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1 PRIREDITVE 
 

Na območju Postojne se organizira veliko število različnih prireditev, 

spodbudno dejstvo pa je, da se jih veliko odvija ravno iz področja 

nesnovne dediščine. S tem se ohranjajo lokalne navade in tradicije, 

prireditve pa se lahko vsebinsko tudi spreminjajo in prepletajo z 

drugimi področji, saj je nesnovna dediščina živa in je odzivna na 

zunanje vplive. Smiselno je graditi in povezovati obstoječi turizem s 

prireditvami, saj večinoma potekajo v poletni, turistični sezoni. 

Potrebno je delati na učinkoviti in skupni promociji prireditev, 

ostalih turističnih točk in dejavnosti, saj pride v Postojnsko jamo 

veliko turistov, ki lahko od kraja odnesejo več kot le ogled njenega 

podzemlja.  

 

Občina Postojna je turistično najbolj prepoznavna po Postojnski jami 

in Predjamskemu gradu. A turizem niso le elementi kulturne in naravne 

dediščine, kot so cerkve, kozolci, jame in jezera. Za obiskovalce 

postajajo čedalje pomembnejše izkušnje in znanje, ki ga pridobijo v 

določenem kraju. Le-te lahko spozna in pridobi preko nesnovne 

dediščine, kamor vključujemo navade, šege, prireditve, obrti, veščine 

ter z njimi povezana orodja in znanja. Nesnovna dediščina se je 

prenašala iz roda v rod, zato je pomembno, da se ohrani in predstavi 

ljudem, ki je ne poznajo.  

 

1.1. Furmanski praznik 

Furmanstvo se je na širšem območju razvijalo več stoletij. Ko je v 

srednjem veku začela cveteti trgovina, so furmani iz Notranjske proti 

Istri in na Kras prevažali les, pridelke s polj, živino in tudi led, 

ki je služil za hlajenje pijače. Ob cesti so delovale furmanske 

gostilne, v katerih so poskrbeli za živino. 

Vir: Kolenc, D., 2006. Dober dan, Krpanova dežela. Sprehodi po notranjskih poteh. 

Postojna, Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem, Postojnska jama, turizem 

d.d., str. 311.  

 

Furmanski praznik je tradicionalna prireditev v Postojni, ki poteka 

prvo nedeljo v juliju. Na njem prikažejo bogato dediščino tovorniških 

in prevozniških dejavnosti, saj je bila Postojna v preteklosti 

pomembna postojanka, kjer so se ustavljali in zbirali furmani. 

Prireditev poteka cel dan: dopoldne se predstavi več kot 40 obrti, 

povezanih s furmansko dejavnostjo (kovaštvo, sedlarstvo, pletarstvo, 

sodarstvo, rezbarstvo, lončarstvo itd.), obiskovalcem pa so na ogled 

tudi starodobna vozila.  

 

Dogajanje je popestreno s kulinarično in glasbeno ponudbo, saj se 

številna društva pomerijo v tekmovanju pri pripravi furmanskega 
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golaža, poteka pa tudi tekmovanje v narodnozabavni glasbi z diatonično 

harmoniko za pokal Postojnske jame. Popoldne poteka sprevod furmanov 

s konji, vozovi in tovorom ob spremljavi Postojnske godbe 1808, 

mažoretk KD Franc Žiberna in pokanju z biči iz središča Postojne na 

osrednji prireditveni prostor v Park Postojnske jame. Prireditev vsako 

leto privabi okoli 10.000 obiskovalcev iz cele Slovenije in tujine ter 

tako postaja vseslovenska etnološka prireditev.  

Vir: https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/prireditve-v-

postojni/tradicionalne-prireditve/tradicionalne-prireditve-v-postojni/furmanski-

praznik 

 

Pomembno je, da se ohrani spomin na način prevozništva, s katerim so 

se ukvarjali naši dedje, saj je to del naše zgodovin. 

 

 

 

 

1.2.  Večeri pod kozolcem 

Pomembno vlogo pri ohranjanju nesnovne dediščine imajo društva. V 

severozahodnem delu občine Postojna deluje Turistično društvo Pudgura. 

Ime njihovega društva izhaja iz narečnega imena za Podgoro, s čimer 

ohranjajo tudi narečje in ledinska imena območja. Namen društva je 

ohranjanje kulturne, etnološke in etnografske dediščine. Prostore 

imajo v vasi Belsko, kjer so preuredili kozolec toplar v razstavni 

prostor etnološke zbirke, ki obsega gozdarsko in kmečko orodje, 

kolarstvo, mizarstvo, čevljarstvo ter različne stroje in naprave, ki 

so jih pri svojem delu uporabljali njihovi predniki.   

 

Pod kozolcem toplarjem se odvijajo številne tradicionalne prireditve, 

s katerimi ohranjajo običaje iz preteklosti, prikazujejo zgodovino in 

tradicijo kraja. Od aprila do septembra (govorimo o času pred 

epidemijo) se enkrat mesečno odvija prireditev Četrtkovi večeri pod 

kozolcem, ki imajo vsakokrat drugačno temo. Pod kozolcem se večkrat 

https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/prireditve-v-postojni/tradicionalne-prireditve/tradicionalne-prireditve-v-postojni/furmanski-praznik
https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/prireditve-v-postojni/tradicionalne-prireditve/tradicionalne-prireditve-v-postojni/furmanski-praznik
https://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/prireditve-v-postojni/tradicionalne-prireditve/tradicionalne-prireditve-v-postojni/furmanski-praznik
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sliši petje domačih pevskih zborov in skupin, predstavijo se različni 

umetniki, obrti ter dejavnosti. 

 
 

 

1.3.  Gozdar – kmet nekoč in danes 

Tradicionalno prireditev, ki je bila v letu 2018 izvedena že 14. 

zapored, vsako leto v mesecu avgustu pri kozolcu v Belskem prireja 

turistično društvo Pudgura. Prireditev ima vsako leto drugačno 

vsebino, saj želijo organizatorji s povezovanjem različnih sektorjev 

iz območja prispevati k ohranjanju tradicije slovenskega podeželja in 

pozitivnega vpliva na okolje, želijo prikazati in ohranjati domače 

obrti, ki so povezane z gozdarstvom in kmetijstvom, ter tako vzgajati 

mlajše generacije o življenju na podeželju v preteklosti.   

 

Na prireditvi se tako pokaže varno delo z motorno žago in priprava drv 

nekoč in danes, za najmlajše pa so organizirane stare otroške igre. 

Dekleta naredijo rože iz krep papirja in okrasijo smreke na vozu, 

fantje pa se z njimi odpravijo na »vestirngo« v Postojno. Vestirnga 

pomeni, da so fantje nekoč šli pred vojaško komisijo, ki je odločila 

o fantovi sposobnosti za služenje vojaškega roka, po njihovi odločitvi 

pa so se naokrog vozili z vozovi in vriskali. Ta dogodek je v 

preteklosti služil kot potrditev, da je fant stopil med odrasle moške, 

zato je prav, da se na tak način spomni običajev, ki se jih danes ne 

izvaja več.  

 

Prireditev je zelo prepoznavna in obiskana ter dosega velik 

promocijski učinek in prikaže slovensko identiteto obiskovalcem. 
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1.4. Košnja po starem 

Prireditev organizira društvo Kašča in poteka pred Predjamskim gradom, 

z njo pa želijo prikazati stare ljudske običaje in življenje kmečkega 

človeka. Starejša generacija ljudi se še spominja časov, ko še ni bilo 

traktorjev, kosilnic ter ostalih strojev in se je delo na kmetiji 

opravljalo ročno. Danes je košnja opravljena v nekaj dneh, nekoč pa 

je potekala cel mesec, zato so gospodarji najemali še druge delavce, 

pomagali pa so tudi otroci. Program je dopolnjen s kulturno vsebino, 

prikazom obleganja gradu s katapultom, za konec pa je poskrbljeno s 

plesno glasbo, ki jo izvaja domači ansambel. 

 

 

 

 

1.5.  Zmaj 'ma mlade 

Kulturni festival Zmaj 'ma mlade je poletni festival, z več kot 20-

letno tradicijo. Organizira ga Zveza društev Mladinski center 
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Postojna. Preko različnih kulturnih dogodkov želi izboljšati ponudbo 

in oživeti dogajanje v mestu v poletnem času. Zaradi tega so prireditve 

brezplačne, odvijajo pa se na različnih prizoriščih v Postojni.  

 

Trajanje festivala se je sčasoma spreminjalo, saj je na začetku 

prireditev potekala le en vikend, nato en teden, zadnjih nekaj let pa 

poteka zadnja dva tedna v mesecu avgustu.   

 

Festival ponuja različne dogodke: od koncertov, raznolikih glasbenih 

skupin, predstav, razstav, delavnic, umetniških razstav do športnih 

dejavnosti, kulinaričnih dogodkov. S tako raznovrstno ponudbo se na 

festivalu zagotovo najde nekaj za vsakogar, kar je tudi namen 

organizatorjev, po dogodku pa se ljudje v poletnih dneh tudi družijo. 

 

 

 

 

1.6.  Mednarodni festival kitare 

Enotedenski festival poteka v Postojni in kjer poleg kitarskih 

delavnic s priznanimi mojstri klasične kitare potekajo tudi koncerti 

z uveljavljenimi domačimi in tujimi kitaristi.  

 

Festival je rezultat sodelovanja Občine Postojna, Glasbene šola 

Postojna in Društva Kitarza, saj so uspešno organizirali že štiri 

festivale. V poletni šoli se mladi kitaristi iz različnih držav na 

predavanjih ter kasneje na individualnih urah z uveljavljenimi 

akademskimi profesorji učijo novih tehnik igranja klasične kitare, s 

tem nadgradijo svoje dosedanje znanje in spoznajo vrstnike z vseh 

koncev sveta. Zadnji dan festivala prikažejo mladi glasbeniki na 

klasični kitari svoje pridobljeno znanje v dvorani glasbene šole.  

 

Vsak večer se uveljavljeni kitaristi predstavijo tudi publiki na 

brezplačnih koncertih na mednarodnem nivoju, ki potekajo v atriju 

Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, saj je prostor akustičen in 

primeren za kitarske koncerte. Vsak koncert ima drugačno tematiko in 

predstavi gostujočega umetnika. Zaporedje kitarskih koncertov je 

edinstveno v Sloveniji in tudi eno odmevnejših v Evropi. 
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1.7.  Kulturni utrip poletja 

Občina Postojna od leta 2009 v poletnih mesecih organizira kolaž 

kulturnih prireditev pod skupnim imenom Kulturni utrip poletja. 

Različne prireditve, koncerti, razstave in drugi kulturni dogodki, ki 

večinoma potekajo na osrednjem trgu v Postojni pred hotelom Kras, 

privabijo številne domačine, prebivalce iz celotne regije in turiste.  

 

V tem času se zvrsti okrog 40 dogodkov: od folklornih plesov, filmskih 

večerov do dogodkov za otroke. Med drugim nastopajo glasbene skupine 

različnih zvrsti (narodno zabavna, rock in jazz), za otroke pripravijo 

različne delavnice in predstave, ne manjkajo pa niti plesni dogodki 

in gledališke komedije. 
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1.8.  Glasbeni festival mladih 

Mednarodni glasbeni festival mladih je ustanovilo Turistično društvo 

Postojna in ga organizira od leta 1999. Namen festivala je mednarodno 

kulturno sodelovanje in druženje mladih, ki prihajajo iz različnih 

držav ter tako izmenjajo znanja in izkušnje.  

 

Ker je Postojnska jama glavna turistična točka na tem območju, so se 

odločili, da koncerti potekajo na ploščadi pred vhodom vanjo, medtem 

ko večerne koncerte izvajajo v dvorani Jamskega dvorca. Kot ostali 

prireditveni prostori služijo tudi osrednji trg v centru Postojne, 

kulturni dom in cerkev sv. Štefana. Festivala se udeležujejo zbori in 

orkestri z visokimi priznanji na mednarodnem nivoju, zato so nastopi 

kvalitetni in privlačni za obiskovalce.  

 

Festival je postal tradicionalen, saj je Postojna s kakovostno izvedbo 

koncertov obogatila turistično ponudbo v času glavne turistične 

sezone, obenem pa je to tudi bogat kulturni program za lokalno 

prebivalstvo. Prireditev postaja regionalna in prepoznavna tudi v 

širšem slovenskem prostoru, kar prispeva k promociji kraja in kulture. 

 

 

 

 

1.9.  Koncert pod lipo v Slavini    

Kulturno društvo Slavina, ki deluje že 28 let, že  več kot 20 let  na 

Veliki šmaren  (Marijino vnebovzetje, 15. avgust) pripravlja 

odmeven Koncert pod lipo. Sprva se je odvijal prav v središču Slavine 

pri »štirni« poleg starodavne košate lipe. Zaradi prometne varnosti 

in logistike pa so koncert preselili pred obnovljeno vaško »šolo«, ki 

je sedaj poimenovan Kulturni dom Slavina. Ob njem stoji tudi doprsni 
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kip rojaka Josipa Gorupa pl. Slavinjskega, ki so ga v sodelovanju z 

Občino Postojna postavili leta 2012 ob stoletnici Gorupove smrti. 

 

Da se KD Slavina in »Slavenci« zavedajo pomena kulturne dediščine so 

dokazali, ko so se spopadli z enim največjih izzivov ter leta 1999 

pričeli z obnovo propadajoče stavbe in tako zagotovili  prostore za 

delovanje društva. 

Najbolj zaslužno pri tem je domače kulturno društvo ter požrtvovalno 

delo vaščanov in njihovih prispevkov. Slavina je tako dobila kulturni 

dom z dvema dvoranama, učilnico, pisarno in več pomožnimi prostori. 

 

Na koncertu nastopa lokalna vokalna skupina Slavna, pritrkovalci in 

godba Slavina, pridružijo se jim tudi glasbeniki in folklorni plesalci 

iz sosednjih krajev. 

 

  

 
 

 

1.10. Krompirjeva noč    

Na Velikem Ubeljskem v mesecu avgustu poteka Krompirjeva noč, na kateri 

na sodoben način predstavijo tradicionalno poljedelsko kulturo. Že več 

kot tri desetletja jo organizirajo člani društva TŠKD Tisa – Nanos. 

Prireditev se začne s krompirjevimi igrami v popoldanskih urah, 

nadaljuje pa se z zabavnim glasbenim program. Ker je to praznik 

krompirja, je poskrbljeno tudi za pestro kulinarično ponudbo različnih 

krompirjevih jedi − zabeljenega, praženega in ocvrtega. 
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1.11. Srečanje starodobnih vozil    

Že desetletje je zadnja sobota v juniju namenjena prazniku starodobnih 

vozil, ki ga organizira društvo ljubiteljev starodobnih vozil Oldtimer 

club Postojna. Starodobniki so vozila starejša od 30 let. Vsako leto 

se na srečanju v Postojni zbere okoli 100 takšnih vozil iz Slovenije, 

Hrvaške in Italije. Njihovi vozniki poskrbijo, da so urejena skladno 

z obdobjem nastanka vozila. To je pravi živi muzej avtomobilov, ki jih 

drugače na cestah vidimo le še izjemoma. Promocijska vožnja poteka 

tudi po jamborni cesti. 

 

 

 

 

1.12. Pedagoški program Notranjskega muzeja 

Postojna    

V Postojni ima od leta 2011 svoje prostore Notranjski muzej, ki ima 

pet oddelkov; eden izmed njih je etnološki oddelek. Strokovno deluje 
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od leta 1992, občasno tudi z razstavami zunaj muzeja. Etnološko 

dediščino v muzeju predstavljajo predmeti s področja materialne, 

socialne in duhovne kulture.  

 

Oddelek glavno pozornost preučevanja posveča identiteti človeka, 

živečega na kraških tleh. V sklopu muzeja se odvijajo različne razstave 

in delavnice ter bogat pedagoški  program: lončarska delavnica, 

delavnica izdelovanja papirnatih rož, izdelava košar, izdelava fosilov 

in podobno. 

 
 

 

1.13. Pustovanje v Postojni    

Poteka vsako leto na pustni torek. Tradicionalna pustna povorka se 

lahko pohvali z več kot 50-letno tradicijo. Pustni sprevod v Postojni, 

ki ga tradicionalno organizira Turistično društvo Postojna, v 

sodelovanju z Občino Postojna in Zavodom Znanje Postojna, je etnološko 

turistična prireditev s satirično komično oziroma groteskno 

karnevalsko vsebino. Pustni sprevod poteka po glavnih  ulicah v 

središču Postojne z nastopom domačih in gostujočih etnoloških skupin. 

Skupine se v tekmovalnem programu potegujejo za bogate nagrade in 

sicer se ocenjuje njihova izvirnost, komičnost ter duhovitost. V 

sklopu pustovanja pa se v hotelu Center v večernem času odvija 

tudi Pustni ples v maskah. 

 



                                                                                                                                         

 

 

13 

 

 

 

 

1.14. Žive jaslice v Postojnski jami    

Prepričani pa smo, da so žive jaslice v Postojnski jami prav zaradi 

kraja dogodka nekaj, kar preprosto morate doživeti.   

 

Postojnska jama je izjemna že sama po sebi, prav posebno vrednost in 

čarobnost pa ji v decembrskem vzdušju vdahne skrbno pripravljen 

program, ki vsako leto navdušuje obiskovalce iz vsega sveta. Ko se 

združita podzemlje in svetopisemska zgodba o božjem rojstvu boste 

obstali v brezčasju, potopljeni v svet magičnosti.   

 

Božični spektakel s skoraj 30-letno tradicijo je svetopisemska zgodba 

o božjem rojstvu uprizorjena v najlepših kapniških prostorih 

Postojnske jame. Na promenadi pred vhodom se tradicionalno odvija 

pisan božični sejem. Kot pionirji v postavljanju živih jaslic v 

Sloveniji tradicijo nadaljujejo.  
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2 ŠEGE IN NAVADE 
 

2.1. Življenjske šege in navade 

Od meseca maja do oktobra je čas porok, kjer se odvijajo tudi različne 

družinske šege. Mladi neporočeni fantje še danes postavljajo mlaje 

tako ženinu kot nevesti. Mlaje – visoka smrekova drevesa – posekajo 

fantje, naloga deklet pa je, da okrasijo smrekov venec. Med mlaja se 

priveže tablo, na katero se napiše verz, s katerim zaželijo 

mladoporočencema vse najboljše v zakonu. Mlaji imajo simboličen pomen, 

saj se mladi družijo, hkrati pa pripravijo nevesti ali ženinu slovo 

iz vasi, kjer sta živela. S časom so se spremenile tudi navade; danes 

sta uveljavljeni dekliščina in fantovščina. Prijateljice nevesti pred 

poroko priredijo dekliščino, na kateri z različnimi spretnostmi 

dokaže, da je pripravljena na poroko. Podobno je pri ženinu, kjer 

počasti prijatelje in se poslovi od fantovskega stanu.  
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Kadar dekle odhaja iz vasi, pripravijo fantje ženinu šrango z 

različnimi preizkušnjami iz kmečkega življenja (sekanje drv, žaganje 

drv, klepanje kose itd.), ki jih danes fantje niso več tako zelo vešči, 

zneski pa so običajno dogovorjeni oziroma enaki ne glede na socialni 

status. Mladi vaščani s pridobljenim denarjem za odkup običajno kupijo 

darilo za mladoporočenca ali pa gredo skupaj na večerjo oziroma zabavo. 

Temu pravijo, da gredo »mlaje zapit«.  

Vir: Cultural capital counts. Nesnovna kulturna dediščina. Šege ob poroki, 

postavljanje mlajev in šrange. 2016.  

http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/sl/nesnovna-kulturna-

dediscina?area=5&amp;category=0&amp;country=0&amp;search_string=&amp;sent=1&amp;detail=50 

 

  

 

 

 

2.2. Letne šege in navade 

Prva pomladna navada, še danes zelo pogosta, je pustovanje in 

maskiranje. Nekoč je služila temu, da so lahko ljudje, skriti pod 

masko, izrazili svoje mnenje. V mesecu marcu se praznuje Gregorjevo, 

dan žena in materinski dan.  

 

Spomladi praznujejo kristjani veliko noč, za katero je značilna vrsta 

šeg in navad. Velika noč, ki je največji krščanski praznik, se praznuje 

na prvo nedeljo po prvi pomladni luni. Začne se s pepelnico in 

štiridesetdnevnim postom. Uvod v veliki teden predstavlja cvetna 

http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/sl/nesnovna-kulturna-dediscina?area=5&amp;category=0&amp;country=0&amp;search_string=&amp;sent=1&amp;detail=50
http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/sl/nesnovna-kulturna-dediscina?area=5&amp;category=0&amp;country=0&amp;search_string=&amp;sent=1&amp;detail=50
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nedelja. Takrat ljudje pripravijo oljke oz. butare iz različnega 

rastlinja, nekateri jih okrasijo s pentljami in darilnimi trakovi ter 

jih odnesejo k maši na blagoslov. Ponekod še danes po žegnanju odnesejo 

oljčne vejice na pokopališče; redko pa na polje, v gospodarsko poslopje 

ali v hlev. Oljčne vejice zataknejo za križ ali pa položijo v »bohkov« 

kot. Ostanek stare butare na cvetno nedeljo sežgejo, novega pa 

pospravijo za hudo uro. Veliki teden je namenjen pospravljanju in 

čiščenju zunaj hiše, od četrtka dalje do sobote popoldne pa se čisti 

le še znotraj hiše. Na veliki četrtek gredo zvonovi v Rim in za tri 

dni, do velike sobote, utihnejo. Veliki petek, dan, ko je Jezus umrl, 

je dan najstrožjega posta, ljudje pa na ta dan barvajo jajca, ki 

simbolizirajo Jezusovo kri. Danes je v navadi, da ljudje pobarvajo 

pirhe z različnimi barvami, a ponekod jih še vedno barvajo v olupkih 

čebule, v kavnem zocu ali z raztopljenim barvnim krep papirjem. Na 

veliko soboto se odnese žegen – v košaro napolnjene jedi na blagoslov 

v cerkev ali vaško kapelico –, ki se ga poje za velikonočni zajtrk. 

Vir: Peršič, M., 2003. Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem 

letu. Postojna, Notranjski muzej, 157 str. 

 

Na 1. april praznujejo prebivalci dan norcev. To je dan, ko so se v 

preteklosti otroci norčevali iz svojih znancev, družinskih članov, 

sošolcev in prijateljev. V času socializma se je razmahnilo 

praznovanje prvega maja in postavljanje majev ali majskih dreves. 

Poleg tega je bilo nekoč v navadi, da so se za 1. maj delavci slovesno 

oblekli, nadeli rdeče nageljne ter odšli na izlet. 

 

V mesecu maju so v čast Marijinemu čaščenju šmarnice. Takrat verniki, 

predvsem otroci, obiskujejo vsakodnevne večerne molitve ter okrasijo 

cerkve in kapelice s šmarnicami. 

 

V poletnem času se praznujejo naslednji krščanski prazniki: vnebohod, 

prihod sv. Duha, sv. Rešnje telo, veliki in mali šmaren.  

Praznovanja poletnih svetnikov se pričnejo z nedeljsko mašo v 

podružničnih cerkvah na god sv. Petra in Pavla (29. junij). Naslednje 

praznovanje je na god svetega Florijana, zavetnika vode in nasprotnika 

ognja, ki je tudi zavetnik gasilcev. Običajno se na Florijanovo nedeljo 

gasilci v slovesni opravi udeležijo skupne maše v domači cerkvi. Spomin 

na zavetnika prevoznikov in popotnikov, sv. Krištofa (25. julij) se 

ohranja z žegnanjem avtomobilov na Krištofovo nedeljo. Praznik sv. 

Rešnjega telesa – Telovo pomeni spreminjanje kruha v Kristusovo telo 

in je med ljudmi priljubljen zaradi procesije s postajami. Procesija 

poteka po sveti maši, ko iz tabernaklja ponesejo evharistijo; fantje 

nosijo bandere svetnika svoje vasi, deklice v svojih košarah nosijo 

nabrano cvetje, ki ga potrosijo pred kapelico. Kjer poteka procesija, 

pred hiše zataknejo do dva metra visoke brezove veje, da je pot videti 

kot špalir. 
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Med jesenske šege in navade sodijo dan mrtvih, trgatev, martinovanje 

in zahvalna nedelja, v zadnjem času pa je zelo popularno praznovanje 

noči čarovnic.  

 

Na dan vseh svetih ali dan spomina na mrtve (1. november) se ljudje 

spomnijo svojih svojcev tako, da s cvetjem in svečami okrasijo grob, 

v popoldanskem času pa pričakajo duhovnika ob družinskem grobu ob 

skupni molitvi. Ta dan je tudi priložnost za srečanje sorodnikov, ki 

ne živijo v domači skupnosti. 

 

Za mesec november in december so značilne štiri adventne nedelje, ki 

pomenijo štiri obdobja stare zaveze. Simbol adventnih nedelj 

predstavlja adventni venec s štirimi svečami. Ljudje jih postavijo na 

mizo, kjer jih pričaka do božica, zadnje čase pa jih ponekod po stari 

navadi obesijo tudi na vhodna vrata. V marsikaterem domu v času božiča 

v posode posejejo žito, kar simbolizira rast. Tako marsikje na 

barbarino (Sv. Barbara 4. december) odlomijo češnjeve ali druge vejice 

in jih postavijo v vodo na topel prostor, da se do božiča razcvetijo. 

Cvetoče vejice ob božiču prinašajo srečo in zdravje, nerazcvetele pa 

bolezen in smrt. 

 

V adventnem času obišče otroke prvi med decembrskimi dobrimi možmi – 

sveti Miklavž. Otroci mu napišejo pismo in na Miklavžev večer nastavijo 

različne posode za dobrote: košare ali jerbase. V navadi je, da se 

starejši oblečejo v Miklavža, angele in parkeljne, ki rožljajo z 

verigami in strašijo otroke. Otroška domišljija je pričakovanje 

Miklavževega prihoda povezovala z dogajanjem v naravi, tako še danes 

rdeča zarja pred Miklavževim večerom pomeni, da Miklavž peče piškote.  

 

Božič je družinski praznik, ki se začne z božično večerjo in 

polnočnico. Najbolj razpoznavni šegi sta postavljanje jaslic in 

krašenje božičnega drevesa. V cerkvi postavijo jaslice, žive jaslice 

pa se lahko ogleda tudi v Postojnski jami. Takoj za božičem goduje sv. 

Štefan (26. december), ki je zavetnik živine, zlasti konj. Tako se je 

še danes ohranilo žegnanje konj ter blagoslov soli in vode. 6. januarja 

sveti trije kralji obiskujejo domove in ljudem prinašajo kadilo, zlato 

in mir ter nad vrata zapisujejo G+M+B. Še danes se je ohranilo, da se 

blagoslovi nakup raznih dobrin (avto, kmetijske stroje, živino) z 

blagoslovljeno vodo. Tradicijo mokrega likofa ljudje danes zvesto 

ohranjajo, saj je treba kupčijo ali končano delo dobro zaliti. 

Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf  

 

A pri snovni in nesnovni dediščini obstaja ena bistvena razlika – to 

so ljudje, ki se družijo v društvih in so prepoznali vrednote in 

vrednost nesnovne dediščine, ki jo ohranjajo ter prenašajo na 

naslednje rodove, obenem pa se s tem krepita socialni kapital in 
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povezanost med ljudmi. Največ so to kulturna društva in ostala, ki se 

ukvarjajo z nesnovno dediščino. 

 

 

 

 

3 DRUŠTVA 
 

V letu 2021 delujoča društva s področja kulture, športa, turizma v 

občini Postojna: 

 Baletno društvo Postojna 

 Društvo keramikov Gaja Postojna 

 Društvo kvartet VEMM 

 Društvo likovnih ustvarjalcev  Postojna 

 Društvo lovski oktet Javorniki Postojna 

 Društvo mešani pevski zbor Postojna 

 Društvo Multimedijski kulturno delovni center Postojna 

 Društvo za kulturno umetniške dejavnosti NOVA 

 Fotografsko društvo Postojna 

 Glasbeno društvo Viola 

 Glasbeno kulturni klub Postoj.Na 

 Komorno godalni orkester Postojna 

 Kulturno društvo CAJT 

 Kulturno društvo ELUM 

 Kulturno društvo Folklorna skupina Torbarji Postojna 

 Kulturno društvo Hruško Hruševje 

 Kulturno društvo Kernel 

 Kulturno društvo Slavina 

 Kulturno društvo VSE-ENO 

 Kulturno in športno društvo Bakla  

 Kulturno in športno društvo Hrašče - Mali otok 

 Kulturno in športno društvo Mušketirji Postojna 

 Kulturno športno društvo Harlekin 

 Kulturno športno društvo Ivana Vadnala Prestranek 

 Kulturno športno društvo Koče  

 Kulturno turistično športno društvo PIČ 

 Kulturno umetniško društvo Planina 

 Mešani pevski zbor Quo vadis Razdrto 

 Mladinsko kulturni delovni center Postojna 

 Pevsko društvo Bori Postojna 

 Pevsko društvo Mavrica Postojna 
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 Postojnska godba Postojna 1808 

 Srbsko prosvetno društvo Nikole Tesla 

 Športno kulturno društvo Orehek 

 Turistično športno kulturno društvo Tisa - Nanos Ubeljsko 

 Društvo avtoklub MGM Postojna 

 Društvo borilnih in duhovih veščin Katana 

 Društvo Neso lhke 

 Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov 

 Košarkarsko društvo Postojna 

 Nogometno društvo FC Postojna 

 Planinsko društvo Postojna 

 Smučarsko društvo Postojna 

 Strelsko društvo Nanos 

 Strelsko društvo Postojna 

 Športno društvo 360 (Malo Ubeljsko) 

 Športno društvo Cici Poskok 

 Športno društvo Skok Postojna 

 Športno kinološko društvo Postojna 

 Športno kulturno društvo Dejmo 

 Športno kulturno društvo Notranjc 

 Športno kulturno turistično društvo Šmihel pod Nanosom 

 Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska 

 Turistično društvo Postojna 

 Turistično društvo Pudgura 

 Društvo Škratovka Haasberg 

 Podeželsko društvo Kašča 

 

Vir: https://postojna.si/objave/49 

 

 

 

https://postojna.si/objave/49

