih dogodkov (še poseb-
no ob zaključku šolskega leta) toliko 
občanov spregleda izredno zanimiv 
dan odprtih vrat, na katerem se lah-
ko tudi sami preizkusijo v umetnosti 
vodenja letalskega modela.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

Betalov dan odprtih vrat

V soboto, 9. junija, so bile vremenske razmere naklonjene in člani Društva 
modelarjev Betal iz Postojne so tako kot že nekaj let zapovrstjo izpeljali 
dan odprtih vrat na svojem letališču Zagon pri Postojni.

Med obiskovalci ni bilo pretirane 
gneče, zainteresirani prisotni pa so 
radovedno ogledovali številne in 
raznolike letalske miniature. Člani 
društva so razstavili svoje modele 
in replike jadralnih in motornih letal, 
z razlago pa nazorno demonstrirali 
različne stile letenja (akrobatsko, ae-
rozaprego in termično jadranje). Še 
več zanimanja kot modeli helikop-
terjev so pritegnili droni različnih ve-
likosti. Učenci modelarskega krožka 
so prikazali potek gradnje letalskih 
modelov, katerih nekdanjo leseno 
papirno konstrukcijo vse bolj izpo-
drivajo umetne mase. V modelarsko 

Tudi letos so člani Društva modelarjev Betal razstavili svoje modele in 
replike jadralnih in motornih letal na letališču Zagon.
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Stara prometna povezava nas je 
pripeljala do križišča v Belskem, 
kjer ponosno stoji kozolec toplar. 
Kozolci so pomemben del sloven-
ske kulturne dediščine. Omenjeni 
dvojni kozolec ali toplar je pred pe-
timi leti doživel prenovo. Prenovili 
so tudi etnografsko zbirko v njem; 
ta obsega številna stara orodja in 
naprave, ki so jih ljudje nekoč upo-
rabljali pri delu. Zbirka je razsta-
vljena že od leta 2002. Kozolec je 
zelo prostoren, poleg pritličja ima 
tudi prvo nadstropje in podstrešje. 
Člani turističnega društva Pudgu-
ra v njem zbirajo prispevke in jih 
namenjajo ohranjanju te ljudske 
dediščine. Območje predstavlja 
osrednjo točko društva. Tod se od-
vijajo razne prireditve, največja se 
imenuje »Gozdar kmet – nekoč in 
danes.« Ravno pretekli mesec so 
zopet pričeli s četrtkovimi večeri 
pod kozolcem, to so enomesečni 
tematski večeri. Če je toplar iz leta 
1883 prava paša za oči, pa stari 
motel Erazem takoj čez cesto že 
leta in leta klavrno propada. Mor-
da kateremu turistu s tem obogati 
kakšno zgodbo o duhovih, ki jih v 
bližnjem Predjamskem gradu res 
ne manjka. Vendar velja omeniti, 
da domačine veže na motel mar-
sikateri spomin. Ob kozolcu stoji 
tudi okrepčevalnica, ki si deli ime 
tega občinskega glasila, Prepih. 
Gostilnica je predvsem ob sončnih 
koncih tedna prepolna ljudi; otroci 
se radi pozabavajo na igralih, med-
tem ko odrasli pohrustajo kakšen 
hamburger.

nevsakdanje poti

Ne ravno krožna, 
zaraščena pot

Pri toplarju si na turistični Jamborni 
cesti lahko preberemo kar dve ob-
vestilni tabli. Na eni je opisana tudi 
stranska krožna pot mimo Lando-
la in Šmihela do Predjame. Začne 
se pri repliki jambora, t. i. lesene 
pošasti – v dolžino je merila kar 64 
metrov. V povprečju so najdaljši 
jambori dosegali 40 metrov, mini-
malna dolžina je bila začrtana pri 
okoli petnajstih metrih. Tukajšnje 
turistično društvo je repliko tega 
velikana prvič postavilo leta 2006 
in nato novo pred štirimi leti. Miro-

slav Pahor opisuje v knjigi Po jam-
borni cesti v mesto na peklu, da je 
ta najdaljši jambor prišel iz Rakitne. 
Tehtal je kar devet ton, vleklo ga je 
tudi po osem parov konj. Pahor je 
zapisal, da ga je naročil »ladjar He-
nrik Angel Jazbec iz Trsta za svojo 

ladjo Beechdale, ki je bila leta 1894 
poškodovana.« Prej omenjena kro-
žna pot gre po kolovozu v gozd. To 
je starodavna trasa, ki so jo kasneje 
opustili. Miroslav Pahor dodaja, da 
je bila »leta 1913 zgrajena cesta čez 
Vrh Vrhov v Landol s povezavo na 
Bukovje in Predjamo. Tako je velik 
del Jamborne ceste prenehal ob-
stajati.« Danes nas širok kolovoz 
pelje pod električnimi vodi, ob poti 
skakljajo male žabice, ob hudourni-
škem potočku poplesujejo metulji. 
Ni nenavadno, če nam pot prekriža 
kakšna srna, v daljavi pa zaslišimo 
odmev kukavice. Kaj hitro se znaj-
demo pri prvem križišču, nato pri 
drugem. Kam naprej? Oznak, ki bi 
nas vodile v naslednjo vas, ni. Poti 
levo in desno so povečini zarašče-
ne, po žledolomu so nastale vlake, 

po dežju ostajajo globoke luže ali je 
zgolj preveč blatno, da bi pot nada-
ljevali. Tod ne bomo prišli do Lan-
dola, morali se bomo vrniti in se po 
asfaltu usmeriti naprej po Jambor-
ni cesti. 

Sprehod do Predjame

Po asfaltni cesti se lahko povzpne-
mo na vrh proti Predjami. Neko-

liko pred vasjo bomo v križišču 
opazili deveto obvestilno tablo na 
Jamborni cesti – pouči nas o še 
eni zgodovinski poti, Ledeni poti. 
Ta je vodila s kraške planote Hru-
šice, po njej so furmani nekoč vo-
zili ledene bloke. Tudi to je bil po-

Po Jamborni cesti, 3. del

Od Studenega proti belski žagi in čez Vrhe v Landol – odsek Jamborne 
ceste, ki nas bo zanimal tokrat. Prepreganje ali »forajt« smo omenjali že v 
prvem delu. Tega so za pot na Vrhe uporabljali tudi pri belskem križišču 
in z njim prišli domačini v tistih časih do dodatnega zaslužka. Zgodovina 
piše tudi zgodbe o pravih mornarjih iz teh krajev, drugi so čez zimo romali 
v pristanišča zgolj, da ne bi »okosteneli«. Izročilo pravi, da so fantje v teh 
krajih pogosto delali kot voli. Kaj pa lahko o tem koncu povemo danes?

memben vir zaslužka domačinov. 
Da bi prehodili vsaj delček te ne 
prav krožne poti, ki je nismo našli 
proti Landolu, se od table podamo 
kar po kolesarski poti, označeni s 
številko 2; vodila nas bo do Pred-
jame. Makadamska cesta pelje ob 
travniku, polnem raznih cvetlic, 
detelje, ivanjščic, rmana in divjega 
luka. V času košnje prijetno zadi-
ši po sveže pokošeni travi. V niti 
pol ure bomo že v vasi Predjama. 
V križišču se kar požvižgamo na 
oznako »2«, ki nas je pripeljala do 
tu, in gremo levo proti Predjam-
skemu gradu. Do njega ni več da-
leč. Vpisan je v Guinnessovo knjigo 
rekordov kot največji jamski grad 
na svetu. Čeprav je njegov najslav-
nejši prebivalec vitez Erazem, velja 
omeniti, da so posest po njegovi 

smrti kar nekaj desetletij upravljale 
ženske. Konec 15. in v 16. stoletju 
je nadvojvoda Karel grad izročil 
plemiču Janezu Cobenzlu. Pestro 
je bilo v 19. stoletju – 36 let je bil 
grad v lasti Coroninijev, nato so ga 
prevzeli Windischgraetzi.

Okolica ponuja še marsikatero turi-
stično zanimivost. Ne le do gradu, 
ki ga že sedaj oblega zelo veliko 
tujih turistov, in jame pod gradom, 
zapeljati se je vredno tudi do Piv-
ke jame. V križišču nas obvestilna 
tabla opozori še na prazgodovinski 
Betalov spodmol. Kratka Pot nean-
dertalcev nas usmeri čez prome-
tno cesto in nato po makadamu in 
obgozdni stezi nazaj proti cesti, ki 
jo moramo zopet previdno preč-
kati. Ob poti so sicer postavljene 
tudi klopi, na katerih se lahko od-
počijemo. Betalov spodmol je bil 
nekoč precej večja jama pod previ-
sno steno, v njem pa so našli kar 12 
prazgodovinskih kurišč in ostanke 
jamskega medveda. Kot pri Jam-
borni poti sta tudi pri tem projektu 
sodelovala Andreja Penko in Žiga 
Novak. Nič nenavadnega, saj sta 
oba, kot pravi Andreja, »precej ve-
lika ljubitelja zgodovine in lokalnih 
zgodb«.

Besedilo in fotografije: Jaka Zalar.

Prazgodovinski Betalov spodmol.

Replika ladijskega jambora meri kar 64 metrov.

V križišču v Belskem ponosno stoji kozolec toplar.
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Na Psoriadi 2018 v Postojni se je zbralo več kot 200 članov Društva 
psoriatikov Sloveniji.

Vse za šolo!
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V juniju in juliju nudimo 
POPUST NA VSE ŠOLSKE TORBE IN NAHRBTNIKE!

Kam letos po
ŠOLSKE POTREBŠČINE?
V KOCKO-SCRIPTO,

kjer mi tudi strokovno in prijazno svetujejo!
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O prazgodovinskem gradišču Debela griža

Zadnji majski dan nas je muzejski svetnik Dejan Vončina, strokovni so-
delavec nepridobitnega Zavoda Krasen Kras, z zanimivim predavanjem 
‘popeljal’ na Kras, natančneje v neposredno bližino Volčjega Gradu. Pod 
okriljem Zavoda, katerega sodelavec je, in v sodelovanju s postojnskim 
Inštitutom za raziskovanje krasa je v predavalnici Inštituta spregovoril o 
nižinskem gradišču Debela griža in predstavil delovanje Zavoda. 

dogodki

18. srečanje in športne igre Psoriada 
2018 v Postojni
Zadnjo soboto v maju je Postojna gostila 18. vseslovensko srečanje Psoriada 
2018. Odvijalo se je v znamenju športa, rekreacije, kulture in veselega dru-
ženja v Šolskem centru Postojna. Srečanje z odlično organizacijo so tokrat 
pripravili člani notranjske podružnice Društva psoriatikov Slovenije. Udele-
žilo se ga je več kot 200 članov društva iz vseh 11 podružnic po Sloveniji. 

Na uradnem delu prireditve se je s 
pozdravnim nagovorom pridružil 
tudi postojnski župan Igor Ma-
rentič. Poudaril je, da so ljudje pre-
malo ozaveščeni o luskavici in da 
je treba o tej neozdravljivi kronični 
vnetni bolezni širiti informacije in 
znanje, kajti za posameznika ni le 
kožna tegoba, ampak tudi veliko 
čustveno in zdravstveno breme. S 
spodbudnimi besedami se je bol-
nikom poklonil za pogum. 

Dolgoletna in zaslužna predse-
dnica notranjske podružnice 
Marta Nardin je vsem udeležen-
cem izkazala dobrodošlico in iz-
razila zadovoljstvo, da srečanje 
tokrat spet gosti Postojna. Novo 
izvoljeni predsednik Društva 
psoriatikov Slovenije Stanko 
Preglj je osvetlil pomembne de-
javnike, ki pomagajo pri premago-
vanju te bolezni, in poudaril, da si 
ljudje s tovrstno vsebinsko bogato 
prireditvijo, ki je kulturno, družab-

no, rekreativno in športno sreča-
nje, na enostaven in prijeten način 
lajšajo tegobe in težave psoriaze 
(luskavice). V Sloveniji oboleva 
zanjo okoli 35.000 ljudi. Pravega 
vzroka te sicer nenalezljive dedne 
bolezni še ne poznamo. Bolniki se 
srečujejo z raznimi težavami, saj 
je luskavica bolezen, ki jo javnost 
pogosto razume napačno. Bolni-
ki jo velikokrat prikrivajo, kar jim 
povzroča tako čustvene kot fizič-
ne bolečine. 

V kulturnem in zabavnem progra-
mu so sodelovali: Vokalna skupi-
na Goldinar, glasbena skupina 
Magic Makers iz OŠ Miroslava 
Vilharja, z recitacijo Ajda Sakač 
Orel iz OŠ Antona Globočnika, 
v popoldanskih urah, ko so stekle 
tudi športne igre, pa je za zabavo 
poskrbel ansambel Amaterji.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: Foto 
Atelje Postojna.

Še v začetku 17. stoletja so o Krasu pisali kot o pustem, kamnitem svetu 
»brez vsakega naravnega elementa, razen razdivjane burje, kjer ni sežnja 
zemlje ne v dolžino ne v širino, kamor bi se dalo položiti plug za pešči-
co žita …« Danes je ta podoba popolnoma drugačna, saj je Kras »zelen«. 
Strokovnjaki glede na trende zadnjih stoletij domnevajo, da se bo kraška 
pokrajina v manj kot stoletju domala v celoti zarasla. Hkrati s pokrajino pa 
se zaraščajo tudi njene prepoznavne krajinske značilnosti, celo najmo-
gočnejše med njimi – prazgodovinska gradišča. 

In eno najlepše ohranjenih gradišč med Panonsko nižino in Jadranskim 
morjem je prav gradišče Debela griža. To je ostanek mogočnega utrjene-
ga obroča iz obdobja bronaste in železne dobe. Umeščeno je na nekoliko 
dvignjen teren, z obsegom 770 m pa zavzema približno 4,2 ha površine, 
kar ga uvršča med srednje velika gradišča. Do nedavnega še ni bilo siste-
matično raziskano, zato je podjetnik in direktor zasebnega Zavoda Goran 
Živec leta 2014 ustanovil Zavod Krasen Kras. V Zavodu se tako že nekaj let 
ukvarjajo z zaščito Debele griže, z raziskavami in s promocijo. Namen raz-
iskav je predvsem natančneje opredeliti strukturo mogočnih suhih zidov 
in starost gradišča ter doprinesti k poznavanju načina življenja na njem. 

Predavanje sta sklenili projekcija 10-minutnega filma o odstranjevanju 
škodljive vegetacije na gradišču (pri teh delih je Zavod sodeloval z dijaki 
in mentorji postojnske SGLŠ) in predstavitev bogato ilustriranega zbornika 
Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji. Besedila zanj so prispevali mnogi 
ugledni slovenski arheologi. 
Večer so z glasbenim nastopom obogatili še učenci Glasbene šole Postojna.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Tomaž Lauko.

Grad pri Šmihelu pod Nanosom – izbor rimskega železnega orožja in 
svinčeni izstrelki za pračo.
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StrelStvo

Na drugo junijsko nedeljo je Strelska družina (SD) 
Postojna na svojem malokalibrskem strelišču za 
Sovičem vzorno izpeljala 34. pokal Postojne v 
streljanju z malokalibrsko pištolo in puško. S pi-
štolo je slavila domačinka in reprezentantka Denis 
Bola Ujčič, ena najboljših strelk pri nas, odlično pa 
se izkazal naš gospodarski minister – od 200 mo-
žnih je zadel 161 krogov. Z malokalibrsko puško je 
zmagal domačin Vladimir Bezek.

Na tekmovanju sta nekoliko nepričakovano na-
stopila tudi minister za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek in državni sekretar (Postojnčan) Aleš 
Cantarutti, sicer oba člana postojnskega društva. 
Med ekipami je slavila SD Postojna, pred Pirančani 
in Izolani. Z malokalibrsko puško je zmagal Vladi-
mir Bezek (prav tako domačin), drugi je bil Izolan 
Aljoša Frank in tretji Jurij Čakardić iz Ankarana; 
ekipno so bili najboljši Izolani, pred Postojnčani 
in Ankarančani. Pokale najboljšim je podeljeval 
minister Zdravko Počivalšek in ob tej priložnosti 
pohvalil organizacijo tekme ter urejenost prosto-
rov in strelišča s prijetno okolico. Obljubil je, da 
bo Strelski družini Postojna pomagal pri reševa-
nju problema, ki je nastal zaradi izteka najemne 
pogodbe za strelišče v prostorih SGLŠ. 

Nogomet

Z večkrat prestavljeno tekmo med Plamo Pod-
grad in Postojno (ter izidom 3 : 2) se je zaključila 
nogometna sezona 2017/18 oziroma tekmovanje 
v Primorski članski ligi, ki ga je vodila Medobčin-
ska nogometna zveza (MNZ) Nova Gorica. V ligi 
je nastopalo deset ekip, med njimi tudi NK Postoj-
na – ta je na koncu osvojil šesto mesto.

Postojnčani so bili na šestem mestu tudi po prvem 
delu, v mini ligi najboljših šestih ekip pa svoje uvr-
stitve z nekoliko slabšimi predstavami niso uspeli 
izboljšati. Prvi dve mesti v ligi sta osvojila NK Ko-
per B (brez poraza) in Plama Podgrad, oba bosta 
v prihodnji sezoni nastopala na višjem nivoju, v 3. 
SNL – zahodna skupina. Najboljša strelca v ekipi 
sta bila (z 8 goli) Dušan Španić in Dejan Moravac. 
Ekipa trenerja Veljka Moravaca je v točkovanju za 
fair play zbrala največ točk, a žal zasedla najnižje 
mesto. Nekoliko v opravičilo velja dejstvo, da so 
Postojnčani zaradi obnovitvenih del prostorov v 
Športnem parku večino tekem odigrali v gosteh. 
Vsi v klubu se že veselijo prihodnje sezone, ko 
bodo dela že zaključena in bodo domače tekme 
igrali na svojem igrišču. Za nekaj zadnjih tekem 
so uporabili garderobe v prostorih OŠ Miroslava 
Vilharja, zato se vodstvu šole zahvaljujejo za izka-
zano gostoljubnost.

taroK

Najboljši slovenski tarokisti so v Trebnjem odigrali 
četrtfinale in polfinale pokalnega tekmovanja Ta-
rok zveze Slovenije (TARZ). ŠD Epic pa je izpeljalo 
letošnji šesti turnir v okviru 13. sezone tradicional-
nih klubskih turnirjev. 

V Trebnjem se ekipa Epic Prijatelji (Humar, Markič, 
Kovač) – najboljša v predtekmovanju – ni uspela 
uvrstiti v oktobrski finale. Med 27 ekipami so za-
radi slabih kart pristali šele na devetem mestu. Na 
šestem turnirju v okviru 13. sezone tradicionalnih 
klubskih turnirjev je slavil zmago Bojan Humar; ta 
premočno vodi tudi v skupni uvrstitvi. Drugi je bil 
Albin Stegel, tretji Srečko Likar.  

BaliNaNje

V maju so se začela tekmovanja v balinanju tudi v 
državnih ligah. Mladi balinarji Postojnske jame so 
gostovali na Primorskem. 

Med moškimi ekipami je bila najboljša MDI Gori-
ca (Nova Gorica) – v finalu je s 13 : 0 odpravila 
DI Postojna. Za domačo ekipo so igrali: Robi Gor-
janc, Adam Dekanj, Ivan Vidmar, Franko Blažič in 
Jože Jenček. Postojnčani so do finala premagali 
DI Kranj in DI Litija. Pri ženskih ekipah je slavilo DI 
Gornja Radgona (4 zmage), sledi DI Piran. 

Tekmovanje je vodil Pavel Švara. Robi Gorjanc, 
vodja domače moške ekipe, pa je po končanem 
tekmovanju povedal: «Tudi drugega mesta v dr-
žavi smo v društvu zelo veseli, in nismo prav 
nič razočarani. Veseli nas, da je vse potekalo v 
zadovoljstvu nastopajočih in v prijetnem dru-
ženju. Naša ekipa je letos nastopila že na dveh 
turnirjih. Nastopili bomo še na enajstih po vsej 
Sloveniji; pričakujemo solidne nastope in visoke 
uvrstitve.«  

Brane Fatur

loKoStrelStvo

V Ilirski Bistrici je v začetku junija potekalo loko-
strelsko državno prvenstvo. V različnih kategori-
jah in starostnih skupinah je nastopilo več kot 200 
mladih lokostrelcev in lokostrelk iz 86 osnovnih in 
srednjih šol Slovenije. Zelo so se izkazali tekmoval-
ci in tekmovalke iz naše regije oziroma postojn-
skih šol, saj so osvojili tri zlata odličja, štiri srebrne 
in tri bronaste medalje.

Med osnovnošolci sta (vsaka v svoji starostni sku-
pini) osvojili 2. mesto Dana Dolenc Rijavec z OŠ 
Miroslava Vilharja (1.–3. razred) in Tinkara Kogej 
Kardinar z OŠ Antona Globočnika (4.–6. razred). 
Obe sta tekmovali z golim lokom. Aljaž Kaluža z 
OŠ Miroslava Vilharja pa je z ukrivljenim lokom 
osvojil tretje mesto (7.–9. razred).

Po visokih uvrstitvah so posegli tudi srednješolci: 
Ria Udovič je bila prva in Tjaša Vičič tretja, obe iz 
Šolskega centra Postojna – v tekmovanju z golim 
lokom; Matic Jager iz Srednje gozdarske in lesar-
ske šole Postojna je bil drugi z ukrivljenim lokom; 
Matej Godeša (ŠC Postojna) prvi v tekmovanju s 
sestavljenim lokom; Gašper Bolčina (SGLŠ) pa dru-
gi v tekmovanju z golim lokom.

Med ekipami osnovnih šol se je na 3. mesto uvr-
stila OŠ Miroslava Vilharja (Timotej Obreza Šker-
janec, Jernej Stibilj, Aljaž Kaluža), med ekipami 
srednjih šol pa je bila najboljša ekipa ŠC Postojna 
– Ria Ileršič, Matej Godeša in Matevž Mulec. 

ŠportNe igre druŠtev upoKojeNcev

V začetku junija so na koprskih zunanjih igriščih 
in v dvoranah potekale 15. športne igre Društev 
upokojencev Južne Primorske. 

Nastopilo je okoli 200 športnikov in športnic iz de-
setih društev upokojencev; pomerili so se v deve-
tih bolj ali manj športnih panogah. Postojnčani so 
tokrat nastopili v nekoliko okrnjeni zasedbi in niso 
uspeli ubraniti zmagovalnega primata, medtem 
ko so bili v minulih petih letih vsakokrat najboljši. 
Letos je prvo mesto pripadlo Koprčanom. Zbrali 
so enako število točk kot Postojnčani, a so bili ne-
koliko boljši po številu višje osvojenih mest. Tretji 
so bili sosedje iz Pivke.

Brane Fatur

V kategoriji mladincev U-18 je bila ekipa Nik Švara, 
Patrik Požar, Mia Švara in Črt Gombač boljša od 
ekipe gostiteljev Korte-Izola. Postojnska ekipa je 
prepričljivo zmagala z 12 : 2. Ekipa dečkov v posta-
vi Jani Jarič, Urban Hiti, Jan Švara in Nejc Ivančič 
pa je morala priznati premoč domačinov. V maju 
so potekala tudi državna prvenstva v posameznih 
disciplinah. Največji uspeh je dosegel Jani Jarič; v 
igri posamezno klasično je zasedel 3. mesto, v igri 
v krog pa je bil četrti. 

Pavel Švara

V začetku junija je bila Zelena balinarska dvorana 
v Postojni prizorišče ekipnega državnega balinar-
skega prvenstva invalidov. Odlično ga je organizi-
ralo Društvo invalidov (DI) Postojna. Nastopilo je 
osem moških ekip – četverk (nastop so si izborile 
v predtekmovanju 49 ekip) in pet ženskih ekip – 
trojk, ki so bile na posameznih regijskih turnirjih v 
konkurenci 35 ekip najboljše. 

Na tekmovanju je nastopil tudi minister Zdravko Počivalšek.

Ekipa mladincev je uspešno nastopila v Izoli.
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130 let PGD Planina

9. junija letos je bilo v Planini veliko srečanje, na katerem so se zbra-
li člani domačih in okoliških društev: donator knez H. M. Windisch-
-Graetz, župan občine Postojna Igor Marentič, visoki predstavniki 
gasilcev iz Slovenije, predstavniki civilne zaščite, drugi donatorji in 
številni gostje. 

PGD Planina namreč letos slavi svojo 130-letnico ustanovitve. Ob tej priliki je 
društvo razvilo svoj novi prapor. Častne trakove so poleg kneza H. M. Windi-
sch-Graetza dodali tudi drugi donatorji iz Planine. Gasilci so poskrbeli, da so 
svoj prapor blagoslovili. Ob prisotnosti domačega župnika, gospoda Franca 
Mačka, je blagoslov opravil domačin dr. Stanislav Matičič. 

Slavje ob 130-letnici se je nadaljevalo z vzorno urejeno veselico. Prostor za 
prireditev pa je posodilo Marijino delo na svoji posesti.

Obletnice niso le spomini na dogodke, ki so se zgodili in so jih zakrili valovi 
časa. Gre za naš odnos do preteklosti, ki je bila, a je danes ni več, a vendar 
pušča sledi prihodnosti. Visoka cesarsko-kraljeva deželna v Ljubljani je z od-
lokom19. junija 1888 dovolila, da se v Planini na podlagi društvenih pravil 
ustanovi prostovoljno gasilno društvo.

Med ustanovnimi člani so bili poveljnik društva Franc Rejsmiller iz gradu 
Haasberg in vidni člani iz Planine. Vsa oprema je bila kupljena v Ljubljani 
in na Dunaju. Društvo je začelo takoj aktivno delovati in prevzelo vso od-
govornost požarne varnosti in njene okolice. Že leta 1890 je bilo sprejeto v 
Zvezo društev dežele Kranjske.

Društvo je finančno shajalo le ob podpori podpornih članov. Ob svoji dvaj-
seti obletnici delovanja je društvo od kneginje Matilde Windisch-Graetz do-
bilo v dar prapor. Doživljalo je vzpone in padce. Vidneje je zaživelo leta 1948, 
ko so stekle priprave za gradnjo novega stolpa. 

Leta 1988 so dogradili dom, 2010 obnovili sosednji del stavbe in pridobili 
potrebne prostore, v katerih so tri vozila, ki omogočajo štiriindvajseturno 
pripravljenost. Dobra operativna pripravljenost je odvisna od sodobne opre-
me, kar so vedeli že v preteklosti, in tako je tudi danes.

V društvu je 170 članov, posebej so ponosni na operativce, članice, pri-
pravnike in pionirje. Mladina ima v društvu poseben pomen. Tiste, ki želijo 
postati gasilci, spodbujajo in učijo s pomočjo mentorjev. Vse od leta 2000 
prirejajo v društvu gasilska tekmovanja za pokal Planine.

Stojan Matičič

Kmalu nova urgenca

Na območju Špic, kjer so Zdravstveni dom Franca Ambrožiča Po-
stojna, Bolnišnica za ženske bolezni in novi Gasilsko-reševalni 
center, je zadnje tedne intenzivno. V prostorih nujne medicinske 
pomoči – urgence potekajo še zadnja zaključna dela, saj smo že 
opravili tehnični pregled, začela se je gradnja novih 34 parkirišč ob 
bolnišnici, zaključuje pa se tudi izgradnja zasilnega heliodroma ob 
gasilsko-reševalnem centru. 

Prostori nujne medicinske pomoči - urgence v Zdravstvenem domu v Po-
stojni so bili dotrajani in nujno potrebni prenove, tako da bodo po obnovi 
pacienti lahko deležni primerne oskrbe v skladu s sodobnimi zdravstvenimi 
standardi. Izvedena je bila popolna prenova prostorov, manjši prizidek za 
dovoz pacientov in nakup nove opreme. Vrednost investicije brez nabave 
opreme je 659.900 evrov, od tega 29,65 odstotkov prispeva Občina Pivka kot 
solastnik Zdravstvenega doma Postojna.

V sklopu gradnje Gasilsko-reševalnega centra Postojna, kjer bo nov dom 
tako gasilcev kot tudi reševalne postaje, patronažne službe, civilne zašči-
te in drugih struktur zaščite ter reševanja, Občina Postojna ureja še nova 
in dodatna parkirna mesta. Tako smo začeli z gradnjo 34 novih parkirnih 
mest na območju med zdravstvenim domom in Šolskim centrom Postojna. 
Vrednost investicije je približno 170.000 evrov, dela pa se bodo izvajala tri 
mesece.
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KULTURNI
UTRIP
POLETJA
10. POLETNI FESTIVAL
POSTOJNA 2018

13. 7. / petek / 20.30
Metal koncert / Mist, Hellsword, Teleport 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

1. 7. / nedelja / 9.00
27. Furmanski praznik 
Park pred Postojnsko jamo / (org. Turistična zveza Brkini, Kras, 
Notranjska, Turistično društvo Postojna)

2. 7. / ponedeljek / 21.00
Poletni oder s Kulturnim domom Postojna /  
Stand up komedija / Matic Kokošar, 
Marko Žerjal in Gašper Bergant
Atrij Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vstopnina: 5 € / Nakup vstopnic: uro pred predstavo v ZRC SAZU
(org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

5. 7. / četrtek / 20.30
Koncert / Poj z menoj / Šiške, MoPZ Domorodci 
in Vipavski tamburaši
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

6. 7. / petek / 20.00
Zaključna prireditev / 12. Mednarodni 
košarkarski tabor FIBA Evrope 
Titov trg v Postojni / (org. Športna zveza Postojna)

4. 7. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Gusar Tone 
Predstavi sledi gusarska ustvarjalna delavnica.
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

3. 7. / torek / 20.30
Koncert / Opera pod zvezdami
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - Kulturni 
dom Postojna, Občina Postojna)

6. 7. / petek / 21.00
Koncert / Odprava zelenega zmaja
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna,  
OE Kulturni dom Postojna)

7. 7. / sobota / 20.30
Folklorni večer / SPD Nikola Tesla, 
KUG Milovan Gajić, FS Na placi*
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

11. 7. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Čebelica Maja in pajek
Po predstavi bomo izdelali hranilnike za drobiž v obliki čebelic.
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

11. 7. / sreda / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Weimarski kitarski kvartet (Nemčija) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza )

12. 7. / četrtek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Oman Kaminsky (Mehika) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza )

12. 7. / četrtek / 21.00
Dokumentarni film / Dediščina furmanstva 1.del
Titov trg Postojna / (org. Občina Postojna, Društvo Kolut in Studio 
Proteus, Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

10. 7. / torek / 20.30
Večer petja in plesa / MoPZ Pivka in Dragonarji 
generala Maistra ter FS Rak Rakek
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

9. 7. / ponedeljek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Nastop nagrajencev državnega "temsig" in 
mednarodnega tekmovanja "Andres Segovia"   
Avla inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU / (org. Občina Postojna, 
Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza)

10. 7. / torek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Gabriel Bianco (Francija) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza)

13. 7. / petek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za 
klasično kitaro / Margarita Escarpa (Španija) 
Glasbena šola Postojna / (org. Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in 
Društvo Kitarza)

8. 7. / nedelja / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za 
klasično kitaro / Erazem Izidor Grafenauer  
Avla inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU / 
(org. Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza)
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KULTURNI
UTRIP
POLETJA
10. POLETNI FESTIVAL
POSTOJNA 2018

13. 7. / petek / 20.30
Metal koncert / Mist, Hellsword, Teleport 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

1. 7. / nedelja / 9.00
27. Furmanski praznik 
Park pred Postojnsko jamo / (org. Turistična zveza Brkini, Kras, 
Notranjska, Turistično društvo Postojna)

2. 7. / ponedeljek / 21.00
Poletni oder s Kulturnim domom Postojna /  
Stand up komedija / Matic Kokošar, 
Marko Žerjal in Gašper Bergant
Atrij Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vstopnina: 5 € / Nakup vstopnic: uro pred predstavo v ZRC SAZU
(org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

5. 7. / četrtek / 20.30
Koncert / Poj z menoj / Šiške, MoPZ Domorodci 
in Vipavski tamburaši
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

6. 7. / petek / 20.00
Zaključna prireditev / 12. Mednarodni 
košarkarski tabor FIBA Evrope 
Titov trg v Postojni / (org. Športna zveza Postojna)

4. 7. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Gusar Tone 
Predstavi sledi gusarska ustvarjalna delavnica.
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

3. 7. / torek / 20.30
Koncert / Opera pod zvezdami
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - Kulturni 
dom Postojna, Občina Postojna)

6. 7. / petek / 21.00
Koncert / Odprava zelenega zmaja
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna,  
OE Kulturni dom Postojna)

7. 7. / sobota / 20.30
Folklorni večer / SPD Nikola Tesla, 
KUG Milovan Gajić, FS Na placi*
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

11. 7. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Čebelica Maja in pajek
Po predstavi bomo izdelali hranilnike za drobiž v obliki čebelic.
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

11. 7. / sreda / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Weimarski kitarski kvartet (Nemčija) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza )

12. 7. / četrtek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Oman Kaminsky (Mehika) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza )

12. 7. / četrtek / 21.00
Dokumentarni film / Dediščina furmanstva 1.del
Titov trg Postojna / (org. Občina Postojna, Društvo Kolut in Studio 
Proteus, Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

10. 7. / torek / 20.30
Večer petja in plesa / MoPZ Pivka in Dragonarji 
generala Maistra ter FS Rak Rakek
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

9. 7. / ponedeljek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Nastop nagrajencev državnega "temsig" in 
mednarodnega tekmovanja "Andres Segovia"   
Avla inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU / (org. Občina Postojna, 
Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza)

10. 7. / torek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za klasično 
kitaro / Gabriel Bianco (Francija) 
Cerkev sv. Štefana v Postojni / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza)

13. 7. / petek / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za 
klasično kitaro / Margarita Escarpa (Španija) 
Glasbena šola Postojna / (org. Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in 
Društvo Kitarza)

8. 7. / nedelja / 20.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za 
klasično kitaro / Erazem Izidor Grafenauer  
Avla inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU / 
(org. Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza)

7. 8. / torek / 20.30
Koncert / Alenka Godec - Še vedno tvoja 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

1. 8. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / 
Plavajoči grad na obisku / Alex Barti 
Po predstavi sledi ustvarjalna delavnica
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna - Kulturni dom Postojna)

2. 8. / četrtek / 18.00
Pasji poletni dan 2018 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

6. 8. / ponedeljek / 20.30
Koncert / Tosca Beat
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna - Kulturni dom Postojna)

17. 8. / petek / 18.00
Koncert opernih arij / Posvečen 200. letnici 
Postojnske jame in 200. letnici Miroslava Vilharja / 
Mojca Bedenik - sopran, Jure Počkaj - bariton, 
Mojca Lavrenčič - klavir 
Ploščad pred Predjamskim gradom, Predjama / (org. Turistično društvo 
Postojna, Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska)

26. 8. / nedelja / 20.00
Sakralni koncert / Juan Vasle - basbariton, 
Tadej Podobnik - orgle, klavir
Cerkev sv. Štefana, Postojna / (org. Turistično društvo Postojna,  
Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska)
 

14. 8. / torek / 20.30
Koncert / Anika Horvat s skupino Gedore
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

16. 8. / četrtek / 20.30
Koncert / Proteus
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna - Kulturni dom Postojna)

9. 8. / četrtek / 20.30
Dalmatinski večer / Klapa Kumpanji*
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

8. 8. / sreda / 19.30
Koncert za otroke / Nesem sončnico na rami / 
Nika Solce
Sledi ustvarjalna delavnica z Notranjskim muzejem Postojna
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna - Kulturni dom Postojna)

15. 8. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / 1001 pravljica
Sledi ustvarjalna delavnica z Notranjskim muzejem Postojna.
Titov trg v Postojni / (org. Zavod Znanje Postojna - Kulturni dom Postojna)

30. 7. / ponedeljek / 21.00
Poletni oder s Kulturnim domom Postojna / 
Stand up komedija / Beno Stare, 
Rok Bohinc in Sašo Stare
Atrij Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vstopnina: 5 € / Nakup vstopnic: uro pred predstavo v ZRC SAZU / 
(org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

23. 7. / ponedeljek / 21.00
Poletni oder s Kulturnim domom Postojna / 
Stand up komedija / Rok Krivičič Gallo, 
Nejc Šmit in Žan Papič
Atrij Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vstopnina: 5 € / Nakup vstopnic: uro pred predstavo v ZRC SAZU / 
(org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

19. 7. / četrtek / 20.30
Koncert / Just Friends in Klara Veteršek
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

24. 7. / torek / 20.30
Koncert / Jazz Punt Big Band s pevko Tanjo 
Srednik in gostjo Karin Zemljič
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

18. 7 / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Cesarjev Slavec 
Po predstavi bomo izdelali pahljače za poletno vročino. 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

16. 7. / ponedeljek / 21.00
Poletni oder s Kulturnim domom Postojna / 
Stand up komedija / Kaja Grozina, Rok 
Škrlep in Admir Baltić
Atrij Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Vstopnina: 5 € / Nakup vstopnic: uro pred predstavo v ZRC SAZU / 
(org. Zavod Znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna)

17. 7. / torek / 20.30
Koncert / King Foo
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

14. 7. / sobota / 19.00
Ljudska veselica / FS Torbarji in FS Rožmarin
Titov trg v Postojni / (org. FS Torbarji)

26. 7 / četrtek / 20.30
Narodno zabavni večer / Furmani, Strel in Amaterji
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

25. 7. / sreda / 19.30
Predstava za otroke / Pepelka 
Po predstavi bo potekala glasbeno-plesna animacija.
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

14. 7. / sobota / 18.00
7. Mednarodni festival kitare / Koncert za 
klasično kitaro / Zaključni koncert poletne šole 
V Glasbeni šoli Postojna / (org. Občina Postojna, Glasbena šola 
Postojna in Društvo Kitarza )

27. 7. / petek / 20.30
Vipavski večer / FS Vipava, FS Borjač (Sežana), 
FS Karel Štrekelj (Komen) in Kvartet pod Skalco 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

31. 7. / torek / 20.30
Koncert / AnderKaver in Fairplay 
Titov trg v Postojni / (org. Občina Postojna)

*V slučaju slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu Postojna.
  Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Letovanje otrok 2018

Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka, Zveza prijateljev 
mladine Ljubljana Vič – Rudnik in Občina Postojna letos organizirajo 
letovanje otrok v letovišču Pacug, in sicer od 31. 7. 2018 do 10. 8. 2018.

Na letovanje sprejemamo otroke od 5. do 15. leta starosti (osnovna 
šola). Otroke lahko prijavite prek zdravstvene prijavnice (cena leto-
vanja je 31 evrov), lahko pa tudi brez zdravstvenega predloga (v tem 
primeru je cena za starše 155 evrov). Vse ostale informacije preberite 
v brošuri, prijavnico lahko dobite na spletni strani občine in na sede-
žu DPM PO-PI, Vilharjeva 14.

vodnik dogajanja v obcini Postojna

 z petek, 22.6., ob 17.00

Kresovanje na Prestranku

Igrišča za OŠ Prestranek

 z sobota, 23.6., ob 19.00

»Polet' prav luštno je«

Letni koncert Vokalne skupine Mavrica pod vodstvom Jelke Bajec Mi-
kuletič. Vstop prost! V slučaju slabega vremena prireditev  odpade. 
Pričakujemo vas na vrtu Pavlinove kleti v Razdrtem. 

 z sobota, 23.6., ob 20.30

Koncert ob kresni noči

Nastop MePZ Postojna z gosti. Dobimo se v parku pri Društvu upoko-
jencev Postojna.

 z nedelja, 24.6., ob 19.00

Slavnostni koncert ob 210-letnici godbeništva na 
Postojnskem z osrednjo občinsko prireditvijo ob 

dnevu državnosti

Slavnostni govornik - Igor Marentič, župan občine Postojna.

Nastopajo:

• Postojnska godba 1808, dirigent Luka Loštrek

• Mešani pevski zbor Postojna, dirigent Matjaž Šček

• Baletno društvo Postojna

• Folklorna skupina Torbarji

• Glasbena skupina Pivo in Čevapi

Pričakujemo vas na Titovem trgu. (V primeru slabega vremena bo pri-
reditev v športni dvorani OŠ Antona Globočnika Postojna.)

 z četrtek, 19.7., ob 20.00

3. četrtkov Večer pod kozolcem

Predavanje: Invazivne tujerodne vrste na pragu slovenskih gozdov Jana 
Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis (projekt Life Artemis).

Dobimo se pri Kozolcu toplar Belsko.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi 
okoliščin, na katere nimamo vpliva. Dodatne informacije vam 

nudimo na Občini Postojna. 
Priporočamo, da program prireditev spremljate na  

www.postojna.si.

DAR STUDIO - PEDIKURA in ostale storitve
 - estetska pedikura (piling, maska, masaža stopal, lakiranje nohtov)
 - medicinska pedikura (odstranjevanje trde kože na stopalih, kurjih 

očes, otiščancev, bradavic; saniranje vraščenih nohtov s sponko, 
nohtna protetika, sanacija glivic na nohtih...)

 - pedikura diabetičnega stopala (izvaja strokovno usposobljena 
medicinska sestra)

 - nohtna protetika (pri mehanskih poškodbah nohta oz. nohtnih 
bolezni)

 - svetovanje glede težav s problematičnimi stopali
 - osnovna in terapevtska manikira (nega in lakiranje)
 - depilacije

Starejše obiščemo in nudimo storitve tudi na domu.
Za posebne priložnosti lahko vaše najdražje razveselite tudi z darilnim 
bonom. Na vsak peti obisk nudimo 30% POPUST.

PRIPRAVITE STOPALA NA POLETJE!

DAR STUDIO
Darja Lulik – medicinska sestra, pediker
Pod kolodvorom 2
Postojna

Sprejem 

strank po 

predhodnem 

naročilu na 

041 993 657.
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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.

ATRIJ ZRC SAZU / ob 21.00

2. 7.
MATIC KOKOŠAR
MARKO ŽERJAL
GAŠPER BERGANT

16. 7.
KAJA GROZINA 
ROK ŠKRLEP
ADMIR BALTIĆ

23.7.
ROK KRIVIČIČ GALLO
NEJC ŠMIT
ŽAN PAPIČ
 
30.7.
BENO STARE
ROK BOHINC
SAŠO STARE

Vstopnina: 5€
Vstopnice lahko kupite uro pred 
predstavo v ZRC SAZU.
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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.

ATRIJ ZRC SAZU / ob 21.00

2. 7.
MATIC KOKOŠAR
MARKO ŽERJAL
GAŠPER BERGANT

16. 7.
KAJA GROZINA 
ROK ŠKRLEP
ADMIR BALTIĆ

23.7.
ROK KRIVIČIČ GALLO
NEJC ŠMIT
ŽAN PAPIČ
 
30.7.
BENO STARE
ROK BOHINC
SAŠO STARE

Vstopnina: 5€
Vstopnice lahko kupite uro pred 
predstavo v ZRC SAZU.

Ste že slišali za tovornike, furmane, za Martina Krpana,...

Preživite

nedeljo, 1. julija 2018
od jutra do polnoči na 

27. FURMANSKEM 
PRAZNIKU

pri POSTOJNSKI JAMI
Program
 9.30 • jahanje konj in vožnja z zapravljivčki, vse do večera pokanje z biči ob zvokih   
   narodnih in furmanskih viž harmonike

   PLOŠČAD PRED POSTOJNSKO JAMO
 10.30 in 13.30 • nastop Folklorne skupine Rak, Rakek

   PARK POSTOJNSKE JAME
 9.00 - 19.00 • predstavitev prek 40 obrtnikov domače in umetnostne ter drugih dejavnosti -  
  kovač, sedlar, kolar, pletar, sodar, lončar, rezbar, žganjekuha, čebelarstvo, lectarstvo, zeliščarstvo,  
  izdelava narodnih noš, vezenje in čipkarstvo, čevljarstvo, slamnikarstvo, lesena roba ...

 10.00 • tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, predstavnikov lovskih družin:  
   z območja Brkinov – Krasa - Notranjske
 10.00 • tekmovanje v diatonični harmoniki, za pokal Postojnske jame 2018,  KUD Musica Proteus
 11.00 • predstavitev starodobnih vozil, Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Postojna 
 11.00 in 14.00 • predstavitev žganjekuhe in šilce krepkega za pokušino, KETŠD Alojz Mihelčič, Harije
11.00 in 13.00 • kovanje konja, Združenje slovenskih podkovskih kovačev, Krško
 12.30 • razglasitev rezultatov tekmovanja v diatonični harmoniki in podelitev pokalov
 13.00  • razglasitev rezultatov tekmovanja v kuhanju lovskega golaža in podelitev nagrad 
 13.30  • predstava Kinološkega društva Postojna, mimohod, Agility
 15.00  •  SPREVOD FURMANOV S KONJI, VOZOVI IN TOVORI TER DRUGIH,
   z Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, s Krasa, Štajerske, Istre ... po taktu Postojnske godbe 1808  
   in mažoretk KD Franc Žiberna Povir, s parkirišča pri TiC-u pri Mercator Center, Tržaška c. 59,  
   po Tržaški cesti in Jamski cesti na osrednje prizorišče - PARK POSTOJNSKE JAME
 16.00 • predstavitev najzanimivejših voz s tovori in furmanov – voditelj Andrej Hofer
   17.00  • razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in furmana ter podelitev nagrad

   17.30  • nastop ansambla Ano Ur'co al'pej dvej, Opčine, Italija

 18.30 - 24.00 • nastopili bodo: 

  DITKA, MARJAN ZGONC
  NATALIJA VERBOTEN in 
  Ansambel PETRA FINKA
   ... plesna glasba in obilo zabave pozno v noč ...

Dragi gostje,
 lahko boste poskusili različne furmanske golaže, klobase, 

pršut najlepše prasice, kračo s hrenom po krpanovo, furmansko prato, 
kontrabantskega piščanca in furmansko pojedino,... 

Pridite med FURMANE v Postojno!

Prisrčno vabljeni! VSTOPNINE NI!
V primeru dežja, bo prireditev v nedeljo, 8. julija 2018

Turistično društvo Postojna
in

FURMANSKI
PRAZNIK

2018

POSTOJNA

      TURISTIČNA ZVEZA
  BRKINI                 
  KRAS
  NOTRANJSKA

Pokrovitelji: Pokrovitelji:
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Turistično društvo Postojna
1883-2018

SLOVENSKA  
VOJSKA 
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infrastruktura

Sestanek s predstavniki DRSI

Župan Igor Marentič se je minuli mesec skupaj z župani občin Piv-
ka, Ilirska Bistrica, Kozina in Divača udeležil sestanka s predstavni-
ki Direkcije RS za infrastrukturo, na katerem je bil izpostavljen pro-
blem povečanega transportnega prometa od Postojne do Jelšan.

Razvoj stanovanjske soseske Goričica ob 
Stari vasi v polnem razmahu
Občina Postojna je v sredini lanske-
ga leta na dobrih 35.000 kvadratnih 
metrov velikem zemljišču soseske 
Goričica ob Stari vasi začela graditi 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
bo omogočila gradnjo 36 individu-
alnih, prostostoječih, enodružinskih 
stanovanjskih hiš. Pogodbena vre-
dnost teh del je ocenjena na pribli-
žno 307.000 evrov brez DDV.

Za območje je bil izdelan občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN za 
območje Goričica ob Stari vasi – 
enota urejanja prostora – PO 58/5), 
ki se prometno navezuje na so-
sednje enote urejanja prostora po 
obstoječih in predvidenih cestah. In 
sicer se navezuje na lokalno cesto 
Pod Jelovico (enota urejanja prosto-
ra PO 58/1) in na javno pot - cesta 
skozi Staro vas (enota urejanja pro-
stora PO 56/1).  

Dela na območju Goričice pri Stari 
vasi se bližajo koncu in bodo v roku 
enega meseca zaključena. Komu-
nalno opremljena zemljišča, pripra-
vljena za pridobitev gradbenega do-
voljenja že čakajo na prve lastnike.

Rešitev, ki so jo predlagali župani in ki bi razbremenila obstoječe regionalno 
cestno omrežje, je čimprejšnja izgradnja nove avtoceste.

Ministrstvo za infrastrukturo zagovarja, da se kot najustreznejša različica av-
toceste proti Jelšanam izkazuje trasa v koridorju od Postojne (Varianta Po-
stojna), katere izgradnja je neuradno predvidena šele do leta 2038, a večina 
županov predlagani trasi nasprotuje, saj so naklonjeni trasi Varianta Razdrto.

Župani prej omenjenih občin so se odločili, da bodo v prihodnje skupaj na-
stopili kot regija in napovedali, da se bodo pričeli bolj intenzivno pogovarjati 
z Ministrstvom za infrastrukturo.

Kolesarska pot Postojna-Hruševje in 
Postojna-Grobišče
Ravno te dni, ko nas je lepo vreme privabilo na ceste, lahko na na-
ših cestah srečamo veliko kolesarjev. Zato je kot prioriteta Občine 
Postojna izpostavljena tudi njihova varnost. Za te namene že nekaj 
let snujemo kolesarsko pot med Postojno in Hruševjem ter kasneje 
še naprej, in medobčinsko do Pivke, ki bi potekala skozi Grobišče. 
Ocenjena vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot dva mi-
lijona evrov, država pa je projekt že potrdila in se bo financiral iz 
evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij.

Kolesarka povezava bo potekala iz središča mesta Postojna po Tržaški cesti 
do križišča z Reško cesto, kjer se bo razcepila, del bo potekal ob regionalni 
cesto R1 Postojna-Razdrto do naselja Hruševje. Del pa bo potekal ob Reški 
cesti skozi naselje Zalog po stranskih poteh do naselja Grobišče. Kolesarska 
povezava Postojna-Hrašče-Dilce bo urejena na novo in bo poteka po ločeni 
kolesarski poti od regionalne ceste R1 409 Postojna-Razdrto.

V lanskem letu je bila izdelana idejna zasnova in projektna naloga za uredi-
tev kolesarske poti v dolžni tri kilometre od Postojne do Hrašč ter izvedena 
parcelacija in pripravljena vsa potrebna dokumentacija za odkup zemljišč, 
ki se izvaja v letošnjem letu. Po zaključku tega odseka bo občina pridobila 
novo zgrajeno kolesarko pot, ločeno od regionalne ceste, v dolžini 3.050 
metrov do naselja Hrašče.

Za odsek kolesarske povezave Postojna-Grobišče je občina v lanskem letu 
že pričela z urejanjem lastništva obstoječe kolesarke povezave. Izvedena je 
bila odmera zemljišč in parcelacija, začeli pa so se tudi postopki za odkup 
zemljišč. Pot od naselja Zalog do naselja Grobišče je obstoječa poljska pot, ki 
se bo na novo asfaltirala, in sicer v dolžini 1.700 metrov, del pa bo potekal po 
obstoječi lokalni cesti, kjer je omejitev 70 kilometrov na uro, gostota vozila 
pa ni več kot 25.000 vozil na dan, kar predstavlja manj kot tretjino skupne 
poti.

Odsek kolesarske poti od središča mesta in ureditev kolesarke poti po Tr-
žaški cesti ter odsek od Hrašč do Dilc (ureditev varnega prehoda čez regi-
onalno cesto in 200 metrov odseka nove kolesarke poti) se bo predvidoma 
pričel projektirati letos. Javno naročilo za izbor izvajalca je predvideno v 
naslednjem letu, prav tako tudi pričetek del, ki bi se predvidoma zaključil v 
letu 2020.

V letu 2020 je predvidena rekonstrukcija mostu in z dograditvijo mostu za 
kolesarsko pot ter nakup električnih koles za izposojo in vzpostavitev siste-
ma izposoje z nakupom električnih polnilnic in parkirišč za kolesa.
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infrastruktura

Sestanek s predstavniki DRSI

Župan Igor Marentič se je minuli mesec skupaj z župani občin Piv-
ka, Ilirska Bistrica, Kozina in Divača udeležil sestanka s predstavni-
ki Direkcije RS za infrastrukturo, na katerem je bil izpostavljen pro-
blem povečanega transportnega prometa od Postojne do Jelšan.

Razvoj stanovanjske soseske Goričica ob 
Stari vasi v polnem razmahu
Občina Postojna je v sredini lanske-
ga leta na dobrih 35.000 kvadratnih 
metrov velikem zemljišču soseske 
Goričica ob Stari vasi začela graditi 
gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
bo omogočila gradnjo 36 individu-
alnih, prostostoječih, enodružinskih 
stanovanjskih hiš. Pogodbena vre-
dnost teh del je ocenjena na pribli-
žno 307.000 evrov brez DDV.

Za območje je bil izdelan občinski 
podrobni prostorski načrt (OPPN za 
območje Goričica ob Stari vasi – 
enota urejanja prostora – PO 58/5), 
ki se prometno navezuje na so-
sednje enote urejanja prostora po 
obstoječih in predvidenih cestah. In 
sicer se navezuje na lokalno cesto 
Pod Jelovico (enota urejanja prosto-
ra PO 58/1) in na javno pot - cesta 
skozi Staro vas (enota urejanja pro-
stora PO 56/1).  

Dela na območju Goričice pri Stari 
vasi se bližajo koncu in bodo v roku 
enega meseca zaključena. Komu-
nalno opremljena zemljišča, pripra-
vljena za pridobitev gradbenega do-
voljenja že čakajo na prve lastnike.

Rešitev, ki so jo predlagali župani in ki bi razbremenila obstoječe regionalno 
cestno omrežje, je čimprejšnja izgradnja nove avtoceste.

Ministrstvo za infrastrukturo zagovarja, da se kot najustreznejša različica av-
toceste proti Jelšanam izkazuje trasa v koridorju od Postojne (Varianta Po-
stojna), katere izgradnja je neuradno predvidena šele do leta 2038, a večina 
županov predlagani trasi nasprotuje, saj so naklonjeni trasi Varianta Razdrto.

Župani prej omenjenih občin so se odločili, da bodo v prihodnje skupaj na-
stopili kot regija in napovedali, da se bodo pričeli bolj intenzivno pogovarjati 
z Ministrstvom za infrastrukturo.

Kolesarska pot Postojna-Hruševje in 
Postojna-Grobišče
Ravno te dni, ko nas je lepo vreme privabilo na ceste, lahko na na-
ših cestah srečamo veliko kolesarjev. Zato je kot prioriteta Občine 
Postojna izpostavljena tudi njihova varnost. Za te namene že nekaj 
let snujemo kolesarsko pot med Postojno in Hruševjem ter kasneje 
še naprej, in medobčinsko do Pivke, ki bi potekala skozi Grobišče. 
Ocenjena vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot dva mi-
lijona evrov, država pa je projekt že potrdila in se bo financiral iz 
evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij.

Kolesarka povezava bo potekala iz središča mesta Postojna po Tržaški cesti 
do križišča z Reško cesto, kjer se bo razcepila, del bo potekal ob regionalni 
cesto R1 Postojna-Razdrto do naselja Hruševje. Del pa bo potekal ob Reški 
cesti skozi naselje Zalog po stranskih poteh do naselja Grobišče. Kolesarska 
povezava Postojna-Hrašče-Dilce bo urejena na novo in bo poteka po ločeni 
kolesarski poti od regionalne ceste R1 409 Postojna-Razdrto.

V lanskem letu je bila izdelana idejna zasnova in projektna naloga za uredi-
tev kolesarske poti v dolžni tri kilometre od Postojne do Hrašč ter izvedena 
parcelacija in pripravljena vsa potrebna dokumentacija za odkup zemljišč, 
ki se izvaja v letošnjem letu. Po zaključku tega odseka bo občina pridobila 
novo zgrajeno kolesarko pot, ločeno od regionalne ceste, v dolžini 3.050 
metrov do naselja Hrašče.

Za odsek kolesarske povezave Postojna-Grobišče je občina v lanskem letu 
že pričela z urejanjem lastništva obstoječe kolesarke povezave. Izvedena je 
bila odmera zemljišč in parcelacija, začeli pa so se tudi postopki za odkup 
zemljišč. Pot od naselja Zalog do naselja Grobišče je obstoječa poljska pot, ki 
se bo na novo asfaltirala, in sicer v dolžini 1.700 metrov, del pa bo potekal po 
obstoječi lokalni cesti, kjer je omejitev 70 kilometrov na uro, gostota vozila 
pa ni več kot 25.000 vozil na dan, kar predstavlja manj kot tretjino skupne 
poti.

Odsek kolesarske poti od središča mesta in ureditev kolesarke poti po Tr-
žaški cesti ter odsek od Hrašč do Dilc (ureditev varnega prehoda čez regi-
onalno cesto in 200 metrov odseka nove kolesarke poti) se bo predvidoma 
pričel projektirati letos. Javno naročilo za izbor izvajalca je predvideno v 
naslednjem letu, prav tako tudi pričetek del, ki bi se predvidoma zaključil v 
letu 2020.

V letu 2020 je predvidena rekonstrukcija mostu in z dograditvijo mostu za 
kolesarsko pot ter nakup električnih koles za izposojo in vzpostavitev siste-
ma izposoje z nakupom električnih polnilnic in parkirišč za kolesa.

   

      Pogrebne storitve 
 
 

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

slovesa. 
 

NUDIMO VAM 
 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE 

 Ureditev dokumentacije, prevoz in ureditev pokojnika 
doma in v tujini 

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

upepelitvijo 
 Raztros pepela na pokopališču ali drugje, ekshumacija 

 Žalno cvetje, objava osmrtnic 
 Organizacija pogrebne svečanosti 

 Prodaja pogrebne opreme 
 Pevci, trobentač, pogrebni moštvo 

 Poslovilni govor 
 

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

Agrokor. 
 

 
 
 
 
 
 

DODATNE INFORMACIJE: 

KOMUS d.o.o., Jeršice 3, Postojna 

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

obvestilo

Člen 
Pravilnika

Vzrok za  
obveščanje

Čas obveščanja
Način 

obveščanja

9.

Vzrok neskla-
dnosti pitne vode 
hišno vodovo-
dno omrežje ali 
njegovo vzdrže-
vanje

Od začetka ve-
ljavnosti ukrepa, 
a najkasneje v 
sedmih dneh

1. osebno

2. z obvestilom 
na oglasni deski 
uporabnika(ov)

3. z obvestilom na 
vaški oglasni deski

21.

Omejitev ali pre-
poved uporabe 
pitne vode

Čim prej, a najka-
sneje v dveh urah. 
Obvešča se vsak 
dan do preklica

1. Radio Koper

2. spletna stran 
občine Postojna 
(www.postojna.si)

3. osebno

Preklic omejitve 
ali prepovedi 
uporabe pitne 
vode

Čim prej.

22.

Izvajanje ukrepov 
za odpravo vzro-
kov neskladnosti 
pitne vode

Od začetka ve-
ljavnosti ukrepa, 
a najkasneje v 
enem dnevu

1. Radio Koper

2. spletna stran 
občine Postojna 
(www.postojna.si)

3. osebno

31.

Obveščanje v 
primeru pridobi-
tve dovoljenja za 
odstopanje

Na dan pridobitve 
dovoljenja, a naj-
kasneje v sedmih 
dneh

1. Radio Koper

2. spletna stran 
občine Postojna 
(www.postojna.si)

3. osebno

34.
Letno poročilo o 
skladnosti pitne 
vode

Najmanj enkrat 
letno

1. Občinsko glasilo 
občine Postojna

2. spletna stran 
občine Postojna 
(www.postojna.si)

Omejitev ali prekinitev 
dobave pitne vode – 
planirana vzdrževalna 
dela

Najkasneje 24 ur pred 
načrtovanimi deli.

1. z obvestilom v 
poštni nabiralnik

2.z obvestilom na 
oglasni deski,

3. občinsko glasilo

OBVESTILO UPORABNIKOM LOKALNEGA 
VODOVODA ŠMIHEL POD NANOSOM O 
NAČINIH OBVEŠČANJA UPORABNIKOV 

SKLADNO S PRAVILNIKOM O PITNI 
VODI (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 

25/09,75/15 in 51/17) V LETU 2018

Obvestila so uporabnikom dostopna tudi preko spletne strani občine Postoj-
na (www.postojna.si) in Radia Koper.

Aktualne informacije o stanju na lokalnem vodovodu Šmihel pod Nanosom 
uporabniki pridobijo na spodaj navedeni telefonski številki:

GSM:  031 / 304 – 773 IGOR URH

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi in vsebino strokovnih priporočil 
Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja RS uporabnike lokalnega vo-
dovoda Šmihel pod Nanosom obveščamo o načinih in rokih obveščanja v 
posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi:

projekti

Sestanek članov projektne skupine

Občinska uprava se skupaj z županom redno srečuje na tako ime-
novanih projektnih sestankih. Na zadnjem, ki je potekal minuli me-
sec v županovi pisarni, so se člani srečali z županom Igorjem Ma-
rentičem in direktorico občinske uprave Marino Rebec. Gre za že 
ustaljeno ekipo, katere člani imajo izkušnje na različnih projektih, 
in ki v naboru preojektov na državnem ali evropskem nivoju iščejo 
različne načine financiranja vsebin ali infrastrukture.

Na sestanku je bil predstavljen nabor projektov v izvajanju in tistih, ki še 
čakajo na odobritev, informacije glede prihajajočih razpisov ter napotki za 
nadaljnje delo.
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v znanju je moč

Sprejem odličnjakov

Postojnski župan je tradicionalno v dvorani Alojza Srebotnjaka Glasbene šole Postojna 
sprejel osnovnošolske odličnjake vseh treh osnovnih šol občine Postojna, ki so v vseh de-
vetih letih šolanja dosegli najvišji učni uspeh s povprečno oceno najmanj 4,5, ter učence 
Glasbene šole Postojna, ki so v vseh šestih letih šolanja dosegli odličen uspeh. Teh je bilo v 
letu 2017/2018 osemindvajset, dogodka pa so se udeležili v spremstvu dvanajstih mentor-
jev in štirih ravnateljev.

Ravnatelj Glasbene šole Postojna Edvard Popit je svojem nagovoru povedal, da je s strani Občine 
Postojna izredno lepa gesta, ki vsakoletno pripravi sprejem odličnjakov v spomin na njihov trud. Žu-
pan Igor Marentič je v svojem nagovoru učencem čestital za uspeh in jim zaželel uspešno šolanje še 
naprej. Odličnjaki so prejeli občinsko priznanje, knjižno darilo in cvetlico ter se s ponosom podpisali v 
Zlato knjigo. Prireditev so s krajšim glasbenim programom popestrili učenci Glasbene šole Postojna.

Prvi delovni posvet zelene 
ekipe

V petek, 15. junija, se je v prostorih sejne 
sobe nad Knjižnico Bena Zupančiča v Po-
stojni odvil prvi skupni sestanek članov Ze-
lene ekipe, članov občinske uprave in osta-
lih sodelujočih v aktivnostih za pridobitev 
znaka Slovenia Green Destination v okviru 
Zelene sheme slovenskega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je na-
cionalni program in certifikacijska shema, ki pod 
krovno znamko SLOVENIA GREEN:

• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj 
turizma v Sloveniji,

• destinacijam in ponudnikom ponuja konkre-
tna orodja za oceno in izboljšanje trajnostne-
ga delovanja,

• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delo-
vanje tudi promovira.

Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 39 
destinacij z uspešno pridobljenim znakom Slove-
nia Green Destination. Z znakom Slovenia Green 
se lahko pohvali tudi 22 ponudnikov nastanitev, 3 
naravni parki in 2 turistični agenciji

V začetku letošnjega leta je občina Postojna iz-
polnila pogoje za sprejem v Zeleno shemo slo-
venskega turizma. S tem vstopom smo se zave-
zali, da bomo spodbujali trajnostno delovanje, 
združevali trajnostna prizadevanja ter promo-
virali lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru 
aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green 
Destination bomo kot občina ocenjeni v petih 
kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in 
turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno po-
litiko slovenskega turizma. Pomemben element 
promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb je 
tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka 
Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo 
ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno 
pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudni-
ke, ki jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, 
EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Tra-
velife). 

Zaposleni v občinski upravi in v Zavodu Znanje 
Postojna so ambasadorji projektov, ki jih podpira 
in izvaja Občina. Zato je pomembno, da so z nji-
mi seznanjeni in da aktivno sodelujejo na podro-
čjih, na katerih so kot strokovnjaki tudi zaposleni.  

Udeleženci prve delavnice so bili seznanjeni z 
globalnimi turističnimi trendi, turizmom v šte-
vilkah ter s strategijo razvoja turizma Slovenije in 
nasploh pomenu trajnostnega turizma za našo 
destinacijo. 

Podrobno je bila predstavljena tudi Zelena she-
ma, konkretne aktivnosti, vprašanja in predlogi 
odgovorov. Dogovorili smo se za učinkovit in ne-
moteč način dela in komuniciranja, saj bomo le 
tako lahko do konca letošnjega leta na čim bolj 
kakovosten način izvedli vse potrebno za izpolni-
tev prijave za pridobitev znaka. 

zelena shema

Upoštevanje otrok

Župan Igor Marentič je v sklopu konferen-
ce International Forum on Child and Youth 
Friendly Municipalities, ki se je odvijala 1. 
junija v Kijevu, predstavil Občino Postojno 
- otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto kot 
primer dobre prakse na področju vključe-
vanja otrok v lokalno okolje. Pozvan je bil s 
strani ukrajinske fundacije za UNICEF, ki je 
mesto Postojna prepoznala kot odličen pri-
mer otroku prijaznega mesta.

V letošnjem letu je v okviru Mednarodnega dneva 
otrok pod okriljem ukrajinske fundacije za UNICEF 
in v sodelovanju z ukrajinsko vlado ter partnerji, Ki-
jev gostil Mednarodni forum o otroku in mladim 
prijaznih občinah. Osrednja tema foruma je bilo 
sodelovanje in izmenjevanje izkušenj med občina-
mi, podjetniki in civilnimi družbami ter predstavi-
tev 11 ukrajinskih mest, ki kandidirajo za uvrstitev 
v častno iniciativo za otroke in mladim prijazna 
mesta. Ukrajinska vlada bo vsem ukrajinskim obči-
nam, ki bodo vključene v iniciativo dodelila dodatni  
odstotek od dodeljenih proračunskih sredstev za 
dohodnino. Postojno kot zgleden primer lokalnih 
skupnosti, ki je razvila lasten pristop, kako postati 
odprta in prijazna do otrok in mladostnikov je pred 
več kot 150 glavo množico predstavil postojnski 
župan. 

Danes je v iniciativo Otrokom in mladim prijazne 
občine vključenih že 3.000 občin iz 38 držav.
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v znanju je moč

Sprejem odličnjakov

Postojnski župan je tradicionalno v dvorani Alojza Srebotnjaka Glasbene šole Postojna 
sprejel osnovnošolske odličnjake vseh treh osnovnih šol občine Postojna, ki so v vseh de-
vetih letih šolanja dosegli najvišji učni uspeh s povprečno oceno najmanj 4,5, ter učence 
Glasbene šole Postojna, ki so v vseh šestih letih šolanja dosegli odličen uspeh. Teh je bilo v 
letu 2017/2018 osemindvajset, dogodka pa so se udeležili v spremstvu dvanajstih mentor-
jev in štirih ravnateljev.

Ravnatelj Glasbene šole Postojna Edvard Popit je svojem nagovoru povedal, da je s strani Občine 
Postojna izredno lepa gesta, ki vsakoletno pripravi sprejem odličnjakov v spomin na njihov trud. Žu-
pan Igor Marentič je v svojem nagovoru učencem čestital za uspeh in jim zaželel uspešno šolanje še 
naprej. Odličnjaki so prejeli občinsko priznanje, knjižno darilo in cvetlico ter se s ponosom podpisali v 
Zlato knjigo. Prireditev so s krajšim glasbenim programom popestrili učenci Glasbene šole Postojna.

Prvi delovni posvet zelene 
ekipe

V petek, 15. junija, se je v prostorih sejne 
sobe nad Knjižnico Bena Zupančiča v Po-
stojni odvil prvi skupni sestanek članov Ze-
lene ekipe, članov občinske uprave in osta-
lih sodelujočih v aktivnostih za pridobitev 
znaka Slovenia Green Destination v okviru 
Zelene sheme slovenskega turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je na-
cionalni program in certifikacijska shema, ki pod 
krovno znamko SLOVENIA GREEN:

• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj 
turizma v Sloveniji,

• destinacijam in ponudnikom ponuja konkre-
tna orodja za oceno in izboljšanje trajnostne-
ga delovanja,

• skozi znamko Slovenia Green to zeleno delo-
vanje tudi promovira.

Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 39 
destinacij z uspešno pridobljenim znakom Slove-
nia Green Destination. Z znakom Slovenia Green 
se lahko pohvali tudi 22 ponudnikov nastanitev, 3 
naravni parki in 2 turistični agenciji

V začetku letošnjega leta je občina Postojna iz-
polnila pogoje za sprejem v Zeleno shemo slo-
venskega turizma. S tem vstopom smo se zave-
zali, da bomo spodbujali trajnostno delovanje, 
združevali trajnostna prizadevanja ter promo-
virali lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru 
aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green 
Destination bomo kot občina ocenjeni v petih 
kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in 
turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno po-
litiko slovenskega turizma. Pomemben element 
promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb je 
tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka 
Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo 
ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno 
pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudni-
ke, ki jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, 
EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Tra-
velife). 

Zaposleni v občinski upravi in v Zavodu Znanje 
Postojna so ambasadorji projektov, ki jih podpira 
in izvaja Občina. Zato je pomembno, da so z nji-
mi seznanjeni in da aktivno sodelujejo na podro-
čjih, na katerih so kot strokovnjaki tudi zaposleni.  

Udeleženci prve delavnice so bili seznanjeni z 
globalnimi turističnimi trendi, turizmom v šte-
vilkah ter s strategijo razvoja turizma Slovenije in 
nasploh pomenu trajnostnega turizma za našo 
destinacijo. 

Podrobno je bila predstavljena tudi Zelena she-
ma, konkretne aktivnosti, vprašanja in predlogi 
odgovorov. Dogovorili smo se za učinkovit in ne-
moteč način dela in komuniciranja, saj bomo le 
tako lahko do konca letošnjega leta na čim bolj 
kakovosten način izvedli vse potrebno za izpolni-
tev prijave za pridobitev znaka. 

zelena shema

Upoštevanje otrok

Župan Igor Marentič je v sklopu konferen-
ce International Forum on Child and Youth 
Friendly Municipalities, ki se je odvijala 1. 
junija v Kijevu, predstavil Občino Postojno 
- otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto kot 
primer dobre prakse na področju vključe-
vanja otrok v lokalno okolje. Pozvan je bil s 
strani ukrajinske fundacije za UNICEF, ki je 
mesto Postojna prepoznala kot odličen pri-
mer otroku prijaznega mesta.

V letošnjem letu je v okviru Mednarodnega dneva 
otrok pod okriljem ukrajinske fundacije za UNICEF 
in v sodelovanju z ukrajinsko vlado ter partnerji, Ki-
jev gostil Mednarodni forum o otroku in mladim 
prijaznih občinah. Osrednja tema foruma je bilo 
sodelovanje in izmenjevanje izkušenj med občina-
mi, podjetniki in civilnimi družbami ter predstavi-
tev 11 ukrajinskih mest, ki kandidirajo za uvrstitev 
v častno iniciativo za otroke in mladim prijazna 
mesta. Ukrajinska vlada bo vsem ukrajinskim obči-
nam, ki bodo vključene v iniciativo dodelila dodatni  
odstotek od dodeljenih proračunskih sredstev za 
dohodnino. Postojno kot zgleden primer lokalnih 
skupnosti, ki je razvila lasten pristop, kako postati 
odprta in prijazna do otrok in mladostnikov je pred 
več kot 150 glavo množico predstavil postojnski 
župan. 

Danes je v iniciativo Otrokom in mladim prijazne 
občine vključenih že 3.000 občin iz 38 držav.
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in memoriam

Ugasnila je luč življenja, 

prižgala se je luč spomina…

 

ZAHVALA ob smrti Bernarda Urbančiča

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in nonota se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vse tople 

besede, izrečena sožalja in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Zahvala gre tudi pogrebnemu zavodu Klun, 
gospodu župniku Jožetu Korenu in ravnateljici SGLŠ Cvetki Kernel.

Iskrena hvala tudi dr. Magdi Doles Čeč in dr. Ivanu Ržku za vso 
podporo v času njegove bolezni.

Žalujoči domači

Poslovili smo se od častnega meščana 
profesorja Bernarda Urbančiča

Bernard Urbančič je prišel v postojno leta 1964 in se kot učitelj telesne vzgo-
je najprej zaposlil na takratni gimnaziji, leta 1974 pa na tedanji Srednji goz-
darski šoli Postojna, od koder je leta 2003 odšel v pokoj. Vseskozi je delo-
val kot odličen športni pedagog in vzgojitelj. Svoje delo je bogatil s toplino 
človeškega odnosa in z ljubeznijo do mladih. Njegova odlika je bila svežina 
misli in dejanj. Redno se je strokovno izpopolnjeval in svoja znanja s pridom 
uporabljal pri delu z mladimi. Vedno znova se je pri svojem delu izkazoval z 
visoko strokovnostjo in popolno osebno odgovornostjo za prevzete naloge.

Že kot mlad profesor telesne vzgoje se je zavzemal za izgradnjo novih špor-
tnih objektov v občini. Mesto Postojna je tako v petih letih dobilo tri nove 
telovadnice, trim stezo, športni park z različnimi igrišči in tartansko atlet-
sko stezo. Njegovo zelo plodno triintridesetletno pedagoško delo, ki ga je 
nesebično opravljal v svojem prostem času, lahko strnemo v več sklopov: 
kot inovator (skupaj šest inovacij) je dobil priznanje Temeljne izobraževalne 
skupnosti Postojna, leta 1972 še Bloudkovo plaketo za uspehe pri razvoju 
šolske in telesne kulture v občini Postojna ter priznanje sklada kot inovativni 
učitelj leta.

Kot profesor telesne vzgoje na Srednji gozdarski šoli v Postojni se je zavze-
mal za nove učne vsebine ter v dvajsetih letih popeljal več kot 2.500 dijakov 
na naše najvišje vrhove, v okviru obveznih izbirnih vsebin pa je v okviru 
športne vzgoje za dijake organiziral plavalne tečaje. Bil je predsednik Zveze 
za telesno kulturo Postojna in ustanovitelj Zveze učiteljev, trenerjev in va-
diteljev smučanja v Postojni. V okviru tega je izšolal kar triinštirideset vadi-
teljev. Kot dolgoletni vaditelj smučanja in smučarski sodnik je sodil celo pri 
smučarskih skokih v Planici.

V publicistični dejavnosti je poleg številnih strokovnih objav v raznih revijah 
in časopisih napisal tudi dva priročnika, in sicer Telovadba doma in Priroč-
nik za trening smučanja. Do svojega slovesa je zbiral in objavljal zgodovin-
ska gradiva o športnem delovanju v naši občini ter jih skrbno dokumentiral 
za naše zanamce.

Kar osemnajst let (od leta 1993 do 2012) je deloval kot predsednik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Postojna. V tem času je bilo 
izvedenih veliko uspešnih projektov. Mnogi osnovnošolci so pod njegovim 
okriljem pridobili kolesarske izpite. Urbančičevo delovanje je poleg športa 
segalo tudi na področje širših humanih in ekoloških razsežnosti. Udejstvoval 
se je na področju turistične dejavnosti in promocije naših krajev, aktivno 
je sodeloval s Krajevno skupnostjo Postojna, bil član Organizacije vetera-
nov vojne za Slovenijo in še veliko več. Ob odhodu v zasluženi pokoj si je 
gospod Bernard omislil ustvarjalni hobi, izdelavo ptičjih hišic iz naravnih 
materialov, ki jih je poklonil raznim šolam in znancem.

Leta 2013 mu je občina postojna podelila naziv častnega meščana, kar bo 
tudi vedno ostal. Človek širokega pogleda, visoko dvignjene glave in z vizijo 
prihodnosti.
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KDOR 
JAVNO 
PRED- 

STAVLJA 
DOGODEK 
ALI NOV 
IZDELEK

SMUČIŠČE 
NAD 
REKO

PONOVNO 
TEKMOVANJE 

IZLOČENIH 
TEKMO- 
VALCEV

GLASBENO 
ODRSKO 

DELO, 
SPEVOIGRA

BRIGA, 
SKRB

PREDMET, 
KI ŠČITI 
KNJIGO

VZDEVEK 
JOSIPA 
BROZA

NORDIJSKI 
OČE 

BOGOV

INDIJSKI 
VIRTUOZ 

NA SITARJU 
SHANKAR

JUNAKINJA 
SLOVENSKE 

LJUDSKE 
BALADE

PIJAČA 
PRED 
JEDJO

HIMALAJ- 
SKA KOZA

KOŠARKAR 
KUKOČ

TEŽKO 
KLADIVO

POSODA 
ZA PEPEL 

UMRLEGA

POLITIČNO 
ZATOČIŠČE

FRANCOSKI 
LETALEC 
GARROS

VNAPREJ 
PLAČANO 
NAROČILO 

NA 
PREDSTAVO

AVTOR: 
MATEJ 
MISLEJ

ZVIŠAN 
DEL 

ODRA

KAR 
OMOGOČA, 
DA NEKAJ 
OSTANE 

POKONCI

ROŽNI 
VENEC

KONEC 
MOLITVE

OGRAJA 
IZ GRMOV

ODISEJEV 
OTOK

AKVARIJSKA 
RIBICA

GLAVNI 
ŠTEVNIK ENIGMA

KDOR JE 
PREMAGAN

DOMAČA 
ZABAVA

IZRASTEK 
V USTIH

BOKSAR 
PARLOV

DIVJI 
KOZEL

OBVESTILO 
O 

ZAOSTALEM 
PLAČILU

CIGAN SREDSTVO 
ZA GAŠENJE

KONJ 
MAJHNE 

RASTI

ODSTRANITEV 
VEČIH LJUDI  
S POLOŽAJA

NEKDANJI 
SEDEŽ 

BENEŠKEGA 
VLADARJA

KELTSKA 
RODOVNA 
SKUPNOST

POROŠTVO

SLOVENSKA 
PEVKA 

VRČKOVNIK

PRED- 
STOJNICA 

SAMOSTANA

NOVO 
MESTO

ETILNI 
ALKOHOL KIKIRIKI

SLOVENSKI 
PEVEC 

PLESTENJAK

JEDILNI 
LIST

NASKOK NA 
TRDNJAVO 

PO LESTVAH
DEL 

LJUBLJANE
HRV. PEVEC 

DEDIĆ

FAKULTETA 
(ŽARG.)

KMETIJSKA 
POSEST

DOLINA V 
JULIJCIH

DVORANA 
ZA PRED- 
VAJANJE 
FILMOV

OBER
NAKLEPNI 

UBOJ
SMUČARKA 

ŠTUHEC

BES, 
DIVJOST, 

VIHRAVOST

LIKOVNI 
UMETNIK 

LOVKO

ROPARSKA 
PTICA

SADNA 
PIJAČA3

OKRASNA 
RASTLINA, 

REPASTI 
ŠČIR

TEK DO 
JEDI

SPOJ PRI 
OBLEKI

LOS 
ANGELES

ČARLI 
NOVAK

VELIKA 
DOMAČA 

ŽIVAL

KRAJ PRI 
SEŽANI

OVČJE 
KRZNO

MIŠIČAST 
ORGAN V 

PRSNI 
VOTLINI

TROPSKA 
OVIJALKA

VELIKI 
JUŽNO- 

AMERIŠKI 
JASTREB

nagradna križanka

Ostanite mladi in zdravi, življenje bo lepše. Privoščite sebi in svojim 
bližnjim nekaj lepega in koristnega za svoje telo in za svoje zdravje. 
Vabljeni v salon na Tržaški cesti 12 v Postojni, kjer bomo poskrbeli za 
vaše zdravje in dobro počutje.

Osti Jarej, s. p. podarja tri nagrade::

1. nagrada: 2 storitvi po izbiri;
2. nagrada: klasična masaža 60 minut;
3. nagrada: priprava individualnega programa treninga po željah  
                    ali potrebi stranke.

Geslo nagradne križanke na osenčenih poljih in svoj naslov pošljite na 
dopisnici na naslov Postojnski prepih, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna 
najkasneje do 5. julija 2018. Med pravilnimi rešitvami križanke bomo 
izžrebali tri nagrajence.

Izžrebani nagrajenci majske številke so:
1. nagrado (torta za 10 oseb) prejme
 MARUŠA BIZJAK, Belsko 8, 6230 Postojna;
2. nagrado (2 kosa torte po izbiri + pijača) prejme 
 KARMEN RIBNIKAR, Jurčičeva 8, 6230 Postojna;
3. nagrado (2 sladoledni kupi) prejme
 JOŽICA REPE, Prekomorskih brigad 4, 6230 Postojna.

Nagrajenci naj se z osebnim dokumentom zglasijo v baru Siesta  
v TPC Primorka.
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z višine

Še sredi 19. stoletja se je obiskovalcem Postojnske jame ponujala 
drugačna podoba prostora pred njenim vhodom in v njegovi nepo-
sredni bližini, kot jo poznamo danes. Ustvarjali so jo redko porasla 
Sovič in Kacul (dvigajoča se nad jamo), idilična cerkvica sv. Katarine 
v sosednjem Velikem Otoku, vhod v jamo in lesen mostiček nad reko 

Pivko, izginjajočo v podzemlje. Prostor pred vhodom v jamo pa je 
začel kmalu potem spreminjati svojo podobo. Ne le vhod, temveč 
tudi površina pred njim sta ob povečanem številu obiskovalcev posta-
jala z leti premajhna. Prostor pred vhodom v jamo so povečali in porav-
nali pozimi leta 1864; takrat so od tam odstranili tudi ostanke udora in 
nasadili nekaj novih dreves. Lep ‘predprostor’, nekakšen trg (19 metrov 
nad vodno gladino Pivke) je bil zasajen s smrekami, z javori in robinija-
mi. Skalnati venec nad nekdanjim večjim vhodom v jamo (danes sko-
zenj obiskovalci jamo zapuščajo) pa so krasili bori. V svojem vodniku 
Adelsberg und die Grotte iz leta 1892, natisnjenem pri Johanu Rakuschu 
v Celju, ga omenja že celjski fotograf in slikar Josef Martini. Leta 1866 so 
namreč očistili tudi nekoliko nagnjen, z drobnim kamenjem zapolnjen 
rov, ki je potekal vzporedno s starim vhodnim rovom, in ga zavarovali 
z imenitnimi mrežastimi kovanimi vrati. Postojnska jama je tako dobila 
nov reprezentančen vhod. Oba nekdanja vhoda sta upodobljena tudi 
na razglednici, ki jo je leta 1903 posnel fotograf Ivan Kotar iz Ljublja-
ne, dve leti zatem pa založil postojnski trgovec in posestnik Anton 
Bolé. Na levi strani razglednice je stari, manjši vhod – leta 1819 za-
varovan s kamnitim okvirjem in z lepo kovano vratnico, na desni pa 
vhod, urejen leta 1866. 

Besedilo: Alenka Čuk; razglednica: zbirka Notranjskega muzeja Postojna.

nostalgija

Park 
Postojnska 
jama

V letošnjem letu mineva dvesto let, ko je Luka Čeč odkril najlepše predele 
v Postojnski jami. V jubilejnem letu načrtujejo odgovorni v Postojnski jami 
nove projekte (nekatere so že udejanjili), ki bodo pripomogli k dvigu kako-
vosti ne le postojnskega, temveč tudi slovenskega turizma.

V letu 2018 je Park Postojnska jama že doživel in preživel prve rekordne 
obiske – še posebej ob prvomajskih praznikih, ko si je jamo ogledalo štiri-
deset tisoč obiskovalcev. Tudi napovedi za poletni višek sezone in jesen so 
zelo obetavne. Ob prvomajskem rekordu je predsednik upravnega odbora 
Postojnske jame Marjan Batagelj povedal, da bo sezona izjemna. Zato se 
pripravljajo tudi na turistično konico, da avgusta ne bodo tarnali, češ da 
je turistov preveč. Še posebej je poudaril: «Gostov ni nikoli preveč, slaba je 
lahko le skrb zanje«.

In prav glede skrbi zanje bi morali zadolženi za to področje čim prej razmi-
sliti o njihovi še boljši varnosti, predvsem pa ukrepati zanjo.
Vsi, ki se tudi večkrat dnevno peljemo po magistralni cesti mimo objektov 
Parka Postojnska jama, opažamo, kako nevarna sta lahko prečkanje te ce-
ste in vožnja po njej. 

Voznik mora biti v obeh smereh posebno pozoren na parkirišče na južni 
strani magistralne ceste, saj je to ne glede na sezonsko nihanje obiskoval-
cev skoraj vsak dan polno zasedeno.
S parkirišča do vhoda v jamo je namreč samo en prehod za pešce s slabo 
vidno »zebro«. Prehod nima nobenega drugega opozorila oziroma zna-
ka – niti svetlobnega niti tabličnega. Promet na cesti pa je iz dneva v dan 
gostejši, med prevoznimi sredstvi so tudi kamioni in kamioni s prikolicami. 
Vsak dan je tudi več brezobzirnih voznikov in obiskovalcev jame, ki priha-
jajo s parkirišča in na parkirišče iz vseh smeri.
Najprej bi bilo treba parkirišče ograditi tako, da ne bi bil možen noben drug 
dohod in izhod. Ob zaščitni ograji so obiskovalci namreč že naredili pot in 
celo upognili ograjo. Morda ne bi bilo narobe, če bi zgradili prikupen, oko-
lju prijazen nadhod, kakršne lahko vidimo ob skoraj vseh večjih turističnih 
kompleksih, ki imajo podobne težave.

Tokratna fotografija z višine zelo natančno prikazuje obsežnost Parka Po-
stojnska jama in ureditev prometne infrastrukture.  

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Franci Novak.
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