
Ljubitelji ekstremnega kolesarstva bodo letos prikrajšani za dirko okoli Slovenije 

DOS-RAS Extreme. Štirih amaterskih kolesarjev iz Postojne in okolice pa odpadla 

dirka ni odvrnila od namena, da premagajo naporno traso. Še več! Policist Mihael 

Bezjak, reševalec Klemen Rebec, železničar Marko Kravanja in jamar Gregor 

Valenčič so jo v prvih junijskih dneh uspešno prevozili in ji vdahnili dobrodelno 

noto. Zbirali so sredstva za avtomatski eksterni defibrilator, zato so jo poimenovali 

Dirka za življenje. Za sodelovanje v humanitarni akciji je še čas do konca junija. Svoj 

prispevek lahko namenite preko SMS sporočila na 1919 s ključno besedo DIRKA.
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Iz vsebine:

Postojnski prepih je mesečno glasilo Občine Po-
stojna in je namenjeno obveščanju občanov.  
• Postojna, junij 2019, leto izdaje 13, številka 97  

• Naslov uredništva: Glasilo Postojnski prepih, Ljubljanska cesta 4, 6230 Po-
stojna; postojnski.prepih@postojna.si. • Glasilo je vpisano v razvid medi-
jev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pod 
zaporedno številko 1249 ISSN2232-5298 • Postojnski prepih (Online) ISSN 
2536-3905 • Izdajatelj in založnik: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 
6230 Postojna. • Za Občino Postojna: župan Igor Marentič. • Odgovorna 
urednica: Ester Fidel • Uredniški odbor: Alenka Čuk, Gabriela Brovč, Ma-
teja Jordan, Marino Samsa • Urednica občinskih in oglasnih strani: Marina 
Rebec • Lektoriranje: Lidija Mlakar, razen strani Občine Postojna, oglasnih 
in promocijskih sporočil. • Grafični prelom: Rudolf Z d. o. o. • Tisk: Abakos,  
d. o. o. • Naklada: 6.400 izvodov. • Glasilo se financira iz sredstev proračuna 
Občine Postojna in sredstev oglaševanja.

Veselo v poletne dni 

Končno smo dočakali višje temperature, ki so naše misli ponesle na 
tiste proste dopustniške dneve, ki so pred vrati. Pred nami je poletje, ki 
bo v našo občino prineslo obilo veselja in dobre volje. 

Junij je, čeprav smo šele na polovici leta, mesec sklepnih dejanj. Matu-
ranti so se poslovili od srednješolskih klopi in opravili maturo, prvo ve-
čjo prelomnico na izobraževalni poti. Tudi ostali dijaki in osnovnošolci 
so te dni postavili šolske torbe v kot, kjer jih bodo čakale naslednja dva 
meseca. Zdi se, da s koncem junija tudi vse delo obstane. Ampak le na 
videz. 

Predvsem za turizem in družabno življenje je sezona v polnem zamahu. 
Turistični delavci v naši občini se veselijo novih in novih obiskovalcev, 
ki odkrivajo lepote naših krajev. Postojna in njena okolica ima raznoliko 
ponudbo, ki jo vedno bolj prepoznavajo tako tujci kot domačini.

Vrata je odprl tudi 11. kulturni utrip poletja, ki nam bo lepšal večere v 
središču Postojne naslednji mesec in pol. Središče mesta bo naslednja 
dva meseca živo pisana mešanica različnih glasbenikov in drugih kul-
turnih ustvarjalcev, zato ne dvomim, da bo vsakdo našel nekaj za svoj 
okus. 

Mesec junij, ki ga končujemo pa je še en praznični mesec v letu. Ne le 
za našo občino, temveč za vso državo. Pred 28. leti smo namreč v teh 
dneh dočakali rojstvo samostojne, neodvisne in mednarodno priznane 
Republike Slovenije. Te besede ponavljamo vsako leto, zdijo se izpete, a 
vendar so temelj države. Kar je bilo priborjeno takrat, ostaja še danes v 
naši zavesti in tega ne more nihče izbrisati. 

Prepričan sem, da se vsi zelo dobro spominjamo, kako silno je bilo naše 
navdušenje in ponos tistega junijskega večera leta 1991, ko je bila sredi 
Ljubljane razglašena naša odločitev, da stvari vzamemo v svoje roke. 
Zato drage občanke in občani, naj vam še enkrat čestitam ob prazniku 
naše domovine. Bodimo ponosni nanjo. Le eno imamo.

Vse dobro,

Igor Marentič,  
župan občine Postojna

tu živijo:

Dan Zhu

tu živimo:

KS Veliko Ubeljsko

tema meseca: 

Moja občina
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Na naslovnici: Mihael Bezjak, Klemen Rebec, Marko Kravanja in 
Gregor Valenčič; fotografija: Foto Atelje Postojna.
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Varstvo okolja,  
naša odgovornost

UVoDnik

Okolje postaja v Evropi tema številka ena. Na nedavnih Evropskih volitvah 
so izjemen uspeh doživele prav »zelene« stranke, saj postavljajo v prvi 
plan naravo. Po mnenju poznavalcev bi ob vzponu skrajno desničarskih 
populističnih strank to lahko pomenilo celo novo razdelitev stare celine 
– varstvo okolja proti moderni potrošnji in proizvodnji. Glasniki novega 
trenda so mladi volivci, večinoma del generacije milenijcev. Ta odpira 
bistvena vprašanja, povezana s prihodnostjo našega planeta. 

(Druge) mlade Evropejce očitno skrbi, v kakšnem okolju bodo rasli njihovi 
otroci, naša mladina je do tega vsaj po statistiki precej brezbrižna. Če 
sploh voli, največkrat obkroža številke pred favoriti svojih staršev. Med 
njimi pa (skoraj) ni kandidatov Zelenih Slovenije, ki so na volitvah odne-
sli bolj boren izkupiček. Pa čeprav zahtevajo iskren in glasen pogovor o 
vplivu človeka na podnebne spremembe in se zavzemajo za posodobi-
tev zakonodaje na področjih varovanja okolja in pitne vode, trajnostno 
gospodarsko politiko in sonaravni razvoj, zmanjšanje uporabe kemikalij, 
hormonskih motilcev in pesticidov, varna cepiva, obvezno označevanje 
GSO v hrani, merjenje nevarnih snovi v zraku in druge teme, ki bi morale 
zanimati in skrbeti čisto vse.

In če mnogi še vedno menijo, da je območij Nature 2000 na skoraj tre-
tjini našega ozemlja veliko preveč, drugi opozarjajo na tisti del ekolo-
ško pomembnih delov Slovenije, za katere posebni varovalni režimi ne 
veljajo. Konflikt interesov je očiten tudi pri nas. Primer par excellence je 
seveda Poček, na katerem se krešejo tako ambicije in apetiti države kot 
občine z ekologijo ter s pravicami in potrebami prebivalcev. Absurdno 
je že, da se osrednje vojaško vadišče prekriva s posebnim ohranitvenim 
območjem, dobesedno neokusno pa je igračkanje »velikih« z delom 
slovenskih državljanov, ki hočejo samo varno in čisto okolje, neopo-
rečno vodo in mirne noči. Uklanjanje naše politike tujim interesom pa 
je tako ali tako že del narodove folklore in večina domačinov ob tej 
temi pričakovano raje ostane na ravni gostilniških debat in pljuvanja po 
Facebooku kot pa da bi se aktivno vključila v pobude, ki si prizadevajo 
za ukinitev vadišča. 

Zakon o zavarovanju vodnega vira Malni je zdaj tik pred obravnavo v par-
lamentu in kot kaže, ga bo v proceduro vložila kar vlada. Je po napovedih 
okoljskega ministra, da bo zakon postal strokovno vprašanje in bo poleg vo-
dovarstvenega režima določil tudi celovite presojo vplivov na okolje iluzorno 
upati, da se bo odprla debata tudi na druge, s Počkom povezane probleme? 
Pitna voda je osnovni pogoj za življenje, a vprašati se moramo tudi, kakšen 
zrak dihamo in kako kakovostno je lahko življenje, če 260 dni v letu poslušamo 
eksplozije z vadišča, medtem ko nam nad glavami hrumijo vojaška letala?

Seveda vojska ni edini onesnaževalec. Po avtocesti mimo Postojne vsak dan 
drvi več kot 60 tisoč vozil, v načrtu je še priključek iz smeri Ilirske Bistrice, ki 
ga seveda nihče noče na svojem dvorišču. Tudi pri tem se bije interes med 
razvojem in ohranjanjem narave, med željo enih do boljših cestnih povezav 
in pravico drugih do čistega, zdravega in mirnega okolja. Postopek ume-
ščanja trase avtoceste se vleče že več kot desetletje in vprašanje je, kdaj bo 
zaključen. Vsekakor pa bo imel »mali človek« v njem bolj malo besede – tako 
kot v primeru stanovalcev ob Kosovelovi cesti v Postojni. Prejšnja občinska 
oblast jim je mimo hiš speljala glavno turistično vpadnico proti jami z oblju-
bo, da bo promet kmalu preusmerila na obvoznico. A je ta (kako ironično!) 
padla v vodo, saj je teren ob reki Pivki ne le poplavno območje, ampak spada 
tudi pod Naturo 2000 – zato veljajo zanj posebni režimi. 

Življenje sredi narave pač terja spoštljiv in odgovoren odnos do nje. Na 
srečo se tega nekateri dobro zavedajo. Družina Pavlin z Razdrtega je prav 
ta mesec prejela Zeleni ključ za vodilni standard odličnosti na področju 
trajnostnega delovanja v turizmu. In čeprav se nam včasih zdi, da proti 
velikim igralcem ne moremo nič, lahko tudi z malimi dejanji delamo velike 
korake okoljske odgovornosti. Namesto da tečemo v Primark po nove cu-
nje za par evrov, lahko počakamo na izmenjavo rabljenih oblačil; namesto 
španskih lahko kupujemo ekološke jagode pri lokalnem kmetu in se, če se 
le da, peljemo s kolesom, namesto z avtomobilom. Če ga nimamo, si ga 
bomo v Postojni lahko kmalu tudi izposodili. 

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.
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tEMA MEsECA

Moja občina

»Moja občina«

Participatorni proračun omogoča članom lokal-
ne skupnosti odločanje o porabi proračunskih 
sredstev. Mehanizem vzpostavlja komunikacijo 
med Občino in občani in prenaša del odločanja 
o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. 
Občani tako prepoznavajo probleme in predla-
gajo rešitve ter pri glasovanju izbirajo med po-
danimi predlogi. Model, katerega začetki segajo 
v začetek 90. let, ko so ga prvič uvedli v Braziliji, 
je v mednarodni praksi že dobro preizkušen. V 
skoraj treh desetletjih se je izkazal kot učinkovit 
način upravljanja z delom javnega denarja. Kraji 
s participatornim proračunom se lahko pohva-
lijo s hitrejšim gospodarskim razvojem, enako-
mernejšo in trajnostno naravnano rastjo, višjo 
kakovostjo življenja in bolj zadovoljnimi občani. 
Poveča se transparentnost porabe javnih sred-
stev in okrepi zaupanje prebivalcev v demokra-
tični sistem. 

Vpliv participatornega proračuna na skupnost 
je odvisen tako od višine sredstev, ki so obča-
nom na voljo, kot od kakovosti izvedbe. Ta mora 
temeljiti na dolgoročnosti, transparentnosti, 
vključenosti in dostopnosti informacij. Proračun 

mora biti zasnovan kot trajni mehanizem sou-
pravljanja, dostopen vsem občanom. Pri njih je 
treba doseči trdno zaupanje, kar je ključno za 
zadostno udeležbo. Pomemben je tudi čim bolj-
ši dostop do bistvenih informacij. 

Izvedba v štirih fazah

Participatorni proračun Občine Postojna za leti 
2020 in 2021 predvideva po 100 tisoč evrov za 
vsako leto; zaradi lažje komunikacije se bo izva-
jal pod imenom Moja občina. Izpeljati ga name-
ravajo v štirih fazah – v prvih treh teče postopek 
posvetovanja z občani, četrta faza vključuje že 
konkretno izvedbo izbranih projektov. 

Predloge projektov, ki morajo ustrezati določe-
nim kriterijem, bodo občani lahko podali med 2. 
in 27. septembrom letos. V tej fazi bodo hkrati po-
tekale tudi javne predstavitve in razprave obča-
nov v njihovih skupnostih. Evalvacija predlogov 
sodi v drugo fazo, ta bo trajala od 30. septembra 
do 7. oktobra. Delovna skupina za participatorni 
proračun bo takrat pregledala vse predloge in iz-
ločila tiste, ki ne bodo ustrezali kriterijem. Oce-
nila bo tudi predviden strošek izvedbe posame-
znih predlogov. Tretja faza nastopi 20. oktobra, 

ko bodo občani odločali o predlogih. Na podlagi 
njihovega glasovanja bo oblikovana prioritetna 
lista – od tistih z največ predlogi navzdol, do-
kler ne bo skupna vrednost projektov zapolnila 
predvidenega finančnega okvira. Ko bo sprejet 
proračun za posamezno leto, bodo izbrani pro-
jekti izpeljani na enak način kot ostali občinski 
projekti. 

Območja izvajanja 

Delovna skupina je občino razdelila na 4 obmo-
čja. Na njih bodo zbirali predloge, za katere bodo 
kasneje glasovali prebivalci posameznih skupin. 
Za območje Postojna – to vključuje tudi Staro 
vas, Veliki Otok in Zagon – je predvidenih vsa-
ko leto 65 tisoč evrov, za ostala tri območja pa 
po 45 tisočakov. Območje Planine in Studene-
ga vključuje poleg teh dveh naselij tudi Belsko, 
Bukovje, Gorenje, Liplje, Lohačo, Predjamo in 
Strmco; območje Prestranek obsega poleg tega 
kraja še Grobišče, Koče, Matenjo vas, Orehek, 
Rakitnik, Slavino in Žeje; v skupini Hruševje 
so poleg tega še naselja Brezje pod Nanosom, 
Dilce, Goriče, Hrašče, Hrenovice, Landol, Mala 
Brda, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto, 
Sajevče, Slavinje, Strane, Studenec, Šmihel pod 
Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko. 

Vsa gospodinjstva bodo pred začetkom zbiranja 
predlogov prejela letak z obrazložitvijo projekta 
Moja občina. V prvem tednu septembra pa bo v 
vsakem od štirih območij vsaj ena javna pred-
stavitev z delavnico. Na njej bodo občane spod-
budili k razpravljanju o potrebah v skupnosti. 

Občanke in občani Občine Postojna bomo letos prvič soodločali o porabi dela proračunskega de-
narja. Tako imenovani participatorni proračun je pri nas novost, a ga v svetu poznajo že skoraj tri de-
setletja. Nov sistem izbire nekaterih investicij naj bi izboljšal kakovost življenja v mestu in na vaseh, 
saj občani sami najbolje vemo, kaj najbolj potrebujemo. Kjer je delež proračuna, o katerem odločajo 
prebivalci, večji, so tudi rezultati boljši, kažejo raziskave. Postojnska občina bo za participatorni pro-
račun namenila v naslednjih dveh letih 200 tisoč evrov. Med predlogi, ki jih bodo na Občini zbirali v 
septembru, bomo odločali na glasovanju 20. oktobra. 

4

J u n i j  2 0 1 9



Izbira in oddaja predlogov

Investicije lahko predlagajo vsi občani s stalnim prebivali-
ščem v Občini Postojna, starejši od 15 let. Kriteriji za izbi-
ro predlogov dopuščajo kreativnost in svobodo občanov, 
hkrati pa zagotavljajo zakonitost, izvedljivost, finančno 
vzdržnost in javni interes. Projekti morajo biti skladni z za-
konodajo in v pristojnosti Občine Postojna ter namenjeni 
splošni javni uporabi. V poštev ne pridejo predlogi, ki so 
že uvrščeni v proračun ali načrt razvojnih programov ali 
jih je občina v zadnjih 5 letih že sofinancirala. Vrednost 
projektov, ki morajo biti umeščeni znotraj enega od šti-
rih območij občine, ne sme biti manjša od dva in višja 
od osem tisoč evrov, izvedljivi pa morajo biti v naslednjih 
dveh letih. 

Predloge bo mogoče oddati na posebnem obrazcu – na 
voljo bo na občinski spletni strani ter v vložišču Obči-
ne in na sedežih Krajevnih skupnosti; tam jih bodo tudi 
sprejemali. Možno jih bo tudi poslati na naslov Občine ali 
elektronsko na mojaobcina@postojna.si in preko spletne 
aplikacije Your priorities. Tam bodo zaradi zagotavljanja 
transparentnosti in informiranosti občanov ažurno na vpo-
gled vsi prispeli predlogi. 

Vrednotenje predlogov

Vse predloge bo najprej preučila delovna skupina v sode-
lovanju z občinskimi strokovnimi službami. Preverila bo 
njihovo skladnost s kriteriji in izločila neustrezne. Če bodo 
potrebni le manjši popravki, bo stopila v stik s predlagate-
lji. Javna obrazložitev izločenih predlogov bo objavljena v 
spletni aplikaciji. V tej fazi bodo vsi predlogi tudi finančno 
ovrednoteni. 

Glasovanje kot na volitvah

Predvideni datum glasovanja je 20. oktober, predčasno 
glasovanje bo mogoče 17. oktobra od 17. do 19. ure. Za 
predloge bodo lahko glasovali vsi občani, stari vsaj 15 
let. Glasove bo možno oddati samo osebno na 24 loka-
cijah. Vsak občan bo na glasovnici obkrožil projektne pre-
dloge za območje, kjer ima stalno prebivališče. Izbrati bo 
moral tri predloge, a največ enega za posamezno naselje. 
Glasovnice, na katerih ne bodo označeni vsaj trije projekti, 
bodo neveljavne. 
Rezultate glasovanja bo obravnavala delovna skupina, ki bo 
predloge z največ glasovi uvrstila v predlog proračuna tako, 
da bo finančni okvir čim bolj zapolnjen. V vsakem od štirih 
opredeljenih območij bodo financirani projekti v skupni vi-
šini, ki je določena za posamezno območje. 

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: Foto Atelje Postojna.

Participatorni proračun omogoča 
članom lokalne skupnosti odločanje 
o porabi proračunskih sredstev.

Ali boste izkoristili možnost soodločanja 
pri porabi občinskih sredstev?

Mateja Poljšak, Veliko Ubeljsko: Zdi se mi vzpodbudno, 
da bomo z glasovanjem lahko vsi odločali o pravičnejšem 
razporejanju občinskega proračunskega denarja. Marsi-
katera spregledana želja bo dobila z novim načinom mo-
žnost realizacije. Kolikor mi je poznano, so v občinah po 
Sloveniji, ki so že uvedle to noviteto, z rezultati zadovoljni. 
Prvič bo dana pravica do glasovanja tudi mladoletnikom 
od 15. leta dalje, kar je mogoče pomembna sprememba, 

saj je udeležba mladine na ostalih volitvah zelo nizka. Tako se bodo lažje vključili 
v kreacijo svojih predlogov, ki jih starejši večkrat označijo za nepotrebne. Javna 
prioriteta vsekakor prinaša v sistem delitve občinskega proračuna več pravič-
nosti.

Nika Rot, Studeno: Vsekakor bom izkoristila dano pri-
ložnost. Z uvedbo participatornega načina razporejanja 
denarnih sredstev iz občinskega proračuna je vsem dana 
možnost, da neposredno vplivajo na izpeljavo točno do-
ločenega projekta. Vsak, ki ne bo sodeloval na volitvah, 
bo težko kritiziral po njegovem mnenju manj potrebne 
investicije, ker je imel možnost soodločanja. Verjamem, 
da bo ta način nekoliko dvignil zainteresiranost krajanov 

za aktivnosti v svojem okraju in jih medsebojno povezal v istih vizijah. Nekoliko 
poznam podobne, že vpeljane pobude na Vipavskem. Splošno gledano so bile 
sprejete z odobravanjem in zadovoljstvom. 

Damjan Cvetanoski, Prestranek: Menim, da bi se ta de-
nar lahko dobro vložil v športne namene tako v Postojni 
kot na Prestranku. Kot prvo vidim, da bi se uredil nakup 
nekdanje črpalke za postojnsko skate igrišče Boldrider, 
ker si dolgoletna ekipa prizadevnih fantov to res zasluži, 
saj so vanj vložili veliko svojega denarja, prostovoljnega 
dela in truda. Predlagam, da se na Prestranku obnovijo 
igrišča za košarko in nogomet, saj so že dotrajana. Če ho-

čemo normalno igrati košarko, moramo z lastnimi sredstvi kupovati mrežice 
za koš. Lahko bi se najelo čez zimo (vsaj dva- ali trikrat na teden) kakšno telo-
vadnico, da bi se lahko mladina, ki nima ravno denarja za vse krožke, ukvarjala 
s športom, namesto da se potika naokrog brez motivacije in ciljev. Tako mladi 
ne bi čikali vsepovsod, metali petard in razmišljali o neumnostih. V Postojni bi 
bilo dobro zgraditi objekte, ki bi bili brezplačni za različne aktivnosti, ustvarjalne 
vsebine in druženje vseh generacij. Dobrodošel bo seveda bazen, vendar bo 
imel vstopnino.

Mirjana Batis - Mea, Postojna: Z velikim veseljem poz-
dravljam idejo participativnega proračuna, da se bo v naši 
občini realiziral v prihodnjih letih. Verjamem, da bo sode-
lovanje občanov obrodilo zasnove in izvedene projekte, 
ki bodo mesto prikazali v doslej čisto neznani luči. Zase 
in za svoje kolege pa vidim iz tega naslova več priložno-
sti za realizacijo različnih umetniških projektov, v katerih 
bomo lahko udejanjili svoje vizije in ideje na raznovrstnih 

področjih kulture. S konkretizacijo umetniških zamisli bomo prispevali k novi, 
bolj enoviti podobi mesta, posledično pa k njenemu kulturnemu izobraževanju, 
lažjemu razumevanju naše kulturne dediščine, zavedanju o njenem pomenu, 
rasti ter nenehnem razvoju kulture in njeni nujni komunikaciji z občinstvom.  

AnkEtA
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TD Pudgura in PGD 
Studeno z roko v roki

Turistično društvo Pudgura (TD) praznuje 
20-letnico delovanja. Za slovesno odprtje pri-
reditev te sezone je povabilo 7. junija v goste 
pod kozolec toplar v Belskem člane KŠD Šator 
iz Štorij. Naslednji dan pa je obiskovalce nav-
dušilo tekmovanje starih ročnih.

DogoDki

Veselje PGD Razdrto ob 
jubileju

»Gasilsko društvo, večkrat imenovano tudi gasil-
ska straža, ima namen v redu in skupno delovati 
pri nevarnosti požara ter v slučaju povodnji ali 
druge nezgode braniti življenje in premoženje 
hrenoviške občine in v vaseh sosednjih občin.« 
Tako je citiral predsednik PGD Razdrto Andrej 
Zadnik odlomek iz pravilnika in zaveze domače-
ga gasilskega društva, ustanovljenega leta 1899 
(pred 120-imi leti). Zaključil je z mislijo, da so tej 
zavezi ostali zvesti do današnjega dne.

Slovesna prireditev ob častitljivem jubileju je 
potekala 15. junija pred gasilskim domom na 
Razdrtem. Oblikovalka programa Ana Božič je s 
pomočjo Saše Crnobrnič zasnovala mladostno 
prireditev, katere nosilci so bili otroci. Z igrami so 
prikazali zgodovino domačega gasilskega dru-
štva. S svojimi razstavljenimi priložnostnimi gra-
fičnimi upodobitvami, ki so nastale v zimskem 
času, so obogatili scenografijo in vabila za jubi-
lejno prireditev. Orkestrček, sestavljen iz vaških 
otrok, ki obiskujejo Glasbeno šolo Postojna, ni 
edini glasbeno popestril dogajanje. Uvodoma je 
Postojnska godba 1808 (ta deluje že od Napo-
leonovih časov, ko je njegova vojska ravno na 
Razdrtem bila pomembne bitke) zaigrala himno. 
Domačine je s pesmijo navdušil MPZ Domorod-
ci – večinoma člani društva. Ob visokem jubile-

Gledališka sekcija KŠD Šator Štorje - Kraški kome-
dijanti se je predstavila s komedijo Bejži zlodej, 
baba gre. Veseloigra, s katero navdušujejo ob-
činstvo že deseto leto, je avtorsko predelana in 
razširjena kraška štorija iz istoimenskega zborni-
ka Danijele Kocman in Jelke Hadalin iz začetka 
devetdesetih let. Bojan Podgoršek jo je predelal 
in v njej odigral eno glavnih vlog – vaškega žu-
pnika. Ta skuša spokoriti kraški neugnani klepe-
tulji in njuna žejna moža. S predstavo so navdu-

šili in nasmejali številno publiko. Po prireditvi 
so članice društva postregle s podgurskimi 
štruklji. Ti so prepričali tudi najzahtevnejše 
sladokusce. 

V soboto popoldne pa sta TD Pudgura in 
PGD Studeno pri toplarju priredila tekmova-
nje starih ročnih brizgaln. Na tem prizorišču 
so izvedli studenski gasilci z glavnim stroj-
nikom in pobudnikom Brankom Brdajsom 
tekmovanje te vrste prvič. Uvodoma je pred-
sednica PGD Studeno Klara Klemen pozdra-
vila sedem tekmovalnih ekip, med njimi so 
tri zastopale PGD Studeno. Največji aplavz je 
požela domača ekipa članic. Bolj kot rezultati 
sta pomembna obujanje spomina in pogled 
na lepo obnovljene, delujoče stare brizgal-
ne. Pri ocenjevanju izvedbe vaje se dodatno 
točkujejo tudi starost brizgalne, izvirnost ga-
silske opreme (čelad, pasov, oblek, škornjev) 
in seveda povprečna starost tekmovalcev. Ta 
je bila v nekaterih ekipah na zavidljivo visoki 
ravni. Enako lahko zapišemo tudi za izvedbo 
celotne prireditve.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: Valter Leban.

ju je pred mikrofon stopilo več govorcev: župan 
občine Postojna Igor Marentič, namestnik po-
veljnika GZS Darko Muhič, poveljnik regijskega 
štaba CZ za Notranjsko regijo Sandi Curk in 
predsednik KS Razdrto Boštjan Blažek.

Občinstvo je zvedelo, kako dobro je usposoblje-
no PGD Razdrto za posredovanje ob različnih 
izrednih dogodkih, med njimi prednjačijo za-
dnja leta intervencijska posredovanja na hitri ce-
sti Razdrto–Vipava. Lani so posredovali 14-krat. 
Razpolagajo z ustrezno gasilsko opremo, dvema 
interventnima voziloma, najbolj pa so ponosni 
na doma projektirano gasilsko poslopje – v njem 
je tudi kulturni dom. S posebnim ponosom in 

z zadovoljstvom sledijo uspehom in številčnosti 
mladih gasilcev, saj so se letos tri ekipe uvrstile 
na državno tekmovanje v gasilskih veščinah in 
gasilski orientaciji. Smernice za naprej so začr-
tane, cilji dosegljivi in jasni. Dva med njimi jih 
čakata v naslednjih treh letih – pridobitev novih 
gasilskih vozil v skladu s srednjeročnim progra-
mom opremljanja PGD v občini Postojna.

Gasilci pogasijo vse – tudi žejo in lakoto. Če se 
jim pridruži še ansambel Lisjaki, potem dobimo 
gasilsko veselico. Ta se vedno konča »jutri«.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: Foto Atelje 

Postojna.

Uigrana ekipa članic PGD Studeno.

Izkušeni gasilci in podmladek so poroštvo za smelo pot v novo desetletje PGD Razdrto.
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Zakon o Malnih bo  
v državni zbor vložila 
vlada

Sredi junija se je izkazalo, da zakona o zavarova-
nju vodnega vira Malni ne bosta vložila postojn-
ska poslanca Zvone Černač (SDS) in Robert Pavčič 
(LMŠ), marveč vlada. Takšen dogovor sta z vlado 
dosegla poslanec Robert Pavšič in občinsko vod-
stvo, predstavili pa so ga 14. junija na novinarski 
konferenci v Postojni. Udeležil se je je tudi mini-
ster za okolje Simon Zajc.

Občina Postojna je lani sama začela pripravlja-
ti zakon o zavarovanju vodnega vira Malni. Na 
nujnost zaščite vodnih virov, ki se stekajo v zaje-
tje Malni, je namreč opozarjala že dolgo. Vendar 
vlada v več kot poldrugem desetletju ni pripravi-
la uredbe o vodovarstvenem območju, s katero 
bi zaščitila osrednji vodni vir za postojnsko in 
pivško občino. Občina Postojna je predlog zako-
na pripravila v sodelovanju z Inštitutom za javno 
upravo in Inštitutom za raziskovanje krasa SAZU 
iz Postojne, je pojasnil župan Igor Marentič. 
Najprej je Občina nameravala zakon vložiti v dr-
žavni zbor ob podpori ljudske iniciative, za kar bi 
potrebovala pet tisoč podpisov volivcev. Civilna 
iniciativa je glas ljudstva glede nevarnosti, ki jih 
za vodne vire na Postojnskem in Pivškem pred-
stavljajo vojaške aktivnosti na Počku. Na majski 
seji občinskega sveta sta se poslanca in občinska 

AktUAlno

Bo postojnski vodni vir 
Malni varoval zakon?

Postojnski občinski svetniki so se na redni 
majski seji seznanili s predlogom zakona o 
zavarovanju vodnega vira Malni, iz katerega 
se namreč s pitno vodo oskrbuje 22 tisoč ob-
čanov Postojne in Pivke. Sklenili so, da bodo 
v sedmih dneh podali še pisne pripombe in 
predloge, oba postojnska poslanca pa sta se 
zavezala, da bosta predlog zakona skupaj vlo-
žila v zakonodajni postopek v DZ. 

Država v 17 letih – toliko časa je minilo od 
zakonske podlage – še vedno ni pripravila 
ustrezne uredbe, so ugotavljali razpravljav-
ci. Vodni viri na tem območju tako še naprej 
ostajajo nezavarovani pred onesnaževanjem 
in drugimi vrstami obremenjevanja, kar bi 
lahko v prihodnje vplivalo na zdravstveno 
ustreznost vode ali na njeno količino. Gro-
žnjo za vodne vire predstavljajo predvsem 
vojaške aktivnosti na vadišču Slovenske voj-
ske na Počku.

Župan Marentič je opozoril, da ne gre za zakon, 
ki bi zaprl vadišče na Počku, ampak za zakon, ki 
bi zavaroval vodne vire.

Černač in Pavšič z zakonom 
družno v državni zbor

Zvonko Černač (SDS) je v razpravi uvodoma 
opozoril, da ni predlagateljica zakonov Obči-
na; to so vlada, poslanci, državni svet ali 5000 
volivcev. Prav tako Občina nima pristojnosti za 
sprejemanje predlaganih sklepov. »Vprašanje 
procedure in postopkov je v drugem planu. Po-
membneje je, da občinski svet doseže konsenz 
o pomembnosti vodnega vira in da je edini one-
snaževalec vojska. Zakon je pripravljen za javno 
obravnavo in zakonodajni postopek. S kolegom 
Černačem ga lahko jutri vloživa v zakonodajni 
postopek,« je dejal Robert Pavšič (LMŠ), svetnik 
Liste Mi znamo, in požel odobravanje svetni-
kov. 

Oba svetnika, Zvonko Černač in Robert Pavšič – 
hkrati tudi poslanca v državnem zboru, sta prese-
gla politična nesoglasja in obljubila, da bosta vlo-

svetnika Zvone Černač (SDS) in Robert Pavčič 
(LMŠ, v občinski svet izvoljen z liste Mi znamo) 
zavezala k skupni vložitvi zakona v državni zbor. 
Po zadnjih dogovorih to ne bo potrebno, ker bo 
zakon vložila vlada.

Poslanec LMŠ Robert Pavšič je izpostavil Čer-
načevo pripravljenost, da skupaj vložita predlog 
zakona v postopek. Hkrati je izrazil zadovoljstvo, 
da se je uspel dogovoriti z vlado: »Prepričan 
sem, da je mnogo bolje, da ga vloži vlada in to je 
vlada tudi prepoznala. To pomeni, da bo predlog 
zakona depolitiziran in bo tako postal popolno-
ma strokovno vprašanje,” je poudaril Pavšič.

Minister Simon Zajc je povedal, da imajo na 
ministrstvu že pripravljeno tudi uredbo o vodo-
varstvenem območju, in jo bodo v kratkem dali 
v javno obravnavo. Pri sprejemanju državnega 
prostorskega načrta za osrednje vojaško vadi-

žila zakon v zakonodajni postopek skupaj. »Ne 
gre za politično pripadnost, ampak za interese 
ljudi. Treba je ubrati proceduro, ki bo najhitreje 
pripeljala do cilja,« je dejal Zvone Černač. Ro-
bert Pavšič pa je poudaril, da je »izpostavljeno 
vprašanje, pri katerem je politika popolnoma 
nepomembna. Gre za zdravje ljudi.« 

Participatorni proračun in 
stavbna pravica na objektu 
bolnišnice

Sicer so svetniki na majski seji med drugim 
soglasno potrdili sklep o izvedbi participator-
nega proračuna za prihodnji dve leti v sku-
pnem znesku 200.000 evrov. Za leti 2020 in 
2021 bodo tako Postojnčani prvič sami lahko 
predlagali, kako porabiti omenjena sredstva. 
Soglašali so tudi z ustanovitvijo stavbne pra-
vice na objektu Bolnišnice Postojna. Ta je v 
javnem interesu, saj se ustanavlja z name-
nom dograditve oziroma vzdrževanja javne-
ga objekta na področju zdravstva. 

Blanka Markovič Kocen

šče pa bodo za razliko od prejšnjega postopka 
zahtevali tudi celovito presojo vplivov na okolje. 
Minister želi, da bi bila uredba sprejeta in zakon 
ne bi bil potreben. Sicer pa naj bi zakon po javni 
obravnavi in usklajevanju prišel v državni zbor 
jeseni.

Župan Igor Marentič meni, da potrebujemo za-
kon in uredbo ter si želi, da bi bilo to pereče po-
dročje zakonsko urejeno še v letošnjem letu. Za-
kon bo poleg splošnega vodovarstvenega režima 
na območju, ki obsega tudi vadišče Poček, dolo-
čil še izvedbo celovite presoje vplivov na okolje 
in način izvajanja stalnega monitoringa stanja 
podzemne vode na vodovarstvenem območju 
ter monitoring stanja tal. Zakon bo določal tudi 
obveznosti države glede sanacije onesnaženih 
delov območja vadišča Slovenske vojske.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Valter Leban.

Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve prosti desni) župan Igor Marentič, minister za 
okolje Simon Zajc, poslanec LMŠ Robert Pavšič in podžupan Andrej Berginc. 
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Stanovalci Kosovelove bodo vztrajali 
do konca

Življenje ob Kosovelovi ulici (ta je po preureditvi centra Postojne pred desetle-
tjem postala glavna turistična vpadnica) je postalo po pričevanjih stanovalcev 
neznosno. Hiše se ob neštetih mimo vozečih vozilih tresejo, asfalt poka, pod-
laga se poseda, hrup je neznosen, prezračevanje nemogoče. Cesta ne zdrži 
takšnega prometa, avtobusi in tovornjaki na poti v industrijsko cono v Veli-
kem Otoku in žago v Belskem se na ozki cesti le s težavo srečujejo, pozimi se 
promet pogosto ustavi. Prošnje občanov doslej niso bile (u)slišane, zato so se 
povezali v Civilno iniciativo (CI) in županu v maju uradno predstavili zahteve. 
Ker s podanimi rešitvami niso zadovoljni, so napovedali ostrejše ukrepe. Prvi 
bo 29. junija, ko bodo med 11. in 12. uro protestno prehajali cesto. 

AktUAlno

Donacije zagotavljajo še bolj 
kakovostno delo

Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna se je 1. junija iz-
tekel rok za opravljanje storitev Oploditve z biomedicinsko pomočjo 
(OBMP) na nadomestni lokaciji v Ljubljani. Pogodbo so sicer uspeli po-
daljšati, a s tem problem seveda še zdaleč ni rešen. Prenos stavbne pra-
vice z Občine Postojna na Ministrstvo za zdravje – postojnski svetniki 
so ga potrdili na zadnji seji – pa bo slednjemu vsaj omogočil financi-
ranje investicije za gradnjo prizidka in ureditev laboratorija za OBMP v 
matični stavbi. 

»Stanje ni samo neprijetno, pač pa 
tudi zelo nevarno,« so opozorili 
na nedavni novinarski konferenci. 
Mnogi vozniki kljub strogi omejitvi 
še vedno vozijo prehitro, od klavni-
ce do Jamske ceste pa sploh ni pre-
hoda za pešce. Ti so v nevarnosti 
tudi na mostu nad Vilharjevo ulico. 
Tam je cesta najožja, kolesarji tve-
gajo z vožnjo po pločniku ali cesti-
šču brez kolesarske steze. Avtobusi 
in tovornjaki pozimi ne uspejo pre-
voziti klančin in blokirajo promet, 
pločniki so zaradi spluženega sne-
ga neprehodni. V turistični sezoni, 
ko je promet najgostejši, stanovalci 
včasih ne morejo do svojih domov, 
dostop z avtomobilom na cesto je 
nemogoč. »Kaj pa če se tukaj kaj 

zgodi?« se sprašujejo in upajo, da 
ne bo treba čakati na nesrečo, pre-
den se bo kaj premaknilo. 

Občinsko vodstvo problematiko 
dobro pozna, a želene rešitve ob-
čanom doslej ni ponudilo. Zato so ti 
ustanovili Civilno iniciativo in v maju 
predstavili zahteve županu Igorju 
Marentiču. Postavili so rok, v kate-
rem naj bi župan s sodelavci preučil 
možnost enosmerne ureditve pro-
meta in zagotovil sanacijo asfalta. 
Dolgoročno pa od njega pričakujejo 
izgradnjo nove ceste mimo klavnice 
proti Postojnski jami. 
»To bi bila edina trajna rešitev,« je 
na novinarski konferenci poudaril 
predstavnik CI Andrej Matičič. 

Sklicuje se na OPPN iz leta 2009, 
vanj je prejšnja občinska oblast 
umestila cesto mimo klavnice proti 
Postojnski jami. Stanovalci vztra-
jajo pri tej rešitvi, čeprav je župan 
že večkrat pojasnil, da ni več ure-
sničljiva. Omenjeno območje je na-
mreč poplavno, zato zakon o pro-
storskem načrtovanju iz leta 2011 
gradnje tam ne dovoljuje. Varuje pa 
ga tudi poseben naravovarstveni 
režim Nature 2000. 

Župan je napovedal, da bo Občina 
naročila izdelavo prometne študije. 
Proučila bo možnost ureditve pred-
nostne ceste s Kosovelove na Jam-
sko cesto, pa tudi morebitno ure-

ditev enosmernega prometa skozi 
center mesta. Zadnja možnost je 
po njegovem mnenju zaradi pre-
majhnega radija zavojev ob Hotelu 
Kras in dostopa na Titovo cesto si-
cer težko izvedljiva. Obljubil je tudi 
postavitev stacionarnega radarja. 

Vse našteto pa ni potolažilo stano-
valcev, ampak nameravajo vztrajati. 
»Ukrepali bodo šele, ko bodo vide-
li, da mislimo resno,« meni Vladi-
mir Slejko iz CI. »Če ne bodo oni, 
bomo mi. Borili se bomo do konca. 
Za celo mesto je dobro, da takoj do-
bimo to cesto,« je prepričan.

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan. 

Stanovalci Kosovelove ulice so nezadovoljni zaradi posledic 
množičnega prometa na njej.

Dean Žigon iz podjetja Telekom Slovenije je direktorju postojnske 
porodnišnice Aleksandru Merlu predal CTG aparat. 

Kot je povedal predsednik sveta 
zavoda Uroš Petohleb, pogod-
ba za delo v Zdravstvenem cen-
tru Dravlje zdaj velja do konca 
naslednjega leta. Znano je tudi, 
da je postojnska bolnišnica v 
občinski lasti, zato država kot iz-
vajalka programa po zakonu va-
njo ne sme vlagati. S prihodom 
novega ministra za zdravje se je 
situacija spremenila. »Očitno je 

opcija s podelitvijo stavbne pravice 
ministrstvo zadovoljila. V prejšnjih 
pogajanjih na to možnost ni prista-
lo,« zadovoljno ugotavlja Petohleb. 
Ob tem pa opozarja, da so zdaj 
na vrsti pogajanja za sredstva za 
izgradnjo prizidka ter ureditev la-
boratorija, lekarne in dodatnih pro-
storov. Kot ocenjuje, bi potrebovali 
vsaj milijon evrov. 
Za kakovostno delo v bolnišnici so 

nujne tudi sodobne naprave, a jim 
zanje pogosto zmanjka denarja. 
Zato so hvaležni donatorjem, kot je 
podjetje Telekom Slovenije. To je 
v okviru projekta Slojenčki podari-
lo ta mesec prvi CTG aparat prav 
postojnski porodnišnici. Z njegovo 
pomočjo bodo lahko zdravniki na-

tančno spremljali delovanje plo-
dovega srca in aktivnosti mater-
nice, kar je zelo pomembno za 
pravilno vodenje nosečnosti in 
poroda. 

Besedilo in fotografija:  

Mateja Jordan.
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AktUAlno

Župani občin Postojna, Pivka, 
Divača in Ilirska Bistrica na se-
stanku julija 2011 niso uspeli 
doseči soglasja o umestitvi trase 
avtocestne povezave proti Jelša-
nam, pač pa so se poenotili, da 
od države zahtevajo pospešeno 
gradnjo obvoznic Ilirska Bistrica, 
Pivka in Postojna. Postojnski ob-

Obvoznica ali avtocesta?

Župan Igor Marentič je na podlagi zahteve sedmih svetnikov na čelu s 
prvopodpisanim Zvonetom Černačem (SDS) sklical 1. izredno sejo občin-
skega sveta. Tako so svetniki 12. junija razpravljali o (ne)umestitvi avtoce-
ste proti Jelšanam na področje postojnske občine oziroma o obvoznici, 
ki bi Rakitnik, Matenjo vas in Prestranek razbremenila gostega tovornega 
in osebnega prometa. Svetniki so ugotovili, da sklep iz aprila 2011, ki na-
mesto gradnje avtoceste podpira gradnjo obvoznice, še vedno velja in 
ga tudi na aktualni izredni seji niso preklicali. Vendar na drugi strani niso 
pritrdili predlogu pod zahtevo za sklic izredne seje podpisanih svetnikov, 
da župan pospeši umestitev in gradnjo obvoznice. Sprejeli so le sklep, da 
jih mora župan obveščati o reševanju te problematike.

činski svet je takrat sprejel sklep, da 
občina Postojna nasprotuje ume-
stitvi avtocestne povezave na svoje 
območje in se zavzema za pospe-
šeno gradnjo obvoznice Rakitnik, 
Matenja vas in Prestranek.

Predlagatelji junijske izredne seje 
(Zvone Černač, Viktorija Kuka-

nja, Pavel Švara, Tamara Bizjak, 
Andrej Smerdu, Anita Knez in Tea 
Konrad) so v svoji obrazložitvi na-
vedli, da ta sklep občinskega sveta 
iz leta 2011 ni bil nikoli preklican. 
Po navedbah predlagateljev sklica 
izredne seje je javnost razburila 
županova izjava v začetku leto-
šnjega leta, da se osebno zavzema 
za novo različico trase avtoceste 
od Postojne proti Jelšanam in za 
priključek pri Hruševju. Župan naj 
bi tako pošiljal državi drugačna sta-
lišča od uradno sprejetih. 

Zapisali so tudi, da se tako v ilir-
skobistriški kot v pivški občini gra-
di obvoznica, medtem ko je bilo 
v postojnski občini v zvezi s tem 
zadnje dejanje pred šestimi leti, 
ko sta takratni župan Jernej Verbič 
in takratni minister Zvone Černač 
podpisala Protokol za izgradnjo 
obvoznice. Župan Igor Marentič je 

na izredni seji zavrnil v gradivu 
zapisane navedbe o tem, da krši 
sklep občinskega sveta. Pojasnil 
je, da je to njegovo osebno raz-
mišljanje in naglasil, da se bo za-
vzemal za prebivalcem najmanj 
škodljivo različico odseka avto-
ceste proti Jelšanam, rešitve pa 
iskal v dogovoru s strokovnjaki. 
Sklic izredne seje je označil za 
populističen in nepotreben.

Umestitev avtoceste proti med-
narodnemu mejnemu prehodu 
Jelšane je v rokah države, kar so 
v razpravi izpostavili tudi neka-
teri svetniki. Na zahtevo ministr-
stva je morala Občina Postojna 
leta 2016 izvzeti iz občinskega 
prostorskega načrta takratni pre-
dlog obvoznice, ker bi se prekri-
vala s traso avtoceste.

Ester Fidel

Novo gasilsko vozilo je gasilcem iz PGD Hruševje simbolično predal 
župan Igor Marentič.

Novo vozilo za PGD Hruševje

Gasilci PGD Hruševje so se na prvo junijsko soboto razveselili nove-
ga vozila. Na prireditvi Pozdrav poletju v Hruševju jim ga je simbo-
lično predal župan Igor Marentič.

Na voljo bodo tudi električna 
kolesa

Septembra bo v Postojni zaživel sistem izposoje koles, namenjen 
tako domačinom kot turistom. Na šestih parkiriščih bo na voljo 32 
mehanskih in prav toliko električnih koles. Občina Postojna jih je na-
bavila v okviru projekta POSbikes. Polovico sredstev od 290 tisoč 
evrov vrednega projekta je pridobila na 3. Javnem razpisu za sofi-
nanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, da bi občane spodbudil k 
uporabi okolju prijaznejših oblik prevoza. 

Kot je povedala koordinatorica projekta Maja Piškur, bodo kolesa 
dopolnjevala javni prevoz na razdaljah, ki so prekratke za avtobus 
Furman in hkrati predolge ali/in neprivlačne za hojo. Komunikacij-
ske postaje bodo postavljene pri TIC-u, Zdravstvenem domu, pošti 
in na železniški postaji ter v Kidričevem naselju in na Pivški ulici. 
Pred uporabo koles se bo treba registrirati. »To bo mogoče preko 
telefona, spleta ali terminalov na parkiriščih. Določena bo minimal-
na letna naročnina, vsakdo pa bo pol ure lahko kolesaril brezplač-
no,« je pojasnila Piškurjeva. Kot je napovedala, bodo začeli urejati 
infrastrukturo konec julija, sistem izposoje bo zaživel z novim šol-
skim letom. 

Na Občini so prepričani, da bo projekt spodbudil razvoj kolesarje-
nja in izboljšali se bodo tudi pogoji za kolesarje. Računajo še, da se 
bo tako zmanjšal motoriziran promet v mestu, kar bo pripomoglo k 
zmanjšanju prometnih zastojev in hrupa v mestnem jedru ter izbolj-
šanju zraka in s tem dvigu kakovosti bivanja za občane in obiskoval-
ce mesta Postojna. 

Mateja Jordan

Župan Igor Marentič, Toni Muhič iz PGD Hruševje in Valter Lozar 
iz podjetja EURO GV so v lanskem novembru podpisali pogodbo 
o dobavi novega vozila, primernega predvsem za gašenje gozdnih 
požarov, pa tudi za intervencije ob naravnih ali prometnih nesrečah. 
PGD Hruševje je novo vozilo dobilo v začetku junija.

123 let staro Prostovoljno gasilsko društvo Hruševje povezuje danes 
146 članov in članic in je med najbolj aktivnimi gasilskimi društvi na 
Postojnskem.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Foto Atelje Postojna.
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V Postojno ga je 
pripeljala ljubezen:  
Dan Zhu

“Jih je veliko?” se je začudil moj prvi sogovornik, 
ko sem mu predstavil novo rubriko Postojnske-
ga prepiha. V naši občini je res kar nekaj prišle-
kov, ki so si prav ta kotiček Slovenije izbrali za 
svoje bivališče. Nekateri so že tako del našega 
vsakdana, da jih sploh nimamo za tujce. Nje-
ga običajno opišejo v novinarskih člankih kot 
enega najbolj priznanih violinistov na medna-
rodnem prizorišču. Ker je pogosto na poti, bi 
lahko dejali, da je kar svet njegov dom. Prihaja 
iz Pekinga, a se je ustalil v naši mali Postojni. 
Ime mu je Dan Zhu. Uspeli smo ga ujeti tik pred 
odhodom v Pariz. 

»Ne pisati o zasebnem življenju,« so bile prve 
besede Dana in njegove izbranke Polone, ko 
smo sedli k dopoldanski kavi. Res smo se po-
govarjali predvsem o njegovi ljubezni do glas-
be. Vendar je pomembno omeniti, da ga je v 
Postojno pripeljala ljubezen. V kraju živi za-
dnja tri leta. Mirna in majhna Postojna, obdana 
z naravo, je popolno nasprotje v primerjavi z 
večmilijonskima velemestoma Peking ali New 
York, kjer je razvijal svojo obrt. Ravno to pa je 
pravi recept za premor od napornega vsakda-
na koncertnega violinista. Že kratek sprehod po 
bližnjem Soviču mu napolni baterije. Prav tam 
se je tudi marsičesa naučil in spoznal kakšno 
lokalno posebnost. Recimo, da vsak veter ni do-
ber za zdravje – še posebej, ko gre za prepih – 
in se ob tem pošalil: »Poznaš, kajne? Saj pišeš za 
Prepih!« Spoznal je kar nekaj prijateljev in go-
stoljubnosti mu ne manjka. Tu se dobro poču-
tita tudi njegova starša, ko ga obiščeta. Prizna, 
da se presenetljivo dobro znajdeta, čeprav jima 
je slovenski jezik popolnoma tuj.

Dan pravi, da ne prihaja iz družine glasbenikov. 
Starša pa vendarle gojita strast do glasbe in sta 
močno vplivala na njegovo poklicno pot. S po-
močjo očeta je odkrival svet klasične glasbe, po 
materini strani pa spoznal tradicionalne kitajske 
skladbe: »Med odraščanjem sem poslušal obe 
zvrsti glasbe, a tu gre le za različni harmoniji, 
tehniki – kot pri jeziku.« In tako z iskricami v 
očeh oriše razlike in podobnosti. Z učenjem vi-
oline je pričel pri rosnih štirih letih, pri devetih 
je že imel svoj prvi koncert. Izrednega pomena 
je bila na tej poti spodbuda mentorjev. Ključna 
je bila selitev v New York, kamor ga je pot vodila 
še kot najstnika. Eden izmed vrhuncev njegove 
glasbene kariere je bil zagotovo nastop v slo-
vitem Carnegie Hallu. Redkim uspe stopiti na 
oder te koncertne dvorane, Dan je to storil že 
ob polnoletnosti.

tU žiVijo

Obiskal je že številna oddaljena prizorišča, a 
težko bi našli kakšen bolj odmaknjen kraj kot 
je Antarktika. Nastopil je sredi hladne beline za 
mednarodni okoljevarstveni vrh Antarctica Fo-
rum in se posledično vpisal v zgodovino kot 
prvi violinist, ki mu je to uspelo. Praznina in 

presenetljiva akustika dežele večnega ledu sta 
ga preprosto očarali. »To je kraj, ki bi ga morali 
vsi spoznati,« a seveda nikar v smislu množič-
nega turizma. Zdi se, da glasba prevzame nje-
govo celotno bit, vendar že s sodelovanjem pri 
tej odpravi je nakazal, da mu veliko pomeni tudi 
skrb za naravo. Menda se obeta celo dokumen-
tarni film. Tako sva spregovorila o preprostosti v 

Glasba ima moč, da zabriše 
različne meje – fizične meje 
držav, jezikov in narodnosti. 
Glasba se lahko dotakne 
vseh.

V novi rubriki Tu živijo bomo predstavljali someščane in sovaščane, ki so se v postojnsko ob-
čino priselili iz drugih držav in danes tvorno sooblikujejo našo skupnost. Ob njihovih osebnih 
zgodbah se nam bodo odpirala tudi vrata v različna kulturna okolja. Morda se bomo v neko-
liko drugačni luči opazovali v ogledalu ljudi, ki so bili še včeraj tujci, danes pa so naši sosedje, 
prijatelji, sodelavci … 

življenju, a je ne smemo razumeti kot lahkomi-
selnost, naivnost. »Ne toliko razmišljati o posta-
vljanju ciljev, ampak raje živi svoje življenje. Že 
s tem narediš svoj pečat. Tako imenovani cilji, 
ki jih označujemo s številkami, zatirajo veselje 
v življenju, nas delajo nečloveške,« meni. Dan 
Zhu lepo opiše čar glasbe. Ta ima moč, da za-
briše različne meje – fizične meje držav, jezikov 
in narodnosti. Glasba se lahko dotakne vseh. 

»Hello,« reče v angleščini in pomaha nekomu, 
ko se poslavljava. »Kako majhna je Postojna, 
vedno srečaš kakšne prijatelje,« obrazloži z na-
smehom. Nekaj dni po pogovoru je ponovno 
odšel na pot, začelo se je namreč obdobje po-
letnih festivalov. Julija bo na Bledu vodil mojstr-
ski tečaj. 21. aprila prihodnje leto pa bo nastopil 
z našimi filharmoniki. Takrat se lahko na lastna 
ušesa prepričate, kako dobro mu uspe prenesti 
čustva v glasbo in morda se bo tudi vam naježi-
la koža. Sicer pa dodaja, da ga lahko spremljate 
na spletni strani danzhumusic.com.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Li Qi.

Dan Zhu prihaja iz Pekinga, ustalil pa se je v naši mali Postojni.
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Krajevna skupnost 
Veliko Ubeljsko

V Krajevno skupnost (KS) Veliko Ubeljsko so 
združene štiri vasi: Veliko Ubeljsko, Malo Ubelj-
sko, Strane in Brezje pod Nanosom. Povezujejo 
jih različna področja udejstvovanja in skupna 
prizadevanja za izboljšanje pogojev življenja v 
vseh štirih vaseh. 

V Svetu krajevne skupnosti je osem članov, po 
dva iz vsake vasi. Drugi mandat predsedovanja 
je prevzela Mateja Poljšak, ostali člani so: Mi-
loš Natlačen, Sonja Posega Devetak, Boštjan 
Stegel, Simon Premrl, Marjetka Prelaz Posega, 
Larisa Hreščak in Simon Simčič. 

Povezovalne točke

V KS Veliko Ubeljsko je dobrih 260 prebivalcev; 
statistično zapolnjuje 152 hišnih številk 2,8 ose-
be na gospodinjstvo. Vasi imajo kar nekaj po-
vezovalnih točk, med drugim skupno pokopa-
lišče z lepo urejeno poslovilno vežico v Velikem 
Ubeljskem – dokončali so jo oktobra leta 2013. 
Istočasno so razširili pokopališče za 30 grobnih 
polj in dodali žarni zid s 16 žarnimi nišami. Ure-
jen parkirni prostor in zaključni zid dopolnjujeta 
celostno podobo poslovilnega objekta. Boštjan 
Stegel (v prejšnjih mandatih gonilna sila KS in 
nekdanji podžupan občine Postojna) je ob nje-
govem odprtju poudaril, da se s to pridobitvijo 
zaključuje dolgoletna tradicija poslavljanja od 
najdražjih na njihovih domovih. Nekdanje šol-
sko poslopje – že dolga leta kulturni dom – je 
za vse vasi večkrat osrednji prireditveni prostor, 
z velikim igriščem in parkiriščem idealen tudi za 
vsakoletno tradicionalno prireditev Krompirjeva 
noč. Fasada objekta je na prednostnem spisku 
prepotrebnih opravil KS, kajti na več mestih juž-
ne strani poslopja odpada omet. V ožjem centru 
so pred leti zaključili obnovitvena dela na župni-

tU žiViMo

šču in cerkvenem zvoniku ter odkupili Žejnovo 
hišo, glavno oviro za izgradnjo novega cerkve-
nega zidu s fontano, z urejenim parkiriščem in 
ekološkim otokom. 

»Trdi orehi«

Najpotrebneje je obnoviti strugo vaškega poto-
ka. To sicer vsako leto očistijo, vendar je stara 
betonska zasnova vidno dotrajana in ob večjih 
nalivih povečan pretok vedno znova zapolni 
dno z debelo plastjo mulja. Potok se pod vasjo 
združi z vodotokom Globočnjak in ta pred Hu-
dičevcem z Nanoščico. Do prelivanja kljub ve-
čjemu številu delovnih vlak v gozdu nad vasjo 
(nastale so zaradi čiščenja območja, prizadetega 
po žledolomu in napadu podlubnikov) zaenkrat 
še ni prišlo. 

V vasi Strane so zaključili večje projekte, zadnji 
med njimi je ureditev otroškega igrišča. Večji 
problem predstavlja še zmeraj polzenje dela va-
škega zemljišča. Strane imajo svoje zajetje vode, 
zanj skrbi občinsko podjetje Kovod. Obnovljeni 
zajetji Divji Skedenj in Rjava reber se združita 

v skupnem rezervoarju Strane. Kovod vzdržuje 
tudi vodno omrežje v Brezju, medtem ko bi Ve-
liko in Malo Ubeljsko rada združila svoja zaseb-
na vodovoda v novega skupnega. S tem soglaša 
tudi Občina, saj takšen poseg predstavlja nižji 
strošek (kot je priključitev na centralni občinski 
vodovod), obenem pa oživlja lastna starejša za-
jetja s kakovostno vodo. Vodohram v Ubeljskem 
je bil pred leti obnovljen in opremljen z novo UV 
lučko, ki skrbi za neoporečno vodo. Postavitev 
centralne čistilne naprave v okolici Hruševja, da 
bi se nanjo priključile omenjene vasi, je pobo-
žna želja, in vsak načrtno že določen datum pri-
četka del je le špekuliranje. Pred desetletji napol 
zgrajena in nikoli zagnana čistilna postaja pod 
vasjo Brezje je lep primer nepremišljene porabe 
denarja. Odgovora na vprašanje, kaj narediti z 
omenjeno propadlo zgradbo, za zdaj še ni. 

Cestišče v Brezju so nedavno delno preplastili, a 
popravilo asfalta je še marsikje potrebno. V ve-
liko boljšem stanju so poljske ceste, saj jih vzdr-
žujejo redno. 

Besedilo in fotografije: Marino Samsa.

Ob novem cerkvenem zidu v Velikem Ubeljskem so fontana, urejeno parkirišče in 
ekološki otok.

Struga vaškega potoka kliče po obnovi.Novo otroško igrišče v Stranah.
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Furs se želi približati zavezancem

V počastitev dneva Finančne uprave so svoja vrata odprli slovenski Fi-
nančni uradi, saj se želijo na tak način približati svojim zavezancem 
in razširiti informiranje na aktualnih področjih. Zanimiv program je za 
obiskovalce pripravil v svojih prostorih v stavbi Hotela Kras in na sose-
dnjem Titovem trgu tudi FURS Postojna. 

V četrtek, 16. maja, so postavili informacijsko tržnico, predstavili mobil-
ne aplikacije in e-davke, prikazali delo mobilnih enot, spregovorili o pa-
steh pri spletnem nakupovanju in ljudem poskušali približati trošarin-
ske postopke. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali predvsem delo 
mobilnih enot in službenih psov. »Ta del je vedno privlačen predvsem 
za otroke. Ti z veseljem opazujejo psa pri odkrivanju cigaret ali droge,« 
je povedal direktor postojnskega urada mag. Stanislav Mikuž. Zapo-
sleni na Finančnem uradu so na trgu postavili info točko in na njej v 
praksi predstavili občanom elektronsko poslovanje preko telefonov in 
računalnikov ter jih seznanjali z različnimi vsebinami na temo obdav-
čevanja in carinjenja. 
Stanislav Mikuž je poudaril, da namenjajo na FURS Postojna veliko po-
zornosti tudi izobraževanju mladih, zato so v okviru davčnega opisme-

gosPoDArstVo

Tajfun Liv je zlati 
inovator Primorsko-
notranjske regije

Regionalna zbornica Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS) je ob dnevu inovativnosti nagradila 
najboljše inovacije v regiji. Letos je pripadlo zla-
to priznanje postojnskemu podjetju Tajfun Liv,  
Fluidmaster pa je prejel priznanje za prispevek 
na področju inovativnosti. 

Tajfun Liv je prejel zlato priznanje za zložljiv 
žerjav z linkF mehanizmom, katerega avtorja sta 
Branko Gril in dr. Boris Jerman. Pri inovaciji gre 
za prvo prečno zložljivo dvigalo na tržišču. Zara-
di inovativnega mehanizma linkF omogoča več 
dvižnega momenta v iztegnjenem položaju oz. 
kar za 20 odstotkov povečanje moči dvigala pri 
maksimalnem delovnem dosegu. Konstrukcija 
dvižne in nihajne roke omogoča izvedbo daljših 
teleskopskih rok in kot rezultat večji skupni doseg 
dvigala. Ta je v primerjavi z dosegi dosedanjih 
primerljivih dvigal tako podaljšan za 90 centime-
trov.

Z inovacijo v svet …

Po besedah dr. Jermana gre za uspešno pove-
zovanje univerze in gospodarstva: »Fakulteta za 
strojništvo sodeluje s podjetjem Tajfun že do-
bri dve desetletji. Začeli smo s Tajfunom Plani-
na, pozneje pa smo sodelovanje (predvsem pri 
zahtevnejših projektih) razširili tudi na Tajfun Liv 
v Postojni,« je povedal dr. Jerman, profesor na 
fakulteti za strojništvo. »Nagrajena inovacija je 

njevanja mladih že v aprilu pripravili okoli 300 otrokom z osnovnih šol 
v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica kratka predavanja. 

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan. 

predvsem nagrada za fante, ki so pri tem pro-
jektu delali. To nista samo inovatorja, ki sta bila 
izpostavljena, ampak cela razvojna ekipa. Raču-
nam, da bo to motivacija tako zanje kot tudi za 
podjetje,« je dodal Matjaž Bajc, izvršni direk-
tor. Nadeja se, da bodo inovacijo lahko prodajali 
doma in na tujem. Nagrajena avtorja inovacije 
sta prepričana, da je slovensko poslovno okolje 
inovacijam naklonjeno, saj je Slovenija med ino-
vativnimi državami Evropske unije na 12. mestu. 

… in k prihrankom

V podjetju Fluidmaster iz Postojne so nagrajeno 
inovacijo – integracijo vidnih kotličkov – začeli 
preizkušati že leta 2017 in ji dajali bolj izdelano 
podobo vse preteklo leto. »Gre za optimizacijo 
proizvodnega procesa, ki omogoča prihranke 

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali predvsem delo mobilnih 
enot in službenih psov.

(tako denarne kot še pomembnejše prostorske), 
dodano vrednost, logistične operacije in zmanj-
šanje prometa po proizvodnji. S tem smo si za-
gotovili možnost rasti in – kar nam je v ponos 
– postali merilo za vse druge Fluidmastre po 
svetu,« je dejal Aleksandar Bogunović, direktor 
Fluidmastra.

Bronasti priznanji sta pripadli Kovinoplastiki Lož 
za inovacijo globokega vlečenega nerjavnega 
pomivalnega korita z malimi radiji r15 in zavo-
du Oron iz Starega trga pri Ložu za inovacijo z 
naslovom Mladi kreativni potenciali. Priznanji za 
prispevek na področju inovativnosti sta prejela 
tudi podjetje Izoterm Plama iz Podgrada in sa-
mostojni inovator Vilko Škrab iz Ilirske Bistrice. 

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; fotografija: arhiv GZS.

Branku Grilu iz Tajfun Liva in dr. Borisu Jermanu s Fakultete za strojništvo (v sredini) sta zlato 
priznanje podelila Sonja Šmuc, direktorica GZS, in Goran Petek s postojnske območne zbornice.
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tUrizEM

Ko je Postojnska jama pred 200 leti 
prvič odprla svoja vrata za javnost, 
so odprli tudi veliko vpisno knjigo – 
vanjo so se morali vpisovati obisko-
valci. To je bila prva vpisna knjiga in 
je pomenila začetek neprekinjenega 
beleženja števila obiskovalcev Po-
stojnske jame. Kot prvi uradni obi-
skovalec se je vpisal vanjo avstrijski 
prestolonaslednik (kasneje cesar) 
Ferdinand I. Nekoč sveže rjavo usnje 
le še ponekod vztraja v koščkih.

Z Inštituta v Expo, od tod 
v restavriranje

Po Batageljevih besedah je k ohra-
nitvi dragocene knjige (zamenjala 
je številne države) ključno pripo-
mogel spoštljiv odnos vseh oblasti 
in vseh upravljalcev do Postojnske 
jame skozi zgodovino. Vanjo se je 
v 15 letih po Čečevem odkritju no-
tranjih delov jame vpisalo na 430 
straneh 2900 obiskovalcev. Doslej 
so jo skrbno hranili v arhivu Inštituta 
za raziskovanje krasa ZRC SAZU, po 

treh mesecih, ko bo v interaktivnem 
razstavnem paviljonu Expo Postojn-
ska jama kras na ogled javnosti, pa 
jo bodo temeljito restavrirali. 

Do leta 1941, ko so prišle v rabo 
samo vstopnice, so imena znanih in 
neznanih obiskovalcev polnila vpi-
sne knjige. Andrej Smole, mecen in 
založnik, je Postojnsko jamo obiskal 
že leta 1820 in vnovič 1826. Večkrat 
jo je obiskal tudi oče organiziranega 
turizma Thomas Cook. Obiskovalci 
so prvo knjigo polnili do leta 1834, 
nato so jo (debelo 430 strani) po-
spravili.

28. maja 1945 je bil zadnji vpis v Zlati 
in prvi v Modri knjigi – oba je prispe-
val Josip Broz Tito. Do danes se je 
nabralo kar 31 vpisnih knjig, od tega 
pet zvezkov tako imenovane Zlate 
knjige, vse pa so neizčrpen vir razi- 
skovanja. Ob brskanju po knjigi, ki 
slika tudi evropsko politično podo-
bo, se namreč zasledi denimo tudi 
podpis grofa Tolstoya. Ko se tako 

Marjan Batagelj je slovenski 
podjetnik leta

Konec maja so na kongresu podjetnikov Slovenije v Portorožu podelili 
častni naziv Slovenski podjetnik leta. Tokrat ga je prejel Marjan Batagelj, 
predsednik upravnega odbora Postojnska jama, d. d. Družba tudi letos 
dosega rekordni obisk, družbenikom pa bo ob odličnih lanskih rezultatih 
izplačala dividende v višini skoraj 1,7 milijona evrov.

Dragocena prva Zlata knjiga 
obiskovalcev prvič na ogled javnosti

V Postojnski jami so konec maja slovesno zaznamovali dva zgodovinska 
dogodka: javnosti so prvič postavili na ogled prvo Zlato knjigo vpisov, ob 
jamskem spektaklu pa smo pričakali 39-milijontega gosta.

sprehodimo skozi stare stranice, 
kmalu najdemo novo presenečenje, 
Wolfganga A. Mozarta, najmlajšega 
Mozartovega sina, in še mnoga dru-
ga svetovno znana imena. 

39-milijonti gost je 
Novozelandec

V Postojnski jami so dočakali že 
39-milijontega obiskovalca. Grae-
me Ellis iz Nove Zelandije je obiskal 
jamo v sklopu daljše poti po Evropi 
skupaj s soprogo. Ta se ob podelitvi 
nagrade kar ni mogla nehati smejati, 
saj je prejel vikend paket za dve ose-
bi v butičnem hotelu Vila Planinka 
na Jezerskem. »Veselimo se poti k 
40-milijontemu obiskovalcu,« je de-
jal Marjan Batagelj.

Poleg 39-milijontega so nagradili 
tudi 38.999.999. obiskovalca. Tretje-
šolka Nika z OŠ Draga Bajca Vipava, 
sicer doma iz Podnanosa, si je jamo 
ogledala v sklopu šolskega izleta. Za 
nagrado je prejela tridnevno smu-
čarsko karto za smučanje na Cer-
knem. Prvi obiskovalec, ki je zako-
rakal proti 40-milijontemu, pa je bil 
Eduardo Miralles iz Španije, ta kole-
sari po Sloveniji. Za nagrado je prejel 
dve vstopnici za poseben ogled Taj-
nih prostorov Hotela Jama. Vsi trije 
obiskovalci so prejeli tudi stekleno 
človeško ribico, monografijo Po-
stojnske jame in so se tradicionalno 
tudi vpisali v Modro knjigo posebnih 
obiskovalcev.
Besedilo: Blanka Markovič Kocen; 

fotografija: arhiv Postojnske jame.

Slovenski podjetniki vsako leto iz-
berejo v svojih vrstah nosilca na-
ziva Slovenski podjetnik leta. Letos 
so ga namenili Marjanu Batagelju, 
predsedniku upravnega odbo-
ra in lastniku družbe Postojnska 
jama, d. d. V utemeljitvi so zapisali: 
“Zaradi izjemnega prispevka k slo-
venskemu podjetništvu, izkazane 
inovativnosti in kreativnosti ter za-
vezanosti podjetniški etiki in morali 
je postal Slovenski podjetnik leta 
2019. Leta 2014 je bil pobudnik in 
ustanovitelj nove inovativne orga-

nizacije slovenskih podjetij, SBC – 
Kluba slovenskih podjetnikov, kate-
rega predsednik je. Pravi, da prisega 
na pregovor ‘kar daš, to boš žel’ in 
Marjan Batagelj je dobro sejal, saj je 
njegova podjetniška žetev izjemna.” 
Naglasili pa so tudi, da »ima jasno 
vizijo o podjetništvu in pogum, da 
to vizijo izraža v javnosti.« 

Udejanjanje vizije se konkretno 
odraža tudi v poslovnih rezultatih. 
Družba Postojnska jama, d. d. je 
namreč od začetka leta do 5. maja 

dosegla nove rekordne obiske. V 
primerjavi z enakim lanskim obdo-
bjem je Park Postojnska jama bele-
žil 18-odstotni porast obiskovalcev. 
Izrazito se povečuje zanimanje za 
Predjamski grad, saj se je obisk 
zvišal za 25 %. V strukturi gostov 
so na vrhu lestvice tradicionalno 
Italijani (23 %), na drugem mestu 
pa so slovenski gostje, kar je tudi 
plod dobrega sodelovanja s šola-
mi. Tako je na primer za 32 % večji 
obisk razstavnega paviljona Expo 
in za 35 % Vivarija. Izjemne indekse 
rasti (okrog 160) beležijo Tajvan, 
Singapur in Kitajska. Daljni vzhod je 
vzhajajoča zvezda. Največ gostov 
je še vedno iz Južne Koreje – po 
obisku so na tretjem mestu. Med 
evropskimi državami pa je v najve-
čjem porastu obisk gostov iz Veli-
ke Britanije. Svoje mesto dobivajo 
tudi trgi, ki v preteklosti niso bili v 
ospredju, kot na primer Bolgari-

ja, Rusija, Romunija in Hrvaška, 
med prvomajskimi prazniki pa 
so prednjačili Poljaki. Po tradiciji 
so v zgornjem delu lestvice tudi 
Nemci.

Na skupščini delničarjev konec 
maja sta družbenika Batagel & Co. 
(s tričetrtinskim deležem) in 
Občina Postojna (s četrtinskim 
deležem) glasovala za predlog 
upravnega odbora družbe, da se 
družbenikom izplačajo dividende 
v višini 1.692.322,06 evra. Obči-
na Postojna bo tako prejela divi-
dendo v višini 425 tisoč evrov in 
koncesnino – ta bo letos znašala 
okrog 1,454 milijona evrov. Sku-
paj z ostalimi davščinami, ki jih 
plača družba, bo občinski prora-
čun bogatejši za dobra dva mili-
jona evrov.

Ester Fidel

Predsednik Upravnega odbora Marjan Batagelj ni skrival svoje 
vznemirjenosti, ko je spregovoril o stari, v usnje vezani knjigi.
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Društvi Lokalc in Prostor sta v začetku 
junija pripravila v Hotelu Kras Izmenje-
valnico oblačil. Ob odprtju je tokrat priva-
bila bolj malo ljudi, čeprav se je v nadalj-
njem dobrem tednu nabralo na obešalnikih 
vseeno kar nekaj uporabnih kosov. Nova 
priložnost za izmenjavo, na kateri se lah-
ko znebimo oblačil, ki jih ne nosimo več, 
in hkrati najdemo kaj »novega« ter na tak 
način prispevamo k ohranjanju okolja, bo 
že v začetku jeseni, predvidoma v okviru 
festivala Zmaj ´ma mlade. 

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.

DogoDki

Šestindvajset novih 
vpisov v Zlato knjigo 
odličnjakov

Občinska Zlata knjiga odličnjakov je bogatejša 
za šestindvajset novih imen, za katerimi je veliko 
truda in prizadevanj v vseh devetih letih osnov-
nega šolanja. Župan Igor Marentič je 19. junija v 
skladu s tradicijo povabil na sprejem učenke in 
učence iz postojnske občine, ki so v devetih letih 
šolanja dosegli učni uspeh s povprečno oceno 
najmanj 4,5 ter učence Glasbene šole Postojna, 
ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh. 

V dvorani Alojza Srebotnjaka Glasbene šole Po-
stojna, kjer je potekala prireditev, ni izostal glas-
beni program. Zanj so poskrbeli učenci Glasbene 
šole Postojna. Ob najboljših učenkah in učencih z 
vseh treh postojnskih osnovnih šol in iz Glasbene 
šole Postojna so se zbrali tudi njihovi mentorji in 
ravnatelji. Odličnjaki so prejeli priznanje, razveselili 

Dijaki in dijakinje Srednje gozdarske in lesar-
ske šole Postojna so se udeležili 18. evrop-
skega prvenstva v gozdarskih veščinah 
zadnji konec tedna v mestu Svenljunga na 
Švedskem. 

Ob uspehu Ines Frančeškin smo se veselili 
še drugih odličnih dosežkov. Ekipa dijakinj v 
sestavi Ines Frančeškin, Karolina Kolenko, 
Patricija Oražem in Petra Košir je dosegla 
skupno 3. mesto, prav tako ekipa dijakov v 
sestavi Patrik Kraševec, Domen Dekleva, 
Jaka Rupnik in Žiga Kolar. Spremljali so jih 
trenerji obeh ekip: Gregor Češarek, Janez 
Meden, Tomaž Ščuka in Žiga Švigelj. Z eki-
pama je bila tudi Petra Prelc, članica orga-

pa so se tudi lepega knjižnega darila – monogra-
fije o Miroslavu Vilharju. Po nagovoru ravnatelja 
GŠ Postojna Edvarda Popita jih je pozdravil in jim 
čestital župan Igor Marentič, nato pa so se s po-

nosom podpisali v Zlato knjigo odličnjakov. Razšli 
so se z željo po uspešnem nadaljevanju šolanja. 

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Foto Atelje Postojna.

nizacijskega odbora tekmovanja, ki je bdela 
nad celotnim potekom prvenstva.
Dijakinje so osvojile v tekmovanju iz pozna-
vanja gozda 3. mesto, prav tako v tehničnih 
disciplinah in v seštevku poznavanja gozda in 
tehničnih disciplin. Fantje so dosegli ekipno 3. 
mesto v tehničnih disciplinah. Med tehnične 
discipline spadajo: menjava verige in obrača-
nje meča, kombinirani rez, precizni rez, zasek 
in podžagovanje ter kleščenje.

Ponosni smo na delo in ves trud, ki ga dija-
kinje in dijaki ter učitelji vlagajo v priprave in 
tekmovanja. Iskrene čestitke!

SGLŠ Postojna

SGLŠ Postojna ima evropsko prvakinjo

Ines Frančeškin, dijakinja 4. letnika izobraževalnega programa gozdarski tehnik, je prva Slovenka 
v zgodovini evropskih prvenstev za dijake in študente, ki je dosegla naziv evropske prvakinje.

Čestitke vsem, ki so odlično zastopali SGLŠ na 18. evropskem prvenstvu v gozdarskih 
veščinah!

Med lepimi spomini na osnovnošolske dni bo tudi skupinska fotografija z županovega 
sprejema odličnjakov.

ŠkljoC, ŠkljoC
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Jazz večeri tudi poleti

Bil je petkov večer v začetku junija, ko se je kavarna hotela Kras zapolnila 
ravno tako kot mesec prej. Razlog je bil jasen, obiskovalci so prišli na nov 
jazzovski večer v organizaciji Jazz hrama. Šestčlanska zasedba Orkestrada 
z Rado Kikelj Drašler na čelu se je predstavila z izvirnimi skladbami.

kUltUrA

25. revija kraških godb tudi v 
Postojni
Revija kraških pihalnih godb v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih dru-
štev v Italiji in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti praznuje letos 
četrt stoletja. Med tremi koncerti na tej in oni strani meje (v Hrpeljah in na 
Opčinah) je bil tudi postojnski. 19. maja sta nastopila v Kulturnem domu 
Postojna Pihalni orkester Divača in Postojnska godba 1808. 

Silva Bajc, vodja postojnske območne izpostave JSKD RS, je opozori-
la, da je dirigentsko palico postojnske godbe prvič vihtel pred domačim 
občinstvom novi dirigent Primož Petohleb. 

Organizatorju jo je malce zagodlo vreme, zato se je koncert odvil v 
varnem zavetju postojnskega kulturnega doma namesto v atriju SAZU 
– Inštituta za raziskovanje krasa. Toda to še zdaleč ni motilo številnega 
občinstva, saj je toplo pozdravilo gostujoče in domače godbenike ter 
namenilo spodbuden aplavz novemu postojnskemu dirigentu. Godbe-

Ljubezen naj gre vedno v cvet

Dekleta iz vokalne skupine Elum so naslovila letošnji letni koncert po pesmi 
Frana Milčinskega Ježka Ljubezen naj gre vedno v cvet. Ljubezen je bila rdeča 
nit vseh pesmi, ki so jih pevke predstavile številnemu občinstvu 1. junija v avli 
OŠ Pivka. V goste so povabile odličnega baritonista Jureta Počkaja. 

niki so navdušili z izbranim repertoarjem, katerega obvezni del je 
bila tudi Avsenikova skladba po izboru godbenikov.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Silvo Čuk.

Naslov koncerta ni naključje. Pevke 
so ga izbrale pod vtisom rojstva pr-
vega Elumovega otroka, prve poroke 
in v pričakovanju druge … Tako tudi 
»mule zrelijo« in sledijo pevovodki-
nji Karolini Repar. Ta namreč kljub 
trikratnemu materinstvu vodi Elum 
in dokazuje, da ljubezen (tudi do 
glasbe in Eluma) premaga vse ovire. 

Elumu sta se pridružili novi pevki in s 
skupnimi močmi so pripravile prired-
be za večino izvedenega programa. 
Sicer pa smo lahko prisluhnili sklad-
bam mojstrov z verzi o ljubezni, kot 
so Tone Pavček, Feri Lainšček, Gre-
gor Strniša … Na Elumovih koncertih 
ne umanjka skladba Vlada Kreslina 
in tokrat so premierno zapele Če bi 

midva se kdaj srečala. Svoj nastop 
so zaključile z naslovno Ljubezen 
naj gre vedno v cvet, pri tej se jim je 
pridružil gost Jure Počkaj. V duetu z 
Marušo Štefin sta navdušila občin-
stvo. V drugem delu je navduševal 
Jure – z arijami in tudi »domačimi«, 
na primer s skladbo Ane Pupedan 
Šan lejp tih večjr. Odzivi domačega 
občinstva dokazujejo, da s ponosom 
spremljamo njegovo umetniško pot. 

Za glasbeno spremljavo so poskrbeli 
Blaž Podobnik, Nastja Vovk in Moj-
ca Batič, koncert pa je povezovala 
Petra Grbec in pri tem ji je prikupno 
pomagala hčerkica Iva. 

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Matej Škrlj.

Vokalni skupini Elum se je na njenem 14. letnem koncertu 
pridružil kot gost baritonist Jure Počkaj.

Revija kraških godb ne bi bila popolna brez Postojnske godbe 1808

Orkestrada je nastopila v kavarni hotela Kras, v juliju pa se jazz večeri 
selijo na trg.

Poezija pevke iz zasedbe Orkestra-
da je zapakirana v melodije, ki bi jih 
težko označili zgolj za jazzovske. S 
tem samostalnikom se ne omejuje-
jo. Izvedena dela so bila nekakšna 
svojevrstna mešanica različnih ža-
nrov. Toda prav jazz je izhodišče 
za večere, ki že nekaj časa vabijo v 
hotel Kras. Odkar je Jazz hram Bo-
jana Volka zapustil Divačo, se je 
ustalil v kavarni hotela ob Titovem 
trgu. Bojan Volk označuje sodelo-
vanje za uspešno. Pravi, da glasbe-
nikov ni težko pridobiti, saj ti vedno 
iščejo primerne odre, kjer se lahko 
predstavijo. Prizorišč za jazzovske 
glasbenike ni ravno v izobilju, Po-
stojna pa je očitno zapolnila to vrzel. 
Kakovostnih umetnikov je v Sloveniji 

veliko, a repertoar Jazz hrama ni za-
polnjen le z domačimi glasbeniki.

Če je Orkestrada že nastopila v 
kavarni hotela, se načrtuje poletna 
selitev na trg. Že samo v juliju je 
predviden pester koncertni spored; 
petnajstega v mesecu se bo pred-
stavil Russ Spiegel Quartet z ameri-
škim kitaristom na čelu, nekaj dni za 
tem mednarodna zasedba Jure Pukl 
Quartet s Howardom Curtisom, 
ob koncu meseca pa tudi brazilska 
pevka Denise Dantas. Jazzovske 
note bodo nato zapolnile še dva po-
nedeljkova večera v avgustu.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Valter 

Leban.
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Na Glasbeni šoli 
Postojna so se skupaj 
veselili mnogih uspehov

Bogata bera glasbenih tekmovanj, gostovanj in 
prireditev Glasbene šole Postojna je zaznamovala 
še eno uspešno šolsko leto. Učenci so se odlično 
izkazali na tekmovanjih. Še pred zaključkom šol-
skega leta se je na odru Glasbene šole Postojna 
zvrstilo kar nekaj koncertov, višek pa je bil zaključni 
koncert 29. maja s slavnostno podelitvijo nagrad 
in pohval tekmovalcem in zaslužnim učencem za 
njihovo intenzivno delo ter odlične rezultate. 

»Najpomembnejša cilja glasbene šole sta vzgo-
ja ljubiteljskih glasbenikov in poslušalcev na eni 
strani ter usmerjanje in priprava učencev za 
študij glasbe na drugi strani. In če se vprašamo, 
kaj je pomembnejše, menim, da je oboje ena-
ko pomembno. Brez glasbenikov ni koncertov, 
prav tako ni koncertov brez poslušalcev. Seve-
da je lahko poslušalec tudi neuk. Pa bo v po-
plavi instant ponudbe znal ločiti dobro glasbo 
od slabe, dober nastop od slabega? Bo njego-
vo doživetje enako kot pri nekom, ki razume in 
je poznavalec?« se je v nagovoru poslušalcem 
vprašal ravnatelj Glasbene šole Postojna Edvard 
Popit. »Plačilo za vaš trud so uspeh, znanje in 
vrednote, ki ste jih osvojili v šoli. Uspeh in zado-
voljstvo nas učiteljev pa je, če se boste tudi po 
zaključenem šolanju vsaj kdaj pa kdaj ukvarjali z 
glasbo, če boste obiskovali koncerte in če boste 
znali prepoznavati bogastvo in moč, ki jih člove-
ku nudita znanje in umetnost.«

kUltUrA

Zveza slovenskih glasbenih šol je organizator 
državnega tekmovanja TEMSIG 2019 in Glasbe-
na šola Postojna se tekmovanja uspešno ude-
ležuje že vsa leta. Priznanja za udeležbo na re-
gijskem tekmovanju so prejeli Florjana Benec, 
Nina Blažek, Brina Daneu, Eva Gorup, Matija 
Magajna, Žiga Debevc in Enej Hovelja. Po re-
gijskem tekmovanju so se uvrstili na državno: 
klarinetista Nuša Kobal in Maj Lipanje, oboistka 
Manca Dekleva in flavtistka Lara Gašić ter pri 
klavirju Benjamin Šušteršič in Gregor Samsa. 
Dimitrij Smrdelj je prejel bronasto priznanje na 
regijskem tekmovanju harmonikarjev. Učenci 
so bili uspešni tudi na mednarodnih tekmova-
njih v Beogradu, Palmanovi in Puli. Tekmovali 
so: Lucija Volk, Tia Kontelj, Oskar Smrdelj, Pal 
Furlan in Manca Angelov ter Teja Sovdat, Tia 
Kontelj, Gašper Rebec in Elza Premrl. Slednja je 
prejela še posebni nagradi – nagradi nastopov z 

orkestroma slovenske in zagrebške filharmonije. 
Herman Žalec pa je uspešno opravil sprejemni 
preizkus na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani. 

Sicer se je na šoli skozi celo leto dogajalo veliko. 
Verjetno ni minil teden, da ne bi mladi glasbeniki 
razveseljevali na razrednih, šolskih in javnih na-
stopih. Učenci popestrijo z njimi mnoge priredi-
tve v Postojni, Pivki, pa tudi v drugih slovenskih 
krajih in zamejstvu. Šolanje je letos zaključilo 33 
učencev nižje in devet višje stopnje. V zadnjih 
letih so s svojim poustvarjanjem kot solisti, člani 
raznih komornih zasedb in orkestrov prispevali 
k veliki prepoznavnosti šole, ki zaokrožuje svojo 
spoštljivo 73-letnico delovanja.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: Foto Atelje 

Postojna.

Na zaključnem koncertu so najboljši učenci prejeli nagrade in pohvale. 

Razstava akvarelov DLU 
Postojna

Zadnjega majskega dne so razstavili člani Dru-
štva likovnih ustvarjalcev (DLU) v mali Art galeriji v 
avli poslopja Zavarovalnice Triglav svoje novejše 
akvarelne podobe, poimenovane Štirje letni časi. 

Dela štirinajstih članov društva (lani je praznovalo 
30-letnico obstoja) so nastala na majski delavnici 
pod vodstvom častne članice Marije Strnad, ne-
dvomno najprepoznavnejše domače akvarelistke. 
Udeleženci štirikratnih popoldanskih delavnic so 
pod njenim budnim in izurjenim mentorstvom 
(različno uspešno) izlivali in izmivali na papir zna-
nje prelivanja in mešanja barv z vodo, pridobljeno 
na usposabljanju, ki zahteva več časa. 

Na odprtju razstave sta zbrane pozdravila člani-
ca Nataša Zirenstein (tokrat v vlogi predstavni-
ce Zavarovalnice Triglav) in predsednik društva 
Stoyan Svet. 

Marija Strnad je v zaključnih stavkih strnila bistvo 
ustvarjanja in pozvala ustvarjalce k nenehnemu 
in kontinuiranemu delu, vztrajnosti, disciplini in 
samokritičnosti. To je le eden od receptov »sli-
karske kuhinje« Marije Strnad. Prireditev je še 
dodatno popestrila in začinila mlada flavtistka 

Katjuša Bitto Stefanovski s tremi klasičnimi 
skladbami. 
Nastala dela manjših dimenzij si obiskovalci lahko 
ogledajo v galeriji do konca junija.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

Razstavljavci z mentorico Marijo Strnad (v sredini).
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Poletna Mavrica nad 
Slavino

Za časa naših starih staršev je predstavljal 
bicikel celo bogastvo, danes ga uporablja-
mo večinoma v rekreativne namene. Skrb za 
nekdaj težko prigarano kolo in njegova nega 
sta bili svojčas nekaj običajnega. Podoben lju-
beč odnos in nego izkazujejo dekleta Vokalne 
skupine Mavrica do glasbe, ubranega petja in 
predvsem ljudske pesmi.

Pevke so lani nastopale med drugim v Trstu, 
gradu Snežniku, gradiču Zemon pri Ilirski Bi-
strici, nedavno tudi v cerkvi sv. Volbenka v 
Zelšah.

Letni koncert VS Mavrica »Poletni spev« se 
je s pomočjo KD Slavina in Občine Postojna 
odvil v prostorih Kulturnega doma v Slavini 2. 
junija zvečer. Dekleta – dobrega četrt stoletja 
pod vodstvom Jelke Bajec Mikuletič – so za 
to priložnost povabila v goste Folklorno sku-
pino Torbarji, da je s spletom prekmurskih 
plesov razgibala poletni večer. Vokalistke so 
v osveženem repertoarju predstavile ljudske 

kUltUrA

O ustvarjalni kulturi v 
Postojni

V sklopu prireditev Postoj-na-živi ulici z mladimi 
je potekal 21. maja v Mladinskem centru Postoj-
na v soorganizaciji Kulturnega društva Cajt, Bo-
rea, društva Bakla in MCP javni strokovni posvet 
o sodobnih vizualnih ustvarjalcih v lokalnem 
okolju.

Glavna povoda za posvet, ki ga je vodila Draga-
na Čolić, sta bila nakup Kutinove hiše in želja, 
da se v njej uredi mestna galerija. Zbrani govor-
ci, kulturniki in delujoči na področju umetnosti 
so bili: umetnostna zgodovinarka Polona Ško-
dič (pobudnica posveta), oblikovalka vizualnih 
komunikacij Barbara Kogoj, akademski slikar 
Leon Zuodar, kuratorka v Hiši kulture Pivka 
Mojca Grmek, akademska kiparka Mojca Smer-
du, likovni kritik Aleksander Bassin, akademski 
kipar Bojan Mavsar in predstavnica Občine Po-
stojna Bernarda Ugovšek Biščak. Razprava se 
je osredotočila predvsem na iskanje odgovorov 
na vprašanji, kako v Postojni zagotoviti ustrezne 
prostore za ustvarjalce in kako vzpostavitvi ga-
lerijo. V drugem delu so se sodelujoči dotaknili 
tudi vprašanja podobe javnega prostora. Sode-
lujoči so predstavili težave, s katerimi se soočajo 
pri delu, pa tudi predloge rešitev in primere do-
brih praks v širšem slovenskem prostoru. 

Razpravljavci in tudi obiskovalci so podali raz-
lične predloge, s katerimi bi lahko izboljšali 
podobo našega mesta in pogoje delovanja do-
mačih ustvarjalcev. Keramičarka Nataša Sedej 
je v pisnem sporočilu predlagala, da bi se na 
javni razpis za sofinanciranje izvedbe kulturnih 
projektov v Občini Postojna lahko prijavili tudi 
samozaposleni v kulturi. Podobno je razmišljala 
tudi Flora Otoničar ter izpostavila poslanstvo 
galerije in domačih snovalcev. Ustvarjalka Ja-
smina Čelan meni, da je nujno treba pridobiti 
in urediti stalno zbirko likovnih del naših pri-
znanih umetnikov. To smo dolžni njim in tudi 
bodočim rodovom, saj je to del naše kulturne 

dediščine, je zapisala v izjavi. Obiskovalci so 
posvet pozdravili in izrazili željo po nadaljeva-
nju razprave. Na Postojnskem imamo mnogo 
umetnikov in odličnih ustvarjalcev, ki predsta-
vljajo izjemen potencial. Skupnost bi jim morala 
omogočiti pogoje za ustvarjalno izražanje, jih 
upoštevati in pokazati spoštovanje do njihove-
ga dela. 

Kulturno društvo Cajt bo zbrane predloge iz-
boljšav naslovilo na Občino Postojna in objavi-
lo na družabnem omrežju Facebook. 

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Anja Halik.

pesmi Prekmurja, Bele Krajine in Rezije ter za-
polnjeno dvorano poslušalcev zapeljale tudi v 
bolj popevkarsko Ljubljano. Za prefinjeno mlajšo 
publiko so dodale še črnsko duhovno – prired-
bo Presleyeve uspešnice in znano You Raise Me 
Up, priredbo Jelke Bajec ob spremljavi Jerneje 
Srebot na klavirju. V solo izvedbi sta se izkazali 
sopranistka Magdalena Penko Šajn iz GŠ Ate-
lje Bajec in mlada violinistka Gloria Stojanović, 
učenka GŠ Postojna. Prireditev so ubrano pove-

zovale Barbara Debevec, Eva Skočir in zbo-
rovodkinja Jelka Bajec Mikuletič.

Starinski, sveže roza prebarvan bicikel, ob 
standardni opremi ozaljšan z dodatno lanter-
no in opleten z zelenim bršljanom, je bil mo-
goče le del odrske scene ali pa čaka na novo 
dekliško pevsko potovanje?

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: arhiv VS Mavrica.

Poletni spev Vokalne skupine Mavrica.

Vabilu na posvet so se odzvale osebnosti iz domačega in slovenskega kulturnega prostora.
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Škratek Pavle je poskrbel za mnoga 
doživetja

Društvo Škratovka Haasberg iz Planine že nekaj let pripravlja pester kul-
turni utrip v Grajski štali, romantičnem prostoru blizu ruševin gradu 
Haasberg. To je tudi ‘škratkova deželica’, ki privablja mladež in odrasle. 
Tako je bilo tudi drugi junijski konec tedna, ko se je odvijalo Prebujanje 
škratka Pavleta, hkrati namenjeno še ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine našega prostora. 

Sklop tridnevnega dogajanja se je začel s prebujanjem škratka Pavleta 
– priklicali so ga otroci – in nadaljeval z razstavo starih lesenih vozič-

kUltUrA

Dopoldne (še pred uradnim od-
prtjem) so si učenci 4. razredov 
OŠ Antona Globočnika Postoj-
na ogledali razstavo (Kras)na 
učilnica in bili njeni ocenjevalci. 
Sledila je delavnica Plastožerji 
društva Gumb. V njej so mladi 
obiskovalci raziskovali podvodni 
svet, se zamislili nad onesnaže-
nostjo oceanov in iz odpadne 
plastike izdelovali barvite živali, 
ki spominjajo na ribe, meduze, 
rake, a so v resnici čarobna bitja 
iz nevidnega sveta na dnu oce-
anov. K nam so prišla, da bi nas 
opozorila na onesnaženost rek 
in morij vsega sveta. 

Poletni muzejski vikend v (Kras)ni 
učilnici

Drugi junijski konec tedna so muzeji na široko odprli vrata v poletno 
muzejsko noč. Že vrsto let je to največja promocijska akcija slovenskih 
muzejev in galerij. Pridružujejo se ji še številni drugi zavodi in kulturne 
ustanove. Tudi Notranjski muzej Postojna je poskrbel za zanimive do-
godke za vse generacije.

Avtorica poučne doživljajske raz-
stave (Kras)na učilnica Tina Polj-
šak je povedala: »Postavili smo jo z 
namenom in ustvarjena je tako, da 
otroka navdahne za učenje skozi 
igro. Omogoča, da nadobudnež ak-
tivno raziskuje in se uči z izkušnjo 
o neverjetnih dejstvih krasa. Otro-
ci so spoznali, kaj imata skupnega 
apnenec in dinozaver, se sprehodili 
skozi jamo ter pokukali v Predjam-
ski grad.« 

Ob tej priložnosti so v Notranjskem 
muzeju postavili na ogled delček 
male gostujoče razstave o Kra-
škem ovčarju pri Hermanu Lisja-

ku Muzeja novejše zgodovine Celje. 
Predstavili so nekaj kinoloških tem, 
ki približajo svet pasjih prijateljev. 
Odprtje razstave je popestril mladi 
umetnik Tristan Cernatič.

Pozno popoldne so muzealci pri-
pravili vodstvo po (Kras)ni učilni-
ci in predstavili kamnoseka Mitja 
Guliča. Pokazal je, kakšne tehnike 
uporablja v svoji obrti. 

V poletni muzejski noči pa so ku-
stosi Notranjskega muzeja Postojna 
arheologinja Alma Bavdek, etno-
loginja Magda Peršič in biolog 
Slavko Polak pripravili strokovno in 
izčrpno zanimivo vodstvo po raz-
stavi Muzej krasa. Zaključilo se je 
malo pred polnočjo.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 

Valter Leban.

Utrinek z odprtja razstave (Kras)na učilnica.

kov. Te so prispevali domačini in Grega Tozon, znan režiser in velik 
zbiralec starih predmetov. Po bližnji okolici so bila razmeščena stojala 
s slikami, ki so nastale v okviru Šole slikanja Stil Postojna. Zvečer 
so zavrteli drugi del dokumentarnega filma Dediščina furmanstva. 
V pogovoru in programu pred projekcijo so sodelovali tudi njegovi 
ustvarjalci. 

Naslednji dan so prišli na račun vsi ljubitelji starodobnikov. Srečanja, ki 
so ga pripravili skupaj z Oldtimer clubom Postojna, se je udeležilo ve-
liko obiskovalcev in lastnikov starih motornih vozil. Sledil je popoldan-
ski koncert. Zapela in zaigrala sta pivška Pevska skupina Studenec 
in ilirskobistriška etno godčevska zasedba Volk folk. Sledilo je odprtje 
razstave platen cerkniškega akademskega slikarja Tomaža Perka, ene-
ga največjih mojstrov portreta pri nas. Na domači in mednarodni ravni 
je poznan tudi kot izjemen krajinar. S svojim obsežnim ustvarjalnim 
opusom je pomenljivo zaznamoval prostor in čas ter ime Cerknice, 
Notranjske in Slovenije velikokrat ponesel prek meja. Razstavi je pridal 
tudi platna svojega očeta, Lojzeta Perka, prav tako poznanega aka-
demskega slikarja, ob njegovi 110-letnici rojstva. Obiskovalci so lahko 
občudovali portrete, podeželske krajine ter zgodbe iz življenja ljudi in 
krajev ob Cerkniškem jezeru. 

Program se je zaključil v nedeljo zvečer z odličnim koncertom Vlada 
Kreslina. Tik pred njegovim koncertom je prihajala nevihta in začelo 
je deževati. Organizatorjem iz Društva Škratovka velja pohvala, ker so 
koncert nemudoma preselili v lepo dvorano Centra mariapoli v Pla-
nini.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: arhiv društva.

»Rezervna lokacija« – dvorana Centra mariapoli v Planini je bila na 
koncertu Vlada Kreslina polna do zadnjega kotička.
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pokal, ženska ekipa pa si je ob številnih nepred-
videnih kadrovskih izostankih priigrala 7. mesto. 
V drugi moški ekipi se je kalilo kar precej zelo 
mladih tekmovalcev. Ti so z osvojenim 10. me-
stom izpadli iz 2. kegljaške lige - zahod in se pre-
selili v tretjo ligo. 

V drugi polovici junija čaka KK Proteus še za-
nimiv prestopni rok. Kot kaže, bo prišlo v vsaki 
od treh članskih ekip do okrepitev, zato so tudi 
ambicije za sezono 2019/20 že postavljene sto-
pničko više.

STRELSTVO

Strelsko društvo Postojna je izpeljalo na prvo ju-
nijsko soboto na športnem strelišču Pot na Po-
ljane na Soviču 33. Pokal Postojne z malokalibr-
skim (MK) orožjem. Z MK pištolo je ekipno slavila 
Postojna, med posamezniki je bila prva Denis 
Bola Ujčič (186 krogov), drugi pa sotekmovalec 
Miha Japelj (181). Z MK puško so bili najboljši Izo-
lani pred Postojnčani, posamično je slavil doma-
čin Vlado Bezek (270). 

Najboljša postojnska strelka z MK pištolo Denis 
Bola Ujčič je nastopila v minulih dneh na dveh 
tekmovanjih. Na II. kvalifikacijski tekmi v Gaju pri 
Pragerskem je zmagala (567) in obenem prema-
gala vse moške strelce. Na mednarodni tekmi 
Grand Prix 8. in 9. junija v Osijeku pa se je spet 
izkazala in s pištolo na razdalji 25 m v močni 
konkurenci osvojila 2. mesto (579).

ATLETIKA

V finalu slovenskega članskega atletskega poka-
la v Celju so nastopili tudi postojnski atleti. S pr-
vim mestom se je izkazal Klemen Vilhar v teku 
na 3000 m ovire (čas 9:34,11) – sicer tekmuje za 
Olimpijo Ljubljana.

Sedmo mesto sta osvojila Jaka Grže (AK Po-
stojna) na 5000 m (16:21,73) in sprinterka Kaja 
Debevec (za ljubljanski MASS) v teku na 100 m 
(12,33). Postojnski klub se je v skupni konkurenci 
med 20 ekipami uvrstil na 18. mesto. 

Šporno stran je pripravil: Brane Fatur

KEGLjANjE  

Kegljaški klub Proteus je uspešno sezono zaklju-
čil s tradicionalnim klubskim piknikom, tokrat 
na Kaliču. Bera medalj z letošnjih tekmovanj na 
državnih prvenstvih je bila glede na prejšnjo se-
zono sicer malo manjša, vendar so njihovi dobi-
tniki še vedno v samem slovenskem kegljaškem 
vrhu. Zadnji, povsem sveži medalji prihajata s 
svetovnega prvenstva mlajših mladincev (do 18 
let) – osvojil ju je 16-letni perspektivni kegljač 
Tine Vidmar iz Postojne.

Kegljači so prisotni povsod, pri ženskah in mo-
ških, predvsem pa v mladinskih ekipnih selekci-
jah, kar potrjuje dobro delo z mladimi, predvsem 
z domačimi tekmovalci in trenerji. 

Po nekajletnem premoru so imeli z najbolj 
obetavno mladinko Mašo Miklavec in najbolj 
obetavnim mladincem Žigo Požarjem svoja 
predstavnika tudi v širšem izboru za člansko re-
prezentanco Slovenije. V konkurenci najmlajših 
je lep napredek pri dečkih, medtem ko beležijo 
pri deklicah zadnja leta upad tekmovalk in z njim 
tudi uspehov. Najmlajši so presenetili z velikim 
številom medalj na zadnjem majskem tekmo-
vanju, na DP v dvojicah. Velik uspeh pa je pred 
kratkim dosegel Postojnčan Tine Vidmar. Na 
svetovnem prvenstvu mlajših mladincev (do 18 
let) je osvojil srebrno medaljo v ekipnem delu s 
selekcijo Slovenije, v posamični konkurenci pa 
še bron v disciplini sprint. Na velikem mednaro-
dnem tekmovanju se je izkazal že leta 2017, ko 
je kot 14-letnik na svetovnem pokalu v disciplini 
mešanih parov osvojil zlato medaljo.

Članska ekipa je v prvoligaški druščini osvojila 
4. mesto in s tem uvrstitev na mednarodni NBC 

ŠPort

Postojnski del ekipe (od leve proti desni): Aleksander Paternost, Mitja Muha, Zlatko Šantelj - 
Role in Aleksander Simikič - Aco.

Tine Vidmar se je vrnil s svetovnega 
prvenstva mlajših mladincev z dvema 
medaljama.

 KOŠARKA

Pod okriljem ESBA (European Seniors Basketball Association) se je začelo 9. junija v Altei (na 
jugu Španije) evropsko prvenstvo veteranov v košarki. Ekipa Primorske (v njej so štirje Postojn-
čani) je osvojila naziv Evropski prvak 2019. 

Ekipa Slovenija v kategoriji 60+, AIKEA, na 
čelu z vodjo Marijanom Fišerjem in s tre-
nerjem Zlatkom Šantljem - Roletom je na 
Evropskem prvenstvu osvojila zlato medaljo 
in si priigrala naziv Evropski prvak 2019. 
Celotno prvenstvo so košarkarji odigrali su-
vereno, premagati se niso pustili nobeni 
od ekip. Tekma proti Litvi je bila še posebej 
vroča, saj se je rezultat izoblikoval šele v za-
dnjih sekundah, a so igralci VKK AIKEA igrali 
prepričljivo do konca in z rezultatom 63 : 60 
poskrbeli za veselje tako v ekipi kot tudi med 
njihovimi navijači.

K zmagi v finalu so po taktično odlično 
vodeni igri prispevali vsi košarkarji skupaj, 
pomembno vlogo pa so imeli Postojnčani: 
Mitja Muha, Aleksander Paternost, Ale-
ksander Simikič - Aco in trener Zlatko Šan-
telj - Role. 

Postojnska košarka se ponaša s številnimi zla-
timi športniki in z evropskimi prvaki v košarki 
– nanje smo zelo ponosni. 

Besedilo: Renata  Vasle in Ana Širca; fotografija: 

Valter Leban. 
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Živahna modelarska nedelja

Ljubitelji letalskega modelarstva so spet prišli na svoj račun. Postojnski 
modelarji že vrsto let organizirajo v juniju dan odprtih vrat in širšemu ob-
činstvu tako predstavijo svojo dejavnost v društvu BETAL v Postojni. Letos 
je bilo mogoče na zelenici letališča pri Zagonu veliko videti in gledati. 

Tako so obiskovalci lahko videli jadralna in motorna letala, motorno pa-
dalo in replike znanih letal. Mnoge je navdušil tudi prikaz letenja, saj so si 
lahko ogledali zanimive vragolije, ki so jih predstavili piloti. Najmlajši so 
lahko izdelali mini letalo in ustvarjali zanimive modele. Mladi modelarji, ki 
obiskujejo na osnovni šoli Antona Globočnika v Postojni modelarski tečaj, 
pa so ob zaključku tako prvič preizkusili, kako leti njihov model.

Besedilo: Andrej Bratož; fotografija: Valter Leban.

INLINE HOKEj

Zadnjo majsko nedeljo se je odvijal v Gnezdu, na inline hokej igrišču v Po-
stojni, pod pokroviteljstvom Inline zveze Slovenije 3. krog državnega pr-
venstva Slovenije v inline hokeju (IH) za dečke (U-13) in tudi neuradni del za 
mlajšo selekcijo (U-9).

DogoDki

Društvo upokojencev 
Postojna najboljše  
na 16. športnih igrah
Društvo upokojencev (DU) Postojna je na 16. 
športnih igrah Zveze društev Južne Primor-
ske prepričljivo zmagalo. Nastopilo je skoraj 
260 upokojencev in upokojenk iz enajstih 
južnoprimorskih občin.

Igre je organiziralo DU Ilirska Bistrica, tek-
movanja v devetih panogah – kegljanje, ba-
linanje, namizni tenis, streljanje, pikado, šah, 
briškola-tršet, tarok in reševanje križank – pa 
so potekala v Ilirski Bistrici, Izoli (tarok) in Piv-
ki (kegljanje). Največja udeležba je bila v žen-
skem balinanju, saj je nastopilo deset ekip.

ŠPort

Postojnčani so zbrali skupno 64 točk, drugi so 
bili Koprčani (združeni še z DU Semedela in DU 
Olmo so zbrali 56 točk), tretji so bili domačini z 
41 točkami. V posameznih športnih disciplinah 
so bili najboljši Koprčani – v petih disciplinah, 
Postojnčani so zmago slavili v štirih – balinanju 

(moški in ženske), namiznem tenisu in taroku. 
Med posamezniki so pri Postojnčanih prejeli 
kolajne: Darko Bizjak za 1. mesto, Danica Su-
šnik za 2. in Jožica Može za 3. (vsi v kegljanju) 
ter Alojz Markič (v taroku) za 2. mesto.
Brane Fatur

»Piščanci« U-13 so dostojno zastopali postojnske barve.

DU Postojna je prejelo za skupno zmago lep pokal, še lepši in večji pa je bil prehodni pokal – 
od organizatorja ga je prejel novi in zadovoljni predsednik društva Cveto Bajc.

Postojnski modelarji so tudi letos predstavili svojo dejavnost širšemu 
občinstvu.

V Postojni se inline hokej še vedno 
igra na prostem. Tokrat je bilo vre-
me organizatorjem naklonjeno ve-
čji del tekmovanja. Pod streho so 
uspešno spravili uradni del turnir-
ja in podelitev nagrad najboljšim, 
tekme, predvidene za selekcijo 
U-9, pa so zaradi dežja odpadale.

Med dečki je postala državni prvak 
ekipa HK Domžal. Domači igralci 
IHK Piščanci so zasedli zadnje, 
četrto mesto. Kljub temu da re-
zultatskega uspeha ni bilo, so fan-
tje lahko zadovoljni s prikazanimi 
predstavami. Nekaj tekem so kljub 
težavam s poškodbami in številč-
no oslabljenemu kadru izgubili le z 
minimalno razliko. 

Še bolj so igralci in vodstvo kluba 
zadovoljni z napredkom v zadnjih 

treh letih. IHK Piščanci prav letos 
praznuje 20. obletnico obstoja. 
Če je še pred nekaj leti kazalo na 
počasen zaton kluba, so mlade ge-
neracije vrnile optimizem in poka-
zale, da se v Postojni še vedno igra 
dober inline hokej. Ponovno se 
je pokazala potreba po pokritem 
športnem igrišču, ki bi ga v Po-
stojni lahko uporabljala tudi druga 
športna društva.

Za uspešno izvedbo turnirja gre 
pohvala organizatorjem in vsem, 
ki so pomagali in se osebno an-
gažirali – zlasti starejšim igralcem 
in staršem mladih nadobudnežev. 
IHK Piščanci se zahvaljuje županu 
Igorju Marentiču, saj se je odzval 
vabilu in podelil pokale najboljšim.

Brane Fatur
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Po Izovi poti

Na zadnjo majsko soboto, se že deveto leto 
zapored na »brjači« Andrecove domačije v 
Kočah, zbere pohodniška druščina ljubite-
ljev tematskih poti. Na tej »brjači« se zač-
nejo in sklenejo vse Izove poti, poimeno-
vane so po Izidorju Vekarju.

Letos nas je pot vodila mimo Tišlerjevega 
mlina do vasi Žeje, kjer smo postali pod sta-
rodavno lipo, ki stoji pred vhodom v cerkev 
svetega Jurija. Pot smo nadaljevali proti ob-
časnemu izviru Šurk, presihajočemu jezeru 
Jeredovce in Krajnikovemu dolu do Zvirkov 
in Jerinovega mlina. V našo pohodniško pot 

Lovro Zajc je v 
Postojno z evropskega 
prvenstva prinesel 
naslov evropskega 
podprvaka!
Plesna šola Artifex Postojna je v maju prišla 
do prve medalje na evropskem prvenstvu v 
modernih tekmovalnih plesih.

V Riminiju v Italiji se je ta mesec odvijalo 
evropsko prvenstvo v modernih tekmovalnih 
plesih pod okriljem Mednarodne plesne zve-
ze (IDO), na katerega sta se uvrstila tudi varo-
vanca plesne šole Artifex Postojna in učenca 
Osnovne šole Miroslava Vilharja: Tjaša Zrim-

145 tisoč evrov za 
društva v Občini 
Postojna 

Ta mesec so bile podpisane pogodbe o so-
financiranju programov in projektov s po-
dročja družbenih dejavnosti med Občino 
Postojna in društvi v občini, ki so se prija-
vila na občinski razpis.

Na razpis je prispelo skupno 84 vlog, od tega 
je bilo uspešnih 77 (ostale so bile bodisi pre-
pozne, bodisi niso izpolnjevale pogojev). Za 
ta namen je občina zagotovila proračunska 
sredstva v višini 145 tisoč evrov, kar znaša 15 
tisoč več kot lansko leto. Sredstva pa bodo 
razdeljena na naslednja področja: 

je bil vključen tudi krajši postanek na Bilah.
Tematsko Izovo pot je druščina 81 pohodnikov 
uresničila s podporo Občine Postojna, Krajevne 
skupnosti Prestranek, Kulturno športnega dru-
štva Koče, Konjeniškega kluba Postojna iz Pre-
stranka in v sodelovanju nekaterih posamezni-

kov: Helene Vekar, Vlada Smrekarja, Jane Brgoč 
Martinjak, Maksimiljana Lenarčiča, Jožice Bizjak, 
Suzane Vidmar in pevske skupine BRKINCI, ki so 
pohodnike pospremili na pohod z venčkom slo-
venskih ljudskih pesmi. 
Mira Lenarčič

• Ljubiteljska kultura: 55.000 EUR; letos se sofi-
nancira 19 programov (lani 17)

• Turizem: 12.000 EUR; letos se sofinancirajo 3 
programi (enako kot lani)

• Mladi: 32.000 EUR; letos se sofinancira 7 pro-
gramov (lani 4) in 5 projektov (enako kot lani)

• Počitniške dejavnosti za otroke in mladino: 
8.000 EUR; letos se sofinancirata 2 programa 
(lani 3)

• Humanitarnost, sociala, zdravstvo: 24.000 
EUR; letos se sofinancira 22 programov (lani 
19) in 6 projektov (enako kot lani)

• Drugi programi in projekti: 14.000 EUR; letos 
se sofinancira 12 programov (enako kot lani) 
in 1 projekt (lani 3).

Tudi letos je prijava za društva potekala preko 
spletne aplikacije za pripravo vlog za tekoče javne 
razpise, postopke javnega razpisa pa sta izvedli 

administrativna in strokovna komisija v skladu 
z Navodili o sofinanciranju programov/projek-
tov s področja družbenih dejavnosti v občini 
Postojna. Strokovna komisija je bila imenovana 
na predlog nevladnih organizacij.

šek in Lovro Zajc. Tjaša se je prvič pomerila v 
kategoriji solo deklice in v hudi konkurenci za-
sedla 47. mesto, Lovro pa je v kategoriji hip hop 
solo dečki med 89 tekmovalci prišel do velikega 

finala in 6. mesta. V najširši in najtežji kategoriji 
hip hop battle, kjer se je Lovro meril v plesu 7 
različnih plesnih stilov (hip hop old in new stil, 
house, afro, reggaeton, popping in locking), 
pa je na plesišču pustil dušo in srce, premagal 
78 tekmovalcev ter osvojil vrhunsko 2. mesto 
in s tem naziv evropskega podprvaka.

Tjaša in Lovro sta se na evropskem prvenstvu 
merila še med otroškimi pari in si priplesala 
15. mesto.

Tako plesna šola Artifex Postojna s starši in 
plesalci po štirih letih obstoja dokazuje, da je 
z ekipnim delom in vztrajnostjo mogoče do-
seči marsikaj... In to je šele začetek.

Artifex Postojna
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DOMA: Najprej obvestite Zdravstveni dom – urgentno službo. Ko zdravnik potrdi 
smrt nas pokličite in mi vam bomo pomagali urediti vse potrebno (ureditev do-
kumentov, prevoz in ureditev pokojnika,…)
V BOLNICI, DOMU OSTARELIH,… Ko vas iz ustanove obvestijo o smrti, nas 
pokličete, in mi prevzamemo skrbi ter uredimo vse potrebno, za organizacijo 
pogreba (prevozi, ureditev dokumentov,…) V naši pisarni, ali pri vas na domu 
se bomo nato dogovorili o pogrebu, izbiri pogrebnih artiklov (krsta, žara, križ, 
piramida, nagrobni okvir, cvetje…) 

Ob izgubi vaših dragih vam bomo uredili  
vse potrebno za spoštljivo in dostojno slovo.
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Kosovelova ulica 1, 6230 Postojna
(nasproti Mercator centra)

Ob izvedbi pogreba vam pri žalnih  
aranžmajih v naši cvetličarni nudimo 10% popust

Dežurni številki 24 ur na dan:
040 850 557 - Marijan Križaj

031 363 359 - Robert Pirjevec

Klun oglas Prepih PRESS 105x126 mm.indd   1 18/1/19   11:04:01

Rezervirajte si termin, za posvet s svetovalcem.

Prešernova 1
POSTOJNA "Kulturni dom"

t: 08 16 17 555
m: 065 550 665

stileBIO

Bioresonanca
Naročite se na bioresonančno 
testiranje in terapije z 
BICOM bioresonanco!

Moč naravne
medicine
BIOSTILE 
prehranska 
dopolnila       

Novo v Postojni!
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Slovo Draga Gabriela, staroste 
postojnskih letalcev 

Maja je v 89. letu starosti umrl Drago Gabriel, dolgoletni član 
Aerokluba Postojna ter prejemnik občinskega priznanj »23. 
APRIL«. 

Drago Gabriel je bil dolgoletni član in kasneje tudi častni član Aero-
kluba Postojna in lahko rečemo - starosta letalcev v Postojni. Za se-
boj je pustil 43 let aktivnega letalskega staža, preko 10.000 ur letenja 
na več kot 60 tipih letal in številna posebna pooblastila v letenju. V 
času aktivnega letenja je prejel veliko raznovrstnih plaket, priznanj 
in diplom.

V letu 1946 je pričel organizirati prve modelarske tečaje, leto zatem 
pa se je kot prvi s člansko izkaznico Letalskega društva Postojna ude-
ležil tečaja za jadralne pilote v Zveznem jadralnem centru v Ribnici in 
kasneje v Kompoljah in na Blokah. 

Kot upravnik letalske šole Postojna je v tedanjih časih vzgojil veliko 
mladih pilotov, ki so kasneje nadaljevali šolanje na vojaških akademi-
jah, v šolah rezervnih starešin in v letalskem potniškem prometu. Ob 
tem se je v Postojni razvijalo tako jadralno letanje kakor tudi motorno 
letenje in padalstvo. 

Pri vsem tem pa je Drago Gabriel veliko svojega truda vložil v ob-
stoječi letalski park, ki so ga tedanji postojnski letalci pridno obna-

vljali in v svoje vrste sprejemali mlade, nadobudne letalce. Bil je eden 
od pobudnikov razširitve letalskega športa na primorskem in letališča 
v Portorožu.

Njegov velik doprinos postojnskemu letalstvu je vsekakor knjiga, ki je 
izšla leta 2000, to je »ALMANAH - 55 let AEROKLUBA POSTOJNA«.

Gospod Gabriel je bil človek, ki je vse svoje življenje posvetil temu nad-
vse plemenitemu športu in dejavnosti. To potrjujejo mnogi njegovi 
učenci – piloti, ki so svojo bogato letalsko kariero nadaljevali v nadvse 
spoštljivih letalskih organizacijah in ustanovah.

Drago Gabriel, starosta letalcev v Postojni.
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Praznovali častitljivo 60. obletnico 
mature

1.junija smo se dijakinje in dijaki Gimnazije v Postojni zbrali na poseb-
nem jubileju. Minilo je namreč polnih 60 let, odkar smo zapeli Gaude-
amus igitur. 

Temelji za nov prizidek OŠ Antona 
Globočnika že postavljeni 

Dela pri Osnovni šoli Antona Globočnika se nadaljujejo in pote-
kajo po predvidenem časovnem načrtu.

Inovativni in kreativni 
na OŠ Antona 
Globočnika Postojna v 
projektu POGUM

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna 
se je v šolskem letu 2017/18 vključila v pet-
letni projekt z naslovom Krepitev kompe-
tenc podjetnosti in spodbujanja prožnega 
prehajanja med izobraževanjem in okoljem 
– POGUM v osnovnih šolah kot razvojna 
šola. Že drugo šolsko leto razvijamo nov 
način dela, poučevanja in učenja. 

V projektu POGUM krepimo različne kompe-
tence za življenje, da bomo znali v novih raz-
merah razvijati dobre ideje, prepoznati prilo-
žnosti, narediti akcijo s pomočjo vseh virov. 
Vsako leto v sklopu projekta izberemo eno 

Končana je prva faza del, ki je 
zajemala globoko temeljenje. 
Postavljenih je bilo 62 armira-
nobetonskih pilotov na globini 8 
do 10 metrov. Potrebna pa je bila 
še prestavitev kanalizacije, ki je 
ovirala dela na območju novega 
prizidka.

Dela se nadaljujejo kot je bilo 
načrtovano. Trenutno poteka iz-
vedba temeljnih gred na samem 
objektu. Ko bodo dela zaključena 
bo šola pridobila novo jedilnico, 

sedem predmetnih učilnic, dve 
veliki učilnici, dve mali učilnici, 
večnamensko dvorano, zborni-
co ter ustrezno število garderob, 
kabinetov in sanitarij. 

Pomembna pridobitev bo pred-
vsem nova kuhinja, ki bo z vsemi 
spremljevalnimi prostori urejena 
v novem traktu, bo imela kapa-
citeto 1200 kosil (za obe osnovni 
šoli v Postojni).

Fotografija: Foto atelje Postojna

Naš dolgoletni pobudnik in organizator sošolec Darko Eržen skrbi, da se sre-
čujemo vsako leto. Vabilu, ki ga je letos poslal sošolkam in sošolcem v Slove-
niji in Italiji, se je od takratnih maturantov srečanja udeležilo 24. 

Zbrali smo se pred stavbo nekdanje gimnazije – sedaj Osnovne šole Miro-
slava Vilharja. Po skupinskem fotografiranju pa smo odšli v jamski dvorec pri 
Postojnski jami, kjer smo pred 60 leti zaplesali maturantski ples. Po izčrpnem 
nagovoru sošolca Darka, ki je vseboval pregled tega dolgega obdobja, smo 
se žal med lepimi spomini spomnili tudi manj prijetnih. To so spomini na 
sošolce, ki jih ni več med nami in na tiste, ki se srečanja zaradi bolezni niso 
mogli udeležiti. Z nami so praznovali tudi kolegi, ki so obeležili 40-letnico 
konca srednje šole. Vsi skupaj smo nazdravili z željo, da bi se v prihajajočih 
letih večkrat srečali v čim večjem številu.

Vlasta Kranjec - Žerjal

raziskovalno vprašanje. V letošnjem letu je bilo 
izbrano vprašanje Katere skrivnosti skriva Sovič. 
Raziskovali in iskali smo zgodbe povezane s Sovi-
čem in gradom na Soviču. Rezultat dela je viden. 
Naleteli smo na legendo, povezano s propadom 
grajskega poslopja. Zgodba se nam je zdela tako 
zanimiva, da smo si jo želeli imeti v knjigi. 

Tako je nastala slikanica izpod otroških rok naše 
šole, ki nosi naslov Legenda o gradu na Soviču. 
Avtorici besedila slikanice sta Nika Kurbašič iz 8. 
b in Patricija Frančeškin iz 5. b razreda pod men-
torstvom ge. Nevenke Trenta. Ilustracije je v celo-
ti prispeval Martin Grm iz 5. c pod mentorstvom 
ge. Nataše Lulik. Za oblikovanje je poskrbel Aljaž 
Trenta, lektorsko delo je opravila ga. Andreja Mla-
kar. Slikanica je izdana v slovenskem, italijanskem 
in angleškem jeziku, za prevode sta poskrbela ga. 
Mojca Argenti in g. Aljaž Mulec. Pri tiskanju knji-
ge nam je s sponzorstvom priskočila na pomoč 
Zavarovalnica Triglav.

Svečan zaključek projekta se je odvijal konec 
maja s kulturno prireditvijo, na kateri je bila 
legenda dramsko uprizorjena v oblačilih te-
danjega obdobja. Pri tem sta nam priskočili 
na pomoč Kulturno društvo Kašča in Kultur-
no društvo Otroci z Majlonta. Nastala je tudi 
priložnostna razstava izdelkov, pripravljena pa 
je bila tudi grajska pogostitev, ki je vsebovala 
jedi, pripravljene po receptih iz obdobja, ko je 
grad na Soviču pogorel. Za to so bili zaslužni 
učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava 
hrane in nekatere učenke 9. razreda pod men-
torstvom ge. Magdalene Penko Šajn.

Projekt bo trajal še naslednja tri leta. Znanje, ki 
ga bomo pri tem pridobili, bomo prenašali na 
druge šole, ki so se ali pa se še bodo priključile 
projektu.

Vodja projekta Suzana Vidmar s člani razvojnega 

tima projekta POGUM

23

oBČinskE strAniJ u n i j  2 0 1 9



Dobroimetje
V dobro Vašega naslednjega nakupa!

Prešernova 1
POSTOJNA "Kulturni dom"

t: 08 16 17 555
m: 065 550 665

Vsak Vaš nakup nagradimo z 
dobroimetjem v višini 10% 
opravljenega nakupa) 
in praktičnim darilom! 
Ne velja za izdelke v akciji.
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Pogrebne storitve

 

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

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

V primeru naše organizacije pogrebne sveËanosti vam nudimo 
10% popust na žalne aranžmaje v cvetliËarni Agrokor.

✜  ureditev dokumentacije, prevozi in priprava 
pokojnika (doma in v tujini)

✜  izkop in priprava groba, priprava poslovilne vežice
✜  klasiËni in žarni pogrebi, ter raztros pepela na 

pokopališËu
✜  ekshumacija
✜  organizacija pogrebne sveËanosti
✜  žalno cvetje, objava osmrtnic
✜  pevci, trobentaË, poslovilni govor
✜  pogrebna oprema

Komus Prepih PRESS 105x126mm RZ 29-1-19.indd   1 18/2/19   11:14:19

      TURISTIČNA ZVEZA
  BRKINI                 
  KRAS
  NOTRANJSKA

Izdalo in založilo: Turistično društvo Postojna - Zamisel o Furmanskem prazniku: Srečko Šajn - Vsebinski koncept in besedilo: prof. dr. Janez Bogataj - Program prireditve: Komisija za prireditve pri TD Postojna 
- Voditelj osrednjega dela prireditve: Andrej Hofer – Tekmovanje v diatonični harmoniki: Vili Marinšek – Predstavitev starodobnikov: Drago Čehovin - Sprevod furmanov: Primož Krnel - Tekmovanje v kuhanju 
lovskega golaža: Janez Posega – Program Agility: ŠKD Postojna – Koordinator prometa in parkiranja: Gasilsko društvo Hruševje - Znak prireditve: Franc Golob - Oblikovanje vabila in plakata: Srečko Šajn – 
Uredila: Marica Gombač - Tisk: Unitis Postojna, 2019, 1.000 izvodov.
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NEDELJA, 7. JULIJ 2019POSTOJNA (PRI POSTOJNSKI JAMI)

28. FURMANSKI  PRAZNIK 2019

VSTOPNINE NI!

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 in 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 2019 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

11.00 in 13.00 KOVANJE	konja

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  predstavitev	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

16.30  razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in furmana in	podelitev	nagrad

17.00  nastop	domačega	ANSAMBLA FURMANI

18.00 - 24.00 DEJAN VUNJAK 
 in BRENDIJEVE BARABE
	 ...	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!

V primeru dežja, bo prireditev v nedeljo, 14. julija 2019

Organizatorja: Pokrovitelji:

Soorganizatorja:

Turistično društvo Postojna
1883-2017
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2. rojstni dan pro-
bono zobne ambulante

V začetku junija je drugo obletnico delova-
nja obeležila pro bono zobna ambulanta, ki 
jo v Matenji vasi vodi dr. Želimir Božič. 

Na pobudo zobozdravnika in na osnovi za-
znanih potreb občanov, so Občini Postojna 
in Pivka, Center za socialno delo Postojna ter 
Slovenska filantropija 1. junija 2017 organizi-
rali brezplačno zobno ambulanto. 

Storitve ambulante so na voljo občanom Po-
stojne in Pivke, ki so upravičeni do denarne 
socialne pomoči ali do varstvenega dodat-
ka oz. pri katerih na centru za socialno delo 

Bolj varni s projektom 
Crossit safer

Občina Postojna je skupaj s PGD Postojna 
z letošnjim letom začela z izvajanjem pro-
jekta »CROSSIT SAFER«, v katerem sodelu-
je devet partnerjev, vodilna organizacija pa 
je regija Furlanija Julijska krajina.

Gre za strateški projekt, sofinanciran s sredstvi 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okvi-
ru Programa Interreg Slovenija – Italija 2014 – 

ugotavljajo socialno ogroženost zaradi nizkih 
mesečnih prihodkov na družinskega člana, da 
si ne zmorejo financirati osnovnih zobozdra-
vstvenih storitev. Ti na centru prejmejo ustrezno 
potrdilo o upravičenosti ter datum in uro obrav-
nave v brezplačni zobni ambulanti. 

V dveh letih so bila vrata odprta omenjenim 
občanom obeh občin ter prosilcem za medna-
rodno zaščito in migrantom z dodeljenim sta-
tusom mednarodne zaščite, ki živijo v Sloveniji. 
Narejenih je bilo za približno dvajset tisoč evrov 
zobozdravstvenih storitev. Kot pravi dr. Božič, 
pa bi bila številka večja, če bi lahko razpolagali z 
več sredstvi, saj je trenutno edini priliv sredstev 
za pokrivanje tekočih stroškov prispevek Občin 
Pivka in Postojna.
Ob tem pa se vsi organizatorji brezplačne zob-

Vabljeni, da tudi vi in vaše podjetje po-
stanete donator pro bono zobne am-
bulante. Sredstva lahko nakažete na RKS 
OZ Postojna - Pivka TRR: SI56 1010 0003 
5146 975 s pripisom: ZA PRO BONO AM-
BULANTO. Hvala

ne ambulante zahvaljujejo tudi donatorjem, 
ki so prispevali slabih 2500 evrov sredstev. Ta 
so bila porabljena za stroške zobotehnika in 
nabavo potrebnega materiala. Zato še enkrat 
hvala podjetjem Prodent, 3d Stražišar d.o.o., 
Flegis, Denser medicinska elektrotehnika 
d.o.o., Fotona Ultra Performance Lasers, Mar-
Vik Vikica Klasinc s.p., Sawal, Novak d.o.o. 
Prestranek, Oro Met, društvu KŠOPP in Lions 
klubu Proteus Postojna.

2020. Njegova vrednost je 2.932.913,94 evrov.
Območje, ki ga pokrivata Občina Postojna in pri-
družen partner PGD Postojna v več kot 60% po-
kriva gozd, ki se razprostira po izrazito kraškem 
pobočju, kar pomeni, da je to območje eno iz-
med najbolj ogroženih območij za naravne ne-
sreče gozdnih požarov.
Vloga Občine Postojna v projektu CROSSIT SA-
FER je izobraževanje strokovnega kadra in oza-
veščanje javnosti o preventivi glede gozdnih 
požarov.
S pomočjo razširjenih kart/zemljevidov požar-
no ogroženih območij bodo izboljšali potek in-

tervencij gasilskih društev v celotni regiji, z 
označbami pa bodo opremili kampe na ob-
močju občine, ki predstavljajo območja naj-
večje ogroženosti.
V sklopu projekta bo kupljena nova oprema 
namenjena hitremu odkrivanju gozdnih po-
žarov in organizaciji intervencije v primeri 
gozdnega požara. Skupaj s projektnimi par-
tnerji je predvidena tudi izvedba vaj, kjer se 
bo preizkusila nova oprema, gasilci pa bodo 
pridobili nova znanja in izmenjali izkušnje na 
področju organizacije in izvajanja intervencij 
pri gozdnih požarih.

Medšolski projekt 
učencev OŠ 
Prestranek z OŠ Karla 
Destovnika-Kajuha iz 
Ljubljane 

Učenci 3. razreda OŠ Prestranek so sodelo-
vali v medšolskem projektu z učenci Osnov-
ne šole Karla Destovnika-Kajuha iz Ljubljane. 
Skozi šolsko leto so si dopisovali z vrstniki iz 
Ljubljane. Spoznali so poštarja Pavlija, kako 
potuje pismo in kako je potovalo nekoč.

Prek pisanja pisem so krepili jezikovne in 
pisne spretnosti, spoznavali kulturno in na-
ravno dediščino obeh krajev, ugotavljali raz-
like med mestom in podeželjem ter spoznali 
nove prijatelje. Ob zaključku šolskega leta so 
svoje nove prijatelje v Ljubljani tudi obiskali. 

Spoznali so staro mestno jedro ter se s tirno 
vzpenjačo odpeljali na Ljubljanski grad.

Tretješolci iz Ljubljane so nam obisk vrnili v 
torek, 18. 6. 2019, ko so nas obiskali na šoli. 
Medse smo povabili še Čebelarsko društvo 
Postojna, Ribiško družino Bistrica ter Lovsko 
družino Javornik Postojna. V sodelovanju z 
njimi smo pripravili delavnice, ki so jih vodili 
lovec, ribič in čebelarka. Učenci so spozna-
li okoliške živali, njihovo življenjsko okolje in 
pomen skrbi za naravo. Spoznali so, da ži-
vljenje v mestu oziroma na podeželju poteka 
nekoliko drugače, saj nam že okolje samo po-
nuja drugačne možnosti.

Druženje je minilo v prijetnem vzdušju in 
spoznanju, da osvajanje učnih vsebin lah-
ko poteka tudi na drugačen in bolj zabaven 
način. Obljubili smo si, da se naslednje leto 
zopet srečamo. Zahvaljujemo se občini Po-
stojna za vso pomoč, predvsem za knjige o 

pastirčku Jakobu, da se bo o torbarjih bralo 
tudi v Ljubljani.

Anita Čelhar
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 1.  VRT 
 2.  BALKON 
 3.  KMEČKI VRT 
 4.  OKOLICA POSLOVNEGA OBJEKTA

Izbirali bomo najlepše urejen vrt, balkon, kmečki vrt in okolico 
poslovnega objekta. 

Nagradna akcija se prične 20. junija 2019 in zaključi 12. septembra 
2019.  Sodelujejo lahko fizične in pravne osebe delujoče na območju 
občine Postojna. 

Izpolnjeno prijavnico za sodelovanje v nagradni akciji pošljite najka-
sneje do 12. septembra 2019 na naslov: 
• Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom – 

Za akcijo »OBČINA POSTOJNA V CVETJU 2019« 
• ali po elektronski pošti: miran.zitko@postojna.si.

Na podlagi vaše prijave vas bo obiskala ocenjevalna komisija in za-
beležila vaše predloge. Več informacij o nagradni akciji dobite na 
spletni strani Občine Postojna ali na telefonski številki 05 72 80 700. 

PRIjAVNICA
Želim sodelovati v nagradni akciji  

»OBČINA POSTOJNA V CVETJU 2019«.  

Kraj in datum:

Podpis: 

(S podpisano prijavnico dovoljujem, da se osebni podatki upora-
bijo izključno za potrebe nagradne akcije.)

Kontakt (tel. št., e-naslov):

Naslov:

Ime in priimek/ 
naziv družbe/ustanove:

Opombe:

1.  VRT 
2.  BALKON 
3.  KMEČKI VRT 
4.  OKOLICA POSLOVNEGA OBJEKTA 

Nagradna akcija
»Občina Postojna v cvetju 2019«

(ustrezno obkroži)

V podjetniškem inkubatorju v Postojni bodo na voljo na novo prenovljeni poslovni 
prostori z izredno ugodno najemnino in lepimi razgledi!

V podpornem ekosistemu so vam na voljo brezplačna izobraževanja, mrežni dogodki ter
mentoriranje in svetovanje, pa tudi sejna dvorana in večji prostor za predavanja.
Kontaktirajte nas na info@inkubator-postojna.

Ste mlado podjetje? 
Načrtujete širitev, ali 
boste v kratkem 
potrebovali večje prostore? 

Z VIZITKO 10% POPUST!

www.maksi-servis.si             070 718 718

Vaša varnost - naša prioriteta

Hitra dobava 
in montaža

Protihrupna 
okna & vrata

Toplotna & 
zvočna izolac�a

PROTIVLOMNA VRATA 
OKNA 
ALU VRATA 
PVC VRATA 
NOTRANJA VRATA

zvočna izolac�a

KJE: Parkirišče pred PTC Primorka v Postojni

KDAJ: 7. 9. 2019 od 8.00 do 18.00 ure

Pogoji prijave in prijavnica so na voljo na spletni strani  
in v sprejemni pisarni Občine Postojna.

Poziv o zbiranju prijav  
za oddajo prodajnega mesta - stojnice  

v najem na prireditvi 19. svetovni festival 
praženega krompirja
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RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2019 v sodelovanju z občinami 
Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Sofinancira-
nje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na območju Primor-
sko-notranjske regije.

Višina sredstev

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme zna-
šati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz. 75% vseh plačanih 
obresti za posamezno vlogo. 

Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. 

Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane 
obresti od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Rok za oddajo vloge je 18. 10. 2019.

Do specialista
že v sedmih
dneh.

Za zdravje,
za zmage.

Specialisti

Specialisti+

Specialisti 
Nezgoda

Preprečite, da bi se vam
zdravstveno stanje 
poslabšalo zaradi 
predolgega čakanja na
pregled specialista.

Dostopajte do pregleda,
diagnoze in zdravljenja
hitreje.

Povprečna čakalna doba z zavarovanji Specialisti v letu 2018 je bila 7 dni.

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju Primorsko-
notranjske regije 2019

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

POVABILO  
 

»SOFINANCIRANJE OBRESTI  
PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE 2019« 

  
 
  

 
 
 

Skupno povabilo občin: 
 

Bloke 
Cerknica 

Ilirska Bistrica 
Loška dolina 

Pivka 
Postojna 

 
 
 
 

 
Izvajalec  

 
RRA Zeleni kras d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka 

 
 
 

Junij, 2019 
 
 

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podje-
tniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo po zako-
nu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v 
skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu in prihajajo iz: 
Občine Bloke, Občine Cerknica, Občine Ilirska Bistrica, Občine Loška 
dolina, Občine Pivka in Občine Postojna.

Razpisna dokumentacija

Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA Zeleni 
kras, d.o.o.
Dodatne informacije dobite na:
- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.
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POLETNI FESTIVAL 23.6 . - 15 .8 .20 19
Kulturni utrip poletjaKulturni utrip poletjaKulturni utrip poletja1 1 .1 1 .

NE 23.6. 
19.00 

SO 29.6. 
21.00

NE 30.6. 
17.00 

 

PO 1.7. 
20.30 

 

SR 3.7. 
19.30 

SR 3.7. 
21.00 

4.-7.7. 

PE 5.7. 
20.00 

 

SO 6.7. 
20.30 

 

NE 7.7. 
20.30

PO 8.7. 
20.00 

TO 9.7. 
20.00 

TO 9.7. 
20.30

SR 10.7. 
19.30

SR 10.7. 
20.00

ČE 11.7. 
20.30 

 

ČE 11.7. 
20.00

PE 12.7. 
20.00 

SO 13.7. 
18.30

SO 13.7. 
20.30 

LETNI KONCERT POSTOJNSKE GODBE – 1808  
S SKUPINO CHERRY WINE - Amy Winehouse tribute band 
(v slučaju slabega vremena bo koncert v KD Postojna)
KONCERT MALA GUČA v Postojni  
Nastopajo Pivo in čevapi ter Orkestar Saše Krstića iz Srbije.
DAN RADIA 94 predvečer 25. obletnice 
Radijski program v živo iz centra Postojne; nastopili bodo: Lea Sirk, Nika Zorjan, 
skupina vit@vox in Matic Marentič & V. Dimenzija; za humor bo poskrbela Družinska 
gledališka skupina 2G;
DALMusicATINA  
večer dalmatinske glasbe  
v izvedbi Vokalne skupine Goldinar z gosti – KD Vipavski tamburaši. 
(v slučaju slabega vremena bo koncert v KD Postojna)
Predstava za otroke SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS  
Po predstavi sledijo CIRKUŠKE DELAVNIVNICE kjer bomo skupaj z artisti preizkusili 
številne cirkuške rekvizite.
Projekcija filma  
DEDIŠČINA FURMANSTVA 

FESTIVAL AMATERSKE KULTURE 

VEČER S FOLKLORNO SKUPINO SPD NIKOLA TESLA IZ POSTOJNE  
ter gosti: Folklorno skupino KD Bloke, AKUD KOLO Koper in Vaški pevci iz Zalesja, 
Ostrožno Brdo 
(v slučaju slabega vremena bo koncert v KD Postojna)
VIPAVSKI VEČER  
Nastopajo: FS Vipava s Kvartetom Pod Skalco, FS Borjač Sežana, FS Na placi Šempeter 
pri Gorici, FS Santa Gorizia iz Gorice, Pevska skupina KD Karla Štreklja Komen in Pevska 
skupina Iskrice iz Šmihelske doline pri Pivki.
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro ZSOMBOR SIDOO (Budimpešta-Madžarska)
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro URBAN REITER (Slovenj Gradec-Slo.) zmagovalec 
mednarodnega tekmovanja „Forum Gitarre Wien 2018“ v kategoriji mlajših kitaristov
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro ZAGREBŠKI KITARSKI TRIO (Hrvaška)  
Darko Petrinjak, Goran Listeš in István Römer
KONCERT Poklon JOŽETU PRIVŠKU  
z Jazz Punt Big Bandom, Tanjo Srednik in Ivo Stanič
Predstava za otroke KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI  
Po predstavi sledijo delavnice v TOVARNI MILNIH MEHURČKOV.
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro ANDREA DE VITIS (Rim-Italija)
KONCERT SKUPINE JARARAJA  
TRUBAR IN DRUGI TRUBADURJI SLOVENSKE KULTURE  
Nastopajo: Janez Dovč, Gregor Budal, Vasilij Centrih in Petra Trobec  
(v slučaju slabega vremena bo koncert v petek 12.7.2019)
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro TIMOTEJ KOSOVINC (Ljubljana-Slo.)
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro Ansambel JACARAS in Mateusz Ławniczak  
(glasbeniki iz Wrocława in mehiška vokalistka Julieta González – Springer)
8. MEDNARODNI FESTIVAL KITARE  
koncert za klasično kitaro ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV POLETNE ŠOLE
FOLKLORNI VEČER  
s Folklorno skupino Rak Rakek ter Pevci ljudskih pesmi Kulturnega društva Borjač 
Sežana

v atriju Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna /  
KD Postojna 

na Titovem trgu v Postojni / 
KD PIČ
na Titovem trgu v Postojni /  
R 94, Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom 
Postojna in Občina Postojna 

v atriju Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna / 
Občina Postojna in Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE 
Kulturni dom Postojna  

na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojna /  
Občina Postojna, Društvo Kolut in Studio Proteus, Zavod znanje 
Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna 
na Titovem trgu v Postojna in v atriju Inštituta za raziskovanje 
krasa ZRC SAZU, Postojna / Kulturno društvo Harlekin Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna  

na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna  

župnijska cerkev sv. Štefana v Postojni /  
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza
župnijska cerkev sv. Štefana v Postojni /  
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza 

v dvorani Alojza Srebotnjaka v Glasbeni šoli Postojna / 
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza 

na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
župnijska cerkev sv. Štefana v Postojni /  
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna  

župnijska cerkev sv. Štefana v Postojni /  
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza
v dvorani Alojza Srebotnjaka v Glasbeni šoli Postojna / 
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza 

v dvorani Alojza Srebotnjaka na Glasbeni šoli Postojna / 
Občina Postojna, Glasbena šola Postojna in Društvo Kitarza 
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna 
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POLETNI FESTIVAL 23.6 . - 15 .8 .20 19
Kulturni utrip poletjaKulturni utrip poletjaKulturni utrip poletja1 1 .1 1 .

PO 15.7. 
21.00

TO 16.7. 
20.30 

SR 17.7. 
19.30 

ČE 18.7. 
20.30

PE 19.7. 
20.30

SO 20.7. 
21.00

TO 23.7. 
20.30 

SR 24.7. 
19.30 

ČE 25.7. 
20.30

PE 26.7. 
20.30 

PO 29.7. 
21.00

TO 30.7. 
20.30 

SR 31.7. 
19.30
ČE 1.8. 
20.30
PE 2.8. 
20.30

PO 5.8. 
21.00

TO 6.8. 
20.30
SR 7.8. 
19.00 

ČE 8.8. 
20.30
PE 9.8. 
20.30

SO 10.8. 
20.30 

PO 12.8. 
21.00

TO 13.8. 
20.30

ČE 15.8. 
20.30

KONCERT  
RUSS SPIEGEL QUARTET (Miami-ZDA)
Jure Počkaj-bariton koncert opernih arij, duetov in zborov  
Mojca Lavrenčič-klavir, Mojca Bitenc-sopran, Simon Avsec-glas in mandolina,  
združeni moški zbor občin Pivka in Postojna
Predstava za otroke HOKUS POKUS CIRCUS  
Interaktivna čarovniška predstava za otroke skozi potovanje po čarobnem 
domišljijskem svetu, polnem neverjetnih čarovnij in smešnih komičnih zapletov...
KONCERT  
Glasbene skupine FUNKTASY and Janis Joplin tribute band
KONCERT 
PRIFARSKIH MUZIKANTOV
KONCERT JURE PUKL QUARTET feat. Howard Curtis 
vrhunska mednarodna zasedba priznanega velenjskega saksofonista Jureta Pukla
HELP! A BEATLES TRIBUTE  
Tudi v Sloveniji imamo Beatle. Živijo v Naklem, igrajo in nastopajo po vsej Evropi in se 
močno trudijo, da bi nastope, kolikor se le da, približali nastopom originalov.
Predstava za otroke KNJIGE VELIKANKE  
V najnovejši čarobni predstavi nas čarodej Sam Sebastian  popelje v domišljijski svet 
pravljic, ki nam jih predstavi skozi zabavne interaktivne čarovnije in zgodbice.
KONCERT  
TANJE ŽAGAR s spremljevalno skupino Avantura 
KONCERT skupine VITA VOX  
V primorski zasedbi vit@vox se znanje in izkušnje prekaljenih glasbenikov združujejo  
z mladostno energijo in posebnim pevkinim vokalom Vite Jordan.
KONCERT DENISE DANTAS QUINTET 
Nastopa energična brazilska pevka Denise Dantas s svojim kvintetom.
KONCERT skupine EYE IN THE SKY  
V svoj program so vključili tudi glasbo skupin Bee Gees, Abba, Joe Cocker, Stevie 
Wonder, Simply Red, Toto, The Police, Eric Clapton in drugih.
Predstava za otroke JUNAŠKI JELEN 
Jelen je ekolog. Skrbi ga, ker ljudje tako grdo delajo z okoljem...
KONCERT Glabene skupine HISTRIO 
nastopajoči: Andrejka Možina, Stefano Bembi, Tomaž Nedoh ter gostja Nastja Vovk
KONCERT OB 10. LETNICI DELOVANJA SKUPINE NORTON 
Z gostujočimi skupinami ter v družbi bivših članov in prijateljev
KONCERT Vid Jamnik Quartet in pevka Ajda Stina Turek  
oba diplomanta bostonske univerze Berklee College of Music, se uveljavljata na mednarodni sceni
NARODNO ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOMA  
AKORDI IN TIK TAK
PASJI POLETNI DAN  
Na ogled bodo različne pasme psov, agility ter pasja kiropraktika 

KONCERT  
glasbenih skupin FAIR PLAY in TRICIKEL BAND
KONCERT Postojnske rock skupine PUFF band vokalist Nick Keenan, kitarist Tomaž Valenčič, 
basist Martin Petrič, klaviaturist, kitarist Marko Markovčič ter bobnar Adriano Buonassisi
KONCERT BALKAN DUO 
Vasko Atanasovski-flavta, saksofon Zoran Majstorovic-kitara, oud, kamal 
(v slučaju slabega vremena bo koncert v KD Postojna)
KONCERT BRANIMIR GAZDIK QUARTET: LINK  
Nastopa hrvaški bobnar Branimir Gazdik s svojim fusion (jazz-rock) kvartetom
KONCERT VEČER DALMATINSKE PESMI S KLAPO CAMBI 
(v slučaju slabega vremena bo koncert v KD Postojna)
KONCERT  
skupine WCKD NATION

na Titovem trgu v Postojni / Jazz hram, Zavod znanje Postojna, 
javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Jazz hram, Zavod znanje Postojna, 
javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Jazz hram, Zavod znanje Postojna, 
javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / 
 Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Jazz hram, Zavod znanje Postojna, 
javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE 
Kulturni dom Postojna, Občina Postojna, Športno kinološko društvo 
Postojna in Notranjski muzej Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE  Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni /  
Zavod znanje Postojna, javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in 
Občina Postojna 
na Titovem trgu v Postojni / Jazz hram, Zavod znanje Postojna, 
javni zavod - OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
na Titovem trgu v Postojni / Zavod znanje Postojna, javni zavod - 
OE Kulturni dom Postojna in Občina Postojna
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29.6.2019

21.00	 Mala	Guča	v	Postojni
Pivo in čevapi

 Titov trg, Postojna

1.7. – 12.7. 2019

8.30		 Izlet	na	morje	v	Žusterno
Športna zveza Postojna

	 Možnost učenja in nadgradnje znanja 
plavanja z vaditelji. Obvezne prijave!

 Žusterna

1.7. – 5.7.2019 

9.00	 Počitniško	dogajanje	v	dnevnem	
centru	za	otroke	in	mladostnike	
Postojna	
Dnevni center za otroke in mladostnike 
Postojna

	 Za informacije in prijave pišite na:  
dc.postojna@gmail.com ali na 040 462 819

 Dnevni center za otroke in mladostnike 
Postojna

1.7.2019

18.00	 Študijski	krožek	'Premik'
Društvo HNUM, Postojna

	 V fotografijo boste skušali ujeti 
»drugačnost«. Skupina se bo sestala trikrat, 
sledi razstava fotografij.  
Udeležba je brezplačna. Prijave do 1.7.2019 
na tel. št. 040 462 603

 Jezikovna šola Athena

2.7.2019

18.00	 Študijski	krožek	'Iz	narave	v	naravo'	
Društvo HNUM, Postojna

	 Na treh srečanjih se bomo naučili 
uporabiti naravne materiale za izdelavo 
uporabnih predmetov, ki jih bomo vrnili v 
naravo. Primerno za vso družino.  
Udeležba je brezplačna. Prijave do 1.7.2019 
na tel. št. 040 462 603

 Jezikovna šola Athena 

6.7.2019

20.00	 Veselica	v	Kočah	s	skupino	Amor
Kulturno športno društvo Koče

 Športno igrišče v Kočah

22.6. – 2.8. 2019  (vsak delavnik)

9.00	 Praktične	kreativne	 
delavnice
Zavod znanje Postojna, OE Točka moči 
Postojna

	 Delavnice so brezplačne in primerne za 
otroke med 6 in 10 let. Obvezne prijave na: 
tocka.moci@zavod-znanje.si

 Zelena dvorana, Postojna

25.6.2019

6.15	 8.	tradicionalni	pohod	na	Sv.	Trojico	
ob	dnevu	državnosti
Kulturno športno društvo Koče

 iz središča vasi Koče

25.6. – 30.6.2019

 Oratorij
Oratorij 

	 Za otroke od 5 do 11 let.  
Informacije - Teja Čeč 051 819 192

26.6. – 28.6. 2019 

9.00	 Športne	aktivnosti	v	športnem	
parku
Športna zveza Postojna

	 Aktivnosti so namenjene otrokom od 7. do 
15. leta starost. Obvezne prijave!

 Športni park Postojna

9.00	 Šola	tenisa
Športna zveza Postojna

	 Lastna oprema zaželena. Obvezne prijave.
 Športni park Postojna

9.00	 Angleščina	za	vse	generacije	z	
angleško	govorečim	predavateljem	
Zavod znanje Postojna, OE Točka moči 
Postojna

	 Prijave obvezne na: 
tocka.moci@zavod-znanje.si

 Zelena dvorana, Postojna

29.6.2019

7.00		 14.	mednarodno	srečanje	
starodobnih	vozil
Društvo ljubiteljev starodobnih vozil
Oldtimer Club Postojna

 različne lokacije-glej zloženko

19.00	 Osrednja	občinska	prireditev	ob	
dnevu	državnosti
Občina Postojna in ŠKD Orehek

	 Nastopajo: Helena žele – sopran,  
Otroški pevski zbor Orehek, VS Goldinar, 
Ženska VS Vanda Križaj Orehek, recitatorji, 
sledi druženje s skupino “Ku Adn”

 Kulturni dom Orehek

20.00	 Koncert	Southland	choir	Australia	
Turistično društvo Postojna

	 21. Mednarodni glasbeni festival Postojna 
2019 

 Cerkev. Sv. Štefana v Postojni 

Vodnik dogajanja v 
občini Postojna

7.7.2019

9.00	 28.	Furmanski	praznik	Postojna	
2019 
Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska 
Turistično društvo Postojna

 Park pred Postojnsko jamo 

10.00	 Prva	nedelja	v	mesecu,	 
brezplačen	vstop	za	občane
Zavod Znanje Postojna, OE Notranjski 
muzej Postojna

 Notranjski muzej Postojna,  
Kolodvorska cesta 3

31.7.2019

10.30	 Koncert 
Panta	rei	symphonic	band,	 
Belgija
Turistično društvo Postojna

	 21. Mednarodni glasbeni festival Postojna 
2019

 ploščad pred Postojnsko jamo

Vsak torek

8.00	 Jutranja	telovadba	in	meditacija
Zavod znanje Postojna, OE Točka moči 
Postojna

 Zelena dvorana, Postojna

Vsak četrtek

16.00	 Kick	Boxing
Zavod znanje Postojna, OE Točka moči 
Postojna

	 Predstavitev športa Kick boxing in 
razvijanje športnega duha.

 Zelena dvorana, Postojna

Vsak tretji petek 

15.00	 Access	bars	izmenjave
Zavod znanje Postojna, OE Točka moči 
Postojna

	 Delavnico vodi: Anka Prelc
 Zelena dvorana, Postojna

17.00
-

12.00
-
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nAgrADnA križAnkA

ŽELEZNINA na Tržaški c. 55 v Postojni nudi veliko izbiro vijačnega 
materiala vseh kakovosti (8. 8., 10. 9., 12. 9 in RF) – vse za vodovod 
in ogrevanje, kljuke, ključavnice, transportna kolesa in orodje, vrtni 
program (zatiče, opornike za vrtnine, elemente). NOVOST: navtični 
program. Vedno so dosegljivi na tel. št.: 068 625 744. 
Železnina podarja tri nagrade:
1. nagrada: vrednostni bon za 30 evrov;
2. nagrada: vrednostni bon za 20 evrov;
3. nagrada: vrednosnti bon za 10 evrov.
Geslo nagradne križanke na osenčenih poljih in svoj naslov pošljite na dopisnici 
na naslov Postojnski prepih, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna najkasneje do 8. julija. 
Med pravilnimi rešitvami križanke bomo izžrebali tri nagrajence. 
Izžrebani nagrajenci majske križanke so:
1. nagrado (2 degustacijska menija) prejme
 NADJA KAFOL, Pivška 2, 6230 Postojna;
2. nagrado (večerja za 2 osebi) prejme
 BRUNA STEGEL, Kajuhova 4, 6230 Postojna;   
3. nagrado (2 burgerja) prejme
 ALEKSANDER TRAVICA, Pivška 5, 6230 Postojna.
Nagrajenci naj se z osebnim dokumentom zglasijo v Gostilni in pizzeriji Minutka na 
Ljubljanska cesta 14 v Postojni.

ŽELEZNINA
Tržaška cesta 55, Postojna

AVTOR: 
MATEJ 
MISLEJ

RABINOV 
URAD

OPOJNOST, 
OMAMA

NOSILNOST 
LADJE V 
TONAH

POLOTOK 
V GRČIJI

HRVAŠKI 
PEVEC 
(TONY)

VZDEVEK 
AM. PRED- 
SEDNIKA 

EISEN- 
HOWERJA

SKUPINA 
PTIC V 
LETU

ORIEN- 
TALSKO 
RIŽEVO 
ŽGANJE

VRTENJE, 
KROŽENJE 
OKOLI OSI

LEKARNAR

KORIST, 
UGODNOST

SL. PESNIK 
(MIROSLAV)

ANŽE 
KOPITAR

NEKDANJI 
DIJAK NA 

REALKI
SLOG, 
STIL

SEŽIG 
TRUPLA 

V KREMA- 
TORIJU

DEL 
OBRAZAPOČASNEŽ, 

ZAMUDNEŽ

EVROPSKA 
NOGOMET- 
NA ORGA- 
NIZACIJA

OBLIKA 
OSEBNEGA 

DAVKA

TEKMEC, 
NASP- 

ROTNIK
OSAMITEV

VRHNJA 
HALJA PRI 

MUSLI- 
MANKAH

PLITVEJŠA 
KOTANJA 

S STOJEČO 
VODO

GL. MESTO 
J. KOREJE

OBLEKA, 
OBLAČILO

SRD, BES

PRIJEM 
Z ZOBMI

MANJŠA 
RAZKOŠNA 

LADJA

AFRIŠKA 
GOZDNA 
ŽIRAVA
VRSTA 
ŽITAURADNIK

ANGLEŠKA 
KRALJICA

KDOR SADI

VODNA 
RASTLINA

DAJANJE 
PREDNOSTI 
NA ŠKODO 
DRUGEGA

MESTO NA NI-
ZOZEMSKEM

EDINEC 
AEDONE V GR. 

MITOLOGIJI

MENIČNO 
JAMSTVO V 
TRGOVSKIH 

POSLIH

VZDEVEK 
RADKA 
POLIČA

PARNI 
ORGAN V 
TREBUŠNI 
VOTLINI

PRVI 
PREVOD 
BIBLIJE V 

LATINŠČINOČAR, ŠARM, 
MIKAVNOST DRUŠČINA

UTRDBA V TEKSAŠKEM 
MESTU SAN ANTONIO, 

TUDI AMERIŠKI VESTERN

KRATICA ZA 
ELEKTRO KAR-

DIOGRAM
MESTO V 

BELGIJI, ATH
RIMSKA 51

TKIVO 
ŽIVALSKEGA 

TELESA
VERDIJEVA 

OPERA
NEKD. SL. 

SMUČARKA 
(MATEJA)

KONEC MOLITVE

100 m2

RJAVA 
KRAVA Z 
BELIMI 
LISAMI

IZRASTEK 
NA GLAVI

MEJNI 
ZNESEK

VODNI 
VRTINEC

MEDN. ORG. 
ZA BEGUNCE

STRD

VAROVALNO 
POSNEMANJE 
DRUGIH VRST 

PRI ŽIVALIH

IGRALKA IN 
POLITIČARKA 

TOMIĆ
AVT. OZNAKA 

TUNIZIJE

JUNAK 
VERGILOVE 

ENEIDE

PRILAGO- 
DITVENI 

ČLEN

PRIMORSKA 
TOVORNA 

ŽIVAL

UPANJE

PRISTANIŠČE 
V JUŽNI 
ITALIJI, 
TARENT

NOČNA 
PTICA 
UJEDA
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oHrAnjEnE PoDoBEoHrAnjEnE PoDoBE

Iz foto albuma družine 
Premrl iz Šmihela pod 
Nanosom
Predzadnjo nedeljo v juniju je daroval v farni cerkvi v Hrenovicah zlato mašo – petdeset let duhov-
niške posvetitve – duhovnik Vid Premrl, doma iz Šmihela pod Nanosom. V tem mesecu je dopolnil 
78 let. Lani ob tem času je svojo biserno mašo pel njegov brat, duhovnik Janez Premrl. Tretji brat, 
Alojzij, je svojo življenjsko pot, posvečeno duhovniškemu poklicu, zaključil leta 2012. Njihov oče, 
Anton Premrl - Gabrovški, je bil načitan in inovativen človek. 

Anton Premrl se je rodil v Šmihelu pod Nano-
som leta 1886 kot eden od desetih otrok. Imel je 
štiri brate in pet sester. V zakonu z ženo Rozali-
jo Vadnjal (Žulčevo), rojeno v Braziliji, sta imela 
deset otrok; edina hčerka Marija Ana je umrla 
v prvem letu starosti. Imena ostalih sinov so: 
Franc, Lovrenc, Peter Pavel, Janez, Mihael, Šte-
fan, Alojzij, Vid in Anton (slednje ime se pojavlja 
v vsakem rodu). Oče Anton je bil v tistem času 
(tudi po zaslugi svojih naprednih staršev) precej 
razgledan in načitan človek. Njegov oče (tudi 
Anton) je bil že zgodaj naročen na časopis, pre-
biral je kmetijske priročnike in knjige, ki so bile 
tiste čase dosegljive. Tako je precej znanja prešlo 
tudi na vsestransko iznajdljivega Antona mlajše-
ga. V Gabrovci, streljaj od vasi, je zgradil novo 
hišo. Vanjo se je družina preselila leta 1923, ko je 
bila prodana Španova, njihov prejšnji dom. Tiste 
čase je z že tako številno družino živelo občasno 
še osem članov stare družine. Med obema voj-
nama je skupaj s sokonstruktorjem Vinkom 
(Slanovim iz Hrašč) sestavil traktor. V Italiji sta 
kupila star ameriški avto in njegov šestvaljni mo-

goriva zelo praktično. Zadnja kolesa so bila ko-
vinska, s poševnimi ploščicami, da so povečale 
oprijem, krmilni sprednji kolesi sta bili gumirani. 
Že takrat je uporabljal varilni aparat na acetilen, 
se posvečal čebelarstvu in doma usposobil la-
stno elektrarno. Ta je omogočala tudi poslušanje 
radijskega aparata, redkega primerka v okolici. 
Radio je prispeval k še večji obveščenosti in raz-
gledanosti. Leta 1943 je nemška vojska zažgala 
domačijo, ki je tam stala točno 20 let. Plameni so 
pogoltnili tudi traktor, večino orodja in kmetij-
skih pripomočkov. Tistega dne (30. septembra) je 
v zgornjem koncu vasi zgorelo 13 hiš. Gabrovški 
so bili prisiljeni iskati nov dom in so se selili kar 
šestkrat, med drugim v vojaško kasarno in Grapo 
pod Gorenjem. Novo hišo so postavili v začetku 
50. let na zahodnem robu vasi. Anton Premrl 
je pomemben tudi zaradi zapisa spominov (v 
obliki rokopisa). Vaščanom je tako zapustil pre-
cej informacij iz ustnih virov – najstarejši segajo 
do polovice 19. stoletja. Svoje spomine je temat-
sko sortiral: dotaknil se je političnega dogajanja, 
kmetovanja, sadjarstva, čebelarstva, italijanske 
okupacije ter sestavil za vaščane zanimive po-
pise hišnih številk in prebivalcev. Anton Premrl 
je zasadil kot poznavalec in ljubitelj sadjarstva 
veliko sadnih dreves, največ sliv. Še pred svojo 
smrtjo leta 1971 je spremljal uničenje nasadov, 
tako kot je sam zapisal, s pojavom češpljevega 
kaparja in zaradi neučinkovite povojne agrarne 
reforme.

Posaditi toliko dreves in vzgojiti desetino otrok 
so sanje, ki se ne izpolnijo vsakemu navadnemu 
smrtniku. Anton je imel sina Antona, ta je imel 
sina Antona. Najmlajši Anton je zasadil in po-
sekal dosti dreves ter imel z ženo Frančiško pet 
otrok. Poslovil se je leto pred novim tisočletjem.

Besedilo: Marino Samsa; fotografiji: arhiv družine 

Premrl.

tor uporabila za pogon doma narejenega trak-
torja. Pogon motorja sta po lastni zamisli prede-
lala na lesni plin, kar je bilo v času pomanjkanja 

Anton in Rozalija Premrl s sinovi Janezom, Vidom in Alojzijem leta 1969.

Gabrovški traktor, leto 1932.
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