
Zdi se, da je april mesec priznanj: ne le občinskih, kot se ob postojnskem občinskem 

prazniku spodobi, ampak tudi regijskih in državnih. Lahko smo zadovoljni in 

hvaležni, da imamo tudi v naši sredini predane ljudi – velikega duha in odprtega 

srca. Kar nekaj nagrajencev smo ujeli med platnice našega časopisa, na naslovnici 

pa izpostavili štiri. Cveto je postal častni občan občine Postojna, Cvetka je prejela 

priznanje župana, Štefan je postal častni član Območnega združenja Rdečega 

križa Postojna-Pivka, Draganu pa so poslušalci Radia 94 izglasovali naziv On 2021. 

Različna priznanja za delovanje na različnih področjih, a vendar s skupnim ciljem: 

za pomoč sočloveku, v dobro ljudi. Čestitamo!
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Iz vsebine:

Postojnski prepih je mesečno glasilo Občine Po-
stojna in je namenjeno obveščanju občanov.  
• Postojna, april 2022, leto izdaje 16, številka 128 

• Naslov uredništva: Glasilo Postojnski prepih, Ljubljanska cesta 4, 6230 
Postojna; postojnski.prepih@postojna.si. • Glasilo je vpisano v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
pod zaporedno številko 1249 ISSN2232-5298 • Postojnski prepih (Onli-
ne) ISSN 2536-3905 • Izdajatelj in založnik: Občina Postojna, Ljubljan-
ska cesta 4, 6230 Postojna. • Za Občino Postojna: župan Igor Marentič. 
• Odgovorna urednica: Ester Fidel • Uredniški odbor: Alenka Čuk, Mateja 
Jordan, Marino Samsa • Urednica občinskih in oglasnih strani: Marina Re-
bec • 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.

tu živimo:

LD Črna jama

na obisku:

Župan  
Igor Marentič
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P O S T O J N S K I

Ob prazniku
Leto je okrog in ponovno obeležujemo dan, ki si ga je naša občina 
izbrala za svoj praznik – 23. april. 

Če naredimo presek preteklega leta, kot je to navada ob občinskem 
prazniku, lahko vidimo, da se tudi tu najdejo izjemni trenutki in do-
godki, ki se jih bomo še dolgo radi spominjali. 

Letos bomo dočakali zaključek projektov, katerih žezlo je v ognju tle-
lo kar nekaj let. Ponosni smo, da nam je uspelo do končne situacije 
spraviti komunalno opremo v Hraščah in Tržaško cesto v Postojni. Še 
bolj pa smo veseli, da je tik pred začetkom gradnje projekt kolesarskih 
poti, za katerega se pogajamo že vrsto let in da je v nizkem štartu tudi 
podpis pogodbe za izgradnjo vodnega parka v Postojni. 

Marsikatera investicija se sprva zdi prevelik zalogaj. Kot nekaj nemogo-
čega. Ampak s pravimi ljudmi, vztrajnostjo, potrpljenjem, velikimi kupi 
dokumentacije so tudi nemogoči projekti izvedljivi in iz dneva v dan 
nastajajo pred našimi očmi.

Tako se že vrsto let potegujemo, da bi prišli v Postojni do vse preveč 
potrebnih stanovanj. Zavedamo se, da Postojna raste. Tako samo me-
sto kot podeželje. Potencialni investitorji zadnje čase konkretno izka-
zujejo interes za gradnjo stanovanj na različnih lokacijah, seveda, če 
bodo razmere v prihodnjih letih ostale takšne, kot so danes. 

Nove nastanitve pa seveda za seboj potegnejo vrsto drugih investicij, 
ki so z njimi neposredno povezane - nova šola, večji vrtec, dom za 
ostarele ter seveda novi športni in kulturni objekti, ki dajo mestu in 
občini dušo ter z njimi pridobivamo na kvaliteti življenja. 

Vsekakor se bomo, če bomo le imeli možnost, tudi v bodoče trudili, 
da bomo našim občanom nudili točno tisto, kar si zaslužijo in nujno 
potrebujejo.

Ob prazniku občine Postojna vam sem skupaj iskreno čestitam. Še 
posebej pa čestitke obema nagrajencema - Cvetu Kravanji in Cvetki 
Kernel. Hvala vama za vse in seveda bomo na vaju računali tudi v pri-
hodnje. 

Vse dobro.

Igor Marentič,  
župan občine Postojna

Na naslovnici: Cveto Kravanja, Cvetka Kernel, Štefan Majcen in 
Dragan Babuder; fotografija: Foto Atelje Postojna.

tema meseca: 

Naložbe z dodano 
vrednostjo, 2. del



UVODNIKUVODNIK

Stara modrost, da je vsak svoje sreče kovač, drži le deloma in predvsem 
v obdobju, ko smo že toliko dozoreli, da lahko vzamemo vajeti svojega 
življenja v svoje roke. Mnoge zgodbe namreč pričajo, da nam usoda že 
ob rojstvu nameni različna življenjska izhodišča. Večina otrok v zahodni 
družbi je zaželenih, celo težko pričakovanih. Že s svojim prihodom na svet 
vsadijo zrnca sreče v srca staršev, bratcev, sestric, starih staršev … Drob-
ceno bitjece dobi priložnost za življenje v ljubečem in varnem okolju. Lju-
bezen je pravzaprav vse, kar zares potrebujemo za srečno otroštvo. A te 
sreče nimajo vsi in čeprav vesti o najdenih dojenčkih v kartonastih škatlah, 
vrečkah in drugih srh vzbujajočih oblikah zapuščenosti ne pretresajo naše 
skupnosti zelo pogosto, to ne pomeni, da jih ni. Če pomislimo še na fizične 
in psihične oblike nasilja nad otroki, ne moremo živeti v prepričanju, da pri 
nas vsi otroci živijo brezskrbno otroštvo. Pa bi ga morali. Brezskrbno otro-
štvo bi moralo biti pravica vsakega otroka! Zato je življenje do tistih, ki jim 
je ta pravica odvzeta malodane s prvim vdihom, krivično in neizprosno. In 
čeprav so že naši predniki modro ugotovili, da je »vsaka stvar za nekaj do-
bra«, ne najdem odgovora na vprašanje, zakaj so nedolžna bitja prikrajšana 
za starševsko ljubezen, prvi dotik mamine kože, mirno spanje na njenih 
prsih, objeme, uspavanke, večerno branje pravljic in brezskrbno igro. Kako 
jih lahko zapustijo, poškodujejo in za celo življenje zaznamujejo tisti, ki naj 
bi jih brezpogojno ljubili, jih vzgajali in skrbeli zanje na poti v odraslost? 

Na drugi strani je toliko parov, ki si silno želijo postati roditelji, a so pri-
krajšani za to srečo! Koliko zgodb o leta trajajočih kalvarijah na poti do 
nesojenega starševstva je okrog nas, koliko potlačene žalosti zaradi neiz-
polnjene goreče želje. Tudi na poti do posvojitve je veliko ovir, postopek je 
dolgotrajen in zahteven. Zaradi velikega nesorazmerja med številom otrok 
in številom vlog za posvojitev se v zadnjih letih vse več parov odloča za 
posvojitve otrok iz drugih držav.

Usoda se velikokrat še kar ne ustavi in se dodatno poigra s tistimi, ki so 
že tako med najbolj ranljivimi in na robu družbe. O tem razmišljamo v 

zadnjih dveh mesecih, ko spremljamo preizkušnje nedolžnih ljudi in žrtve 
ruskega vojaškega napada na Ukrajino. Med žrtvami so tudi otroci. Malo- 
kdo je lahko ostal ravnodušen ob zgodbi sirot, ki so jih zaradi obstreljeva-
nja in poškodovanja sirotišnice v Lugansku na vzhodu Ukrajine preselili v 
Lvov na zahodni del države. Žal ni edina. 

Evropa je v prizadevanjih za omilitev posledic ukrajinske vojne strnila svo-
je humanitarne vrste. Slovenija je tudi tokrat izkazala veliko pripravljenost 
za pomoč ljudem v stiski. Ob beguncih, ki so ali bodo našli zatočišče v 
Sloveniji, bodo v nekaj dneh prišli tudi otroci iz omenjene sirotišnice. Za-
časni dom dvajsetih sirot, starih od enega do sedem let, bo slavinski vaški 
dom oziroma Kulturni dom Slavina. Prostori v Slavini so preurejeni v rdečo 
cono lani dajali začasen dom stanovalcem postojnskega doma upokojen-
cev. Tako občinsko vodstvo kot občani in še zlasti Slavinci so izkazali svojo 
srčnost, ko niso izrazili niti najmanjšega pomisleka ob odločitvi Vlade o 
nastanitvi sirot v Slavini. Sredstva za ustrezno opremo prostorov sta zbrala 
Zveza prijateljev mladine Moste-Polje in medijska hiša POP TV. Skupaj z 
dvajsetimi otroki prihaja tudi strokovno osebje, ki je že do zdaj zanje skr-
belo v Ukrajini – medicinske sestre in zdravnice pediatrinje. Nastanjeno 
bo v Dijaškem domu Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Z njimi 
pridejo tudi njihove družine oziroma otroci, saj je moški del družin v veči-
ni na ukrajinskih bojiščih. 

Mnoga konkretna dejanja in ne nasprotovanja prihodu tujcev, v preteklih 
letih in tudi danes dokazujejo širino in odprtost src postojnskih občanov. 
Ljudje – otroci ali odrasli – potrebujemo občutek sprejetosti in tega bodo 
ukrajinski otroci in osebje zagotovo deležni. Srčnost je kot čarobna palčka 
– »pomagalčica«, ki pogled usmeri k soncu in na obraze prikliče nasmeh. 
Naj jih bo veliko tudi na obrazih otrok, ki jim življenje ne prizanaša že v 
njihovem najbolj nežnem življenjskem obdobju. 

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Tjaša Blaško.

Pomagalčica
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TEMA MESECA

Naložbe  
z dodano vrednostjo (2. del)

Vsaka od 15 krajevnih skupnosti v Občini Postojna ima svoje potrebe, de-
narja zanje pa je vedno premalo. Nekatere si želijo vsaj osnovne infra-
strukture, druge, bolj opremljene, želijo z manjšimi investicijami in projekti 
izboljšati kakovost življenja krajanov. Sedem smo jih predstavili v prejšnji 
številki Prepiha, v aktualni izpostavljamo še drugo polovico. KS Postojna 
bo kot največja krajevna skupnost nekaj prostora dobila v naslednji številki.

KS Hrašče: z mislimi pri 
nadaljnjem razvoju

V KS Hrašče, kamor sodita tudi vas 
Mali Otok in zaselek Smrekce, živi 
432 prebivalcev. Po besedah pred-
sednika KS Petra Žmaka so bila za-
dnja štiri leta operativno precej raz-
gibana, saj se je v tem času začela in 
zaključila celostna prenova komu-
nalne infrastrukture s priklopom na 
centralno čistilno napravo za pre-
bivalce Hrašč. V okviru občinske-
ga projekta so razširili in preplastili 
večino vaških cest in ulic ter uredili 
pločnik in kolesarski pas skozi vas.

»Pri Smrekcah je državni projekt 
končno uredil obe avtobusni posta-
jališči in zavijalni pas z regionalne 
ceste v IOC Hrašče, s tem pa poskr-
bel za večjo varnost vseh udeležen-
cev,« zadovoljno ugotavlja Žmak.

Iz proračuna KS so vzdrževali polj-
ske poti in objekte v lasti Občine, 
z dodatnimi občinskimi sredstvi 
pa so bili uspešni pri rekonstrukciji 
dela Doma krajanov v Hraščah, kjer 
sta spet zaživela gostinski lokal in 
družabni prostor. S prenovo ceste 
skozi vas se je pojavila tudi potreba 
po opozorilnih tablah za merjenje 
hitrosti, zato so bile postavljene na 
oba skrajna vhoda v vas.

»Participativni proračun nam je pri-
nesel sredstva za obnovo jurčka pri 
balinišču, v letošnjem letu pa nas 
v Hraščah iz tega naslova čaka še 
postavitev predstavitvene table ter 
fitnesa na prostem,« napoveduje 
predsednik KS. Žmak z ekipo raz-
mišlja tudi o nadaljnjem razvoju KS, 
zato sta bila izdelana idejna projekta 
za ureditev središča vasi v Malem 
Otoku in ureditev večnamenske ze-

lene površine ob novo zgrajenem 
črpališču v Hraščah. »Gre za projek-
ta, ki se bosta ob zagotovitvi ustre-
znih sredstev in predpogojev zače-
la že v letošnjem letu kot dodana 
vrednost za zagotavljanje zdravega 
in zelenega življenjskega okolja,« je 
prepričan Peter Žmak.

KS Hruševje: podražitev 
zavira obnovo doma

Okoli skupno 500 prebivalcev ima-
jo naselja Mala Brda, Velika Brda, 
Rakulik, Sajevče in Slavinje, ki so s 
Hruševjem združena v istoimensko 
krajevno skupnost. Največji izziv v 
prihodnosti bo izgradnja komunalne 
infrastrukture (ta je urejena le v Slavi-
njah in Hruševju), ki pa žal še nekaj 
let ne bo prišla na vrsto. Predsednik 
KS Hruševje Tomaž Curk se boji, da 
bo gradnja malih čistilnih naprav za 
prebivalce (pre)velik izziv, rešitev pa 
vidi v skupnih investicijah več družin.

V Hruševju bi radi uredili tudi ploč-
nik na desni strani iz smeri Postojne, 
pred križiščem za Velika Brda in na 
koncu vasi. »Lani je Občina financi-

rala asfaltno prevleko v Slavinjah, po-
doben poseg so opravili na Malih Br-
dih, v Hruševju pa razen dogovorov 
do realizacije še ni prišlo,« obžaluje 
Curk. Na Občini se strinjajo, da je pri-
bližno 10 tisočakov vredna investicija 
na sicer državni cesti nujna, a se za-
pleta pri pridobivanju dovoljenj.

Vaščani Rakulika in Sajevč na poko-
pališču ob cerkvi Sv. Janeza Nepo-
muka pogrešajo poslovilno vežico. 
»Gradnjo ovira cerkev pod spome-
niškim varstvom, zato je eden od 
lastnikov pripravljen odstopiti ze-
mljišče, a investicije, ki bi jo financi-
rala Občina, še nekaj let ne moremo 
pričakovati,« se zaveda Tomaž Curk.

Sicer pa nameravajo v Hruševju letos 
v okviru participativnega proračuna 
prestaviti spomenik NOB, saj bi v 
naslednjem letu radi začeli z obno-
vo krajevnega doma oziroma vaške 
hiše. »Prestavitev je potrebna zaradi 
fasade in izhoda za kamion,« razlaga 
predsednik sveta KS, a ni prepričan, 
da jim bo obnova uspela, kot načr-
tujejo. »Nekaj denarja imamo, zaradi 
stalnih podražitev pa ne vemo, ali 

V Hraščah so s sredstvi iz participativnega proračun obnovili jurček 
pri balinišču. V Hruševju bi v 2023 radi začeli obnavljati krajevni dom.
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Zanje bo tako največji izziv postavi-
tev protihrupne ograje ob železnici, 
kamor je svojo dejavnost preselilo 
podjetje Odpad. »Veseli nas tudi in-
teres podjetij Fluidmaster in Tajfun 
za gradnjo v našem kraju. Menimo, 
da bi postavitev kakovostne proti-
hrupne ograje omogočilo oboje: 
neoviran razvoj kraja in kakovostne 
življenjske pogoje,« je prepričan 
Vorotnjak.

Na Prestranku so v zadnjem man-
datu dokončali brunarico in uredili 
balinišče ter zaključili urejanje oko-
lice spomenika ter krajevnega jedra. 
»Urejena sta tudi pločnik in javna 
razsvetljava v ulici Padlih borcev, 
zato je pot za pešce od železniške 
postaje proti šoli varnejša,« je pre-
pričan Vorotnjak.

Ob zgradbi podjetja Pogled in pred 
ambulanto so uredili zidove in pre-
novili stopnišče, ob novi lokaciji za 
ekološki otok in ob njem uredili pet 
novih parkirišč. Nova je tudi razsve-
tljava na košarkarskem igrišču pri 
OŠ Prestranek in na delu ulice Padlih 
borcev.

V sklopu projekta Moja Občina so v 
vasi Koče postavili obeležje Davori-
nu Boletu in preplastili košarkarsko 
igrišče pri OŠ Prestranek. Za boljšo 
prometno varnost so v Kočah po-
stavili tudi merilnike hitrosti. Kot 
pravi Vorotnjak, pa je treba poiskati 
trajnejše rešitve z novo priključno 

TEMA MESECA

Slavenci menijo, da bi umestitev avtoceste 
oziroma hitre ceste Postojna–Jelšane v 
neposredno okolico vasi poslabšala kakovost 
življenja v vasi.

ga bo dovolj. Investicija se je z na-
črtovanih 90.000 evrov že povišala 
na 120.000 evrov,« pravi in upa, da 
bodo uspeli vsaj z najbolj nujno iz-
gradnjo zgornje plošče in strehe.
Letos bodo s sredstvi KS dokončali 
poljsko pot čez Sajevško polje, kjer 
jim je že uspelo urediti pol poti in 
most čez hudournik, na seznamu 
del pa sta tudi ena od poti na Malih 
Brdih in ureditev meteornega kanala 
v Slavinjah.

Velik problem za prebivalce Hrušev-
ja predstavlja tudi hrup z avtoceste, 
zato so, kot pravi Tomaž Curk, sku-
paj s krajani Razdrtega dali pobudo 
za postavitev protihrupnih ograj, a 
kljub obljubam Darsa do meritev še 
ni prišlo.

Slavina: ne želijo si 
avtoceste

Tudi v KS Slavina bodo tako kot vsa-
ko leto del sredstev namenili ure-
janju poljskih poti in pokopališča, 
ureditvi ostankov nekdanjega gradu 
na Taboru, sredstva pa bodo name-
njena tudi manjšim delom v kultur-
nem domu. V urejanje pokopališča 
in postavitev lapidarija je bilo sicer 
po besedah predsednika sveta KS 
Tadeja Smrdela v zadnjih štirih le-
tih že vloženega veliko dela in de-
narja. Uredili so tudi središče vasi in 
dokončali večja obnovitvena dela 
v Kulturnem domu. »Novi robniki, 
klopce, koši za smeti in nov pod-
porni zid prispevajo k lepši podobi 
vasi,« je prepričan Smrdel.

Po Smrdelovem prepričanju največji 
problem za krajane predstavlja na-
črtovana umestitev avtoceste ozi-
roma hitre ceste Postojna–Jelšane 
v neposredno okolico vasi, saj bi ta 

močno poslabšala kakovost življenja 
v vasi. Če bo treba, bodo ustanovili 
civilno iniciativo. Moti jih tudi zaprtje 
železniškega  prehoda »Grubence«, 
saj lastnikom parcel onemogoča 
dostop do njihove lastnine in opra-
vljanje kmetijske dejavnosti.

Že dolgo jih muči tudi načrtovana 
obnova gasilskega doma, kjer zaradi 
birokratskih zapletov po Smrdeljevih 

besedah cepetajo na mestu. Dom 
stoji na poplavnem območju, kar 
onemogoča obnovo in širitev stav-
be, težave pri iskanju drugih mo-
žnosti pa povzroča eden od vašča-
nov, ki ne želi podati soglasja.

Bolj uspešni so v Slavini pri urejanju 
ceste med Slavino in Kočami, saj so 
trenutno pred potrditvijo idejne za-
snove projekta, nato bo sledil odkup 
zemljišč.

Prestranek: razvoj brez 
slabšanja kakovosti 
bivanja

KS Prestranek je z naseljema Koče in 
Žeje s skoraj 1600 prebivalci druga 
največja krajevna skupnost v občini, 
z gradnjo novih stanovanjskih hiš pa 
še raste. V nekaj letih se bosta raz-
vili tudi obe obrtno-industrijski coni. 
Po besedah predsednika sveta KS 
Ivana Vorotnjaka si krajani želijo ra-
zvoja in napredka, a brez slabšanja 
kakovosti bivanja.

cesto do vasi. »Koče je vas, ki zelo 
hitro raste, zato je na to treba tudi 
ustrezno odgovoriti.«

Letos nameravajo uresničiti dva 
večja projekta, in sicer dokončanje 
zemeljskih del na otroškem igrišču 
v Žejah in osvetlitev mostu. V Že-
jah so že naredili izkop, nasuli in 
pripravili teren ter drenažne jaške 
in postavili ograjo okoli košarkar-
skega igrišča, v maju nameravajo 
utrditi zemljišče in prostor tlako-
vati.

Projekt osvetlitve mostu so si v KS 
zastavili že na začetku mandata. 
»Doslej smo urejali soglasja in osta-
lo dokumentacijo za izvedbo pro-
jekta, letos pa bomo uredili in poči-
stili okolico mostu,« pravi Vorotnjak 
in pojasnjuje, da ima zdaj zaraščen 
in slabo viden most za krajane velik 
pomen.

Na Prestranku pa se veselijo tudi 
skorajšnjega začetka gradnje kultur-
nega centra, o kateri smo obširneje 
pisali v februarski številki Prepiha.

KS Orehek: letos 
dokumentacija za 
komunalno ureditev

Vas Orehek z okoli 200 prebivalci je 
samostojna krajevna skupnost, ki jo 
že več mandatov vodi predsednica 
sveta KS Tina Klanjšek. Kot navaja, 
sta bili največji investiciji v zadnjem 
obdobju, financirani iz občinskega 
proračuna, izgradnja poslovilnega 
objekta in obnova strehe na delu 
gradu Orehek. Klanjškova med ve-
čjimi naložbami našteva še pove-
čanje in celovito obnovo travnatega 
nogometnega igrišča in delno ob-
novo meteorne kanalizacije. Nekaj 

V Hruševju bi v 2023 radi začeli obnavljati krajevni dom.

Gasilski dom v Slavini stoji na poplavnem območju, kar onemogoča 
njegovo obnovo in širitev. Na Prestranku bodo kmalu začeli graditi kulturni center.
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sredstev so namenili tudi za nasutje 
in utrditev poljskih poti.

Prošnje Občini, da bi naročila projekt 
za celovito infrastrukturno ureditev 
vasi Orehek, so bile doslej neusliša-
ne, z donacijo podjetja Yapi Merkezi, 
ki v vasi gradi naselje za delavce, pa 
se bo zadeva le premaknila z mrtve 
točke. V prvi fazi bodo pridobili pro-
jektno dokumentacijo in gradbeno 
dovoljenje, nadaljevanje projekta pa 
je odvisno od razpoložljivih finanč-
nih sredstev.

Krajani že dolgo opozarjajo tudi na 
sanacije nevarnih odsekov lokalne 
ceste med Prestrankom in Hrušev-
jem, saj tam prihaja do prometnih 
nesreč. Že letos bodo (delno iz na-
domestila Ministrstva za obrambo) 
preplastili 400 metrov najbolj kritič-
nega dela ceste.

»KS Orehek je bila partner v operaciji 
Utrjevanje turistične destinacije vasi 
Orehek skozi lik prvega slovenskega 
pesnika Pavla Knobla, letos pa imamo 
v načrtu nadgradnjo ogrevanja dvo-
rane kulturnega doma ter obnovo 
mreže in podlage na otroškem igri-
šču sredi vasi,« še pravi Klanjškova.

KS redno vzdržuje in ureja pokopali-
šče in mrliško vežico, kulturni dom, 
spomenik borcem in talcem ter no-
gometno igrišče s tlačnim poligo-
nom, tesno pa se povezuje tudi z 
domačim društvom pri organizaciji 
raznih dogodkov.

KS Bukovje: še vedno 
brez večnamenskega 
centra

Krajevna skupnost Bukovje skupaj 
z Belskim, Gorenjem in Predjamo 

šteje okoli 520 prebivalcev, zadnje 
dve leti pa jo vodi predsednik Bo-
štjan Sever. Kot najpomembnejšo 
investicijo zadnjega mandata  iz-
postavlja obnovo fasade na stavbi 
Kulturnega doma v Bukovju, za ka-
tero so odšteli okoli 20.000 evrov, 
15.000 so jih pridobili iz dodatnih 
sredstev Občine, namenjenih kra-
jevnim skupnostim.

Dom je precej zaseden, a dotrajan, 
zato Sever smatra, da bi bilo smi-
selno urediti center, kjer bi  zdru-
ževali šolske, poslovne, kulturne in 
športne  ter družabne  dejavnosti. 
Zemljišče zanj že imajo, na Občini 
pa denarja zaenkrat ni. Sever si vse-
kakor želi, da bi v novo stavbo lahko 
preselili tudi vrtec in šolo, ki domuje 
v neprimernih prostorih.

Za varnejšo pot otrok do igrišča v 
Bukovju želijo urediti pločnik, zato 
so že odšteli 4.000 evrov za pripravo 
dokumentacije, samo izgradnjo naj 
bi še letos financirala Občina.  Med 
cestami, ki so nujno potrebne sa-
nacije, predsednik KS našteva ceste 
Gorenje–Belsko, Belsko–Bukovje 
in Bukovje–Podkraj, ki je najbolj 
dotrajana.  Za krajši del  te ceste od 
križišča za Predjamo proti Podkra-
ju bodo  namenili dodatnih 4.000 
evrov lastnih sredstev, medtem ko 
sami urejajo tudi poljske poti, za kar 
namenijo okrog 12.000 evrov letno. 

Podeželskemu društvu Kašča, ki de-
luje v KS Bukovje, so namenili pro-
store za delovanje v objektu Bukovje 
21 a, ob otroškem igrišču, ki si ga 
delijo z Lovsko družino Bukovje.

Boštjan Sever si želi še, da bi kmalu 
našli denar za ureditev ekološkega 
otoka na športnem igrišču v Bukov-

ju, ki so ga imeli v načrtu že letos, a 
je zanj žal zmanjkalo denarja. 

KS Štivan: plodna prva 
štiri leta

Pred štirimi leti ustanovljena KS Šti-
van je najmlajša v Občini Postojna. 
Vanjo so vključene vasi Grobišče, 
Matenja vas in Rakitnik, skupaj pa 
šteje okrog 600 prebivalcev.

Izvedbo predvidenih investicij v 
vplivnem pasu državne ceste, žele-
znice in reke Pivke s pritokom Stržen 
po pojasnilu predsednice sveta KS 
Jane Gorjanc bistveno podaljšuje 
pridobivanje soglasij. Poleg manjših 
infrastrukturnih posegov in vsakole-
tnega vzdrževanja poljskih poti so (v 
sodelovanju z Občino) vseeno že iz-
peljali nekaj večjih projektov. Med nji-
mi so obnova kapelice Matere božje 
v Grobiščah, postavitev otroškega 
igrišča v Rakitniku in športno igrišče 
v Grobiščah. »Zadnji projekt je zelo 
obsežen, zato ga opremljamo in do-
grajujemo postopno. Lani smo po-
stavili montažno brunarico, letos je 
predvidena postavitev razsvetljave.«

V okviru večletnega projekta ureja-
nja komunalne opreme na območju 

KS je bila doslej urejena javna komu-
nalna infrastruktura v Rakitniku in 
Grobiščah ter delu Matenje vasi, kjer 
se bo gradnja nadaljevala. Iz sred-
stev participativnega proračuna pa 
bodo letos uredili pretočne kanale in 
brežine ob cesti oziroma kolesarski 
cesti Grobišče–Postojna.

»Že od ustanovitve KS se skupaj z 
Občino trudimo urediti prehod za 
pešce v Matenji vasi pri avtobusni 
postaji,« pravi Gorjančeva. Poleg 
osvetljenega prehoda sta predvi-
deni prestavitev desnega posta-
jališča proti Prestranku in rekon-
strukcija levega postajališča proti 
Postojni ter ureditev javne razsve-
tljave. Občina je že odkupila doda-
tna zemljišča in na KS pričakujejo, 
da bo projekt zaključen še v leto-
šnjem letu.

Eden večjih izzivov, s katerim se bo 
morala KS skupaj z Občino spopasti 
v prihodnje, pa je projekt doma kra-
janov. »Trenutno smo (verjetno) edi-
na KS na območju občine Postojna, 
ki nima lastnega doma,« še ugota-
vlja Jana Gorjanc.

Besedilo: Mateja Jordan; fotografije: 

Valter Leban.

 Lično urejen poslovilni objekt je bil ena večjih naložb zadnjega 
obdobja v KS Orehek. Kulturni dom v Bukovju je dobil novo fasado.

Javna komunalna infrastruktura je v Matenji vasi le delno urejena,  
zato bodo z gradnjo nadaljevali.
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PRAZNIČNI DOGODKI

Na osrednji prireditvi sta bila v središču pozornosti letošnja 
nagrajenca: Cvetka Kernel in Cveto Kravanja.

Po dveh letih smo spet v živo 
praznovali občinski praznik

Letošnje praznovanje postojnskega občinskega praznika se je začelo s 
spominskimi prireditvami v Trstu in pri Črni jami pri Postojni 20. in 21. 
aprila. Slovesna prireditev s podelitvijo priznanj pa se je odvila na pra-
znik, 23. aprila, v postojnskem kulturnem domu. Častni občan občine 
Postojna je postal Cveto Kravanja, Cvetka Kernel pa je prejela priznanje 
župana občine Postojna.

V spomin na dogodke v aprilu 
1944, ko so nacisti v Trstu obesili 
51 primorskih rodoljubov, med nji-
mi 14 rojakov z našega področja, 
se po tradiciji delegaciji predstav-
nikov Občine Postojna in Združe-
nja borcev NOB Postojna poklonita 
spominu na žrtve v Ulici Via Carlo 
Ghega. Tudi letos so se jim pridru-
žili nekateri svojci padlih in umor-
jenih ter drugi občani. Priložnostne 
slovesnosti v dvorani tamkajšnjega 
Konzervatorija za glasbo se je ob 
postojnskih delegacijah, na čelu z 
županom Igorjem Marentičem in 
podžupanom Andrejem Bergin-
cem, udeležil tudi tržaški župan 
Roberto Dipiazza. Delegaciji sta 
obiskali tudi Rižarno in položili ve-
nec na grobnico talcev na pokopa-
lišču Sv. Ane v Trstu.

Naslednji dan se je ob spominskem 
obeležju pred vhodom v Črno 
jamo odvila prireditev v spomin 
na 78. obletnico partizanske diver-
zantske akcije s požigom bencina v 
Postojnski jami. Slavnostni govor-
nik je bil generalni sekretar ZZB 
NOB Slovenije Aljaž Verhovnik, 
zbrane pa so nagovorili tudi žu-
pan Igor Marentič, predsednica 
KO ZB NOB Postojna Katja Vuga 

in veleposlanik Poljske Krzysz-
tof Olendzki. Kulturni program so 
oblikovali Darko Nikolovski, Vo-
kalna skupina Brkinci, učenci OŠ 
Miroslava Vilharja in Vanda Turk. 
Organizatorji so uredili tudi ustvar-
jalni kotiček za otroke in organizi-
rali priložnostni pohod.

Na občinski praznik, 23. aprila zve-
čer, je Občina pripravila slovesnost 
s podelitvami priznanj. Župan Igor 
Marentič je v svojem govoru iz-
postavil dosežke zadnjega leta ter 
naglasil srčnost in povezanost ljudi 
v kriznih zdravstvenih razmerah. 
Prireditev je povezovala Sidonija 
Zega, z glasbo sta jo obogatila Po-
stojnska godba 1808 in vokalistka 
Mia Rebec.

Po dveh letih je občinstvo spet lah-
ko z aplavzom nagradilo zaslužna 
prejemnika priznanj. Naziv častni 
občan občine Postojna je pripadel 
aktualnemu poveljniku štaba Civil-
ne zaščite občine Postojna Cvetu 
Kravanji. Svoje življenje je posvetil 
nesebičnemu delovanju na podro-
čju obrambe, zaščite in reševanja. 
Kot pripadnik slovenske vojske je 
opravljal delo na številnih dolžno-
stih, ki so ga leta 2005 pripeljale do 

čina polkovnika. V letu 2008 je bil 
tudi na mednarodni misiji KFOR. 
Za požrtvovalno in zagnano delo 
je prejel vrsto nagrad. V letu 2014, 
ko je naše področje zajela ledena 
ujma, je opravljal funkcijo častni-
ka za povezavo med Slovensko 
vojsko in Uradom RS za zaščito in 
reševanje na območju Postojne. V 
začetku leta 2015 je prevzel me-
sto poveljnika Občinskega štaba 
Civilne zaščite občine Postojna in 
se s svojim zagnanim delom iz-
kazal v času priprav na begunsko 
krizo, januarja 2016 pa koordiniral 
največjo množično nesrečo v ce-
stnem prometu na avtocesti med 
Senožečami in Razdrtim. Istega 
leta ga je delo poveljnika občin-
skega štaba CZ soočilo s pojavom 
vraničnega prisada v Šmihelu pod 
Nanosom. Njegov prispevek je bil 
izjemen tudi v času epidemije. 
Pretekli dve leti so tako člani štaba 
CZ kot ostali občani ob vsaki uri 
lahko računali na njegovo pomoč, 
zbranost, nesebičnost, organizira-
nost, iznajdljivost in neuničljiv op-
timizem. V zadnjih dneh je na prvi 
črti, ko gre za sprejem beguncev 
in zbiranje pomoči za prizadete v 
vojni.

Priznanje župana občine Postojna 
je prejela dolgoletna ravnateljica 
Srednje gozdarske in lesarske šole 
Postojna Cvetka Kernel. V 20-le-
tnem vodenju šole je pustila glo-
boke sledi. S svojim neutrudnim 
delovanjem in povezovanjem s 
socialnimi partnerji, politiko in lo-
kalnim gospodarstvom je v Postoj-
no pripeljala 4-letni zdravstveni 

program tehnik zdravstvene nege, 
čez nekaj let še 3-letni program 
bolničar negovalec. Vzpostavila 
je delovanje mladinskega hotela v 
mednarodni mreži Youth Hostels 
International, YH Proteus, pope-
ljala SGLŠ Postojna na najvišje sto-
pničke evropskih tekmovanj, šola 
pa je z mednarodnimi izmenjava-
mi postala prepoznavna doma in 
v Evropi. Še danes je Cvetka Kernel 
edina ženska ravnateljica gozdar-
skih šol v Evropi. Njena odprtost 
in srčnost je odprla vrata dijaške-
ga doma mladoletnim migrantom 
brez spremstva. Sicer pa so bili v 
dijaškem domu v SGLŠ Postojna 
kar nekaj let nastanjeni stanoval-
ci društva Vezi. Cvetka Kernel je 
dijake vedno spodbujala k različ-
nim oblikam prostovoljstva in jim 
bila pri tem zgled. Vključevanje v 
številne projekte, tudi mednaro-
dne, je šoli omogočilo marsikatero 
nadstandardno dejavnost, sred-
stva pa so šla največkrat v naložbe. 
Za številne projekte sta bili šola in 
ravnateljica tudi nagrajeni. Velika 
ljubiteljica narave je bila celo de-
setletje predsednica društva za ra-
zvoj podeželja med Snežnikom in 
Nanosom ter nekaj let predsednica 
Lokalne akcijske skupine. Potova-
nja, raziskovanja, ljubiteljsko ko-
lesarstvo, skrb za duhovno rast in 
nenasilno komunikacijo in ne na-
zadnje ljubezen do družine – vse 
to je Cvetka. V SGLŠ Postojna in s 
tem tudi v lokalnem okolju pušča 
velik pečat.

Besedilo: Ester Fidel; fotografiji: Foto 

Atelje Postojna.

Ob spominskem obeležju pred vhodom v Črno jamo se je odvila 
prireditev v spomin na 78. obletnico partizanske diverzantske akcije 
s požigom bencina v Postojnski jami.
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Kmalu obnova in gradnja treh 
mostov

Že nekaj let se odmika napovedana obnova mostu čez Pivko v smeri Hru-
ševja. Letos se bo končno le začela. Potekala bo namreč v sklopu urejanja 
kolesarskih poti, kar se mora zaključiti do sredine naslednjega leta. Most 
bodo zaradi neugodne lege premaknili in razširili ter uredili kolesarsko ste-
zo, tako bo vožnja na tem odseku kmalu varnejša. Predvsem (ne)varnost 
narekuje tudi gradnjo novega nadvoza v Stari vasi, med nujnimi posegi 
pa je še obnova mostu na cesti Planina–Unec. Tam je načrtovana tudi 
gradnja novega mostu za motorna vozila.

Na Občini so že dlje časa opozarjali, 
da je most čez Pivko preozek in ne-
varen, zaradi težav s pridobivanjem 
soglasja lastnika zemljišča pa ni bilo 
mogoče urediti kolesarske steze na 
vzporednem mostu, kot so sprva 
nameravali. Na Direkciji za infra-
strukturo so pokazali razumevanje: 
most bodo premaknili in uredili tudi 
kolesarsko stezo. Investicijo so uvr-
stili že v proračun leta 2020, a zaradi 
zamude pri urejanju kolesarskih poti 
še ni bila realizirana.

Po navedbah z Ministrstva za infra-
strukturo je projektna dokumentaci-
ja že v reviziji. »Trenutno je v teku 
urejanje zemljiškoknjižnih zadev na 
parcelah znotraj načrtovanih pose-
gov, sledili bosta priprava razpisne 
dokumentacije in objava javnega 
naročila,« pojasnjujejo. Predvidena 
je nadomestna gradnja mostu čez 
Pivko z rekonstrukcijo regionalne 
ceste 280 metrov ter umestitvi-
jo kolesarske steze ob cesto in na 
objekt. Projektantska ocena gradnje 
mostu in kolesarske steze je 2 mi-
lijona evrov; Občina bo iz sredstev 

po Dogovoru za razvoj regij finan-
cirala približno 600 metrov kolesar-
ske steze v vrednosti 211 tisoč evrov, 
ostalo bo prispevalo ministrstvo. V 
sklopu obnove mostu bodo uredi-
li vodotoke in komunalne vode ter 
prometno opremo in signalizacijo.

Že kmalu pa bo zaključena izdelava 
razpisne dokumentacije za pridobi-
tev projektanta za gradnjo novega 
nadvoza čez primorsko avtocesto v 
Stari vasi. Kot pojasnjujejo v družbi 
DARS, bo razpis objavljen predvido-
ma v naslednjih dveh tednih.

Stroške za pridobitev projektne do-
kumentacije v višini 130 tisoč evrov 
bosta vsak do polovice krila DARS 
in Občina Postojna. Na DARS-u ra-
čunajo, da bo projektna dokumen-
tacija izdelana predvidoma do kon-
ca letošnjega leta, gradnja pa bi se 
lahko začela v naslednjem letu. Po 
mnenju župana Igorja Marentiča 
je investicija tako rekoč nujna.

»Stara vas se širi in tako bo zaradi 
možnosti gradnje individualnih hiš 

tudi v bodoče, zato je treba sanirati 
most, saj je preozek, ponoči neo-
svetljen, brez pločnika in kolesar-
ske steze,« opozarja. Z novim nad-
vozom se obetajo večji varnost in 
pretočnost ter pločnika in kolesarski 
stezi na obeh straneh ceste. Kot do-
daja, bo Občina financirala zgornji, 
Ministrstvo pa spodnji ustroj inve-
sticije. Strošek bo znan po izdelavi 
projektne dokumentacije, Občina 
pa je v letošnjem proračunu že re-
zervirala 280 tisoč evrov, kar bo 
zadostovalo približno za tretjino na-
ložbe.

Na obnovo pod nadzorom novogo-
riškega Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine že dolgo čaka tudi štiri-
ločni kamniti most (iz leta 1763) čez 
Unico. Ta bo v prihodnje namenjen 
samo pešcem in kolesarjem. Ob-
stoječi most je zaščiten kot profana 
stavbna dediščina in je vpisan v Re-
gister nepremične kulturne dedišči-
ne, zato bodo v njegovi bližini zgra-

dili nov most, namenjen cestnemu 
prometu.

Izdelavo projektne dokumentacije 
za oba posega so začeli že v letu 
2020, zapletlo pa se je zaradi ure-
janja zemljiškoknjižnih zadev in 
pogojev Zavoda za varstvo narave. 
»Predvideni poseg zaradi pogojev 
nosilcev urejanja prostora ni skla-
den z veljavnimi prostorskimi akti, 
zato je potrebna sprememba Ob-
činskega prostorskega načrta (OPN) 
Občine Postojna,« so pojasnili na 
Ministrstvu za infrastrukturo. Po-
stojnski župan Igor Marentič upa, 
da bo OPN, s katerim bodo spre-
menili namensko rabo zemljišča, 
sprejet konec letošnjega leta. Po 
pojasnilu Ministrstva se bo izdelava 
projektne dokumentacije nadaljeva-
la po uskladitvi posega s prostorski-
mi akti. Finančna vrednost investici-
je še ni znana.

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.

Se bo gradnja podhoda res začela 
še letos?

Prečkanje proge na poti na Pečno reber oz. »kočo Mladika« se je v pre-
teklosti že nekajkrat končalo tragično, zato Občina Postojna na nezava-
rovani prehod južno od železniške postaje opozarja že dolgo. Skorajšnji 
začetek gradnje podhoda na tem delu železniške proge za avtocesto 
je Ministrstvo za infrastrukturo napovedalo že pred tremi leti, ko je bil 
z Občino sklenjen tudi sporazum. Ob februarskem vladnem obisku v 
Postojni pa je minister Jernej Vrtovec napovedal začetek gradnje še v 
letošnjem letu.

Po njegovih besedah naj bi začeli iskati izvajalca že v marcu, a kot 
so pojasnili na ministrstvu, je razpis še vedno v pripravi. Vsekakor pa 
bo, po njihovih zagotovilih, dokumentacija nared še pred začetkom 
poletja.

»Gradnja izvennivojskega prehoda za pešce in kolesarje pod železniško 
progo, ki bo hkrati služil preboju za napajanje elektroenergetske postaje 
(ENP) Postojna, je predvidena južno od železniške postaje Postojna, na 
drugi strani avtoceste,« so na Ministrstvu za infrastrukturo zapisali v 
odgovoru. Izgradnja podhoda je ocenjena na 719.800 evrov.
Ministrstvo je leta 2019 s projektantom sicer že podpisalo tudi pogodbo 
o izdelavi idejne zasnove za prečno kabelsko kanalizacijo. Ta bo name-
njena tako oskrbi nove elektronapajalne naprave kot izgradnji načrto-
vanega podhoda pod progo.

Na Ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo tudi obnovo postojnske že-
lezniške postaje, v sklopu katere bodo dogradili dvigala in uredili do-
stop na perone za gibalno ovirane osebe. Čeprav je minister Vrtovec v 
Postojni dejal, da naj bi bila obnova zaključena že v letu 2025, zdaj na 
ministrstvu pravijo, da je ta predvidena do leta 2027.

Mateja Jordan

Nadvoz v Stari vasi je brez pločnika, kolesarske poti in razsvetljave.
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Kot je po petkovem neformal-
nem sestanku vlade povedal po-
veljnik Regijskega štaba Civilne 
zaščite (CZ) za Notranjsko San-
di Curk, sicer tudi koordinator 
priprav za premestitev sirotišnice 
na lokalni ravni, zdaj čakajo še na 
potrditev ukrajinskih organov. Na 
srečanju, na katerem sta sodelo-
vala tudi direktorica Urada za 
oskrbo in integracijo migran-
tov Katarina Štrukelj in vodja 
službe za logistično podporo na 
Upravi RS za zaščito in reševanje, 
so ta projekt konkretne pomoči 
najbolj ranljivi skupini beguncev 
predstavili podrobneje. 

Katarina Štrukelj je pojasnila, 
da k nam prihaja 20 sirot, sta-

Na trenutke burna razprava je ste-
kla, ko so se svetniki seznanili s po-
slovanjem Osnovne šole Prestra-
nek, ki je lani poslovala negativno. 
Predsednica odbora za družbene 
dejavnosti Anita Knez je zato pre-
dlagala »revizijo poslovanja s strani 
zunanjega izvajalca«, saj po njenih 
besedah »noben drug zavod v ob-
čini Postojna ne posluje z izgubo, in 
to ni prvič«. Ravnatelj Goran Uljan 
pripisuje dobrih 12 tisoč evrov iz-
gube epidemiji. »Če korone niste 
doživeli na prvi frontni liniji, čevlje 
sodi naj kopitar,« je zbrane okaral 
Uljan in kasneje nadaljeval, da so v 
letu pred epidemijo s tržno dejav-
nostjo in uskladitvami cen ustvarili 
slabih 11 tisoč evrov presežka. »Ne 
bom želel, da mi kdo dvigne pokal 

23. občinska seja: poslovanje šol  
na tapeti

Svetniki so na 23. redni seji sprejeli sklep, da se naziv »častni občan občine 
Postojna« podeli poveljniku štaba Civilne zaščite Občine Postojna Cvetu 
Kravanji. Med drugim so se seznanili tudi s poslovanjem vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov v minulem letu, a nekateri izmed svetnikov niso bili za-
dovoljni niti s finančno izgubo niti s presežkom.

za 2000 evrov plusa, rajši bom re-
kel, da smo imeli 10 tisoč minusa, 
in so bili otroci siti in na toplem.« 
Pojasnil je, da sta lanski redna in 
izredna revizija pokazali le manjše 
pomanjkljivosti, in te odpravljajo. 
Župan je stopil v bran ravnatelju in 
šoli ter se obregnil ob slišane ko-
mentarje o vodenju javnega zavo-
da kot podjetja. Pripomnil je, da bo 
izgubo krila Občina.

Nato je ravnateljica Osnovne šole 
Miroslava Vilharja Mateja Modri-
jan predstavila nedavne uspešne 
dejavnosti učencev in zaposlenih; 
minulo leto so zaključili z dobrih 
6.600 evrov presežka nad odhodki. 
Še boljši finančni rezultat – skoraj 
46.000 evrov presežka – je dose-

gla Osnovna šola Antona Globoč-
nika pod vodstvom ravnateljice 
Darije Košir, a tudi to ni bilo vsem 
po godu. Anita Knez je v imenu 
odbora tudi za ta zavod predlagala, 
da se pregleda poslovanje. Presež-
ka »smo veseli, ampak se nam je 
pač zdelo nerealno«, ko so rezultat 
primerjali z letom prej. Glede po-
rabe presežka pa občinski upravi 
predlagajo, »da se zniža dotacija 
za investicijsko vzdrževanje«. Pre-
sežek je nastal iz naslova določe-
nih neporabljenih sredstev v pro-
gramih in tržni dejavnosti kuhinje. 
»Revizija je bila v tem mesecu,« je 
še odgovorila ravnateljica in doda-
la, da končnega poročila še nimajo. 
Jožica Kobal (KS Poper) je izrazila 
kritiko nad neprimernimi šolskimi 
obroki. Domneva, da je uspeh tržne 
dejavnosti nastal na račun otrok. 
Koširjeva je bila s podobnim očit-
kom že seznanjena in ga »odloč-
no demantiram tukaj pred vami«. 
Zbrane je povabila k ogledu jedil-
nika na spletni strani šole. Na šoli 
želijo finančni presežek porabiti 
za ureditev učilnic za tehniko, pre-
novo dotrajane opreme, senzorno 

sobo, prikolico za tovorno vozilo, 
del pa izkoristiti za nepredvideno 
stanje pri izvajanju tržne dejavno-
sti. Samo Vesel (Lista za mlade) je 
ob koncu razprave pripomnil: »Prej 
smo imeli šolo z izgubo, ni bilo 
prav, zdaj imamo šolo z dobičkom, 
ni prav. Kaj je prav? To je retorično 
vprašanje.« Svetniki so sicer tudi 
potrdili tri predstavnike Občine v 
svet Osnovne šole Antona Globoč-
nika. Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja je med 
štirimi predlogi izbrala Pio de Pau-
lis Debevec (predlagal jo je DeSUS), 
Heleno Kovač (predlagala jo je lista 
Mi znamo) in Magdo Jakin Černe 
(predlog Liste za mlade). 

Poveljnik Regijskega štaba Civilne 
zaščite za Notranjsko Sandi Curk 
je svetnike ob koncu seje seznanil 
še z možnostjo prihoda in nasta-
nitve otrok iz Ukrajine na območju 
regije ter s predstavitvijo epidemio-
loške slike. Vsem, ki so izgubili boj 
s covidom-19, so se poklonili z mi-
nuto tišine.

Jaka Zalar

Sirote bodo v Slavini toplo sprejeli

Kulturni oziroma vaški dom Slavina bo do konca vojne v Ukrajini postal 
začasen dom otrok iz luganske sirotišnice. Sklep o njihovi premestitvi v 
Slovenijo je vlada sprejela sredi aprila, ob zaključku redakcije časopisa pa še 
ni bilo znano, kdaj naj bi dvajset otrok in njihovih spremljevalcev prispelo 
v Slovenijo. Ponje bodo na zahod Ukrajine sicer poslali slovenski avtobus.

rih od enega do sedem let, skupaj 
z 18 spremljevalci. Ti bodo skupaj 
s svojimi družinami nameščeni v 
Dijaškem domu SGLŠ v Postojni, 
ki projekt tudi koordinira. Medtem 
bodo otroci bivali v stavbi slavin-
skega Kulturnega doma, kjer so lani 
uredili rdečo cono za stanovalce 
postojnskega Doma upokojencev.

Regijski štab je v sodelovanju z 
občinskim štabom CZ poskrbel za 
ustrezno opremo prostorov, to pa 
sta z zbranimi sredstvi financirala 
Zveza prijateljev mladine Moste-
-Polje in POP TV. Sirote bodo v Slo-
veniji toliko časa, dokler bodo imele 
status začasne zaščite. Z njim jim 
bo Slovenija zagotovila vse pravi-
ce, ki izhajajo iz zakona o začasni 

zaščiti razseljenih oseb. Center za 
socialno delo jim bo dodelil zača-
sne skrbnike, posvojitve pa v času 
trajanja vojne ne bodo mogoče. 

Domačini uporabljajo nekdanjo 
šolsko stavbo kot kulturni dom, a 
bodo otrokom razen enega prepu-
stili vse prostore. Odločitev o spre-
jemu sirot so sprejeli soglasno, saj 
gre po besedah predsednika Kra-
jevne skupnosti Tadeja Smrdela 
za najbolj ranljive člane vsake sku-

pnosti. Zagotovili jim bodo topel 
sprejem. 

Vojna je otroke in osebje siroti-
šnice iz Luganska pregnala na 
zahod države, kjer zdaj čakajo na 
evakuacijo. Iz Slovenije bodo po-
nje poslali avtobus, kdaj natanko 
bo prispel v našo državo, pa nam 
pristojni še niso mogli povedati. 

Besedilo: Mateja Jordan.; fotografija: 

Valter Leban.

Cveto Kravanja, poveljnik občinskega štaba CZ in Sandi Curk, 
poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko, bdita nad potekom 
opremljanja prostorov.
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DOGODKI

Prireditev Ona ali on 
znova zasijala v polni 
luči

Epidemija je v zadnjih letih preprečila organi-
zacijo prireditve Radia 94 Ona ali on. Letos so 
se povabljeni znova zbrali v Jamskem dvorcu, 
kjer je naziv On 2020 prejel zgodovinar in kustos 
Ivan Simčič, On 2021 pa je postal Dragan Babu-
der, profesor zdravstvene nege na SGLŠ Postoj-
na. Upokojeni direktor Jošt Rupnik je prejel pla-
keto Gospodarske zbornice Slovenije.

Svečana podelitev priznanj Ona ali on ima svoj 
tradicionalni termin v januarju, zdravstvene raz-
mere so jo tokrat zamaknile v april, a je nekaj 
snežink ob prihodu v Jamski dvorec, kjer je do-
godek potekal, pričaralo zimsko vzdušje. Politič-
no in gospodarsko smetano je zabaval odlični 
simfonični orkester Cantabile pod taktirko diri-
genta Marjana Grdadolnika, zbrane pa nagovoril 
slavnostni govorec večera predsednik republike 
Borut Pahor. Že lani je bilo jasno, da je naziv On 
2020 prejel kustos Pokrajinskega muzeja Koper 
in zgodovinar Ivan Simčič, ki je tako le dočakal 
svoje priznanje. Poslušalke in poslušalce Radia 94 
je prepričal s pobudo za ureditev ilirskobistriškega 
depoja, kjer bi hranili lokalno dediščino. Prepričan 
je, da ima Ilirska Bistrica dovolj gradiva za vzpo-
stavitev mestnega muzeja.

Drugo soboto v aprilu so radijci razkrili še osebo, 
ki je v regiji zaznamovala minulo leto. On 2021 

je postal Dragan Babuder, profesor zdravstve-
ne nege na Srednji gozdarski in lesarski šoli 
Postojna. Kljub priznanju ostaja skromen, »ker 
vem, koliko ljudi je bilo zadaj. Jaz sem pravza-
prav samo en člen v verigi.« Izredno ponosen 
je na vse, ki so spisali neverjetno zgodbo. Spo-
mnimo, da se je hitro odzval že v prvem valu 
covida-19. Srčnost in zagnanost je prenesel na 
svoje dijake, saj so z veseljem priskočili na po-
moč utrujenim zaposlenim v domovih za sta-
rejše občane. 31 maturantov zdravstvene nege 
pa je konec lanskega leta pod njegovim mentor-
stvom oskrbovalo paciente v sežanski bolnišnici 
in tako razbremenilo tamkajšnje osebje. Pravi, 
da so takšne zgodbe možne le s podporo sode-

lavcev, vodstva in dijakov – te vedno postavlja 
na prvo mesto. Babuder je dve desetletji nabi-
ral znanje na travmatološkem oddelku Univer-
zitetnega kliničnega centra v Ljubljani, nato pa 
dodal še pedagoško izobrazbo in se zaposlil na 
postojnski šoli.

Slovesna prireditev je bila tudi primeren dogo-
dek za podelitev plakete Gospodarske zbornice 
Slovenije Joštu Rupniku, nedavno upokoje-
nemu generalnemu direktorju podjetja ebm-
papst Slovenija. Vodil ga je od leta 2001, ko se je 
imenoval še Ydria Motors.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Valter Leban.

Medalje za hrabrost 
in požrtvovalnost tudi 
našim policistom in 
občanu
Sredi aprila so na Policijski akademiji v Tacnu 
podelili medalje policije za hrabrost in požr-
tvovalnost policistom in občanom, ki so v tre-
nutkih, ko je šlo za reševanje človeških življenj, 
izkazali pogum in požrtvovalnost. Prejelo jih je 
kar 82 izjemnih posameznic in posameznikov, 
med njimi tudi trije policisti in občan s Postojn-
skega: Urban Troha, Mihael Bizjak, Dušan Ger-
žina in Sergej Grželj.

S čim so izstopali prejemniki medalj za hrabrost 
in požrtvovalnost z našega področja? Sergej 
Grželj iz Koč je lanskega 22. junija z dvigalom 
svojega tovornega vozila pomagal omogoči-
ti dostop do udeleženca prometne nesreče, 
ujetega pod prevrnjenim traktorjem. Policist 

Urban Troha s PP Postojna je na prvi dan leto-
šnjega leta brez pomisleka stekel v gorečo hišo, da 
bi iz nje rešil otroka (na srečo v njej ni bilo nikogar). 
Nato je nesebično pomagal pri gašenju vse do 
prihoda gasilcev. Policist Dušan Geržina (PP VSP 
Koper) je 9. decembra 2021 nesebično pomagal 
pri reševanju ženske, ki je želela s svojimi otroki 
ilegalno vstopiti v Slovenijo. Z reševanjem v deroči 

reki se je skupaj s kolegi izpostavil nevarnosti za 
svoje življenje, še isti dan pa koordiniral tudi is-
kalno akcijo njene 10-letne hčerke. Policist Mi-
hael Bezjak (PP Postojna) je skupaj s kolegom 
31. julija 2021 pomagal ekipi nujne medicinske 
pomoči ZD Postojna pri izmeničnem oživljanju 
poškodovane osebe. Moški je preživel prav za-
radi strokovno izvedenih postopkov oživljanja, 
pri katerih sta sodelovala tudi policista.

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj je v 
nagovoru poudaril, da so se vsi nagrajeni po-
samezniki v okoliščinah, ko je šlo za reševanje 
življenj v hudih prometnih nesrečah in požarih, 
iskanje in reševanje pogrešanih oseb, prepre-
čevanje poskusov samomorov … odzvali brez 
vsakršnega oklevanja, ne glede na to, ali so 
usposobljeni policisti ali le občani. Vsem sta bila 
skupna hitra in zbrana odločitev ter pogumno, 
odločno ukrepanje.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Ministrstvo za 

notranje zadeve.

Med prejemniki medalj za hrabrost in 
požrtvovalnost je bil tudi Dušan Geržina 
(desno).

Na odru so se ob odgovorni urednici Radia 94 Mateji Jordan in radijki Anji Curk Repič zvrstili 
nagrajenci (od leve proti desni): Dragan Babuder, Ivan Simčič in Jošt Rupnik.
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Najmanjša, naj…

Lovska družina Črna jama je nasta-
la po reorganizaciji LD Postojna, ko 
je bil v začetku 50-ih let prejšnjega 
stoletja sprejet zakon o velikosti LD. 
Nastali sta dve družini, LD Javornik 
Postojna in LD Črna jama. Slednja 
poseduje 3904 ha skupne površi-
ne, od tega 3773 ha lovne. Razliko 
predstavlja površina mesta Postojna 
in okoliških vasi, gozdni delež pa 
59  % površine. Ena od posebnosti 
družine je, da celotna meja poteka 
po cestah: na zahodu od Gorič do 
Šmihela, po cesti do Landola, čez 
Vrhe mimo kozolca toplar, skozi 
Studeno do Lohače, po makadam-
ski cesti do vrha planinskih rid in 
skozi Postojno do Gorič. V LD je 
vključenih 42 članov, a med njimi 
že dolga leta nobene ženske. V tej 
številki se skrivata en častni član in 
en pripravnik. Povprečna starost je 
kar visoka, dobrih 61 let, statistično 
pa član LD Črna jama zasleduje ži-
vali 33 let. Med mlajšimi, ki prinaša-
jo v društvo praviloma svež veter, 
sta tudi starešina Milan Fajdiga in 
gospodar Dejan Gerželj. Družina 
kljub majhnosti premore daleč naj-
več psov – 14 štirinožcev zastopa 
kar 11 različnih pasem. Obilica psov 
nemalokdaj predstavlja številčni 

TU ŽIVIMO

Lovska družina Črna jama
Starešina: Milan Fajdiga • Gospodar: Dejan Gerželj • Št. članov: 53  

• Površina: skupna 3904 ha, lovna 3733 ha.

Lovska družina Črna jama
Tudi zadnja v predstavitvi lovskih družin s Postojnskega spada v Zahodno 
visoko kraško lovsko upravljavsko območje, združuje pa se v Postojnsko-
-Bistriško zvezo lovskih družin. Ustanovitelji so jo poimenovali po zanimi-
vi kraški jami, ki je del sistema Postojnske jame, vhod vanjo pa je približno 
na sredini lovišča. Za simbol so si izbrali gozdnega jereba, najmanjšega 
gozdnega trubadurja, a ga v zadnjih letih le redko srečajo na lovskih obho-
dih. Ta simbol skupaj z vhodom v Črno jamo krasi tudi prapor LD.

problem na skupinskih lovih; vidne-
je so zastopani tudi v Lovskem kino-
loškem društvu Postojna.

Lovski dom nad Pivko 
jamo

Vsaka LD potrebuje skupinske pro-
store za sestankovanje in druženje. 
Prvo brunarico so člani postavili 
sredi strnjenega bukovega gozda 
v Bukovcu, predelu med Ravbar-
komando in Strmco. Ker je postala 
pretesna, so na isti lokaciji leta 1981 
zgradili novo zidano kočo. Kočo 
z zemljiščem je že po nekaj letih 
prevzela takratna JLA za izgradnjo 
skladišč. Z odškodnino, ki jim jo je 
izplačala vojska, so leta 1988 ob sta-
ri Faranski cesti nad Pivko jamo po-
stavili sedanjo brunarico – dom LD 
Črna jama.

Lovska družina gospodari s številni-
mi lovskimi vrstami divjadi, skrb pa 
posveča ogroženi in zaščiteni. Glav-
na lovna divjad je še zmeraj srnjad, 
sledijo ji prašiči in vse bolj razširje-
na jelenjad. V nižinskem, večinoma 
zamočvirjenem delu ob porečju 
Nanoščice gospodari predvsem z 
raco mlakarico, divjim zajcem, lisi-
co, kunama in jazbecem. Družina 
načrtno vloži letno od 100 do 150 

mladih rac mlakaric, saj želijo njiho-
vo število vzdrževati oziroma pove-
čati. V ta namen je pod Zagonom 
izdelana obora, kjer mlade race 
počakajo na primeren čas za izpu-
stitev v naravno okolje. Pri tem jim 
finančno ali materialno pomaga-
jo sosednje lovske družine; z njimi 
občasno izvedejo skupen lov. Letno 
izpeljejo do 10 pogonov, zvrstijo se 
vsako nedeljo od oktobra do konca 
leta. Občasno zasledijo v lovišču 
medveda, volka, šakala, risa, div-
jo mačko in gamsa (za orientacijo: 
letno odstrelijo do 25 prašičev, 20 
jelenjadi, nekaj gamsov). Hladilnico 
(obnovili so jo v lanskem letu) imajo 
v središču Postojne. Svojega streli-
šča nimajo, letno preizkušnjo pušk 
opravijo ob lovski koči. Postavljenih 
imajo pet oskrbovalnih krmišč in kar 
nekaj visokih prež, obdelujejo več 
njiv in skrbijo za solnice. Člani tako 
letno poleg lovskega udejstvovanja 
in sestankovanja opravijo zavidljivo 
število delovnih ur.

Druženje je ključ do 
dobrih medosebnih 
odnosov

Verjetno drži, da se manjše skupine 
bolj razumejo med sabo, še bolj pa k 
tovarištvu pripomorejo prave aktiv-
nosti. Ob tradicionalnem ohranja-
nju lovskega krsta novo zapriseže-
nih lovcev že leta organizirajo za 1. 
maj pohode po mejah svojega lovi-
šča. Ta meji na LD Bukovje, LD Hre-
novice, LD Planina in LD Javornik 
Postojna. Ko je mej zmanjkalo, so 
uvedli pohode od svoje lovske koče 
do koč sosednjih lovskih družin in 
seveda zraven povabili še sosednje 
lovce. Še najbolj pa je nenavadna 
»štrudeljada«, ko za celodnevne po-
hode spečejo štrudlje in jih potem 
na pohodu na ocenjevalnih točkah 
ocenjujejo. Razglasitev nagrajene 
zmagovalne trojke se konča v koči 
ob harmoniki in »roštilju«. Ob takih 
trenutkih se pevskemu repertoarju 
obvezno priključi himna LD Črna 
jama. To je leta 2013 ob 60. obletnici 
družine napisal Jože Jurca, uglasbil 
pa Rok Kompara.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: 

arhiv LD Črna jama.
Člani LD Črna jama pred svojo kočo ob 60-letnici 2013. 

Gozdni jereb je simbol LD Črna 
jama.
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Igor Marentič bo letos zaključil svoj drugi župan-
ski mandat. Kako se je kot novinec znašel na lo-
kalnem političnem parketu, kako je skupaj z eki-
po uresničeval načrtovane projekte in kako se je 
odzival na izzive zadnjih dveh let? V pogovoru, 
ki je nastal na pragu občinskega praznika, smo 
se ob nekaterih bolj osebnih vprašanjih dotaknili 
tudi najpomembnejših projektov njegovega žu-
panovanja.

■ V letu 2014 ste stopili na lokalni politični 
parket brez izkušenj na tem področju, prišli 
ste iz gospodarske sfere. Kakšni so vtisi zdaj, 
po sedmih letih in pol? Kaj vam je dala funk-
cija župana?

Funkcija župana terja raznolikost, saj mora ob-
vladati širok spekter področij, ne zgolj tistega, za 
katerega je strokovno usposobljen in ga osebno 
zanima. Če nimaš širine, je to ovira za učinkovi-
to delo. Pomembni so tako vizija kot učinkovito 
načrtovanje in izvajanje naložb, sociala, kultura, 
stanovanjska politika, nepremičnine, šolstvo, tu-
rizem, šport … Ko sem se podal v županske vode, 
nisem bil »doma« na vseh področjih. Zdaj lahko 
zatrdim, da je največ, kar mi je županska funkcija 
dala, prav ta raznolikost in … hkrati tudi spozna-
nje o pomenu dobre ekipe – to so moji učinkoviti 
sodelavci v občinski upravi.

Se pa človek v tej funkciji »utrdi«. Pridobiti moraš 
izredno trdo kožo, da te ne prizadene vsaka kri-
tika. Ločiti je treba kritizerstvo od konstruktivnih 
kritik. Te je vredno prepoznati in jim prisluhniti. To 

Župan  
Igor Marentič

NA OBISKU

ločevanje pride s časom, omogočijo ga lahko le 
izkušnje.

Tako kot so raznolika področja delovanja, je širok 
tudi krog težav, s katerimi se name obračajo lju-
dje. Naj se komu zdijo še tako majhne, je za vsa-
kega njegova težava največja. Nekomu na primer 
predstavlja težavo račun za elektriko za 50 evrov, 
drugemu pa zemljišče za 500 tisoč evrov, na 
katerem bi podjetje lahko gradilo nove prostore. 
Vsem moram prisluhniti in jim, če le lahko, poma-
gati na poti do rešitev.

■ Kateri izziv je bil za vas osebno v obdobju 
vašega županovanja največji?

V skoraj osmih letih je bilo veliko izzivov, rdeča 
nit vseh pa je bilo spoznanje, da ničesar ne mo-
rem spremeniti ali doseči čez noč. Želel bi si, da bi 
se odvijalo hitreje, a so potrebni meseci, večkrat 
celo leta, da izpeljemo zastavljen projekt. Včasih 
smo odvisni od državne birokracije, včasih od 
odločitev posameznih lastnikov parcel, včasih od 
zapletenih postopkov …, zato potrebujemo poleg 
vztrajnosti in prepričanja, da delamo za dobro 
občanov, tudi kanček sreče. Tako na primer eden 
od projektov, na katerega sem ponosen, Gasil-
sko-reševalni center, še danes ni povsem zaklju-
čen, saj za piko na i manjka še obvozna cesta, a še 
vedno nismo uspeli rešiti zapletov z lastništvom 
parcel, ki bi jih potrebovali za ureditev te poti.

Kot izziv pa si na osebni ravni vedno zastavim 
tudi to, da bi v vsakem mandatu izboljšali po-

goje življenja prav za vsakega občana, ne le za 
določen krog ljudi. Ko se danes oziram nazaj, bi 
si sicer želel še marsičesa, a sem zadovoljen, saj 
smo z raznimi projekti zagotovili pogoje za večjo 
varnost in zdravje ljudi, za izobraževanje in vrtče-
vsko varstvo, socialo, kulturo in šport, za razvoj 
gospodarstva in turizma in za ohranjanje narave. 
Kot uspeh štejem tudi to, da napovedi iz časa vo-
lilne kampanje niso ostale mrtva črka na papirju. 
Skupaj z ekipo smo jih spravili v življenje, kar do-
kazujejo številni na »prvo žogo« vidni projekti kot 
tiste »mehke vsebine«, ki neopazno, a bistveno 
vplivajo na kakovost življenja v občini.

■ Na kateri projekt pa boste ob zaključku dru-
gega mandata najbolj ponosni?

Težko bi izpostavil le enega, nedvomno pa sem 
zadovoljen, da smo uspeli zagotoviti nove pro-
storske pogoje na osnovnih šolah, izpostavljam 
tudi gradnjo novega vrtca, popolno komunalno 
opremo v vasi Hrašče in seveda gradnjo kolesar-
skih poti. Pri tem projektu sem izredno ponosen 
na svojo ekipo, saj je v teh letih dala resnično vse 
od sebe, da bi bil izveden. Zato z zadovoljstvom 
napovedujem, da bomo v prihodnjem tednu z 
izvajalcem podpisali pogodbo. Verjamem, da se 
bomo po zaključenih delih s ponosom sprehajali 
tudi po Tržaški ulici; trenutno še brnijo gradbeni 
stroji.

■ V programu liste Mi znamo ste na lestvici 
prednostnih ciljev visoko umestili nova de-
lovna mesta. Občina nima neposrednega 
vpliva na razcvet gospodarstva, a primeri 
dobrih praks potrjujejo, da lahko lokalna 
skupnost z ustreznimi pogoji, zlasti infra-
strukturo, pritegne investitorje. Katere pre-
mike bi izpostavili v postojnski občini?

Občina Postojna na različne načine spodbuja 
gospodarski razvoj, odreagirala je tudi v času 
epidemije in podjetnikom pomagala prebroditi 
to težko obdobje. Sicer pa vsako leto s subven-
cijami spodbujamo podjetništvo. Naj kot primer 
navedem letošnji podatek: konec marca smo 
objavili javne razpise za dodeljevanje finančnih 
spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v 
občini Postojna za letošnje leto, za kar je name-
njenih 250.000 evrov.

Vesel sem, da se je povečalo povpraševanje po 
prostih zemljiščih in tudi po prostih objektih, ki bi 
omogočali selitev podjetij v našo občino. V Obr-
tni coni Veliki Otok je bilo na voljo več stavbnih 
zemljišč v skupni površini cca. 17.000 m², opre-
mljenih z ustrezno infrastrukturo. V preteklem 
letu smo preko javnih razpisov prodali vsa zemlji-
šča, razen najmanjše parcele v velikosti 1000 m². 
Prodali smo stavbna zemljišča v Obrtni coni Liv, 
kjer se že gradijo nove proizvodne hale, ter stavb-
no zemljišče ob vpadnici v Postojno. Trenutno 
vodimo dva postopka priprave in sprejema OPPN 
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za gospodarsko cono na Prestranku in s tem obet 
perspektive tudi za ta predel; enega smo sprejeli 
v januarju.

Intenzivno sodelujemo z Regionalno razvojno 
agencijo (RRA) Zeleni kras in Podjetniškim inku-
batorjem Perspektiva. Slednji pravkar dobiva pre-
novljeno podobo in dodatne prostore. Ponosen 
in vesel sem, da smo skupaj s še petimi občinami 
Primorsko-notranjske regije podpisali sporazum 
o vzpostavitvi Mrežnega podjetniškega inkuba-
torja, saj tudi tako dodatno spodbujamo ustana-
vljanje in rast novih podjetij. Na Občini si prizade-
vamo, da tako manjšim podjetnikom kot večjim 
gospodarskim subjektom pridemo naproti, če je 
to le mogoče in izvedljivo, saj je vsem v skupnem 
interesu, da v naših krajih ustvarimo prijetno in 
kakovostno delovno okolje.

■ Za razcvet gospodarstva je pomembno, da 
imajo ljudje, še zlasti mladi, kakovostne po-
goje za življenje v občini – na primer vrtče-
vsko varstvo, možnosti šolanja in pridobi-
vanja stanovanj … Prostorske stiske v šolah 
ste rešili, z izgradnjo vrtca bo tudi vrtčevsko 
varstvo omogočeno vsem, ki ga potrebuje-
jo. Kakšni pa so načrti na področju stano-
vanjske politike?

V maju se začne gradnja 74 stanovanj. Za na-
slednja leta pa načrtujemo na različnih lokaci-
jah gradnjo še dodatnih 350 stanovanj. Imamo 
potencialne investitorje z velikim interesom za 
gradnjo. Pri tem nimam v mislih stanovanjskega 
slada, saj ta gradi stanovanjske stavbe izključno 
v mestnih občinah.
Poudarjam pa, da gre za investitorje, ki se bodo 
za gradnjo odločili, če bodo razmere takšne, kot 
so danes. Vemo, da se stroški gradnje spreminja-
jo, prav tako cene stanovanj. Na Občini skrbimo 
za ureditev potrebne dokumentacije, a je zanjo 
potreben čas. Ni vse v rokah Občine, odvisni 
smo tudi od državnih služb.

■ Postojna je v zadnjih letih pridobila nekaj 
zanimivih in prijetnih točk tako za domači-
ne kot za turiste. Tudi v letošnjem letu vas 
na področju turizma čaka še nekaj izzivov, 
kot so kolesarske poti, vodni park … ? Ka-
kšni so časovni cilji teh projektov?

Za izgradnjo kolesarskih poti bomo pogodbo z 
izvajalcem podpisali prihodnji teden. Zaradi pro-
jektnih evropskih sredstev mora biti končana v 
dobrem letu in to nam mora uspeti.
Glede bazena pa smo trenutno v fazi pogajanj 
z investitorji, ki so podali vlogo na razpis. Če bo 
vse teklo po načrtu, bomo pogodbo podpisali 
jeseni.

■ Pomudiva se še nekoliko pri infrastrukturi: 
katera dela bodo poleg Tržaške ceste še za-
ključena do konca letošnjega leta?

Obnova podjetniškega inkubatorja Perspektiva, 
vrtec in komunalna infrastruktura v Hraščah so 
le trije večji projekti, ki bodo letos dočakali epi-
log. V teku je še vrsta manjših, a nič manj po-
membnih del – od preplastitev cest na različnih 
koncih občine do projektov, ki so jih občani iz-
glasovali v okviru participativnega proračuna.

■ Med obeti ob obisku Vlade v Postojni je bila 
tudi gradnja novega doma za ostarele. Ali 
na Občini že iščete ustrezno zemljišče?

Res je. Občina je poiskala tri različne lokaci-
je, med katerimi smo izbrali najbolj primerno. 
Zaradi potrebnih odkupov zemljišča in drugih 
postopkov za zdaj še ne bom razkrival podrob-
nosti, saj bi se radi prepričali, da bo izbrana lo-
kacija res ustrezna in primerna za gradnjo. V 
naslednjih dneh bomo z ministrstvom podpisali 
pismo o nameri za gradnjo, kar bo predstavljalo 
neke vrste zavezo obeh strani.

■ Tudi projekti, pri katerih je treba urediti raz-
merja z lastniki parcel ali stavb, terjajo svoj 
čas in tudi kanček sreče. Pri katerih se zara-
di lastniških težav najbolj zatika?

Zagotovo je bil to projekt kolesarskih poti. Ure-
diti je bilo treba lastništva več kot 60 parcel. La-
stnikov je bilo seveda še več. Nekateri so bili trši 
oreh kot drugi in res sem ponosen, predvsem na 
sodelavce, da nam je uspelo pridobiti potrebna 
soglasja.

■ Kdaj bo Postojna dobila galerijo?
Galerijo smo predvideli v Kutinovi hiši. Ta bo v 
letošnjem letu dočakala ureditev zunanjega pro-
čelja. Imamo tudi vso potrebno projektno do-
kumentacijo in gradbeno dovoljenje za ureditev 
notranjosti. Seveda so za to potrebna dodatna 
sredstva in jih nameravamo pridobiti s kandida-
turami na razpisih. Točnega datuma zato seveda 
ne morem obljubiti, vsekakor pa upam, da bomo 
galerijo dobili v naslednjih dveh letih.

■ Kako ocenjujete komunikacijo na ravni lo-
kalna skupnost - država? V mislih imam 
predvsem pogovore o Počku ter zadnji pri-
mer komunikacije z Ministrstvom za okolje 
in prostor, ko ste na dan podpisa sporazuma 
o širjenju Notranjskega regijskega parka od-
klonili svoj podpis v imenu Občine Postojna.

Pričakoval bi več sodelovanja, kot ga je dejansko. 
Lokalne skupnosti smo temelj države, temeljna 
institucija državotvornosti. Pričakovali bi, da bo 
država prevzela na svoja pleča določena bre-
mena, ne pa da jih prelaga na lokalno politiko. V 
večini primerov smo Občine pobudnice urejanja 
perečih težav, čeprav niso v naši domeni za re-
ševanje. In če na drugi strani ni pravega sogo-
vornika, tudi ni rešitev.
To velja na vseh področjih, ko gre za Poček, vo-
dne vire, gospodarstvo, kulturo … Če omenim le 

Poček, menim, da bi morala biti ta problemati-
ka urejena zakonsko. Tako pa se odgovornost le 
prelaga z ene strani na drugo. Če ima Občina na 
drugi strani pravega sogovornika, lahko mogoče 
celo nekaj malega doseže. V nasprotnem prime-
ru je v nemilosti.

Primer neustrezne komunikacije je bil tudi pred 
podpisom sporazuma o širjenju Notranjskega re-
gijskega parka. Ne nasprotujem širjenju parka, a 
ministrstvo za okolje in prostor bi moralo pravo-
časno dati vse relevantne odgovore in pojasnila 
Občinam. Podpis sem odklonil, ker nisem dobil 
odgovorov na pomembna vprašanja o tem, kate-
ro območje bo park pokrival, kakšne bodo obre-
menitve oziroma katere prepovedi bodo morali 
spoštovati občani, v kakšni meri bo finančno 
obremenjen občinski proračun … Sporazum 
bomo podpisali, ko bodo razjasnjena vsa odpr-
ta vprašanja in bomo z odgovori lahko seznanili 
tudi občane.

V bodoče si vsekakor želim več dvosmerne ko-
munikacije in sogovornike, ki bodo znali spošto-
vati potrebe lokalnih skupnosti in jim prisluhniti.

■ Veljate za priljudnega in odprtega župana, 
a vendar je pri nekaterih naložbah, ki terjajo 
strpnost in razumevanje občanov ter jasno 
in pravočasno komunikacijo občinskega 
vodstva, prišlo do slabe volje. Kako rešujete 
nesoglasja?

V večini primerov je naša komunikacija odprta 
in brez skrivalnic. Naj izpostavim problem Tr-
žaške ceste: zavedamo se težav, ki jih zaprtje 
ulice zaradi gradnje prinaša tako občanom kot 
lokalnim podjetjem. Ampak prav ta projekt ni bil 
muha enodnevnica. Pred izvedbo naložbe smo 
imeli predstavitvene delavnice in druge oblike 
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Mladi podjetniki 
zmagali na tekmovanju 
Popri

Osnovna šola Miroslava Vilharja se ponaša s 
štirimi sedmošolci, ki so s svojo podjetniško 
idejo zmagali v zaključnem delu tekmovanja 
Popri, še dodatno finančno nagrado pa jim je 
namenil podjetnik Ivo Boscarol. Od spletne 
platforme E-Fairytales, na kateri so na voljo 
pravljice, ki jih ustvarjajo otroci sami, pričaku-
jejo še nadaljnjo rast.

Primorski tehnološki park, Spirit Slovenija in 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo so v začetku aprila v Novi Gorici pripravili 
finale tekmovanja POPRI. Na njem so se mladi 
od 12. do 29. leta starosti pomerili s svojimi 
poslovnimi idejami. V kategoriji osnovnošol-
cev so zmagali 12-letni Naja Debevec, Pino 
Lukežič, Blažka Petohleb in Lovro Zajc z 
Osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna 
z idejo E-Fairytales. Postavili so spletno stran 
efairytales.si z novimi, avtorskimi pravljicami, 
ki jih pišejo, rišejo, sinhronizirajo in animirajo 
kar otroci sami. Na njej ponujajo tri različne 
naročniške modele, ki jih želijo razvijati še 
naprej. Za zmago so prejeli 2000 evrov, izku-

DOGODKI

sili bodo tudi postprodukcijo, montažo, sinhro-
nizacijo in finalizacijo zgodb na RTV Slovenija. 
Podjetnik Ivo Boscarol je idejo ocenil za najbolj 
potencialno in jim dodelil še posebno nagrado v 
višini 3000 evrov. Tako so bili poplačani za trud, 
ki so ga vložili od začetka šolskega leta s startup 
vikendom, ko so začeli svojo poslovno idejo raz-
vijati prvič.

Mladi podjetniki so se tik pred velikonočnimi 
prazniki predstavili še na novinarski konferenci 
v podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Ve-
likem Otoku. Tam so svojo idejo pokazali tudi 
osnovnošolci iz Košane. Pričeli so razvijati Color 
basket, nastavek za koš, ki osvetljuje igrišče in 
hkrati beleži rezultat. Šolarji so v minulih mese-
cih žrtvovali veliko svojih prostih sobot; Pino Lu-

kežič je priznal, da se je s težavo odpovedal 
smučanju. Sprva je mislil, da gre »za neko tek-
movanje kot Vegovo ali iz logike. Potem smo 
pa dobili priznanje in kar naprej zmagovali.« 
Vsekakor se strinjajo – ideja je predobra, da 
bi se zgodba tu končala. Nadaljevali jo bodo 
s podporo svojih mentorjev Dolores Keš in 
Uroša Turka, šole, Podjetniškega inkubatorja 
Perspektiva ter seveda ponosnih staršev. Za-
vod Znanje je postojnskim šolarjem ob uspe-
hu podaril VIP vstop v Notranjski muzej. Tako 
bodo odkrivali zgodbe iz zakulisja muzeja in 
morda bo ob tem nastala še kakšna nova pra-
vljica.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: arhiv Podjetniškega 

inkubatorja Perspektiva.

Zmagovalcem je uspešen podjetnik Ivo Boscarol namenil tudi finančno nagrado.

seznanitev, na katerih pa glavni udeleženci v 
veliki meri niso bili prisotni. Z gradnjo so seve-
da začele padati tudi takšne in drugačne kritike.

Poudariti želim, da smo vedno pripravljeni pri-
ti naproti. Ne trdim pa, da nikoli ne pogrešimo 
v komunikaciji. Vedno si prizadevamo napake 
priznati in kar najhitreje popraviti. Včasih nas ka-
kšna stvar res prehiti, kot se je recimo zgodilo s 
kolesarsko potjo proti Velikemu Otoku, kar smo v 
prejšnji številki Postojnskega prepiha tudi pojasni-
li. Za nastalo situacijo smo se opravičili in vseka-
kor se bomo trudili, da se nam podobne zadeve 
ne zgodijo več.

■ Kako ste zadovoljni s sodelovanjem občanov 
pri oblikovanju participativnega proračuna?

Občani so povedali, kaj želijo. Dobili smo kar ne-
kaj zanimivih projektov, ki jih bomo izvedli v pri-
hodnjih dveh letih. Vidi se, kateri projekti so imeli 
izjemno kampanjo in so bili izglasovani z veliko 
prednostjo. To nas veseli, saj se na ta način po-
leg raznolikosti projektov krepi tudi sodelovanje 
med občani in s tem zavedanje, da ni dovolj le 
ideja. To je treba predstaviti tako, da bo zanimiva 
tudi za ostale občane, in jih prepričati, da ob gla-
sovanju obkrožijo prav ta predlog.

■ Zadnji dve leti županovanja sta bili v zna-
menju covida-19. Bili ste zelo angažirani v 
skrbi za zdravje občanov, vpeti tudi v delo-
vanje Civilne zaščite, hkrati pa so tekli vsi 
ključni projekti. Če se ozrete na to obdobje 
in vse izzive, ki vam jih je prineslo, kakšni so 
vaši zaključki, kaj nam je to obdobje dalo in 
kaj vzelo?

To obdobje je bilo težko, saj je na test postavilo 
našo solidarnost, spoštovanje ukrepov, zaupanje 
v stroko in nam pokazalo, v čem smo kot sku-
pnost dobri, kje so naše prednosti in pomanjklji-
vosti. Ponosen sem, da smo v postojnski občini 
znali sinhrono delovati vsi, ki smo bili vpeti v raz-
lične strukture, pomembne za varnost in zdrav-
je ljudi. Ponosen sem tudi, da so se naši občani 
odzivali solidarno; ne nazadnje to potrjuje dober 
glas o naših prostovoljcih, ki se je širil po celi Slo-
veniji. Spoznali smo, kdo so tisti ljudje, na katere 
lahko računamo ob vsaki uri. Eden takšnih je leto-
šnji občinski nagrajenec in novi častni občan ob-
čine Postojna Cveto Kravanja. Za njegovo preda-
nost se mu še enkrat iskreno zahvaljujem in mu z 
velikim spoštovanjem čestitam za zaslužen naziv.

Epidemija nam je vzela bližino, saj se nismo mo-
gli družiti, vendar nam je prinesla dragoceno 

spoznanje o tem, kako pomembni sta družina in 
bližina najdražjih ljudi. Tudi v komunikaciji in na-
činu dela nam je prinesla veliko sprememb: nau-
čila nas je, da se lahko marsikateri sestanek odvije 
tudi virtualno.

Prepričan pa sem, da se vsi veselimo sproščanja 
ukrepov, vrnitve v življenje, kot smo ga poznali 
pred pandemijo. Zagotovo povsem enako ne bo, 
oziroma bomo potrebovali še nekaj časa, da se 
bomo polnoštevilno zbirali na kulturnih in špor-
tnih prireditvah, si brez zadržkov segali v roke, se 
pozdravili s prisrčnim objemom …

■ Do izteka mandata vas čaka še veliko dela, 
nekateri projekti morda še ne bodo zaklju-
čeni. Vas novi izzivi navajajo k odločitvi, da 
bi jeseni ponovno kandidirali?

Res je, kar nekaj projektov bo v sklepni fazi ali pa 
se bodo šele začenjali. V vsakega sem se podal 
zelo osebno, zato bom skušal občane prepričati, 
da mi zaupajo še en mandat. Tako lahko prispe-
vam k njihovemu zaključku.

Lepo se vam zahvaljujem za pogovor.

Besedilo: Ester Fidel; fotografiji: Foto Atelje Postojna
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TURIZEM

Planina se prebuja

S tradicionalnim brezplačnim ogledom Pla-
ninske jame se je začela letošnja jamarska se-
zona. Slaba vremenska napoved je prestrašila 
le redke, saj se je pod Ravbarjevim stolpom 
zbralo več sto obiskovalcev. Ampak sta pa 
bila zato prestavljena napovedana pohoda in 
kolesarski turi po Planinskem polju. Obe ak-
tivnosti sta teden zatem v Planino znova pri-
tegnili lepo število ljudi.

Dan odprtih vrat Planinske jame na prvo april-
sko nedeljo je bil v Planini pravi turistični pra-
znik. Na parkirišču pod Ravbarjevim stolpom, 
ki ga obnavljajo, se je izmenjalo približno 800 
obiskovalcev, so ocenili v Jamarskem društvu 
Planina. Jamarji so imeli več kot dovolj dela, 
da so ugodili vsem, ki so si želeli brezplačno 
ogledati planinsko podzemlje. Čeprav so raz-
iskovalci stalagmitov in stalaktitov kljubovali 
manj ugodni vremenski napovedi, so zainte-
resirani vodena pohoda in kolesarski turi po 
Planinskem polju dočakali šele teden kasneje.

Drugi konec tedna v aprilu je vreme zopet 
ponagajalo, a lokalnih turističnih vodnikov ni 
prisililo k odpovedi. Domačinka Sabina Jaki-
mov je po delu naselja in Planinskem polju 

Varuhi zmajevih 
mladičkov so finalisti 
evropskega tekmovanja 
Natura 2000

V družbi Postojnska jama, d. d. so se na prvi 
pomladni dan razveselili novice iz Bruslja, da je 
Postojnska jama z varuhi človeških ribic edina 
slovenska finalistka uglednega evropskega tek-
movanja Natura 2000, in sicer v kategoriji ko-
municiranja po izboru strokovne komisije.  Ta 
nagrada priznava komunikacijske dosežke, ki 
dolgoročno prispevajo k ozaveščenosti o evrop-
skem naravovarstvenem omrežju Natura 2000 
in prinašajo trajne pozitivne spremembe v od-
nosu ali vedenju do okolja. Strokovna komisija 
je v utemeljitvi izpostavila, da delo Postojnske 
jame presega zgolj komunikacijsko kategorijo, 
saj je doprinos varuhov veliko obsežnejši.

»Nagrade praviloma podeljujejo za izjemne 
ekonomske uspehe. V tem primeru gre za med-
narodno nagrado, ki nagrajuje skrbnost, odlič-
nost, zavest pri upravljanju zaščitenih naravnih 
območij in izpostavlja pomembnost ohranjanja 
ekosistema za lokalno skupnost in gospodarstvo 

na področju celotne Evropske unije. To je veliko 
več kot izjemen gospodarski uspeh. To je tek-
movanje, na katerem bomo svoje delo in skrb do 
narave podarili svojim vnukom,« se je na spo-
ročilo o uvrstitvi v finale uglednega evropskega 
tekmovanja odzval predsednik upravnega od-
bora Postojnske jame Marjan Batagelj.

Človeška ribica, ponos in simbol Postojnske 
jame, je edinstven endemit, ki ga ni mogoče 

najti nikjer drugje na svetu. Ker pa je ogrožena 
živalska vrsta, se je vodstvo Postojnske jame za-
vezalo ne le k njenemu varovanju, ampak tudi 
k ohranjanju njenega življenjskega prostora. K 
temu sodi tudi ozaveščanje javnosti o pomenu 
ohranjanja jame kot habitata človeške ribice ter 
o škodljivih vplivih kmetijstva na onesnaževanje 
podtalnice. In ozaveščanje se začenja že z izo-
braževanjem najmlajših, šolajočih se otrok. Leta 
2016 je ves svet spremljal edinstveno izleganje 
mladih človeških ribic v turistični jami. Dogodek 
je navdušil in požel izjemno zanimanje javnosti 
in svetovnih medijev. V skrbi za preživetje in ra-
zvoj mladičkov človeških ribic (zdaj jih je že 20), 
za katere skrbijo kot za največji zaklad, se vod-
stvo jame povezuje tudi z zunanjimi eksperti in 
znanstveniki z Biotehniške fakultete v Ljubljani. S 
skupnimi močmi, predvsem pa z veliko entuzi-
azma so postavili najuspešnejši jamski laborato-
rij. Nova dognanja so pomemben doprinos pri 
preučevanju reprodukcije človeške ribice in pri 
uspešnem programu gojenja te živalske vrste. 
Prizadevanja za ohranitev zmajevih mladičkov 
so tudi prizadevanja za čisto okolje. Prisotnost 
človeške ribice je namreč zagotovilo čiste pitne 
vode – in njen simbol.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: arhiv družbe 

Postojnska jama, d. d.

popeljala dve skupini. »Sem vam raje rekla za 
popoldansko skupino, ker je bila prva že kar ve-
lika,« je dejala ob prihodu. Že v dopoldanskem 
terminu je namreč naštela približno 40 ljudi. Po-
poldne se je okoli nje zbralo 25 glav vseh gene-
racij in tudi nekaj štirinožnih prijateljev. Pohod je 
vodil od Ravbarjevega stolpa, ob reki Unici proti 
naselju. Najmlajši so veselo odkrivali tamkajšnjo 
zgodovino, otipali so stare mejnike med Italijo in 
Jugoslavijo ter šteli tablice, ki na različnih kon-
cih označujejo višino vode ob poplavi. Sabina 
je peljala udeležence mimo ostankov nekdanjih 
časov, rojstne hiše Miroslava Vilharja, vse do 
dvorca Haasberg. Ob povratku na parkirišče so 
se številni podali še v jamo, kamor so tistega dne 
vstopili za polovično ceno.

Vzporedno s pohodom sta po nekoliko daljši 
začrtani poti peljala na kolesarsko doživetje 
vodnika Tomaž Penko in Nataša Kocjančič 
iz Bike Slovenia. Imela sta sicer nekaj odpo-
vedi prestrašenih kolesarjev, a so se na koncu 
izkazale za neupravičene, saj je Planino grelo 
toplo pomladansko sonce. In tako sta se lahko 
še bolj posvetila manjšima skupinama za bolj 
celostno izkušnjo. Zdaj že vabita na večdnev-
no kolesarsko avanturo Green Karst Trail, na 
kateri kolesarji na unikaten način odkrivajo 
skrivnosti celotne regije. Jamarji pa medtem 
vsak konec tedna vabijo k ogledu Planinske 
jame.

Besedilo: Jaka Zalar; fotografija: Nataša Kocjančič.

Človeška ribica, ponos in simbol Postojnske 
jame, je tudi simbol čiste vode.

Tradicionalnega brezplačnega ogleda Planinske jame se je udeležilo več sto ljudi.
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Po besedah predsednice sku-
pine za samopomoč Magde 
Tomšič želijo s tovrstnimi sre-
čanji povezati ščitnične bolnike 
in jih opolnomočiti za lažje ži-
vljenje z boleznimi, povezanimi 
z nepravilnim delovanjem te po-
membne žleze. Bolezen s svojimi 
simptomi namreč močno zareže 
v »normalno« življenje vsakega 
posameznika, tako da se mora 
z boleznijo enostavno naučiti 
živeti. Izobraževalne vsebine po-
vezujejo z gibanjem, saj je to, po 
besedah predsednice, izjemno 
pomembno. »To velja še posebej 
za hojo, s katero pridobivamo 

Prenovljen oddelek za boljše počutje 
mamic in zaposlenih

Dan pred letošnjim materinskim dnevom so v Bolnišnici za ženske bolezni 
in porodništvo mamicam in novorojenčkom predali pisan in v cvetličnih 
motivih prenovljen oddelek. Več kot 50 tisočakov vredno investicijo so 
pod okriljem društva Slojenčki skoraj v celoti pokrili z donatorskimi sred-
stvi, njena praktična vrednost za bolnišnico pa je po besedah ginekologi-
nje in porodničarke Nataše Tul Mandić neprecenljiva.

Kot je povedala ginekologinja in 
porodničarka Nataša Tul Mandić, 
so oddelek prenovili, da bi bil bolj 
funkcionalen, pa tudi za to, da bi se 
v njem počutili bolje. Tulova, tudi 
predsednica društva Slojenčki, na 
slovesnosti ni skrivala navdušenja. 
V samo treh mesecih jim je namreč 
kljub visoki zasedenosti uspelo 
prenoviti vseh 12 sob, hodnike in 
druge prostore v prvem nadstropju 
porodnišnice. Za to gre po njenem 
mnenju zahvala potrpežljivosti 
žensk in osebja ter predanosti do-
natorjev. »Ne moreš sprazniti sob 
in porodnicam reči, sedem dni je 
zaprto, pridite drugi teden. Otroci 
pridejo nenapovedano, podnevi in 

ponoči, zato se je bilo treba zelo 
prilagoditi.«

Prenovo so v sodelovanju z dru-
štvom Slojenčki v celoti podprli ži-
vljenjska zavarovalnica Vita, Uprav-
ni odbor Sekcije slikopleskarjev pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slove-
nije in družba JUB.

Direktor Aleksander Merlo se stri-
nja, da je prenova oddelka za poro-
dnišnico izjemnega pomena. »Da 
se v tej državi še kdo spomni in 
naredi dobro delo z dobro voljo in 
zastonj, ni več pogosto,« je povedal 
ob predaji in poudaril, da v ustano-
vo prihajajo porodnice iz vse Slo-

venije, največ pa iz Primorsko-no-
tranjske in osrednje slovenske regije. 
Na ginekološkem in porodnem od-
delku obravnavajo letno okoli 5000 
pacientk in porodnic, lani so na svet 
pomagali 1700 novorojenčkom. Ob 
tem je Merlo izpostavil tudi odlično 
sodelovanje z lokalno skupnostjo, 
zlasti z občinama Pivka in Postojna.

V bolnišnici so veseli, da je zaključek 
del sovpadel prav z letošnjim ma-
terinskim dnevom. Ob prazniku je 

Merlo spomnil tudi na stisko žensk, 
ki jim ni uspelo, da bi postale matere. 
»Mi se s tem trudimo dnevno, tudi 
zdaj, ko urejamo ambulanto. Včasih 
vidiš primere, da bi se najraje zjokal, 
a to je življenje,« je dodal. Gradnja la-
boratorija za oploditev z medicinsko 
pomočjo naj bi se začela že poleti, 
urejanje bolnišnične lekarne pa bo 
zaključeno v kratkem.

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: 

Valter Leban.

Metuljčicam je ponagajal sneg

Postojnska skupina društva Metuljčica za pomoč pri obolenjih ščitnice 
je v začetku aprila pripravila 4. vseslovensko srečanje ščitničnih bolnikov 
Primorske. Pričakovano število udeležencev je sicer nekoliko oklestilo 
snežno vreme, a zbrani so vseeno izmenjali znanje in izkušnje ter se 
naučili marsičesa novega. Načrtovanemu sprehodu po Soviču in spo-
znavanju zdravilnih rastlin pod strokovnim vodstvom pa so se zaradi 
varnosti raje odpovedali. Tokrat so želeli še posebej izpostaviti pomen 
druženja in gibanja za lajšanje težav pri obolenjih ščitnice. Metuljčica si 
za ozaveščanje o ščitničnih boleznih prizadeva sicer že več kot 15 let.

zadostno kondicijo za premagova-
nje različnih ovir,« poudarja.

Tokrat se je okoli 50 članov društva 
z vseh koncev Slovenije zbralo na 
formalnem delu srečanja v Gostilni 
ob kaminu, nato pa so si s pridruže-
nimi zainteresiranimi ogledali pre-
novljeni Ozbičev salon z muzejem. 
Namesto na Sovič, kjer naj bi jih po 
prvotnih načrtih pričakal poznava-
lec užitnih rastlin Jože Podboj, da 
bi z njim spoznavali zdravilne in 
uporabne rastline našega območja, 
so se podali na Pivško. Obiskali so 
Dina center Pivka in Eko muzej v 
Slovenski vasi.

Kot vsi dogodki v organizaciji skupi-
ne je bil tudi ta namenjen prav tako 
širši javnosti. »Odprti smo za sodelo-
vanje z drugimi društvi, z nekaterimi 
se celo zelo tesno povezujemo,« še 
pravi predsednica. Vse, ki jih zanima 
delo skupine ali bi se ji radi pridružili, 
vabi na srečanja, ki potekajo vsako 
prvo sredo ob 18. uri v sejni sobi 
Kulturnega doma Postojna.

Kot še izpostavlja Magda Tomšič, 
nudi društvu s statusom humani-
tarne organizacije veliko finanč-

no pomoč pri organizaciji dela 
programa tudi Občina Postojna. 
Po 15 letih dela, ozaveščanja in 
promocije se v društvu Metuljči-
ca lahko pohvalijo z dobrimi re-
zultati, saj prav zaradi njihovega 
dela marsikateri zdravnik pomisli 
na obolenje ščitnice prej, marsi-
kateremu bolniku pa je s tem 
prihranjeno tekanje od enega 
specialista do drugega.

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: 

arhiv društva.

 Prenovljen oddelek krasijo cvetlični motivi.

Program vseslovenskega srečanja ščitničnih bolnikov Primorske je 
nekoliko okrnilo slabo vreme.
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PRAZNIČNI UTRINKI

Državni presejalni program za 
raka dojk DORA deluje v Sloveni-
ji od leta 2008, od leta 2018 pa 
so vanj vključene vse slovenske 
ženske v starosti od 50. do 69. 
leta. Tako jih vsaki dve leti pova-
bijo na preventivno mamografi-
jo oz. slikanje dojk. V enem letu 
povabijo v program DORA okoli 

Podpis pri fotografiji: V Grobiščah se je pred fotografski objektiv postavilo le del udeleženk delavnice.

Podpis pri fotografiji: Velikonočno vzdušje v grajski štali.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: arhiv Onkološkega inštituta.

Velikonočne delavnice v krajevnih 
skupnostih

Sodelovanje Ljudske univerze s krajevnimi skupnostmi je že v preteklih 
letih potrdilo, da so programi dobro izbrani, stalno jih dopolnjujejo tudi s 
pobudami in željami krajanov. V aprilu so pod vodstvom Melite Jurca iz-
vedli velikonočne ustvarjalne delavnice v Landolu, Bukovju in Grobiščah.

Razstava velikonočnih pirhov v 
Grajski štali

Škratki, člani Društva Škratovka Haasberg, ki skrbijo za redna kulturna do-
gajanja in ohranjanje etnološkega spomina, so na velikonočni ponedeljek 
v Grajski štali (ob ostalini planinskega dvorca) pripravili razstavo velikonoč-
nih pirhov.

še več – 71 % (3.633). »Veseli nas, da 
nam ženske, ki jih vabimo na pre-
sejalno mamografijo v Postojno, iz 
leta v leto bolj zaupajo in v skrbi za 
svoje zdravje prepoznavajo pred-
nosti zgodnjega odkrivanja raka 
dojk. Rak dojk je še vedno najbolj 
pogost rak pri ženskah,« opozarja 
vodja programa DORA mag. Kri-
stijana Hertl, dr. med. Letno zboli 
za to boleznijo okoli 1.400 žensk, 
kar 80 % je starejših od 50 let. Zato 
v programu DORA spodbujajo žen-

Cvetličarka in aranžerka Melita 
Jurca nadaljuje sodelovanje z Za-
vodom Znanje. V ceni 10 evrov je 
bil zajet ves material, udeleženke 
so s seboj prinesle le dobro voljo, 
škarje in po potrebi silikonsko pi-
štolo. Melita, znana po tem, da v 
svoje aranžmaje raje vključi manj 
elementov in se s tem uspešno 
izogne kičastemu približku, je za 
tokratne velikonočne aranžmaje 
izbrala umirjeno kombinacijo bam-
busovih palic, orhidej, brezovih ve-
jic in jajčk iz umetne mase. Zaradi 
nabave materiala je bila obvezna 

Na enodnevni priložnostni razstavi 
so bili na ogled pirhi, dodelani in 
okrašeni z raznovrstnimi tehnika-
mi nanašanja barv, ornamentnimi 
poslikavami in načini praskanja. 
Družbo so jim ponujali praznični 
kruhki različnih oblik, značilni za 
velikonočni čas, butare, umetelno 
cvetje iz papirja, izdelki iz koruzne-
ga ličja ter male in velike raglje kot 
spremljajoča glasbila velikonočnega 
tridnevja. Izložbeni izdelki so izhajali 
iz Prekmurja, Zasavja, Štajerske, Bele 
krajine, Notranjske, Kočevskega, 
Krasa in celo Romunije. Najmlajši so 

na grajskem vrtu iskali pirhe, ki jih je 
skril velikonočni zajček, bolj ustvar-
jalno naravnani pa so se s pomočjo 
Urške, članice društva, lotili praska-
nja in odkrivanja skrivnosti tehnik za 
okraševanje pirhov.

Organizatorji so bili z obiskom pri-
reditve zelo zadovoljni. Upajo, da 
bo tovrstna velikonočna razstava 
(tokrat je bila druga po vrsti) prera-
sla v tradicionalno prireditev.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: 

Društvo Škratovka Haasberg.

predhodna prijava. V treh zapore-
dnih dneh je delavnice obiskalo 16 
udeleženk v KS Štivan, 7 v KS Lan-
dol in 10 v KS Bukovje. V zadnjih 
dveh je za izvedbo služil vaški kul-
turni dom, »Štivanke« pa so ustvar-
jale v brunarici KS v Grobiščah. 
Udeleženke so bile z delavnico za-
dovoljne. Svoje aranžmaje, katerim 
je vsaka skušala dodati nekaj oseb-
ne note, so odnesle v praznično 
obarvane domove.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: 

Jana Gorjanc.

Program Dora po dveh letih spet v 
Postojni
Konec marca se je v Postojni ponovno začelo slikanje žensk v mobilni 
enoti presejalnega programa za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA. 
Mobilna enota programa stoji ob Bolnišnici za ženske bolezni in poro-
dništvo Postojna. Do novembra bodo povabili okoli 5.500 žensk med 
50. in 69. letom iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica.

140.000 žensk med 50. in 69. letom 
starosti, vabilu se v zadnjih letih od-
zove 75 % žensk. V preteklih letih 
je bil odziv na Postojnskem slabši 
od državnega povprečja, v zadnjih 
letih pa se izboljšuje. Leta 2016 je 
mamografijo opravila dobra po-
lovica vabljenih žensk (54 %), 2018 
že bistveno več – 69 % in leta 2020 

ske, da se udeležijo slikanja dojk, 
saj z mamografijo lahko odkrijejo 
bolezenske spremembe v dojki, 
ko jih ženska še ne more zatipati 
pri samopregledovanju ali njen 
zdravnik s kliničnim pregledom. 
»Če raka dojk odkrijemo zgodaj, 
je verjetnost ozdravitve lahko ve-
čja,« pojasnjuje vodja programa.

V želji, da bo odzivnost v leto-
šnjem letu še boljša kot v 2020, 
lepo vabijo vse ženske, ki ste 
prejele vabilo, da se na določeni 
termin zglasite v Dorini mobilni 
enoti ob postojnski bolnišnici.

Ester Fidel

Tudi v Grobiščah je ustvarjalo veliko pridnih rok. Velikonočno vzdušje v grajski štali.
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KULTURA

Pol desetletja skupine 
AnderKaver
Skupina AnderKaver je 26. marca s koncertom 
v restavraciji Erazmus proslavila peto obletni-
co delovanja skupaj z glasbenimi gosti in ob-
činstvom, ki še vedno prisega na rock glasbo 
»bivše Juge«. Toda tokrat niso ogreli dlani in 
grl le dobri stari komadi znanih jugo skupin, 
ampak tudi anderkaverska avtorska glasba.

Ustanovne člane skupine – Danila Šćepano-
vića - Dagija, Štefa Prajnšpergerja in Jure-
ta Škodiča je pred petimi leti v novonastalo 
skupino AnderKaver povezala nostalgija do 
rock glasbe iz obdobja skupne države. Ob njej 
so brezskrbno odraščali in uživali, še bolj pa 
so začeli uživati, ko so priljubljene komade 
preigravali tudi sami. Ta nostalgija in ljube-
zen do glasbe sta očitno najmočnejše vezi-
vo skupine. Dagi kot prvi glas benda, Štef na 
bobnih in Jure na bas kitari so tudi po petih 
letih nerazdružljivi. Malo manj stalni pa so bili 
v preteklem obdobju kitaristi. Odkar sta se jim 
pridružila Matic Povh iz Postojne na solo ki-
tari in Jani Frank s Prema na ritem kitari, je 
zasedba popolna. V preigravanju priljubljenih 
komadov uživajo vsi, vse bolj pa jih povezuje 
tudi ustvarjanje avtorske glasbe. S prihodom 
novih članov se je tudi starostna struktura 

Napev – odsev
V soboto, 9. aprila, sta se v Kulturnem domu 
Postojna pod vodstvom Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti ter s podporo Občine Po-
stojna in Kulturnega doma Postojna odvila Ob-
močna revija poustvarjalcev glasbenega izro-
čila in Območno Maroltovo srečanje folklornih 
skupin.

V programu so sodelovale pet pevskih in tri 
folklorne skupine, povezovala ga je Silva Bajc, 
vodja območne izpostave JSKD. Med pevski-
mi skupinami so se predstavili Pevska skupina 
KD Karla Štreklja Komen, Tomaž Gantar in 
Aleksander Kariž iz KD Borjač Sežana, Moška 
vokalna skupina Kantadore KD Gradin, Pevke 
ljudskih pesmi KD Borjač in Pevska skupina 
Brkinci DU Postojna. Izbor ljudskih pesmi je bil 
zajeten, saj skupine prihajajo iz različnih prede-
lov kraško-notranjskega območja.

Sežanska folklorna skupina KD Borjač, Odrasla 
folklorna skupina KD Kraški šopek Sežana in 
Folklorna skupina KD Karla Štreklja Komen 
so skupaj s svojimi glasbenimi spremljevalci 
odplesali in odpeli izbrane koreografije in pri-
redbe. Maloštevilno publiko so verjetno najbolj 

očarale barve starodavne nošnje iz časov, ko je 
obleka odsevala dosti več kot le modno muho.

Še pred stoletjem način življenja, danes samo še 
utrinek folklorne dejavnosti, ki jo v spoštovanju 
do svojih prednikov tradicionalno vzdržujejo 
pevske in plesne kulturne skupine, skušajo s po-
ustvarjanjem glasbeno-plesnega izročila iztrgati 
času pozabe. Predniki so živeli v sožitju z nara-
vo, običaji in prazniki ter to znali popestriti tudi 
s plesom in petjem. Danes si s pomočjo vsemo-
gočnega medmrežja težko zapolnimo duševno 

praznino. To je eden od vzrokov za razvoj fol-
klorne dejavnosti, saj združuje prosti čas, veselje 
do plesa in petja ter zanimanje za nekdanji način 
življenja in ne nazadnje tudi zabavo.

Prireditev bi si nedvomno zaslužila številčnejšo 
podporo publike, prisotnim pa zagotovo ni bilo 
žal, da so si ukradli košček dragocenega časa in 
ga delili s prizadevnimi organizatorji in nasto-
pajočimi društvi.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

benda razpotegnila od skorajšnje polnoletnosti 
do večne mladosti s srebrim leskom v laseh, kar 
je še en dokaz več, da glasba ne pozna meja.

V prvih treh letih so našteli več kot 80 koncertov 
na malih in večjih odrih. Na svoje koncerte so 
jih kot predskupino povabili uveljavljeni bendi, 
kot so Opča Opasnost, Riblja čorba, Šank Rock, 
Elvis Jackson … Potem pa je epidemija odplavila 
več že dogovorjenih nastopov ter jih prikrajšala 
za koncertne odre in stik z občinstvom. A tudi 
to obdobje je imelo pozitivno plat, saj so se po-
svetili ustvarjanju lastnih avtorskih skladb. Tri so 
povsem izpilili, četrta je še v ustvarjalnem pro-
cesu, v malih možganih pa se že vrtijo zamet-

ki pete in naslednjih. Štef je prepričan, da jih 
bodo zbrali dovolj za samostojni album, za 
začetek pa načrtujejo singl. Snemati ga bodo 
začeli predvidoma konec maja.

Pomlad je z dvema odličnima koncertoma – 
samostojnim jubilejnim v postojnski restavra-
ciji Erazmus in v gosteh pri Opči Opasnosti 
v ljubljanski Cvetličarni – prinesla novo ener-
gijo in obete za poletne nastope. V vsakem 
primeru pa uživanje v glasbi in ustvarjanju 
obeta, da bo AnderKaver še dolgo, dolgo nav-
duševal ljubitelje yugo rock scene.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Valter Leban.

Domače barve je zastopala Pevska skupina Brkinci DU Postojna.

AnderKaver na jubilejnem koncertu (od leve proti desni): Jani, Štef, Dagi, Jure in Matic.
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Reprodukcije Maksima Gasparija v 
galeriji Zavarovalnice Triglav
Mini galerija Zavarovalnice Triglav nadaljuje s svojimi razstavami. Tokrat so 
na ogled postavili razstavo reprodukcij del slikarja Maksima Gasparija, ki 
nas nostalgično povede v čas naših prednikov.

Pesem za vse 
mame, tudi 
ukrajinske
Pevke Vokalne skupine Elum so 
se na materinski dan z glasbo po-
klonile vsem mamam in hkrati 
pozdravile težko pričakovan zače-
tek pomladi. Koncert so skupaj s 
Kulturno športnim društvom Lipa 
Studeno organizirale v studenskem 
kulturnem domu. S pesmijo so se 
najprej spomnile ukrajinskih mam, 
ki svojim otrokom ne morejo več 
peti uspavank ob mirnih večerih.

Občinstvo je ganila ukrajinska ljud-
ska pesem Oy tam na hori. Pevke so 
jo prvič izvedle prav ta večer in se z 

Rebeka Petrovčič je diplomirala 
na Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje v Ljubljani. V 
svojem delu s simboliko barv in 
z gradnjo figuralnih elementov 
odkriva nekontrolirana prvin-
ska občutja, ki se niso razvila v 
času človekove rasti, vendar so 
zasidrana globoko v njegovi za-
vesti. Značilen figurativni svet je 
prepleten s fantazijskimi in sim-
bolnimi elementi ter z dominan-
tno rdečo barvo kot simbolom 

njo poklonile moči mater, ki v voj-
ni ali begunstvu skrbijo za življenje 
svojih otrok. V nadaljevanju so v si-
cer nekoliko okrnjeni zasedbi pred-
stavile raznolik koncertni repertoar 
– od že večkrat izvedenih ljudskih 
pesmi in popevk do novosti, kot sta 
Če bi bil danes in Mamica je kakor 

zarja. Med skladbe so vpletle tudi 
verze, ki so jih naši pesniki – Tone 
Pavček, Fran Milčinski Ježek in 
Oton Zupančič – posvetili mamam. 
Za glasbeno spremljavo je tudi to-
krat poskrbel multi instrumentalist 
Blaž Podobnik.
Številčno občinstvo je z aplavzi 

sporočalo, da je pogrešalo »žive« 
koncerte in praznična druženja. Za 
vse ljubitelje kulture je povratek v 
kulturne hrame, naj si bodo mestni 
ali vaški, pravi praznik.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Teodor 

Kocman.

Maksim Gaspari (1883–1980), slo-
venski slikar in ilustrator, rojen v 
Selščku, je v svojem veličastnem 
opusu zapustil neizbrisen pečat 
na področju ljudske umetnosti in 
etnografskega izročila. Njegove 
razglednice z več kot 500 različnih 
motivov so romale skorajda v vsak 
slovenski dom. Gaspari je bil član 
umetniškega društva »Vesna«, ki je 
v začetku 20. stoletja delovalo na 
Dunaju in skrbelo, da se ljudska fol-
klora, šege in navade tistega čase 
v barvah in podobah ohranijo tudi 
za poznejše rodove. Gaspari velja 
za vernega kronista našega ljud-
skega življenja in navad sveta, ki ga 
ni več.

Za razstavo je zaslužen ljubiteljski 
zbiratelj in raziskovalec Gasparije-
vega dela in življenja Robert Ku-
žnik iz Cerknice. Priredil je že vrsto 
razstav o Gasparijevih narodnih ja-
slicah in umetniških slikah v obliki 
reprodukcij. Razstava v Postojni, ki 
bo na ogled do 27. maja, je v sklo-
pu več razstav, ki jih bo avtor v tem 
letu pripravil po Sloveniji. In še za-
nimivost: Maksim Gaspari je bil po-
vezan z družino Jurca iz Postojne. 
Naslikal je nekatere njihove portre-
te, poslikal pa je tudi strop grobnice 
Jurca na pokopališču v Postojni.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 

Ema Bitto Stefanovski.

Surovo, Simboli in polarnost v MCP
Do sredine aprila je bila v prostorih MCP-ja na ogled razstava Surovo 
vizualne umetnice Rebeke Petrovčič, do sredine maja pa bo na ogled 
razstava prav tako domače mlade likovnice Amadee Ris z naslovom 
Simboli in polarnost.

življenja, strasti, ljubezni in agresije. 
Sicer pa je bila ta razstava že po-
stavljena lani poleti v Podjetniškem 
inkubatorju Perspektiva, v Velikem 
Otoku, a je bil obisk zaradi omejitev, 
povezanih s covidom, pičel. Ravno 
zato so se v MCP-ju odločili, da jo 
ponovno predstavijo širšemu ob-
činstvu – kakor tudi sledečo razsta-
vo Amadee Ris.
MCP se vključuje v različne projekte, 
med drugim sodeluje z Društvom 
prijateljev mladine občin Postojna 

in Pivka. Slednji so uspešno kan-
didirali na razpisu Active citizens 
fund za male projekte s projektom 
(Spre)govori. V njem želijo nasloviti 
problematiko nasilja s predavanji in 

delavnicami za dijake, pedago-
ške delavce in otroke.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 

osebni arhiv Rebeke Petrovčič.

Dvorano kulturnega doma v Studenem so preplavile pesmi v izvedbi Vokalne skupine Elum.

Rebeka v svojih delih prepleta figurativni svet ter fantazijske in 
simbolne elemente z dominantno rdečo barvo.

Razstava reprodukcij del slikarja Maksima Gasparija bo na ogled  
do 27. maja.
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KŠD Harlekin je uspelo leta 2020 
na evropskem razpisu Erasmus+ 
pridobiti sredstva za izvedbo 
projekta “Bina Mira” (oder miru). 
To je mednarodni festival social-
nega, gledališko izobraževalne-
ga značaja, ki poteka v različnih 
evropskih državah že od leta 
2008. Zaradi omejitev, ki jih je 
narekovala epidemija covida, jim 
projekta v preteklih dveh letih ni 
uspelo izvesti, tako da so ga to-
liko bolj polno izvedli nedavno. 
Odvijal se je v Zavodu Ars Viva v 
Podcerkvi v Loški dolini, kjer so 
vsakodnevno potekale različne 
izobraževalne delavnice. Sode-
lovalo je 70 mladih iz Nemčije, 
Belgije, Romunije, Hrvaške, BiH, 
Srbije in Slovenije. Bina mira je bil 
organizacijsko velik zalogaj, ven-

Gerbičevo priznanje je prejela 
Suzana Furlan Mitev

Zveza slovenskih glasbenih šol je na slavnostni prireditvi 6. aprila v Cerkni-
ci že 19. leto zapored podelila letošnje nagrade in priznanja Frana Gerbiča za 
dosežke v glasbeni vzgoji in izobraževanju. Med prejemniki priznanja za iz-
jemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbene-
ga poustvarjanja je tudi Suzana Furlan Mitev – glasbena pedagoginja, uči-
teljica flavte, ki je že več kot tri desetletja zapisana glasbenemu poučevanju.

Fran Gerbič (1840–1917), operni 
pevec in dirigent, sodi med najpo-
membnejše glasbene in skladatelj-
ske osebnosti svojega časa. Pode-
ljevanje Gerbičevih nagrad je vsako 
leto v aprilu v Cerknici, kjer se je 
rodil. Med letošnjimi prejemniki je 
Suzana Furlan Mitev. Za seboj ima 
bogato glasbeno pot, veliko uspe-
šnih udeležb na različnih tekmova-
njih kot tudi nastopov in koncertov 
v najrazličnejših zasedbah. Pouče-
vanje je njeno poslanstvo, saj v njem 
uresničuje mladostno željo, da bi 
postala nekoč glasbena učiteljica.

Suzana Furlan Mitev je na Glasbe-
ni šoli Postojna zaposlena od leta 

1998, med letoma 2000 in 2009 pa 
je bila tudi ravnateljica šole. V tem 
času je bila štiri leta še predsednica 
Zveze primorskih glasbenih šol in 
vodja aktiva učiteljev pihal v okvi-
ru Zveze primorskih glasbenih šol. 
V vseh teh letih je bilo uresničenih 
lepo število skupnih projektov: sre-
čanja, tekmovanja, delovanje sim-
foničnega orkestra in orkestra flavt, 
izdaja notne zbirke …. V njih so so-
delovale vse primorske šole in jih je 
Suzana Furlan Mitev kot predsedni-
ca in vodja uspešno koordinirala. 
Sicer pa je vzgojila več generacij 
flavtistov. Njeni učenci so na različ-
nih tekmovanjih osvojili kar 35 na-
grad in priznanj, od tega 24 zlatih in 

7 srebrnih plaket ter štiri prva mesta 
in dva lavreata.

Nagrajenka je znana po tem, da 
vedno znova išče nove načine in 
v pedagoški proces uvaja novost, 
pri učencih pa spodbuja čut za 
glasbeno estetiko. Njeni nastopi so 
glasbeno, vsebinsko in scensko do-
vršeni; pri mladih spodbuja razvoj 
umetniške širine. »Suzana Furlan 
Mitev s svojimi izjemnimi dosež-

ki pri dolgoletnem zelo uspešnem 
pedagoškem delu in z organizacij-
skim delom na področju glasbene-
ga šolstva že vsa leta pomembno 
prispeva h kakovosti in k prepo-
znavnosti glasbenega izobraževa-
nja v Sloveniji,« je Zveza slovenskih 
glasbenih šol med drugim zapisala 
v obrazložitvi. 

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: Blaž 

Žnidaršič.

Harlekin aktivno vpet v dva 
festivala
Za izvedbo kar dveh festivalov v prvem tednu aprila gre zahvala do-
mačemu KŠD Harlekin. V Zavodu Ars Viva v Podcerkvi v Loški dolini je 
izvedlo projekt “Bina Mira” (oder miru), vzporedno pa v Postojni organi-
ziralo še 10. FAK – Festival ljubiteljske kulture.

dar jim ga je uspelo izpeljati brez 
večjih težav, kar so potrdili tudi za-
dovoljni udeleženci. Mitja Krajnc, 
predsednik društva Harlekin, je 
ob tej priložnosti poudaril: »Za iz-
vedbo projekta bi se rad zahvalil 
za podporo postojnskemu županu 
Igorju Marentiču in Benjaminu Žni-
daršiču v okviru Zavoda Ars Viva, 
saj bi bila izvedba brez njune naklo-
njenosti in pomoči ter razumevanja 
kulture pod velikim vprašajem.«

KŠD Harlekin je v prvem aprilskem 
tednu vzporedno izvedlo tudi gle-
dališki FAK – Festival ljubiteljske 
kulture. Na jubilejnem 10. festivalu 
so obiskovalci v Kulturnem domu 
Postojna v štirih večerih lahko videli 
naslednje odlične predstave: ko-
medijo Balkanoid in android v iz-

vedbi DIS Teatra iz Banja Luke (BiH), 
dramo Rojene (Rođene) v izvedbi 
AP Branislav Nušić iz Šida (Srbija), 
komedijo Ne moreš pobegniti ne-
delji (Nemreš pobječ od nedelje) 
v izvedbi Teatra Tirena iz Zagreba 
(Hrvaška) in zadnji večer monoko-
medijo 50 odtenkov ženske v iz-
vedbi gostitelja, Teatra Harlekin.

Kot je nekoliko zaskrbljeno na kon-
cu povedal predsednik Mitja Kranjc, 
je bil obisk Postojnčanov skromen. 
»Tako je bilo že nekaj preteklih let, 
čeprav lahko zagotovim, da so bile 
predstave na vseh dosedanjih festi-

valih na izredno visoki ravni,« je 
poudaril. Zato se v društvu ve-
dno bolj nagibajo k temu, da fe-
stival ukinejo, saj je ne nazadnje 
velik organizacijski in finančni 
zalogaj. Bodo pa v bodoče še 
naprej izvajali svoj redni pro-
gram z uprizoritvami svojih av-
torskih predstav in se udeleževali 
gledaliških festivalov. Teater Har-
lekin namreč že 15 let razvija la-
stne predstave, do danes je bilo 
uprizorjenih kar 25 odrskih del.

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 

arhiv KŠD Harlekin.

Suzana Furlan Mitev je prejela priznanje Frana Gerbiča za dosežke v 
glasbeni vzgoji in izobraževanju.

DIS Teater iz Banja Luke je uprizoril komedijo Balkanoid in android.
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V okviru Turistične zveze Brkini, 
Kras, Notranjska  so se predsta-
vili Turistično društvo Postojna, 
Turistično društvo Prem, Turi-
stično društvo Bloke,  Turistično 
društvo Loška dolina,  Kulturno 
etnološko turistično športno dru-
štvo Alojz Mihelčič iz Harij, Turi-
stično društvo Brest iz Brestovice 

Od Naših POrtretov do Noči knjige
Prejšnji četrtek so v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna začeli s ciklusom 
pogovornih večerov z naslovom Naši POrtreti, ki jih vodi novinarka He-
lena Premrl. 

DOGODKI

Predstavitev na sejmu Natour Alpe-
Adria 2022

Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska se je med 23. in 26. marcem že 
petnajsto leto uspešno predstavila na mednarodnem sejmu Natour Al-
pe-Adria 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na povabilo 
Turistične zveze Slovenije smo v družbi več kot 150 turističnih društev iz 
cele Slovenije predstavljali svoje dejavnosti in turistično ponudbo kraja 
ter številne obiskovalce razvajali z degustacijami okusnih lokalnih jedi, s 
kulturnimi nastopi in prodajo izdelkov domače obrti.

pri Komnu, Turistično društvo Pivka, 
Turistično društvo Menešija, KŠTD 
Tabor Kalc 1869 Knežak in njihovi 
podporniki ter  drugi turistični po-
nudniki območja.

Ocenjujemo, da je predstavitev Tu-
ristične zveze Brkini, Kras, Notranj-
ska na mednarodnem sejmu turiz-

ma Natour Alpe-Adria pomembna 
tako z vidika promocije turistične 
ponudbe območja kot z vidika po-
vezovanja in sodelovanja z drugimi 
turističnimi društvi in ponudniki. V 
času sejma so se predstavniki tu-

rističnih društev udeležili tudi 
številnih predstavitev, strokovnih 
delavnic, posvetov in srečanj.

Turistična zveza Brkini, Kras, 

Notranjska

Predstavitev naše turistične ponudbe na sejmu Natour Alpe-Adria je 
potekala po okriljem Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska.

Gostili bodo znane Postojnčane in 
tudi tiste zanimive osebnosti ter lju-
di od drugod, ki so bili ali pa so še 
vedno na različne načine povezani 
s kraji na Postojnskem in Pivškem. 
Na prvem srečanju so gostili pri-
znano zdravnico prim. Ireno Va-
tovec, dr. med. spec. druž. med., 
dolgoletno uspešno direktorico 
Zdravstvenega doma Postojna, 
ki je smelo, strokovno in preudar-
no držala v rokah vse strokovne in 
humane niti v obdobju epidemije 
covida. Uvodoma sta obiskoval-
ce nagovorila direktor knjižnice 
Uroš Mlinar in postojnski župan 

Igor Marentič. Skozi sproščen in 
pomenljiv pogovor z voditeljico so 
obiskovalci spoznavali mnoge za-
nimive nianse življenja gostje, ki je 
s svojo iskrenostjo in širino besede 
osvetljevala številna področja tako 
na osebni kot na strokovni ravni. 
Naslednji gost Naših POrtretov, ki 
bodo 12. maja ob 19. uri, bo Mar-
jan Batagelj, gospodarstvenik, 
predsednik upravnega odbora 
Postojnske jame d.d. 

V knjižnici so obeležili tudi tradi-
cionalni dogodek Noč knjige, v 
katerega se uspešno vključujejo že 

vrsto let. Na predvečer svetovnega 
dne knjige, ki se praznuje 23. apri-
la, so otroci spoznali zmagovalno 
ekipo učencev 7. razreda OŠ Mi-
roslava Vilharja Postojna. Ta je 
navdušila s svojo poslovno idejo E-
-FAIRYTALES. 
Nedavno je ekipa osnovnošolcev 
namreč zmagala na državnem tek-
movanju Popri – tekmovanju mla-
dih v podjetniških idejah. Predstavila 
je svojo zmagovalno poslovno ide-
jo, in sicer globalno spletno stran E-
-FAIRYTALES, na kateri lahko druži-
ne z različnih koncev sveta najdejo 
nove, avtorske in poučne pravljice, 
ki jih pišejo, rišejo, sinhronizirajo in 
animirajo otroci sami. Vsaka pravlji-
ca se bere oziroma lista kot knjiga 
v slovenskem in angleškem jeziku, 
napisana je z velikimi ali malimi ti-
skanimi črkami. Mladi udeleženci 

večera so na delavnici ustvarili čisto 
svojo pravljico in naučili so se jo na-
risati na tablici. Večer so zaključili z 
razburljivo in napeto raziskovalno 
akcijo Lov na pobeglo knjigo s knji-
žničarjem Nenadom. 

Do 20. maja 2022 knjižnica gosti 
tudi dve razstavi, in sicer etnološko 
obarvano fotografsko razstavo Ale-
ksandra Kušlana z naslovom Čas, 
ki ga več ni in razstavo na temo 
cvetoče pomladi, ki jo s svojimi 
ženskimi portreti predstavlja kre-
ativna ustvarjalka Sonja Prosen. 
Knjižnica obenem bralce vabi, da 
se pridružijo bralni akciji Primorci 
beremo 2022.

Besedilo: Polona Škodič; fotografiji: arhiv 

knjižnice.

Novinarka Helena Premrl je na prvem pogovornem večeru cikla Naši 
POrtreti gostila zdravnico Ireno Vatovec.

Noč knjige je bila še posebej zanimiva za otroke, saj so ustvarjali 
svojo pravljico.
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Po Planinskem polju je vzpostavljena nova – Scilkina učna pot, ki obse-
ga kar 11 kilometrov in pol. Nastala je v sklopu projekta KRAS.RE.VITA, 
poimenovana pa je po ogroženi travniški morski čebulici. Ob polju je 
postavljenih tudi 19 interpretacijskih tabel, ki predstavljajo značilnosti 
tega posebnega kraškega terena. Na sprehod po dveh krožnih zankah 
se lahko odpravite s štirih vstopnih točk v dveh občinah.

DOGODKI

Zmaga na državnem prvenstvu 
Mladina in gore

V Litiji se je 9. aprila dopoldan zbralo preko 200 mladih planincev – tek-
movalcev na 32. državnem tekmovanju Mladina in gore. Organizirali so ga 
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Zavod za šport RS, PD 
Litija in OŠ Gradec Litija. V rivalstvu, ki je hkrati preizkus iz znanja in špor-
tnega tekmovanja, saj planinstvo obe prvini združuje enakovredno, se je 
v osnovnošolski kategoriji pomerilo 43 ekip, šesterica najboljših v finalu 
v živo. Finalisti so verjetno doživeli, kako se počuti tekmovalec v samem 
geometričnem središču Slovenije. Zmage se je prepričljivo veselila ekipa 
Nanoške zveri iz PD Postojna.

Zemljevid Planina PRESS.indd   1 19.4.2022   10:56

Ponosni osnovnošolski državni prva-
ki – sedmošolka Tinkara Simčič in 
devetošolca Aljaž Žakelj in Gregor 
Samsa so se veselili svojega uspe-
ha. Fanta tekmujeta že od šestega 
razreda in sta se vsakič uvrstila v fi-
nale, Tinkara je tekmovala prvič. Po-
udarili so, da je precej lažje, če si že 
od prve triade osnovne šole vpet v 
planinstvo. Redno obiskujejo planin-
ski krožek, v katerem so se na tek-
movanje dobro pripravili; od tretjega 
razreda dalje se udeležujejo poletnih 

planinskih taborov PD Postojna. Na 
tekmovanje so se pripravljali doma s 
pomočjo literature in s pomočjo pla-
ninskih vodnikov; ti so jim pomaga-
li predvsem pri orientaciji in vozlih. 
Do zmage jih je gnala tudi obljuba 
enega od vodnikov, da jih v primeru 
zmage pelje na tritisočak.

Veronika Biščak, ki je že 33 let men-
torica mladih planincev PD Postoj-
na, je ponosno zaključila: »Udeležba 
na tekmovanju Mladina in gore je za 

mlade tekmovalce nagrada za re-
dno obiskovanje planinskega krož-
ka in hribov, zmaga pa še dodatna 
motivacija za nadaljnje planinsko 
udejstvovanje, razvijanje vztrajnosti, 
požrtovalnosti, vedoželjnosti, vese-
lja do narave, pristnih medsebojnih 
odnosov in medgeneracijskega so-
delovanja znotraj PD Postojna, saj s 
tekmovanjem diha celotno društvo, 

od najmlajših do najizkušenejših.«
Tekmovanja se je udeležila tudi dru-
ga ekipa iz OŠ Miroslava Vilharja – 
Počeni žulji in zasedla 19. mesto. Se-
stavljali so jo: Blažka Petohleb, Vita 
Čeč, Petra Vukadinović in Varja 
Žitko.

Besedilo: Marino Samsa; fotografija: 

arhiv PD Postojna. 

Naša okolica je bogatejša za novo 
učno pot, ki tako nudi še eno mo-
žnost za krajši potep. Ta je rezul-
tat projekta KRAS.RE.VITA, ki svoja 
sredstva pridobiva iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in na-
cionalnega proračuna. Partnerji 
projekta želijo izboljšati stanje in 
revitalizirati kulturno krajino, kar bo 
ugodno vplivalo na tukajšnjo fav-
no in floro. Ob tem je načrtovanih 
tudi nekaj pridobitev za obiskoval-
ce, ena od teh je nova – Scilkina 
učna pot. Ime so si sposodili pri 
travniški morski čebulici, ki ji po 
latinsko pravimo Scilla litardierei. 
Gre za ogroženo rastlino, značilno 
za kraška polja, pri nas pa uspeva 
le na Planinskem polju. Scilkina pot 
je nastala z minimalnim posegom v 
okolje, saj poteka po že obstoječih 
javnih poteh. Sprva predvideno 20 
kilometrov dolgo pešpot so skraj-
šali na 11 kilometrov in pol, saj so 
se pojavile težave s pridobivanjem 
dovoljenj pri lastnikih zemljišč.

Obiskovalcem sta na voljo dve 
krožni zanki: južna obsega 4,7 ki-
lometra in poteka po območju 
postojnske občine, vstopni točki 

sta v Planini in pri Ravbarjevem 
stolpu; severna zanka – v dolžini 
6,8 kilometra – pa poteka po ob-
močju logaške občine, vstopni 
točki sta postavljeni v Grčarevcu 
in Lazah. 

Višja svetovalka na Občini Po-
stojna Tanja Vasilevska Jagu-
nić sicer pojasnjuje, da »del poti 
tako na postojnski kot na logaški 
strani ob obilnejših poplavah žal 
ne bo mogoč«, a te so po izra-
čunih strokovnjakov kratkotrajne. 
Posebnosti Planinskega polja so 
predstavljene na interpretacijskih 
tablah, ki so postavljene ob učni 
poti in ob cesti med Grčarevcem 
in Planino. Na Občini Postojna 
ocenjujejo medobčinsko sode-
lovanje kot zgleden primer: »Se 
nadejamo vključevanja zaintere-
siranih tako vodnikov kot osta-
lih, ki bodo z različnimi pogledi 
in predlogi prispevali k še večji 
prepoznavnosti.« Zato je orga-
nizacijska enota Turizem Zavoda 
Znanje Postojna pripravila tudi 
izobraževanje lokalnih vodnikov.

Jaka Zalar

Planinsko polje vabi z novo učno potjo

Za zmago so Tinkari Simčič, Aljažu Žaklju in Gregorju Samsi čestitali 
predsednik PZS Jože Rovan, načelnica MK PZS Veronika Biščak ter 
Ana Suhadolnik in koordinatorka tekmovanj Brigita Čeh.

22

A p r i l  2 0 2 2



DOGODKI

Center za socialno 
delo po covid krizi 
pred novimi izzivi
Center za socialno delo (CSD) Primorsko-No-
tranjska je v mesecu marcu prejel dve prizna-
nji za uspešno delo na različnih področjih. 
Vlada Republike Slovenije mu je podelila spo-
minski znak za požrtvovalnost pri izvajanju 
ukrepov za preprečevanje širjenja epidemi-
je nalezljive bolezni covid-19. Ministrstvo za 
notranje zadeve pa je postojnski enoti CSD 
podelilo srebrni znak policije za večkratno 
sodelovanje in pomoč pri delu policije.

Direktorici Kristini Zadel Škrabolje je po-
licijsko priznanje izročil vodja Centra za 
tujce Postojna Jože Konec. Kot je povedala 

Zahvala gre 
prostovoljcem Rdečega 
križa
Tudi na Območnem združenju Rdečega križa 
(OZRK) Postojna-Pivka so se v lanskem letu še 
soočali z izzivi krize zaradi pandemije, a so kljub 
temu izpeljali večino programov in načrtovanih 
akcij; še posebej ponosni so na humanitarno ak-
cijo »za Borisa«. Na občnem zboru konec marca 
pa so se s priznanji zahvalili številnim prostovolj-
cem in dolgoletnim sodelavcem organizacije ter 
naziv častni član podelili Štefanu Majcnu.

Štefan Majcen je dolgoletni član RKS OZ Postoj-
na-Pivka, njegov nekdanji predsednik in aktivni 
član Glavnega odbora RKS Zveze združenj. V 
njem je zastopal interese naše regije. Kot so po-
udarili ob podelitvi, je s svojim delom izjemno 
prispeval h krepitvi prepoznavnosti in ugleda 
organizacije. Kot član in prostovoljec pa še ve-
dno pomaga pri uresničevanju ciljev in nalog 
humanitarne organizacije.

Osem članov združenja so nagradili z zlatim 
znakom. Prejeli so ga: Majda Radivo, Nevenka 
Bašek Gračanin, Julka Zalar, Ernestina Jor-
dan, Viktorija Gorjanc, Neva Gregorec, Elida 
Džanič in Stojan Bolič. Z zlatim znakom so se za 
sodelovanje zahvalili tudi SGLŠ Postojna in Ra-
diu 94. Šestim prostovoljkam so izročili srebrni, 
petim pa bronasti znak.

Kot je povedala sekretarka Erika Dekleva, so v 
lanskem letu skladno s programom oskrbova-
li posameznike in družine, otrokom omogočili 
brezplačna letovanja, uspešno izvedli večino 
načrtovanih izobraževanj iz prve pomoči za 

direktorica, so ob srečanju začrtali tudi nadaljnje 
sodelovanje. Ob tem se je zahvalila vsem zapo-
slenim na CSD in povedala, kako »smo v času 
epidemije pokazali, da je človek vedno na pr-
vem mestu«. Po njenem mnenju sta zasluženi 
priznanji odraz njihove požrtvovalnosti v tem 
času. »V času epidemije smo opravljali vse na-
loge predvsem v korist naših ljudi. Ne glede na 
okužbe v okolju smo delo opravljali neprekinje-
no in brez zadržkov. Ves čas smo sledili načelu 
– pomagati posamezniku.«

Po covid krizi so pred socialnimi delavci že spet 
novi izzivi, tokrat povezani z ukrajinsko krizo. »Z 
lokalnimi skupnostmi se dogovarjamo, kako po-
magati beguncem iz Ukrajine,« je pojasnila Za-
del Škraboljeva in poudarila, da je za te ljudi naj-
prej najpomembneje, da se čutijo sprejeti. »Še 
vedno jih je strah, in hvaležni so, da so v državi, 

kjer je mir. Želijo si varnega življenja v državi, 
ki jih je sprejela, in tudi aktivno prispevati v 
družbo, preden se bodo lahko vrnili v svojo 
državo.« Beguncem v zasebnih nastanitvah 
nudijo na CSD-ju tudi socialno pomoč, ka-
dar je to potrebno. Sicer pa Zadel Škraboljeva 
ugotavlja, da je več ukrajinskih beguncev kot 
na Postojnskem nastanjenih na Cerkniškem 
in Ilirskobistriškem.

CSD Primorsko-Notranjska se vključuje tudi v 
priprave na sprejem ukrajinskih sirot v Slavini. 
Kot pojasnjuje direktorica, jim bodo priskrbeli 
začasne skrbnike za ureditev formalnosti, ka-
sneje pa bodo sodišču predložili predloge za 
stalne skrbnike, najverjetneje člane osebja iz 
Ukrajine.

Mateja Jordan

voznike, zaposlene in bolničarje, uspešne pa so 
bile tudi vse tri vsakoletne krvodajalske akcije.

»Odziv krvodajalcev je bil kljub epidemiji zelo 
dober, saj je skupaj 838 posameznikov darovalo 
kri 1585-krat, kar je za 200 odvzemov več kot v 
letu pred tem,« je zadovoljna Deklevova. Pohvali 
se tudi z nadpovprečnim odstotkom krvodajal-
cev glede na število prebivalcev. V občinah Po-
stojna in Pivka jih je 7,10 odstotka, kar je za 2,6 
odstotka več kot v ostali Sloveniji.

V obeh občinah skupaj so lani pomagali s pre-
hranskimi paketi, higienskimi pripomočki, za-
ščitnimi sredstvi ter oblačili in obutvijo 395 so-
cialno ogroženim posameznikom oziroma 193 
družinam. Zaradi epidemije niso organizirali 
postaj Rdečega križa in tradicionalnega projek-
ta Drobtinica. Kljub situaciji pa so ob praznikih 
obiskovali starejše občane, osamljene in bolne, 

ob koncu leta pripravili obdarovanje za social-
no ogrožene otroke, izvajali brezplačno učno 
pomoč ter omogočili brezplačno letovanje na 
Debelem rtiču 26 otrokom in 5 starostnikom. Pri 
večini naštetih aktivnosti sodelujejo prostovoljci; 
ti so skupaj opravili 1.566 prostovoljnih ur.

Izjemno odmevna in uspešna je bila humanitar-
na akcija zbiranja sredstev za nakup vzpenjalni-
ka Postojnčanu z multiplo sklerozo. »Za Borisa« 
je bilo zbranih 11.897 evrov, kar je še enkrat toli-
ko, kot je znašal predračun za napravo. Po bese-
dah Erike Dekleva so se zato skupaj z bolnikom 
odločili, da kupijo boljši in dražji vzpenjalnik v 
vrednosti 7673 evrov. »Ostanek zbranega denar-
ja bomo namenili eni ali več osebam za pripo-
močke, ki jim bodo olajšali življenje.«

Besedilo: Mateja Jordan; fotografija: arhiv RKS OZ 

Postojna-Pivka.

Območno združenje Rdečega križa Postojna-Pivka se je s priznanji zahvalilo najbolj 
prizadevnim prostovoljcem in sodelavcem.
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BRIDGE

Postojnskemu bridge klubu je letos 
ponovno uspelo organizirati tradi-
cionalni mednarodni turnir parov 
Memorial postojnskih legend Vilka 
Kledeta in Mateta Gavrana, tokrat že 
triinštiridesetič. S poimenovanjem 
turnirja se spominjajo postojnskih 
legend bridža - Vilka Kledeta in Mate-
ta Gavrana. Na turnirju je tekmovalo 
58 bridžistov iz Slovenije, Hrvaške, 
Italije in zagrebški Američan Mar-
shall Lewis. Slednji je s partnerico 
Renato Muller osvojil prvo mesto, 
druga sta bila Zagrebčana Jurica 
Carić in Marko Šipuš, tretja pa do-
mačina Egon Novak in Marko Baša.

Pred začetkom turnirja so se priso-
tni spomnili v lanskem letu premi-
nulega Mateta Gavrana, saj za za-
dnji veliki uspeh – osvojitev naslova 
državnega prvaka v individualni 
kategoriji za sezono 2019/2020 – 
zaslužene kolajne ni prejel. Na kratki 
svečanosti pred turnirjem je meda-
ljo prevzel sin Blaž Gavran.

Vsi udeleženci so bili z organizacijo 
in potekom turnirja zelo zadovoljni, 
saj so se po daljšem času spet sre-
čali na turnirju »v živo«, zaključili pa 
so ga z obljubo, da se v naslednjem 
letu zopet srečajo.

FUTSAL

V marcu se je zaključilo tekmova-
nje za postojnski selekciji futsala, ki 
igrata v 2. članski slovenski ligi ozi-
roma U15 SFL – zahodna skupina.

V zadnjih treh tekmah so člani MNK 
Proteus Postojna doma s 5 : 6 izgu-

ŠPORT

bili proti KMN Sevnica in 1 : 5 s ŠD 
Extrem, v gosteh pa s 6 : 5 zmagali 
proti KMN Benedikt Slovenske gori-
ce. Po končanem 21. krogu so va-
rovanci trenerja Bojana Kusturice v 
osemnajstih tekmah zbrali 20 točk 
in med sedmimi ekipami pristali na 
šestem mestu. Prvak KMN Sevnica 
je zbral 45 točk in je novi prvoligaš. 
Postojnčani pa imajo najboljšega 
strelca v ligi, to je Vojislav Ješić – 
dal je 20 golov; na četrtem mestu je 
Eldin Skopljak s 15 goli.

S petnajstim krogom in gostujočo 
zmago MNK Proteus Postojna 7 : 4 
nad ŠD Extrem se je končal redni del 
prvenstva v zahodni skupini selek-
cij U15. Postojnčani so v šestčlanski 
ligi, v kateri je slavila NK Ribnica (31 
točk), zbrali 27 točk in osvojili konč-
no tretje mesto. Med najboljšimi 
strelci v ligi je Teo Nunić s 16 goli 
pristal na 4. mestu, Armin Misa-
ljević je dal 11 golov in bil skupno 
deveti. V združenem finalu oziro-
ma razigravanju osmih najboljših 
ekip vzhoda in zahoda za naslov 
državnega prvaka pa so Postojnčani 
povsem razočarali in izpadli iz na-
daljnjega tekmovanja. V 1. krogu so 
doma z 1 : 17 izgubili proti KMN Slo-
venske gorice; ti so bili boljši tudi na 
domačem igrišču (19 : 2).

Velik uspeh je z osvojitvijo tretje-
ga mesta v državnem prvenstvu v 
futsalu za ženske dosegla ekipa ŠD 
Košana. Po domači zmagi v Pivki   
7 : 0 nad Vrhničankami se je bro-
naste medalje veselila tudi Postojn-
čanka Kaltrina Kajtazi, saj je na 
tekmi dala dva gola in bila zelo za-
služna tudi za končni zgodovinski 
uspeh Košank.

NAMIZNI TENIS

Z nastopom v Ljubljani, kjer je po-
tekalo državno prvenstvo za nami-
znoteniške rekreativce in veterane, 
njegovi igralci iz Postojne skorajda 
zaključujejo letošnjo sezono. Naj-
bolj se je po pričakovanju izkazala 
Jasna Šebjanič Pupis.

Jasna Šebjanič Pupis je bila uspe-
šna kar v treh kategorijah: druga je 
bila v posamični konkurenci in v 
mešanih parih ter tretja v ženskih 
parih. S prvim mestom v parih je 
presenetil Stane Glažar, tretji je bil 
Darjo Bergoč, oba v svojih staro-
stnih kategorijah.
Šestih letošnjih tekmovanj za tako 
imenovano računalniško lestvico 
se je udeležilo pet Postojnčanov, ti 
so ob koncu zabeležili solidne uvr-
stitve. Pri ženskah nad 50 let je bila 
Jasna Šebjanič Pupis zmagovalka 
tako posamično kot v parih. V po-
sameznih starostnih kategorijah je 
bil Darjo Bergoč peti, Iztok Nadoh 
šesti, Stane Glažar sedmi in Gorazd 
Nastran osmi.

Postojnčane čaka za pravi konec 
sezone le še en dvoboj v Primorski 
namiznoteniški ligi. Ta se je pričela 
že pred dvema letoma in se zaradi 
zdravstvenih ukrepov raztegnila do 
današnjih dni. V skupini B držijo 
mesto na sredini lestvice. Junija bo 
najboljša postojnska namiznoteni-
ška igralka Jasna Šebjanič Pupis kot 
državna podprvakinja nastopila na 
veteranskem evropskem prvenstvu 
v Italiji.

ŠAH

Štirje mladi postojnski šahisti, ki so 
bili uspešni na predhodnih tekmo-
vanjih Notranjsko–primorske regi-
je, so 20. marca nastopili v finalu 
osnovnošolskega šahovskega pr-
venstva v pospešenem šahu. Leon 
Škrbec je osvojil zlato, Anja Beber pa 
srebrno medaljo.

Nastopilo je skorajda 200 šahistov in 
šahistk iz večine slovenskih OŠ, tudi 
z OŠ Antona Globočnika Postojna. 
Zaradi epidemije je prvenstvo v štirih 
starostnih kategorijah prvič potekalo 
kar preko spletne platforme. Postojn-
ski šah je tokrat bogatejši še za dve 

medalji: priborila sta ju Leon Škr-
bec – zlato in Anja Beber – srebrno. 
Devetošolec Leon Škrbec se je tako 
okitil že s četrtim naslovom državne-
ga šolskega prvaka, tokrat v katego-
riji D15. V devetih partijah je osvojil 8 
točk, z zanesljivo igro pa z naskokom 
zmagal. V kategoriji D12 je nastopila 
tudi prva favoritinja Anja Beber, a ji 
je bolezen vzela nekaj moči, in je z 
enakim izidom (7,5 točk) kot zmago-
valka osvojila drugo mesto. Kaja Str-
nad se je s 5 točkami uvrstila na 12. 
mesto, Tilen Felicijan z 2,5 osvojene 
točke pa na 49. (oba D12).   

Šahovski klub Postojna je na tretjo 
aprilsko soboto vzorno izpeljal v 
večnamenskem prostoru Šolskega 
centra v Postojni 16. memorial Rada 
Gospodariča.

Nastopilo je kar 100 šahistov in ša-
histk, od deklic U-12 do veteranov, 
pretežno iz Slovenije, ter posa-
meznikov iz petih držav, največ iz 
Hrvaške. Popoldanski turnir v po-
spešenem šahu je privabil tudi tri 
velemojstre – Hrvata Ognjena Cvi-
tana in Mladena Palca, ter Mateja 
Sebenika. Nastopila je tudi osme-
rica članov ŠK Postojna. Žal ni bilo 
najboljše postojnske šahistke Ivane 
Hreščak, saj je na študentski  izme-
njavi v Grčiji.

Po devetih krogih je po pričakova-
nju slavil velemojster Ognjen Cvitan 
(igral je  za Ptuj) s 7,5 točke. Enako 
število točk sta zbrala tudi drugo-
uvrščeni Leon Livaić (Žalec) in tretji 
Jan Šubelj (Maribor). Najboljša iz ŠK 
Postojna sta bila Marjan Črepan (7 
točk) – na šestem mestu in Dušan 
Čepon (6) – na enajstem. Osnovno-
šolec Leon Škrbec je pristal na 25. 
mestu. Najboljših sedem je prejelo 
denarne nagrade; zmagovalec 250 
evrov, prvi trije tudi pokale, nagra-
de pa so pripadle tudi najboljšim po 
ratingu, ženskam, super veteranom, 
dodeljene so bile tudi specialne na-
grade. Priznanja je podeljeval pred-
sednik ŠK Postojna Vladimir Slejko: 
«Po dveh online izvedbah je tokrat 
turnir, po pandemiji prvič v Slove-
niji, potekal v živo. Turnir je potekal 
brezhibno, udeležba je bila odlična, 
vzdušje prav tako. Tudi  tekmovalni 
prostor je pravšnji, po dveh predho-
dnih lokacijah bomo sedaj tu doma.«  

Domače barve sta z osvojenim tretjim mestom odlično zastopala 
Egon Novak in Marko Baša
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KEGLJANJE

Na zadnjo marčevsko soboto so se zaključila li-
gaška tekmovanja pod okriljem Kegljaške zveze 
Slovenija. Ponovno so velik uspeh dosegle ke-
gljavke Proteusa Postojna in se že drugič zapo-
red okitile z naslovom državnih prvakinj.

V odločilni domači tekmi so s Calcitom Kamnik 
remizirale 4 : 4, kar pa  je bilo dovolj za lovori-
ko. Kamničanke so osvojile enako število točk, 
vendar je odtehtala zmaga Postojnčank 7 : 1 v 
gosteh. Postojnčanke odlično vodi trener Denis 
Čenanović; v 16 tekmah so dosegle 13 zmag, 
remizirale in bile dvakrat poražene ter osvojile 
37 točk. Odločilno domačo tekmo so odigrale: 
Nives Samec, Leila Lisjak (591), Amanda Zalar, 
Nataša Tibola, Tina Mržljak (608 – najboljši 
izid tekme ) in Maša Miklavec. Takoj po tekmi, 
ko ni manjkalo navdušenja in čestitk, je podelil 
najboljši slovenski ženski ekipi medalje in pokal 
predsednik KZS Milan Kurelić.

Moška ekipa Proteusa, ki prav tako tekmuje 
v naši najkakovostnejši ligi, je osvojila končno 
četrto mesto. V zadnji domači tekmi je s 6 : 2 
ugnala Calcit in tako skupno zabeležila deset 
zmag, remi in sedem porazov ter zbrala 21 točk. 
S svojo drugo ekipo so Postojnčani nastopali 
tudi v 2. slovenski ligi – zahod in osvojili četrto 
mesto. V zadnji domači tekmi so s 6 : 2 pre-
magali Taborsko jamo in skupno v 18 tekmah 
osvojili 20 točk.

Na državnem posamičnem prvenstvu za ke-
gljavke Tina Mržljak in Nataša Tibola nista do-
segli vidne uvrstitve. Boljše so bile Postojnčanke 
v kombinaciji: Nataša Tibola je bila osma, Tina 
Mržljak deseta, Maša Miklavec pa enaindvajseta.

Sredi aprila sta reprezentanci Slovenije in Srbi-
je v Kranju odigrali pripravljalno tekmo. Na njej 

ŠPORT

so bili pri selekciji U-18 boljši gostje, pri U-23 
pa naši kegljači in kegljavke. Iz KK Proteus je za 
našo mlajšo izbrano vrsto nastopil Matevž Vil-
har, za starejšo pa so nastopili Žiga Požar, Nejc 
Požun, Tina Mržljak in Amanda Zalar. 

BALINANJE

Zaključni turnir ekipnega državnega prvenstva 
oziroma finalni obračun četverice najboljših 
ekip v Super ligi – sezona 2021/22 je potekal za-
dnji konec tedna v marcu v odlični organizaciji 
balinarskih delavcev iz OBZ Postojna v postojn-
ski Zeleni dvorani.

Športni dogodek je bil obiskan izredno dobro, 
saj je bila dvorana na nedeljski tekmi za naslov 
državnega prvaka skorajda premajhna za vse 
gledalce. Naslov najboljše ekipe v Sloveniji je za-
držal Agrochem Hrast iz Kobjeglave.

Izvršni odbor Balinarske zveze Slovenije je v 
marcu potrdil nove selektorje moških in žen-
skih članskih ter mladih reprezentanc Slovenije. 
Novi selektor obeh ženskih selekcij je prvič po-
stal Postojnčan. To je Dejan Koren, član doma-
čega BK Postojna, ki ima igralske izkušnje z re-
prezentančnih nastopov in tudi igranja v tujini.

V začetku aprila je v Idriji potekalo državno pr-
venstvo bližanja v krog za najmlajše balinarje in 
balinarke U-11. Naslov podprvaka je osvojil Ja-
kob Kobal iz BK Postojna.

Med 35 balinarji in balinarkami je četrto mesto 
osvojil Žan Dajčman (BK Postojna), saj je bil v 
boju za bronasto odličje s 24 : 20 boljši domači 
balinar.

Zaključni turnir zmagovalcev treh zimskih dvo-
ranskih balinarskih lig je potekal v balinarski dvo-
rani v Obrovu.

Prvi zmagovalec je postala domača ekipa Bor 
Obrov. Najprej je premagala domači BK Gradno, 
v finalnem obračunu pa še Rešta bar iz Pivke (ta 
je bil predhodno boljši od Postojne I).

BOWLING

Nadaljujejo se bowling lige – moška, ženska, 
mladinska in seniorska. Vzporedno potekajo 
državna prvenstva, na katerih sodelujejo ekipe 
Bowling kluba Epicenter Postojna.

Na državnem prvenstvu mladincev in mladink do 
22 let, ki se je odvijalo konec januarja 2022, je bil 
Jakob Marcel Del Piero prvi z 223 podrtimi keglji 
v finalu in celo 244 keglji v polfinalu. Adrian Gal 
Del Piero je osvojil tretje mesto, med mladinkami 
pa se je na tretje mesto uvrstila Nina Žnidaršič.

26. marca je bilo v Woop! Areni Državno prven-
stvo moških posamezno. V zelo močni članski 
konkurenci 74 igralcev je bil Adrian Gal Del Pie-
ro odličen tretji. 27. marca je bilo še državno pr-
venstvo posameznic. Ljuba Ceglar je bila druga.

Državno prvenstvo seniorjev se je odvilo 9. 
aprila v Bowling centru Strike v Mariboru. Člani 
bowling kluba Epicenter so bili zelo dobri. Med 
seniorji nad 65 let sta bila Jože Vetrih in Edo 
Progar prvi in drugi, med seniorkami pa Ljuba 
Ceglar (v finalu je podrla 236 kegljev) prva in Si-
mona Kogovšek tretja.

GORSKO HITROSTNO DIRKANJE

Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005 je konec 
marca priredila Večer prvakov in podelila pri-
znanja zmagovalcem za dosežke v sezoni 2021. 
Med prejemniki je bil tudi Filip Tornič Milharčič 
iz Hruševja pri Postojni. V krstni sezoni dirkanja 
v gorskem hitrostnem dirkanju (GHD) je v sezoni 
2021 osvojil 1. mesto v diviziji 3.

Filip Tornič Milharčič se je udeležil vseh razpi-
sanih dirk in na vseh dosegal odlične uvrstitve, 
še najbolj pa je bil vesel zmage na GHD Ilirska 
Bistrica. Za uspešno sezono 2021 je zaslužna 
tudi odlično uigrana ekipa Dirkalnega društva 
TMF Racing v sestavi Tadej Lajnšček, David Šajn 
in Martin Abram .

Z atraktivnim dirkalnikom Fiat 126 Proto, ki ga 
poganja motor Suzuki GSX-R s skoraj 200 KM, 
in atraktivno vožnjo je navduševal številne na-
vijače na dirkah ter prejel odlične komentarje na 
spletnih dirkaških portalih. Ekipa TMF Racing že 
pripravlja dirkalnik za sezono 2022. Začela se bo 
z GHD Tolmin 8. maja. Vabljeni vsi navijači ben-
cinskih hlapov.

Športni strani je pripravil Brane Fatur.

Kegljavke Proteusa Postojna so se veselile naslova državnih prvakinj.
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POSTOJNA

IMA TALENT

Imaš talent?
Si ga upaš pokazati?

Prijavi se na

 V Postojni, 11. 6. s pestrim 
spremljevalnim programom.

Poskeniraj QR kodo in se prijavi 
do 20. 5. Za več informacij 
preveri www.dpm-popi.si ali 
nam piši na talent@mcp.si.

SMUČANJE

Letošnja zima je bila skopa s količino padavin, a radodarna z nizkimi tem-
peraturami in lepim vremenom. Tako je smučarjem ponudila obilo dni 
užitka. Tekmovanja so se končala v marcu, kar nekaj dni smuke pa si je bilo 
mogoče privoščiti tudi v aprilu. 

Zadnja tekma za Pokal Notranjsko-
-primorske regije je bila 13. marca na 
Soriški planini. Smučarje je na tekmi v 
veleslalomu (podobno kot skozi celo-
tno sezono) spremljalo lepo sončno 
vreme. Kot že na nekaj tekmah v tej 
sezoni sta se z zmago v svojih kate-
gorijah izkazala Fabien Žele in Lon-
don Klemenc iz SK Kalič. Uvrstitve na 
zmagovalni oder so dosegli še Žana 
Abram (SK Kalič) in Aljaž Žmitek (SK 
Markin) z drugim mestom ter Žan 
Morel (SK Markin) s tretjim. 

Znani so tudi že rezultati za celo-
tno sezono Pokala Notranjsko-pri-
morske regije. Med desetimi klubi, 
ki so se pomerili na šestih tekmah, 
je SK Markin dosegel četrto mesto, 
SK Kalič pa šesto. Smučarji se bodo 
na druženju s podelitvijo nagrad za 
dosežke v skupnem seštevku zbrali 
7. maja na smučišču Javornik. 

Postojnski smučarji so se v letošnji 
sezoni pomerili tudi na nekaj dr-
žavnih tekmah. Člani SK Kalič so 
6. marca tekmovali na veleslalomu 
za pokal Nordica Dobermann na 
Cerknem. V kategoriji U14 je Blaž 
Vidmar dosegel 32. mesto, v kate-
goriji U16 pa Ema Birsa 25. in Lana 
Jurca Štefančič 26. mesto.

Fantje iz SK Markin so se pomeri-
li na dveh veleslalomih kategorije 
U12 – 30. januarja na Ravnah na 
Koroškem in 20. marca na Cer-
knem. Tekma na Cerknem je štela 
tudi za državno prvenstvo in so jo 
(kot že nekaj let zapored) organizi-
rali člani SK Markin. Maks Čehovin 
se je uvrstil na 53. mesto, Matevž 
Šadl na 65. in Thor Klemenc na 
66. mesto. 

Barbara Žitko

KOLESARSTVO

Postojna bo 15. junija po nekaj sušnih letih spet obarvana kolesarsko, saj se 
ji obeta pravi kolesarski praznik. Tega dne se bo namreč v Novi Gorici pri-
čela 28. kolesarska dirka Po Sloveniji in bo trajala pet dni, s končnim ciljem 
v Novem mestu. Cilj prve etape, dolge skorajda 165 km, bo popoldne v 
Postojni, z zadnjimi metri najbrž že po obnovljeni Tržaški cesti in ob hotelu 
Kras oziroma na glavnem mestnem trgu. 

KOŠARKA

Postojnčani bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v 2. skl. Po izjemno ize-
načenem boju med AKK Branik Maribor, Medvodami in Postojno je v 3. 
skl na koncu poleg že prej odpisane Ljubljane izpadel še Maribor. Odlo-
čilen je bil prav zadnji krog, ko je Postojna v domači dvorani premagala 
Medvode. 

V letošnji sezoni so varovanci Kon-
statina Subotića igrali izjemno trdo 
obrambo, precej pa je škripalo v 
napadu, saj so bili po napadalnem 
učinku celo na zadnjem mestu v 
ligi. Prvi strelec ekipe je bil Seba-
stjan Borse, zajetno minutažo je 
dobil Peter Meze (drugi strelec eki-
pe), najučinkovitejši med vsemi po-
stojnskimi košarkarji pa je bil Tilen 
Zalar. Veseli nas, da je nekaj prilo-
žnosti dobil Črt Gombač, medtem 
ko so ostali mlajši košarkarji v leto-
šnji sezoni igrali bolj za vzorec. »S 
sezono smo v celoti gledano zado-
voljni. Članska ekipa si je sicer izbo-
rila obstanek šele v zadnjem krogu, 
so pa fantje v mlajših starostnih 
kategorijah dosegli lepe rezultate, 
zlasti starejši pionirji. Rad bi se za-
hvalil Občini Postojna, PVC Nagode 
in Športni zvezi Postojna, ki so nam 
bili v veliko pomoč pri obstoju na-
šega kluba,« je povedal predsednik 
kluba Predrag Milović.

Postojnski košarkarji do 15 let so 
dosegli še en velik uspeh, saj so 
osvojili mednarodni turnir v Sara-
jevu. V domačem prvenstvu so se 
kot nosilci uvrstili na zaključni tur-
nir in na njem je (po lanskem če-
trtem mestu) letošnji cilj zagotovo 
medalja.

Po končani članski sezoni, ki so jo 
Orli zaključili v četrtfinalu 4. skl, so 
v klubu zadovoljni.

»Naredili smo korak naprej pri obi-
sku treningov in pri zagotavljanju 
terminov za treninge. V dobro si 
štejemo tudi to, da so v ekipi pre-
vladovali postojnski fantje, ki so na 
tekmah pokazali veliko borbenosti. 
A smo pričakovali, da bomo rezul-
tatsko bližje najboljšim ekipam in 
se resneje potegovali za uvrstitev 
v višji rang tekmovanja. Žal sta bili 
ekipi Kopra in Gorenje vasi pre-
močni in sta se zasluženo uvrstili 
v 3. skl. Zahvalil bi se še vsem gle-
dalcem in navijačem, ki so hodili na 
tekme in nas spremljali,« je povedal 
trener Aleš Lenassi.

Mladi Orli so se kar s petimi ekipa-
mi udeležili mednarodnega turnirja 
v Sarajevu. Za vsa dekleta in fante 
je bila to nepozabna izkušnja. Na 
tekmah Orlov sta vladala odlično 
vzdušje in najglasnejše navijanje 
na turnirju. Rezultati so bili drugo-
tnega pomena, najpomembnejše 
so bile izkušnje, ki jih bodo mladi 
odnesli iz glavnega mesta Bosne in 
Hercegovine.

Boštjan Blaško

V Postojno bodo prišli najboljši ko-
lesarji z vsega sveta, uvrščeni v 21 
ekip, v štiri med njimi tudi iz sve-
tovne serije. Nekateri so vrhunski 
in z vidnimi rezultati, doseženimi 
na največjih večtedenskih dirkah in 
tekmovanjih, kot so OI, SP in EP. Po-
sebna pozornost gledalcev ob progi 

bo namenjena odličnima slovenski-
ma kolesarjema Tadeju Pogačarju 
– vodilnemu na svetovni kolesarski 
lestvici, in Mateju Mohoriču – zma-
govalcu letošnje spomladanske kla-
sike Milano–San Remo. 

Brane Fatur
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Občina Postojna si prizadeva za 
kakovostno bivanje družin  
z mlajšimi otroci

Občina Postojna je ena izmed osmih slovenskih občin, ki je v 
okviru programa PRIMOKIZ s pismom o nameri izrazila namen 
in obvezo za pripravo strategije razvoja družinam z mlajšimi 
otroki prijazna občina. Občina Postojna, ki si tudi sicer precej 
prizadeva za mlade in sodeluje v projektih ter dialogu z mladi-
mi, s tem stremi k izboljšanju kakovosti bivanja družin z mlaj-
šimi otroki in na splošno višanju standarda bivanja v občini 
Postojna. 

Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne 
ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice, posame-
znike ali skupino posameznikov, ki so v obdobju 2020 - 2021 z oseb-
nim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h 
kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

V ta namen Občina Postojna objavlja 3 javne natečaje in sicer:

■  Javni natečaj »Naj mladi prostovoljec občine Postojna za 
obdobje 2020 - 2021«

■ Javni natečaj »Naj mlada prostovoljka občine Postojna za 
obdobje 2020 - 2021«

■ Javni natečaj »Naj skupina mladih prostovoljcev občine 
Postojna za obdobje 2020 - 2021«.

- Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, 
šola, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere 
se opravlja prostovoljsko delo.

- Več informacij najdete na spletni strani občine Postojna ali na 
www.msop.si, na spletni strani mladinskega sveta občine Postojna.

- Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 16. 5. 2022.

Med nalogami občinske uprave 
je namreč tudi prostorsko načr-
tovanje in umeščanje objektov 
v prostor. To obsega admini-
strativno-organizacijske naloge, 
povezane s pripravo prostorskih 
aktov (priprava sprememb OPN 
in izdelave OPPN- jev) in drugih 
predpisov, ki jih izvajajo službe 
občinske uprave. 

Ko se razmišlja o večjem projek-
tu se v omenjeni službi pripravlja 
gradiva in podlage za nadaljnje 
odločanje in korespondenco ter 
usklajevanje z vsemi deležniki 
teh postopkov in se ob tem skrbi 
za informiranje občanov. 

Služba izvaja naloge občinskega 

O investicijah, okolju in prostoru 

Najbolj vidne projekte, ki nastajajo v občinski hiši, s papirja v real-
nost pripelje Služba za okolje, prostor in investicije, ki jo sestavljajo 
Robert Ozbič, Matej Trošt, Lidija Marinšek, Aleksandra Rode Turšič 
in Marjetka Treven.

urbanista v skladu z zakonodajo, 
kamor med drugim spada izdaja-
nje mnenj o skladnosti projektne 
dokumentacije s prostorskimi akti 
in drugimi predpisi občine glede 
varovalnih pasov občinskih javnih 
cest. 

Pomemben sklop tega področja 
pa je vodenje investicij - od pri-
prave investicijske dokumentacije, 
uvrstitve investicijskega projekta v 
proračun Občine, pridobitev pro-
jektne dokumentacije in gradbe-
nega dovoljenja do izbora izvajal-
cev, nadzora izvedbe in zaključka 
del, pridobitve uporabnega dovo-
ljenja in predaje investicije upra-
vljalcu (šoli, vrtcu, Kovodu, Zavo-
du Znanje….).

Iščemo naj prostovoljce

V občini tako deluje lokalna ak-
cijska skupina - LAT, ki jo se-
stavljajo predstavnice Občine 
Postojna, Vrtca Postojna, ZD 
Postojna, Združenja upokojenih 
pedagoških delavcev občin Po-
stojna in Pivka, CSD Primorsko 
– Notranjske, Enota Postojna, OŠ 
Prestranek, Knjižnice Bena Zu-
pančiča Postojna in Porodnišni-
ce Postojna. 

V torek, 19. 4. 2022, se je v Kon-
ferenčni dvorani Podjetniškega 
inkubatorja Perspektiva v Veli-

kem Otoku odvila okrogla miza, 
kjer je bila predstavljena situa-
cijska analiza storitev na podro-
čju zgodnjega otroštva v občini 
Postojna. Zbrane udeležence 
sta pozdravila in jim podporo 
za vsa prizadevanja izrekla tudi 
župan Igor Marentič ter direk-
torica občinske uprave Marina 
Rebec.
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Postani skrbnik  
konja za en dan ali  
en teden

Vse več otrok želi imeti konja, se ukvarjati s konjeniškim športom 
in kakovostno preživljati čas. vsi te možnosti nimajo, poleg tega 
pa to prinaša odgovornost in skrb za dobrobit živali.

Otroci OŠ Miroslava 
Vilharja dobrodelno za 
Ukrajino

Prostore Centra Karitas v Postojni je obi-
skala skupina otrok iz Osnovne šole Miro-
slava Vilharja in sodelavcem Karitas pre-
dala sredstva, ki so jih zbrali v dobrodelni 
akciji za pomoč ljudem, ki so v stiski zaradi 
vojne v Ukrajini.

V dneh po začetku vojne so namreč Iza, Ela, 
Tinkara, Neža, Manca, Zoja, Tinkara, Amalija, 
Simon, Maks in Leon iz sedmega in četrtega 
razreda v prostem času izdelali lesene broške 
v barvah ukrajinske zastave ter magnetke, na 
katere so s prsti odtisnili srce. S temi izdelki so 
pred šolo vabili k prostovoljnim prispevkom 
in jih zbrali v višini 400 evrov.

Velikonočne delavnice v Planini

V Kulturnem domu Planina se je 10. aprila rezalo, limalo in barva-
lo. V organizaciji KUD Planina je potekala ustvarjalna delavnica z 
velikonočno tematiko. 

Sodelavci Karitas so bili zelo veseli njihove-
ga obiska in daru ter hvaležni za njihov zgled 
ustvarjalne ljubezni, ki deluje. Vsa prejeta sred-

stva je Center Karitas Postojna nakazal Caritas 
Ukrajina, ki pomaga ljudem na ogroženem 
območju.

Konjeniški klub Postojna tako 
vabi otroke med 7 in 13 let, da 
se prijavijo v natečaj »Postani 
skrbnik konja za en dan ali en 
teden. Izbrani otroci bodo med 
počitnicami postali pravi skrbni-
ki svojega konja, od dela z njim, 
čiščenja, hranjenja in jahanja za 
en dan ali en teden. 

Izbrani bodo tisti, ki bodo na 
Konjeniški klub Postojna poslali 

najbolj izviren spis, zgodbico, v 
katerem bodo opisali svojo željo 
po konju oziroma kako si sami 
predstavljajo sebe kot skrbnika. 

Prispevke pošljite na konjeni-
skiklubpostojna@gmail.com 
do konca meseca maja. Naj-
boljše zgodbe bodo tudi obja-
vljene v izobraževalni knjižici, 
katero društvo namerava izdati v 
juniju. Vabljeni.

Nastali so hudomušni zajčki, priročne košarice in venčki pisanih pir-
hov, ki so lepo popestrili domove ob velikonočnih praznikih. Dobre 
volje in ustvarjalnosti ni manjkalo.
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Med drugimi novostmi izpostavljamo:

■  Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
• Odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne 

osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se znižuje 
s 15 % na 10 % dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v 
najem. 

• Stopnja dohodnine se zniža s 27,5 % na 15 %.

■  Dohodek iz kapitala: obresti, dividende in 
   dobiček iz kapitala 
• Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri od-

svojitvi kapitala po 15 letih imetništva, namesto dosedanjih 20 let.
• Spreminjajo se tudi stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (tj. 

od obresti, dividend in dobička iz kapitala). Stopnja dohodnine se 
znižuje s 27,5 % na 25 %.

• Stopnje dohodnine od dobička iz kapitala se znižuje vsakih pet let 
imetništva kapitala in znašajo:

 1.) do dopolnjenih petih let imetništva kapitala: 25 %
 2.) po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala: 20 %
 3.) po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala: 15 %

Spremembe veljajo od 1. 1. 2022.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Novosti novele Zakona o dohodnini  
ZDoh-2Z 
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9. maj 2022

ODPRTJE TEDNOV VSEŽIVLJE- 
NJSKEGA UČENJA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

	 Užitni in čutni park v 
središču Postojne

9.5. do 12.6.

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA 
UČENJA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

14. maj 2022

20:00 REVIJA PRIMORSKA POJE
Društvo MePZ Postojna in 
JSKD OI Postojna

	 53. revija Primorska poje. 
Sodelujejo: KPZ Zveze 
Slovencev na Madžarskem, 
Klapa Skala (Gropada), DVS 
Primorsko (Mačkolje), MoPZ 
Fantje izpod Grmade (Devin-
Nabrežina) in MePZ Hrast 
(Doberdob). Vstopnine ni.

	 Kulturni dom Postojna

19. maj 2022

10:00 PREDAVANJE:  
VEČJI SMO OD STRESA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

	 Ljudska univerza Postojna

28. maj 2022

8:30 11. POHOD PO IZOVI 
POTI
Kulturno športno društvo 
Koče

	 Začetek in zaključek pohoda 
bo v Kočah pri Prestranku. 
Pohodniki bodo »Po Izovi 
poti« prišli do cerkvice sv. 
Jurija na Počku in se skozi 
Žeje vrnili na izhodišče.

	 Koče 57 »Andrecova 
domačija«

20:00 REVIJA NAJBOLJŠIH 
SKEČEV
TD Pudgura

	 KD Gledališka skupina 
Dekani

	 Kozolec Toplar Belsko

15. maj 2022

19:00 PREDSTAVA TESLA, 
JANEZ DOVČ
Kulturni dom Postojna

	 Za abonma in izven
	 Kulturni dom Postojna

19:00 1.koncert iz cikla U3NEK
Društvo MePZ Postojna

	 Na koncertu bosta nastopila 
MePZ Postojna z zborovod-
jem Matjažem Ščekom in 
gostujoči MePZ Prosavus 
iz Zasavja pod vodstvom 
Aljaža Bastiča

	 Kulturni dom Veliko Ubeljsko

18. maj 2022

18:00 ODPRTJE RAZSTAVE 
NAVDIH NOTRANJSKIH 
GOZDOV;
Notranjski muzej Postojna

	 Brez vstopnine
	 NMP, Kolodvorska cesta 3, 

Postojna

18:30 DELAVNICA:  
KOSMATIN IN PAVLEK
Notranjski muzej Postojna

	 Brez vstopnice
	 NMP, Kolodvorska cesta 3, 

Postojna

29. april 2022

20:30 VEČER GYPSY SWINGA 
DAMIROV DJANGO 
GROUP (HR) 
Jazz Hram

	 Hotel Kras

1. maj 2022

7:00 PRVOMAJSKA BUDNICA 
Postojnska godba 1808

	 Postojna, Titov trg - 7:00 
Dom upokojencev - 7:30 
Strmca - 8:15 
Studeno - 8:45 
Bukovje - 9:15 
Landol - 9:45 
Dilce - 10:15 
Hruševje-cerkev - 11:15 
Hruševje Bar Milka - 11:45 
Razdrto - 12:30

7. maj 2022

 OSUPLJIVA PESTROST 
DREVES - SPOZNAJMO 
NAJBOLJŠE SOSEDE
Društvo Drobnovratnik 

	 Vabljeni vsi, ki vam je mar 
za drevesa in jih želite bolje 
spoznati. (Špela Koblar Habič 
041 657 308)

	 Postojna, park pri pošti

17:00
-

19:00
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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
✜  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
✜  urejanje grobov

Komus Prepih PRESS 105x126mm RZ 18-1-21.indd   1 18/01/2021   16:38
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9. maj 2022

ODPRTJE TEDNOV VSEŽIVLJE- 
NJSKEGA UČENJA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

	 Užitni in čutni park v 
središču Postojne

9.5. do 12.6.

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA 
UČENJA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

14. maj 2022

20:00 REVIJA PRIMORSKA POJE
Društvo MePZ Postojna in 
JSKD OI Postojna

	 53. revija Primorska poje. 
Sodelujejo: KPZ Zveze 
Slovencev na Madžarskem, 
Klapa Skala (Gropada), DVS 
Primorsko (Mačkolje), MoPZ 
Fantje izpod Grmade (Devin-
Nabrežina) in MePZ Hrast 
(Doberdob). Vstopnine ni.

	 Kulturni dom Postojna

19. maj 2022

10:00 PREDAVANJE:  
VEČJI SMO OD STRESA
Ljudska univerza Postojna

	 Več informacij in prijava: 
ana.sabec@zavod-znanje.si 
ali 05 721 12 84

	 Ljudska univerza Postojna

28. maj 2022

8:30 11. POHOD PO IZOVI 
POTI
Kulturno športno društvo 
Koče

	 Začetek in zaključek pohoda 
bo v Kočah pri Prestranku. 
Pohodniki bodo »Po Izovi 
poti« prišli do cerkvice sv. 
Jurija na Počku in se skozi 
Žeje vrnili na izhodišče.

	 Koče 57 »Andrecova 
domačija«

20:00 REVIJA NAJBOLJŠIH 
SKEČEV
TD Pudgura

	 KD Gledališka skupina 
Dekani

	 Kozolec Toplar Belsko

15. maj 2022

19:00 PREDSTAVA TESLA, 
JANEZ DOVČ
Kulturni dom Postojna

	 Za abonma in izven
	 Kulturni dom Postojna

19:00 1.koncert iz cikla U3NEK
Društvo MePZ Postojna

	 Na koncertu bosta nastopila 
MePZ Postojna z zborovod-
jem Matjažem Ščekom in 
gostujoči MePZ Prosavus 
iz Zasavja pod vodstvom 
Aljaža Bastiča

	 Kulturni dom Veliko Ubeljsko

18. maj 2022

18:00 ODPRTJE RAZSTAVE 
NAVDIH NOTRANJSKIH 
GOZDOV;
Notranjski muzej Postojna

	 Brez vstopnine
	 NMP, Kolodvorska cesta 3, 

Postojna

18:30 DELAVNICA:  
KOSMATIN IN PAVLEK
Notranjski muzej Postojna

	 Brez vstopnice
	 NMP, Kolodvorska cesta 3, 

Postojna

29. april 2022

20:30 VEČER GYPSY SWINGA 
DAMIROV DJANGO 
GROUP (HR) 
Jazz Hram

	 Hotel Kras

1. maj 2022

7:00 PRVOMAJSKA BUDNICA 
Postojnska godba 1808

	 Postojna, Titov trg - 7:00 
Dom upokojencev - 7:30 
Strmca - 8:15 
Studeno - 8:45 
Bukovje - 9:15 
Landol - 9:45 
Dilce - 10:15 
Hruševje-cerkev - 11:15 
Hruševje Bar Milka - 11:45 
Razdrto - 12:30

7. maj 2022

 OSUPLJIVA PESTROST 
DREVES - SPOZNAJMO 
NAJBOLJŠE SOSEDE
Društvo Drobnovratnik 

	 Vabljeni vsi, ki vam je mar 
za drevesa in jih želite bolje 
spoznati. (Špela Koblar Habič 
041 657 308)

	 Postojna, park pri pošti

17:00
-

19:00

NAGRADNA KRIŽANKA

Vabljeni v Gostilno ob kaminu na Tržaški cesti 88, kjer boste med 
odlično pripravljenimi jedmi lahko izbirali tudi hišne specialitete.

Gostilna ob kaminu podarja tri nagrade:
1. nagrada: plošča kalamari ali plošča žar za dve osebi;
2. nagrada: kosilo;
3. nagrada: pizza in coca-cola.
Geslo nagradne križanke na osenčenih poljih in svoj naslov pošljite na dopisnici 
na naslov Postojnski prepih, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna ali na e-naslov 
postojnski.prepih@postojna.si najkasneje do 9. maja. Med pravilnimi rešitvami 
križanke bomo izžrebali tri nagrajence.

Izžrebani nagrajenci marčevske številke: 
1. nagrado (velik paket domačih dobrot) prejme
 MARIJA MAGAJNA, Park pod Javorniki 6, Postojna;
2. nagrado (srednji paket domačih dobrot) prejme
 BRANKO OGRIZEK, Rakitnik 24, 6258 Prestranek;
2. nagrado (mali paket domačih dobrot) prejme
   NIKA GERŽELJ, Rožna ulica 6, 6230 Postojna.
Nagrajenci naj se z osebnim dokumentom zglasijo v Guštarni  
na Tržaški cesti 14 v Postojni.

AVTOR: 
MATEJ 
MISLEJ

OTROŠKI 
SKOK

NASELJE V 
SLOVENSKI 

ISTRI

RAZKAZO- 
VANJE 

SPRETNOSTI

DROG V 
KOZOLCU

PRVA 
ŽENSKA 

PO BIBLIJI

SLOVENSKA 
PEVKA 
KOVAČ

SVETOVNO 
MORJE

KRAJ 
PRI 

KRANJU

ŠPORTNE 
TEKMO- 
VALNE 
SANI

PTICA 
SELIVKA

NADALJNJE 
BIVANJE, 
OBSTOJ

ZAPOR, 
JEČA

KRAJ PRI 
PIVKI

ŽID
ANGLEŠKI 

GLASBENIK 
COLLINS

RAZSTAVNA 
PLOŠČA

LEPO 
VEDENJE

PREGI- 
BANJE 

GLAGOLOV

ZASTAVA 
S TREMI 

BARVAMI

SLED 
REZILA

PRIPO- 
VEDNI 
PESNIK

NAPRAVA 
ZA UGO- 

TAVLJANJE 
LOKACIJE

NEKDANJI SLOVENSKI 
ROKOMETAŠ (IZTOK)

DAN. FIZIK 
(NIELS) MATE- 

MATIČNA 
FUNKCIJA

SESTAV 
VEČ 

STROJEV, 
USTROJ

OTAKAR 
VAVRA

NOVICA, 
SPOROČILO

OBOŽEVALEC, 
NAVDUŠENEC

ZAŠČITNA 
NAPRAVA 

PRED 
STRELO

PODRUŽNICA

HRVAŠKA 
ATLETINJA 
VLAŠIĆ

VETO, 
UGOVOR

PALIČASTA 
BAKTERIJA

KRATICA ZA 
OPOMBO

GL. MESTO 
KORZIKE

DRŽAVA 
V AZIJI

TVEGANJE

VAGON S 
POSTELJAMI

POLJSKA 
TENISAČICA 

SWIATEK
KATARINA 
VENTURINI

TKIVO OB 
ZOBEH

EMA 
KLINEC

BODIČASTA 
RASTLINA

IZDELOVA- 
LEC JADER

DEL 
VIJAKA

VRELEC 
TOPLE VODE

NARAVNI 
ČUT, 

INSTINKT

TELEVIZIJA POSODA 
ZA SMETI

PEVKA 
BARUCA

BREZ- 
OBLIČNA 
GMOTA

ŠPORTNI 
ČOLN

OBLIV GRO-
ZE, MRZEL 

POT

UTRDBA 
V SAN 

ANTONIU 
V TEKSASU

LEGO ... NAJVIŠJA 
TOČKA

MANJ 
KOT ENA

RIMSKI 
HIŠNI BOG

INDUS- 
TRIJSKI 
OBJEKT, 
FABRIKA

MEHIŠKI 
KITARIST 
SANTANA

KEVIN 
DURANT

TUKAJ

VIDA 
ŽABOT

GRŠKI 
BOG 

LJUBEZNI

JUŽNO- 
AMERIŠKI 
INDIJANCI

VOJAŠKI 
PREMIK

TRENING, 
VADENJE

NENA- 
VADEN, 
IZREDEN 

DOGODEK

PRIREDBA 
SKLADBE 

ZA 
ORKESTER
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OHRANJENE PODOBE

Iz fotoalbuma 
družine Tominec  
iz Hrenovic
Na križišču za Studenec, malo pred gostilno Bolk v Hrenovicah, stoji do-
mačija Pr Primoževih; leta 1836 jo je postavil Primož Ivančič. Na tej manjši 
kmetiji zdaj domuje Izidor Tominec s svojo ženo Leo. Zanimive družinske 
zgodbe, ki se skrivajo za starimi, porjavelimi fotografijami njegovih naj-
dražjih, je bil vljudno pripravljen deliti z bralci Postojnskega prepiha.

Sin Primoža Ivančiča – Matevž in 
njegova žena Marija (rojena Ste-
gel) iz Hrenovic nista imela svojih 
otrok, zato sta posvojila nezakon-
sko hčerko Marijine sestre Uršule 
Stegel (Marijo). Ta se je poročila z 
Jakobom Tomincem, Šuštarjevim iz 
Stran, rojenim leta 1868. Od ženina 
je bila leto mlajša. Obe družini sta 
živeli pri Primoževih. Zet je odplačal 
dolgove, ki si jih je nakopal Matevž. 
Jakob in Marija sta imela pet hčera 
in kot zadnjega sina Jakoba, rojene-
ga 1906.

Oče Jakob (stari oče Izidorja To-
minca) se je ukvarjal s furman-
stvom. Ob domačiji je postavil ve-
čji kozolec in ta je dolga leta služil 
svojemu namenu. Toda usoda je 
imela z Jakobom drugačne načr-
te, saj je bil za časa prve svetovne 
vojne vpoklican k vojakom. Kot av-
stro-ogrski vojak je odšel na bojišče 
v Albanijo, tam zbolel za kolero in 
leta 1917 umrl star 49 let. Pokopan 
je v kraju Meljine v Albaniji. Življenje 
mladih hčera in še odraščajočega 

Jakoba Tominca je bilo zaradi od-
sotnosti očeta v skrbi vdove matere 
Marije. Otroke je vzgojila v krščan-
skem duhu v delovne in aktivne 
osebnosti. Obiskovali so dvorazre-
dno občo šolo pri Fari, Jakob med 
letoma 1915 in 1917. Že takrat so od-
krili njegov talent za risanje, vendar 
nadaljnje šolanje ni prišlo v poštev, 
saj je moral kot edini sin prevzeti 
kmetijo. Sestre so bile vključene v 
Marijino družbo in so se ukvarjale 
s šiviljstvom in vezenjem, Jakob pa 
jim je risal predloge in skice mono-
gramov. Te so izvezle na prtih za 
župnijsko cerkev in vaškim dekle-
tom za poročne bale. Jakob je že 
kot mladenič pel v moškem zboru, 
kot samouk igral violino in nastopal 
z vaškimi godbeniki na veselicah, 
največkrat v gostilni pri Bolku. Že 
takrat je veliko risal, največ s tušem 
in svinčnikom, pisal je tudi pesmi. 
Revija Jaslice (izhajala je v Gorici) 
mu je leta 1928 objavila štiri risbe in 
mu dodelila nagrado v višini treh lir. 
Prvo urejeno pesniško zbirko Pesmi 
je zbral leta 1936, žepno izdajo Pe-

smi srečne in nesrečne ljubezni pa 
leta 1942. Z violino in petjem je po-
gosto olepšal tudi družinsko življe-
nje. Violina je (po pripovedovanju) 
končala kot razbitina, ko so ga leta 
1943 z več okoliškimi fanti mobili-
zirali v italijansko vojsko. Na kami-
onu po poti do vojašnice je prišlo 
do pretepa in v njem jo je skupila 
tudi violina. V jezi nad poškodova-
no violino in celotno situacijo si je 
dal duška in neuporabno violino la-
stnoročno dokončno razbil. Najprej 
so ga dodelili v Battaglione Specia-
le, po kapitulaciji Italije pa je odde-
lek postal del ameriških čet v zaled-
ju, znan pod nazivom »741 Service 
Company-Slav«. Tudi med služe-
njem vojaščine mu ustvarjalna žili-
ca ni dala miru. Iz tega obdobja je 
doma ohranjenih več ročno izdela-
nih prstanov iz tulcev nabojev. Ko je 
bil Jakob odsoten, so sestre z ma-
terjo skrbele za kmetijo. Takrat so že 
bili brez konja; imeli so le krave, za 
oranje so priskočili na pomoč dobri 
vaščani. Jakob se je oktobra 1945 
vrnil domov in se z veseljem znova 
posvetil kmečkim opravilom.

Pesnikoval je še naprej in posebno 
rad ustvarjal pesmi ob raznih do-
godkih v vasi ali v župniji Hrenovice. 
Nekatere je tudi uglasbil. Za njegov 
80. rojstni dan (leta 1986) je moški 
zbor Golob župnije Hrenovice prvič 
izvedel dopolnjeno obliko pesmi Na 
oknu. Nadgradil jo je Leon Kernel.

Jakob Tominec se je leta 1955 po-
ročil z Rozalijo Vadnjal, Žulčevo iz 
Šmihela pod Nanosom. V zakonu 
sta se jima rodila hčerka Marija in 
sin Izidor. Jakob je okroglih 50 let 

pel pri farnem pevskem zboru, se 
ljubiteljsko ukvarjal s fotografijo in 
od leta 1965 pa skoraj do svoje smrti 
v domači hiši leta 1989 skrbno pisal 
dnevnik. Vanj je beležil pomemb-
nejše dnevne dogodke in vremen-
ske razmere.

Jakobov sin Izidor je končal kovi-
narsko šolo v Novi Gorici in tudi po 
upokojitvi pelje kmetijo naprej. Pred 
sedmimi leti je ob 100-letnici začet-
ka soške fronte in 70-letnici konca 
2. svetovne vojne kot poklon svoje-
mu očetu izdal priložnostno zbrano 
delo njegovih pesmi in risb pod na-
slovom Na vrtu roža je cvetela. Izi-
dor Tominec je že od leta 1977 član 
moškega zbora Golob župnije Hre-
novice. Upa, da bo presegel očeto-
vo pol stoletja dolgo sodelovanje in 
prijateljevanje s pevskimi kolegi. Naj 
se mu želje uresničijo!

Besedilo: Marino Samsa; fotografije: 

arhiv družine Tominec.

Družina Tominec sredi 20. let (od leve proti desni): Apolonia, mati Marija, 
Katarina, Ivanka, Rozalija in Jakob (manjka prvorojenka Marija).

Jakoba Tominca so mobilizirali v italijansko vojsko. Na fotografiji, 
posneti leta 1943, je skrajno desno.

Jakob Tominec se je leta 1955 
poročil z Rozalijo Vadnjal.
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