
Letošnja zima je svoj sloves uspešno ubranila v februarju. Nasula nam je snega, 

malo pometla okrog vogalov, zaposlila zimske službe, nagajivo jezila tiste, ki 

najprej pomislijo na nevšečnosti na cestah, zasnežene ulice in plundro ter 

razveselila svoje privržence, ki si ob sneženju zadovoljno nadenejo kapo, topel šal 

in se podajo v belo idilo. Na smučišču, bližnjem klančku ali domačem dvorišču;  

v mestu ali na vasi – ko je zima radodarna s snegom, so snežne radosti doma 

prav povsod. Tudi v Grobiščah, kar dokazuje fotografija Nine, Nine Julije, Eve, 

Matica in Larise.
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Energija za prihodnost

Vsi smo le ljudje. In kot ljudje delamo tudi napake. Kar je pri tem 
najbolj pomembno, pa je, da napako priznamo in sprejmemo 
njene posledice. Za lastno napako se še enkrat iskreno opravi-
čujem in z mano na čelu vse skupaj pozivam k odgovornemu 
ravnanju. Pa ne le na cesti, ampak tudi v življenju na sploh. Samo 
tako bomo ob tem, ko nam enkrat spodrsne, ostali na nogah, in 
bomo druge lahko posvarili na nevarnosti.

Sicer pa je februar tako ali drugače pester. Praznovali smo kul-
turni praznik, doživeli obilno sneženje, se veselili ob pustnem 
rajanju, praznovali valentinovo … Veseli pa smo tudi priznanja, 
da je naša občina med najbolj prodornimi v Sloveniji. Prejeli smo 
namreč potrditev, da je naše delo prepoznano na višjem – naci-
onalnem – nivoju. Sami namreč težko ocenjujemo uspešnost, je 
pa vsake toliko potrebno preseči lastno skromnost in pogledati 
na prehojeno pot. Na podlagi merljivih kriterijev smo se v tež-
ki konkurenci prebili v finale izbora Zlati kamen 2018 in prejeli 
plaketo. Ta je predvsem potrditev vizije razvoja in drugačne-
ga, odprtega ter vključujočega pristopa k upravljanju strateških 
vprašanj našega okolja. Cilj pa je tako ali tako jasen – izboljšanje 
kakovosti življenja za vse občanke in občane.

Pomemben projekt v tem okviru je tudi brezplačni prevoz za 
starejše – Sopotniki, ki smo ga napovedali že v prejšnjem Po-
stojnskem prepihu, ravno te dni pa bo zaživel. Sopotniki imajo 
veliko širši pomen, kot je le operativni. Sam prevoz po opravkih 
je sicer najbolj izpostavljen, s sabo pa prinese obilico pozitivne-
ga tudi pri vključevanju populacije starejših v družbo. Pozitivna 
je tudi za prostovoljce, ki bodo darovali svoj čas za opravljanje 
dobrega dela, in za vse, ki bodo sodelovali v projektu. To pa je 
najbolj važno. Da smo koristni in da lahko skrbimo sami zase.

V tem zimskem času vam torej vsem skupaj želim predvsem do-
bre družbe in kakovostno preživetega časa ter seveda zdravja. 
Prihajajo prebujajoči se meseci, ki nam bodo poleg pregovorne 
utrujenosti prinesli tudi novo energijo.   

Vse dobro,

Igor Marentič,  
župan občine Postojna

Na naslovnici: Nina Možina, Nina Julija Ozbič, Eva in Matic Vidmar 
ter Larisa Ozbič; fotografija: Marjanca Vidmar.
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uvodnikuvodnik

Kulturni krvodajalci
Letošnja zima nam na trenutke podarja neizmerno idilično zasneženo 
pokrajino, kot bi nam nasula prisrčne stare razglednice za obujanje spo-
minov. Pod temi vtisi razmišljam o pisanju uvodnika: lahko ga dojemam 
kot čast ali kot veliko odgovornost, težjo, kot če bi z lopato odmetaval 
obilno nasipano snežno odejo. Belina papirja čaka in izziva, da po njej 
razlijem svoje neurejene misli.

Zimo smo vedno dojemali kot čas počitka. Tako kot potrebuje regenera-
cijsko spanje narava, bi morali ta letni čas neizbežno izkoristiti tudi ljudje 
in ostala živa bitja za umirjanje življenjskega ritma, pa tudi za sprostitev 
prenapolnjenih in pregretih glav v poplavah možganskih vsebin. Vendar 
je to dandanes skoraj nemogoče, saj smo tudi v tem obdobju močno 
vpeti v čas, našo najskrbnejšo življenjsko spremljevalko. Današnja hi-
peraktivnost nam zlepa ne dopušča samorefleksije, brskanja po globini 
naše duše. Vse manj se zavestno ukvarjamo s svojim egom: če nisi na 
»facebooku«, te ni, obstajaš neosmišljeno. Tako kot izumirajo dnevno 
neopazno pred našimi očmi ogrožene živalske vrste, tako se redčita tudi 
naša raznolikost in unikatnost, samosvoja razmišljanja z lastno glavo. 
Socialna omrežja nam vedno znova dopovedujejo, kakšni moramo biti 
in kako naj se obnašamo, da se bomo zlili v kalup globalnosti. V naspro-
tnem primeru ne bomo dobili všečka, se ne bomo dokazali, bomo ostali 
telesno meseni, daleč proč od virtualne blaženosti.

Februar je običajno napolnjen s kulturnimi dogodki, z obeleževanji in s 
proslavami ter z zimskimi športnimi presežki, ki lahko dodatno obreme-
nijo prenapolnjene delovne urnike. Šoloobveznim otrokom je šolski sis-
tem privoščil teden počitnic, vendar jim v tem kratkem tednu ni pozabil 
ponuditi tudi velik nabor prostočasnih delovnih vsebin. Koliko staršev 
je čas zimskih počitnic preživljalo s svojimi otroki? V februarju potekajo 
tudi informativni dnevi, ki naj bi pomagali bodočim dijakom in študen-
tom (tudi njihovim staršem?) pri življenjsko pomembni odločitvi – KAM? 
Ekonomisti so vedno iskani, računalničarje zaposlujejo vsa podjetja, po-
treba po mehatronikih narašča, varilcev ni, bog ne daj stopiti med voja-
ke … Koliko mladih se bo lahko neobremenjeno odločilo za študij, ki jih 
veseli in zanima, in koliko jih bo na prvo mesto postavilo obete zaposli-

tve po končanem študiju, dobro plačanega delovnega mesta, možnosti 
napredovanja?

Prenasičenost, ki nas spremlja na vsakem koraku, in izobilje nepotrebnih 
stvari nas večkrat postavita v položaj, ko težko ločujemo seme od pleve-
la, kakovost od kiča. Medtem pa nas trgovska falanga do neskončnosti 
prepričuje, da je konkurenčnost dobra in da se slabo prodajano, nekako-
vostno blago samo izloči iz ponudbe. Seveda ni tako, ker se množice ljudi 
vedno znova naivno ujamejo v spretno nastavljene marketinške pasti. 

Če imaš ves širni svet na dosegu enega gumba doma ali ga preprosto 
nosiš v žepu, je potem čudno, da tudi na kulturnem področju ni bistveno 
drugače, kot da prodirata v ospredje zabava in profit? Svetlana Makaro-
vič bi nam v mesecu kulture mogoče povedala šansonsko: »Mi že vse 
imamo, vse smo si kupili, le še majhno punčko radi bi dobili, ker je že v 
navadi tako, ljubka mora biti, mora nas ljubiti, brati naše želje, da nam bo 
v veselje in da se postavimo z njo. Teci, punčka, teci, življenje ima zate 
nabrušen nož, teci, punčka, teci, ušla mu tako ali tako ne boš, teci, punč-
ka, teci, pod brezčutnimi zvezdami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi!«

Med nami pa so tudi ustvarjalci, ki so dokaj zgodaj odkrili svoje vodi-
lo in našli svoje poslanstvo. Oklepajo se ga nekompromisno, četudi je 
plačilo za njihovo zagnanost le »izpolnitev« lastnih notranjih potreb po  
(po)ustvarjanju in širjenju stvaritev med ljudmi. V svojem »prostovoljstvu« 
so na nek način podobni krvodajalcem. Tudi v našem širšem okolišu 
imamo izjemne osebnosti, zmeraj pripravljene darovati, če ne drugega, 
tisto zrno suhega zlata, imenovanega s preprosto besedo ČAS.

Ob koncu se mi je na ta nedolžno bel papir razlila še beseda HVALE-
ŽNOST. Hvaležnost do teh prostovoljcev – kulturnih krvodajalcev. Dokler 
bodo vztrajali, ne da bi si zastavljali vprašanja o smiselnosti svojega po-
četja ter (ne)odzivih »prejemnikov« njihovih darov in »profitu«, obstaja 
tudi upanje za preživetje kulturnega prostovoljstva.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.
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tema meseca

Medgeneracijsko 
povezovanje

Pred dobrim letom so odprli vra-
ta prvi večgeneracijski centri, ki 
naj bi postali osrednji prostori 
druženja ljudi v vseh življenjskih 
obdobjih. Njihove vsebine so zelo 
raznolike, naravnane na prido-
bivanje spretnosti in znanj za 
vsakdanje življenje, na oblike po-
moči socialnega vključevanja in 
podporo družini pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življe-
nja. Odzivi obiskovalcev in prosto-
voljcev, ki sodelujejo pri snovanju 
in izvajanju vsebin, so zelo dobri. 
Priložnosti za še bolj sistematično 
nadgraditev vsebin, sodelovanje 
in povezovanje pa je še veliko, saj 
je medgeneracijsko sodelovanje 
pomembna vrednota tudi nekate-
rih ustanov in društev.

Evropska finančna 
podpora

Večgeneracijski centri so zažive-
li v okviru projekta, ki ga bo pet let 
(do septembra 2021) sofinancirala 
Evropska unija. Za njegovo izvedbo 
je na voljo skupno 8,625 milijona 
evrov nepovratnih sredstev Evrop-
skega socialnega sklada, ministrstvo 
pa posamezni projekt sofinancira 
do največ 575.000 evrov za celo-
tno obdobje. Dejavnosti v centrih so 
brezplačne in tako dostopne vsem. 
Pri določanju lokacij centrov so pri-
bližno sledili razporeditvi statističnih 

V današnji individualno naravnani družbi, ki se sooča s staranjem popula-
cije, socialnimi razlikami, z velikim številom brezposelnih in drugih ranlji-
vih skupin, je vse več takih blizu roba socialne izključenosti. Vendar smo 
ljudje tudi dandanes predvsem socialna bitja, zato potrebujemo za kako-
vostno in izpolnjeno življenje družbo soljudi. K temu lahko pomembno 
prispeva tudi medgeneracijsko povezovanje. 

regij. Finančni prispevek Občin se 
razlikuje glede na posamezni večge-
neracijski center. Vsekakor mora Ob-
čina zagotavljati prostore in/ali ne-
posredno sofinancirati del projekta. 
Po izteku petih let, ko bodo evropska 
sredstva usahnila, bo treba za delo-
vanje centrov poiskati nove vire 

Pod okriljem Zavoda 
Znanje

Po enem letu imamo v Sloveniji mre-
žo 15 generacijskih centrov, ki imajo 
prostore za druženje v okoli 60 kra-
jih. Projekt Večgeneracijskega centra 
v Primorsko-notranjski regiji poteka 
v okviru Zavoda Znanje Postojna 
oziroma njegove enote Ljudska 
univerza (LU). To sovpada v bistvu 
z osnovnim poslanstvom ustanove, 
kjer se tudi sicer zavzemajo za vseži-
vljenjsko učenje in medgeneracijsko 
sinergijo. Vodja LU Tina Bazjako 
je poudarila, da medgeneracijske 
dejavnosti spodbujajo pretok zna-
nja in ustvarjanje sinergije med ge-
neracijami. V sklopu teh aktivnosti 
združujejo vse ciljne skupine – od 
tistih, ki obiskujejo osnovno šolo za 
odrasle, priseljence, migrante, za-
poslene in brezposelne do udele-
žencev Univerze za tretje življenjsko 
obdobje. Izmenjavo različnih znanj 
in izkušenj spodbujajo s tematski-
mi delavnicami, ki se navezujejo na 
družbeno aktualne vsebine. V leto-

šnjem letu bodo tako razvijali projekt 
Užitni in čutni parki. V njih se bodo 
srečevale različne skupine, izkustve-
no učenje pa bo spodbujalo »zeleno 
pismenost«. Tina Bazjako še poudar-
ja, da so v zadnjih dveh letih veliko 
pozornosti posvetili priseljencem, 
zlasti mladoletnim migrantom, ki se 
učijo slovenskega jezika. »Ob tem jih 
skušamo vključiti v medgeneracijske 
dejavnosti znotraj naše Ljudske uni-
verze, kar jim lajša vključitev v lokal-
no skupnost in boljšo integracijo v 
novem okolju.«

Točka moči v Postojni

V naši regiji imamo šest večgenera-
cijskih centrov Točka moči, v vsaki 
občini po enega. Postojnska Točka 
moči domuje v Zeleni dvorani, kjer 
ima prostore v uporabi tudi Društvo 
upokojencev Postojna. Večgenera-
cijski center Točka moči deluje na 
120 kvadratnih metrih, prostor pa 
zagotavlja Občina Postojna in krije 
tudi obratovalne stroške. Dr. Nina 
Vanita Hočevar – ta vodi postojn-
sko Točko moči in koordinira vseh 
šest centrov v regiji – je z odzivi 
obiskovalcev zadovoljna, še pose-
bej pa izpostavi delo prostovoljcev: 
»Zagnanost prostovoljcev, ki so pri-
pravljeni pomagati, prenašati svoje 
znanje in vedenje na druge ljudi, je 
najbolj pozitivno presenečenje. Brez 
njih ne bi imeli tako raznolikih vsebin 
in toliko dogodkov.« Doslej so jih or-
ganizirali 207; vsi so brezplačni. Imeli 
so 2556 obiskovalcev in 820 uporab-
nikov. Med njimi je kar 70 odstotkov 
žensk, zato si bodo prizadevali, da 
z novimi vsebinami bolj pritegne-
jo tudi moško populacijo. Vsebine 

so bile doslej povezane predvsem 
z zdravjem, osebno in duhovno ra-
stjo, medosebnimi odnosi, digital-
nim opismenjevanjem, s tečaji tujih 
jezikov (veliko zanimanja sta požela 
tečaja španščine in francoščine). Po-
leti so organizirali počitniške dejav-
nosti za otroke, lep odziv je bil tudi 
na predavanja za mlade mamice, 
prav tako na delavnice za obvlado-
vanje stresa. Največ udeležencev je 
bilo na medgeneracijskih igrah ter 
na predavanju o objemih, poljubih 
in dotikih – izvedla ga je priljubljena 
dr. Sanela Banović. Hočevarjeva si bo 
prizadevala, da bodo centri postali 
nekakšna dnevna soba, v kateri se 
bodo ljudje družili tudi takrat, ko ne 
bo organiziranih dejavnosti; tako bo 
Točka moči prostor za srečne ljudi. 
Zadovoljno poudari, da nekateri pri-
hajajo v center že dokaj pogosto, na 
primer skupina, katere člani se druži-
jo ob igranju briškule. 

Center Točka moči je odprt vsak dan 
od 8. do 18. ure, ob sredah do 20. 
ure, ob določenih priložnostih tudi 
ob koncu tedna. Na pustno soboto, 
na primer, so tam rajale male ma-
škare oziroma mlade družinice. Pro-
gram Točke moči lahko spremljate 
na skupni spletni strani vseh centrov 
v regiji, na spletni strani Občine, v 
tiskanih medijih (Primorske novice, 
Postojnski prepih), na plakatih, ob-
veščajo pa tudi po elektronski pošti. 
Če želite prejemati njihova obvestila, 
sporočite to na elektronski naslov 
tocka.moci@zavod-znanje.si 
Načrtov imajo še veliko. Vodja cen-
tra poudarja, da so odprti za vse 
predloge, še zlasti želijo nadgraditi 
sodelovanje z Društvom upokojen-

Tudi študijski krožek, ki ga v Domu upokojencev Postojna izvaja jezikovna šola Athena, je večplastna oblika medgeneracijskega druženja.
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cev Postojna. V naslednjih mesecih 
nameravajo uvesti banko neformal-
ne pomoči, s katero želijo spodbujati 
medsebojno pomoč in povezanost 
ljudi. Predstavili jo bodo na dnevu 
odprtih vrat v aprilu. Več poudarka 
bo tudi na vsebinah o samooskrbi, 
nadgradili bodo sodelovanje z Dnev-
nim centrom.

Pozitivni učinki 
Večgeneracijskih centrov

Po enem letu delovanja so z večge-
neracijskimi centri zadovoljni tudi na 
Ministrstvu za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti. Kljub 
svojemu načelnemu zadovoljstvu 
stalno preverjajo, ali so potrebne ka-
kšne spremembe. »Dobro prakso, ki 
jo morda opazimo v enem centru, 
želimo prenesti še v druge,« je po-
jasnil generalni direktor direkto-
rata za družino Andrej Del Fabro. 
Večgeneracijski centri so kot preven-
tivni program v prvi vrsti namenjeni 
preprečevanju zdrsa posameznikov 
v socialno izključenost. »Tega je laž-
je preprečevati kot reševati problem, 

ko nastane,« je prepričan Del Fabro. 
»Načeloma so namenjeni širšemu 
krogu. Tako so med ciljnimi skupina-
mi tudi družine, ne glede na socialni 
status.« 

Po besedah Alenke Švab s Fakultete 
za družbene vede v Ljubljani (tam 
predava o sociologiji družin) starši 
še ne poznajo dovolj možnosti, ki jih 
nudijo večgeneracijski centri. »Slo-
venska družba je zelo usmerjena 
v družino, zato staršem največkrat 
pomagajo sorodniki, zlasti njihovi 
starši,« je pojasnila. Takšni in podob-
ni centri pa so lahko zelo dobrodošla 
podpora družini tako pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja 
kot pri vključevanju otrok v različne 
programe. Kot je dodala Švabova, 
imajo centri pozitivno vlogo tudi z 
vidika skrbi za starejše. To razume 
družba kot družinsko obveznost, 

predvsem obveznost žensk. Cen-
tri, ki omogočajo medgeneracijsko 
povezovanje, pa lahko priskočijo na 
pomoč tako v družabnem kot tudi v 
podpornem smislu.

Otroci in ostareli

V program Šolske skupnosti OŠ An-
tona Globočnika Postojna vključijo 
po besedah njene mentorice Petre 
Košnik vsako leto tudi medgene-
racijsko dejavnost. »Spodbujamo 
učence, da se vključijo v akcije, ki jim 
prinašajo nove izkušnje, poznan-
stva, pa tudi dragocene spomine.« 
Tako vsako leto povabijo na šolo do-
mače Društvo upokojencev ali Dru-
štvo invalidov. »V letošnjem šolskem 
letu pa smo gostovali v Društvu 
Šent, kjer smo se spoznavali in dru-
žili ter ustvarjali novoletne okraske,« 
je povedala Košnikova in poudari-
la, da mladi razveselijo starejše že s 
svojo prisotnostjo. »Na drugi strani 
pa lahko dajo starejši mladim veliko 
modrih nasvetov o bistvu življenja 
in pomembnih vrednotah, na katere 
včasih skoraj pozabimo.«

V medgeneracijsko povezovanje se 
aktivno vključuje tudi Vrtec Postoj-
na. »Na spletni strani vrtca imamo 
Lahkonočnice, posnetke zgodbic in 
pravljic. Po novem jih lahko prebirajo 
tudi stanovalci Doma upokojencev 
Postojna. Otroke povabimo k po-
slušanju teh vsebin predvsem pred 
počitkom,« je povedala ravnatelji-
ca Vrtca Postojna Tonja Ferjančič. 
Redno se družijo tudi s stanovalci 
Doma upokojencev in Zavoda Talita 
Kum Postojna. Še posebej aktivni so 
v maju, ko poteka Teden vseživljenj-
skega učenja. Seveda se generacije 
povezujejo tudi znotraj same usta-
nove, saj je priložnosti za druženje z 
babicami in dedki res veliko. 

»Obiskov iz šol, vrtcev in srednjih 
šol se v Domu upokojencev Postoj-
na še posebej razveselimo, saj otroci 

Večgeneracijski centri so namenjeni širokemu krogu ljudi 
– družinam, starejšim, predvsem pa ranljivim skupinam.

Stanislava Gorenc, Studeno: Kot prostovoljka 
sem več let občasno pomagala v Talita Kum v 
Postojni, zavodu za pomoč materam z otroki in 
ostarelim. Tam sem velikokrat opazovala pove-
zavo različnih generacij. Še bolj so te vezi prišle 
do izraza, ko smo z oskrbovanci letovali v vasi 
Soča, kjer so čudovito sodelovali vsi – od tri leta 
starih otrok do devetdesetletnih starostnikov. Ker 

mlajši otroci ne poznajo starostnih mejnic, se tudi varovanci v najsta-
rejšem obdobju odzivajo spontano in zato daje sobivanje tako prvim 
kot drugim veliko. Verjetno se premalo zavedamo, kako pomembno je 
prenašanje življenjskih pogledov in izkušenj iz generacije v generacijo.

Vanda Nedič, Postojna: Medsebojnemu povezo-
vanju se daje vedno večji poudarek in tudi druž-
bene razmere kličejo po tem. Starostna populacija 
se veča, vse več starostnikov potrebuje pomoč, 
naj bo ta pri obvladovanju novih tehnologij, s ka-
terimi se starejše generacije težje in včasih nerade 
spoznavajo, ali dobesedno fizična pomoč. V za-
dnjem obdobju je zanimiva tudi mreža prostovolj-

nih ponudnikov prevozov za manj gibljive, težje mobilne osebe. Verjetno 
so bili naši stari starši zaradi težjih življenjskih razmer in številnejših dru-
žinskih članov neprimerno bolj povezani med seboj. Ljudje smo dokaj 
prilagodljiva bitja z veliko potrebo po druženju in povezovanju, zato hitro 
ugotovimo, da nam ravno to prinaša najslajše vsakodnevne drobtinice. 

Darja Ratoša, Goriče: Včasih so starejši ljudje ve-
ljali za bolj modre. Čeprav na to danes radi poza-
bljamo, še vedno drži. Ko sem bila majhna, sem 
komaj čakala, da bom imela 50 let, ker so imeli 
ljudje okoli mene takrat odgovor na vsako vpraša-
nje. Danes jih imam že več kot 50, pa vedno več 
vprašanj. Medgeneracijsko sodelovanje je zelo po-
membno in pozdravljam projekte, ki to spodbuja-

jo, predvsem obiskovanje šolarjev in vrtčevskih otrok v domovih za sta-
rejše. Moj prispevek k tovrstnemu sodelovanju je že nekaj časa anonimno 
prostovoljstvo v projektu, kjer se ukvarjamo s pomočjo in samopomočjo 
v nasilnih odnosih, ki zadevajo vse generacije. Problem današnjega časa 
se mi zdi prevlada tehnologije, pozabljamo pa na čustva in odnose.

Jana Slivar, Veliko Ubeljsko: Menim, da je sode-
lovanja po vaseh več kot v mestu, se pa starejši z 
otožnostjo spominjajo časov, ko je bilo še veliko 
bolj živo. V naših, podnanoških, vaseh medge-
neracijsko udejstvovanje bogati širok krog, od 
predšolskih otrok do več kot devetdesetletnikov. 
Združujejo nas pevski zbori, Krompirjeva noč, 
župnijski, kulturni in športni dogodki. Posebej 

sem vesela številnih spontanih in manj izpostavljenih druženj, pogovo-
rov, medsebojnih pomoči ali samo prijaznih pozdravov, saj me navda-
jajo z upanjem, da le ne bomo postali družba, ki mora vse dejavnosti in-
stitucionalizirati. Vzgoja in zgled v družini sta odgovorna za postavljanje 
temeljev medgeneracijskemu sodelovanju in spoštovanju. 

Stojan Kuret, Postojna: Podpiram aktivnosti 
medgeneracijskega povezovanja. V postojnskem 
Radioklubu imamo člane različnih starosti, od 
najmlajših do najstarejših. Praksa kaže, da je med-
generacijsko povezovanje še kako pomembno in 
koristno pri izmenjavi izkušenj in znanja. Starejši 
prenašamo na mlajše bogate izkušnje in znanje 
iz minulega dela, mlajši pa nas učijo novih znanj, 

tehnologij, računalništva, informatike. Izmenjava znanja in učenja se 
kaže v našem radioklubu v vrhunskih rezultatih, ki jih dosegamo na 
tekmovanjih. Inštitucije bi morale bolj skrbeti za povezovanje in uskla-
jevanje medgeneracijskih dejavnosti za čim širši krog ljudi, saj znanja ni 
nikoli dovolj. To je moje mnenje, pridobljeno iz izkušenj, ki jih imam pri 
vodenju Radiokluba Postojna.

anketa
Kako pomembno je medgeneracijsko 
povezovanje?

(nadaljevanje na 6. strani)

Na pustno soboto so se v večgeneracijskem centru Točka moči družile 
male in velike maškare.
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Sopotnika« se je razveselila tudi Vanda Turk iz Hrenovic

»Sopotniki«, prevozi na klic za starejše na 
podeželju

Prvega marca bodo v Postojni starejšim občanom s podeželja na voljo 
brezplačni prevozi v okviru Zavoda Sopotniki. Gre za tako imenovane 
»prevoze na klic«, ki jih starejši lahko naročijo in uskladijo na številki 031 
60 70 70, kadar morajo na primer k zdravniku, v trgovino ali bi želeli na 
obisk kulturnega dogodka. Gre za prostovoljski model, ki na območju kra-
ško-primorskih občin živi že štiri leta.

aktualno

in mladi v ustanovo prinašajo nekaj 
novega v smislu razigranosti, odkri-
tosti, radovednosti in seveda prija-
znosti,« je potrdila tudi direktorica 
Doma upokojencev Alenka Curk. 
Po njenih besedah varovanci zelo 
lepo sprejemajo obiske, zato tudi na-
mensko organizirajo srečanja različ-
nih generacij.

Povezujejo tudi študijski 
krožki 

»Dom upokojencev v Postojni že 
četrt stoletja prijazno gosti v or-
ganizaciji in izvedbi jezikovne šole 
Athena iz Postojne ter koordinaciji 
Andragoškega centra Slovenije štu-
dijske krožke z najrazličnejšimi vse-
binami,« je pojasnila njihova men-
torica Flora Otoničar iz podjetja 
Athena, d. o. o. V študijskih krožkih 
ustvarjajo glinene skulpture, svilene 
slike, nakit, lutke, pišejo besedila za 
lutkovne predstave, ki jih odigrajo 
sami in z njimi tudi gostujejo v vrt-
cih. Prirejajo razstave svojih izdel-
kov, sodelujejo v tednu ljubiteljske 
kulture ter v raznih projektih, kamor 
so povabljeni. V študijskih krožkih 
dobivajo nova znanja in spretnosti 
drug od drugega, učijo se strpno-

sti in sprejemanja ter spoštovanja 
drugačnosti. »Študijski krožki so 
prijetno druženje, kreativen na-
čin preživljanja prostega časa in 
naš prispevek h kakovosti bivanja 
v lokalnem okolju,« poudarja Flora 
Otoničar. 

Medgeneracijsko 
sodelovanje tudi v 
programu Društva 
upokojencev Postojna

V postojnski občini skoraj 20 od-
stotkov prebivalstva predstavljajo 
upokojenci. Od skoraj 3000 jih je 
1100 vključenih v Društvo upoko-
jencev Postojna. Zato je društvo 
pomemben dejavnik pri vključe-
vanju starejše populacije v druž-
bo. »Upokojenska organizacija ima 
medgeneracijsko povezovanje iz-
postavljeno tudi v svojem progra-
mu, saj sta prav mlada in starejša 
populacija v družbi kar malce za-
postavljeni in morata svoj prime-
ren status izboriti skupaj,« pojasni 
predsednik društva Franc Koščak. 
Zatem doda: »Potrebno pa ga bo še 
okrepiti, in sicer prav preko Večge-
neracijskega centra, s katerim kar 
zadovoljivo sodelujemo.«

Društvo sicer skrbi za dvig kakovosti 
življenja svojih članov tako na social-
nem kot športnem in kulturnem po-
dročju. Skupaj s prostovoljci izvajajo 
projekt »Starejši za starejše«, v kate-
rem evidentirajo pomoči potrebne 
upokojence in opozarjajo socialne 
službe na njihove probleme. Na kul-
turnem in športnem področju pa se 
v veliki meri povezujejo tudi z drugi-
mi skupinami. Tako na primer Meša-
ni pevski zbor Burja in dramsko-reci-
tatorska skupina pogosto sodelujeta 
s šolami, z društvi, Domom upoko-
jencev in zavodom Talita Kum. Na 
športnem področju številni člani re-

dno sodelujejo na medgeneracijskih 
igrah; sicer je v razne oblike rekreaci-
je oziroma v športne discipline vklju-
čenih kar 400 članov.
Društvo si prizadeva, da bi v parku 
ob Zeleni dvorani v Postojni postavili 
zunanji fitnes, razgibalni center, park 
ob pošti in prostor do Zelene dvora-
ne pa povezali v osrednji rekreacijski 
kompleks – v “Zelena pluča” Postoj-
ne. Društvo se je vključilo tudi v pro-
jekt Sopotniki.

Besedilo: Ester Fidel in Mateja Jordan; 
fotografije: Foto Atelje Postojna, arhiv 
Vrtca Postojna, arhiv Athene, d. o. o.

Na Občini Postojna že dlje časa 
opažajo potrebe po tovrstnih sto-
ritvah, sredstev za razširitev mreže 
brezplačnega avtobusnega prevo-
za po vaseh pa nimajo. »S Furma-
nom pokrivamo mesto, podeželja 
pa ne, čeprav je tam veliko pred-
vsem starejših in invalidov, ki rabijo 
prevoz,« se zaveda župan Igor Ma-
rentič. Zato so na Občini z veseljem 
sprejeli pobudo Zavoda Sopotniki. 

»Občina je priskrbela vozilo, ki ga je 
brezplačno posodilo podjetje Sa-
wal, in bo plačala koordinatorko za 
sprejem klicev in usklajevanje pre-
vozov, vozniki pa bodo delo opra-
vljali prostovoljno, je še pojasnil.« 
Letni finančni vložek bo tako znašal 
predvidoma okoli 13 tisočakov. Pro-
jekt podpira močna informacijska 
struktura, urejanje prevozov pa bo 
enostavno. »Starostnik samo po-

kliče na 031 60 70 70 in pove, kdaj 
potrebuje prevoz in kam, koordina-
torka pa uskladi urnike in poda toč-
no uro,« je razložil župan in dodal, 
da lahko starejši računajo tudi na 
voznikovo pomoč pri nakupih, pre-
našanju težjih bremen in prijetno 
družbo. 

Marko Zevnik, direktor Zavoda 
Sopotniki, pa je razkril, da se mu 
je ideja porodila iz čisto praktičnih 
izkušenj. Ker je veliko na poti, so ga 
sovaščani pogosto prosili za prevoz 
do mesta ali mu kaj naročili in tako 
je spoznal problem mobilnosti na 
podeželju. »Načeloma je brezplač-
ni prevoz namenjen ljudem nad 65 
let, nikakor pa ne tistim, ki želijo 
čim bolj udobno priti do 500 me-
trov oddaljene točke v mestu,« je 
vseeno opozoril ter izpostavil na-
čelo nujnosti in pravičnosti. Zevnik 
še poudarja, da so prevozi name-
njeni v prvi vrsti starejšim. Večina 
njihovih uporabnikov je stara med 
73 in 75 let; najstarejši voznik – 
prostovoljec jih ima 79, najmlajši 
pa 19.

V Društvu upokojencev Postojna, 
ki združuje 1200 starostnikov (več 
kot polovica jih živi po vaseh), pro-
jekt toplo pozdravljajo. Po besedah 
predsednika Franca Koščaka gre 
za elegantno rešitev, kakšne so de-
janske potrebe, pa bo pokazal čas. 
Dodal je še, da v društvu ne manjka 
prostovoljcev, ki so ob pokritju stro-

škov bencina pripravljeni pomagati 
pri prevozu s svojimi avtomobili, če 
bo treba storitev razširiti. 

Predstavitev projekta je spremljala 
tudi Vanda Turk iz Hrenovic. Ni 
skrivala veselja ob novosti, ki ji bo 
nudila predvsem več svobode. »Ne 
bo mi več treba prositi sina ali koga 
drugega, da me zapelje do Postoj-
ne, dobrodošla pa bo tudi pomoč 
pri prenašanju težkih vrečk. Konč-
no bom lahko šla tudi na kakšno 
kulturno prireditev.«

Za sedaj bodo vozniki Zavoda So-
potniki na vožnji med 8. in 16. uro, 
če bodo potrebe in dovolj prosto-
voljcev, pa bodo ta čas še razširili. 
Sodelovanje sta že potrdila dva vo-
znika, potrebovali bi jih še pet. Ob-
čina Postojna ob tem poziva tudi 
gostince, ki so pripravljeni priskočiti 
na pomoč, da v projektu sodelujejo 
z brezplačnim obrokom za voznika 
– prostovoljca. 

Kot pravijo na Zavodu Sopotni-
ki, želijo občanom ne le ponudi-
ti brezplačen prevoz, pač pa tudi 
preprečiti ali prekiniti izoliranost in 
osamljenost starejših prebivalcev 
predvsem iz manjših, odročnejših 
krajev. Tako lahko samostojno in 
brez skrbi opravijo nujna opravila, 
ob tem pa spletajo nova poznan-
stva in ohranjajo družabne stike. 

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.

V vrtcu je veliko priložnosti za druženje vsaj treh generacij.
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dogodki

Prodaja »stare banke« spet 
na začetku

Postopek prodaje nekdanje »stare banke« v Po-
stojni, ki se vleče že poltretje leto, je spet na za-
četku. Na predlog stečajnega upravitelja Dušana 
Taljata in po odločitvi koprskega okrožnega sodi-
šča gre Kutinova hiša, kot ji pravijo domačini, na 
dražbo. Predlagana izklicna cena znaša 150 tisoč 
evrov. Na Občini Postojna, kjer so že pred časom 
napovedali, da se bodo za stavbo s kulturno-zgo-
dovinskim pomenom borili z vsemi razpoložljivi-
mi pravnimi sredstvi, so vložili ugovor. Sodišču 
so namignili, da gre po njihovem mnenju »za iz-
igravanje postopka v korist preferiranega kupca.« 
Datum javne dražbe sicer še ni znan.

Občina Postojna je ob stečaju podjetja Epic Com-
merce sredi leta 2015 uveljavljala predkupno pra-
vico za nakup nekdanje stavbe Banke Koper po 
ceni 80 tisoč evrov, kolikor je ponudil ljubljanski 
kupec, podjetje Euromedia naložbe. Zadeva se je 
zapletla zaradi dvoma stečajnega upravitelja, ali 
ima Občina do tega sploh pravico, zato je sodi-
šču predlagal prodajo stavbe družbi Euromedia. 
Po njegovem naj bi bila ta kupčija zaradi načina 
obdavčitve prodaje za stečajnega dolžnika ugo-
dnejša.

Sodišče je odločilo v prid Občini, a se je pritožil 
hipotekami upnik - Banka Sparkasse, zato se je 
zadeva vrnila v ponovno odločanje na prvi sto-

aktualno

Občina bo odpisala za  
83 tisoč evrov terjatev

Postojnski svetniki so na februarski seji med dru-
gim sklenili odpisati občinske terjatve v skupni 
višini približno 83 tisoč evrov. »Gre za terjatve, ki 
jih v računovodstvu vodijo že leta in so že zdav-
naj zastarale,« pojasnjuje župan Igor Marentič. 
Dolgove, ki jih ni bilo mogoče izterjati zaradi 
nevnovčljivosti premoženja dolžnika, bodo od-
pisali devetnajstim osebam, med katerimi jih je 
kar devet v osebnem stečaju.

Po županovih besedah gre pretežno za stano-

pnji. Koprsko sodišče je nato predlog stečajnega 
upravitelja zavrnilo še drugič, a sta sledili pritožbi 
upnika in Taljata, ki ju je Višje sodišče v Ljublja-
ni ponovno zavrnilo. Septembra lani je tako ste-
čajni upravitelj končno podpisal kupoprodajno 
pogodbo, Občina je plačala preostanek kupni-
ne, a se ji je kupčija v zadnjem hipu izmuznila iz 
rok. Banka Sparkasse s prodajo ni soglašala, saj 
je družba Euromedia naložbe medtem dvignila 
svojo ponudbo na 150 tisoč evrov. 

vanjske najemnine, le nekaj jih je tudi iz naslo-
va subsidiarne odgovornosti, to je neplačevanja 
skupnih stroškov v blokih, ki jih mora Občina kot 
lastnica stanovanja plačevati v njihovem imenu. 
Na podlagi prejetih ugovorov in ugotovitev zapu-
ščinskega oziroma stečajnega sodišča je bil pri-
pravljen prvi seznam terjatev za odpis, o katerem 
je odločal občinski svet.
Skupni znesek terjatev znaša skoraj 83 tisoč evrov, 
zneski odpisa posameznemu dolžniku pa prese-
gajo 800 evrov. Ker je občinski svet izbris terjatev 
potrdil, se bo ta, kot pravi župan, izvedel nemu-
doma. 
Kot je v razpravi poudaril podžupan Andrej Ber-
ginc, se neplačevanje najemnin zaradi strožjega 
nadzora zmanjšuje, k okrepitvi opozoril in izvršb 
pa je pozval tudi podžupan Stanko Markovčič. 
Direktorica občinske uprave Marina Rebec je 

ob tem dodala, da so na Občini imenovali komi-
sijo za stanovanjska vprašanja, v kateri preverjajo 
plačevanje oziroma neplačevanje najemnin in 
iščejo tudi možnosti najema neprofitnih stano-
vanj. »Tega vprašanja smo se lotili sistemsko,« je 
dejala.

Občinski svet je med drugim potrdil tudi končna 
poročila Nadzornega odbora o opravljenih nad-
zorih nad porabo javnih sredstev v Zdravstvenem 
domu Postojna, Krajevni skupnosti Postojna in 
nad izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo v po-
rečju Ljubljanice – 1. sklop, medtem ko so spre-
jemanje odloka o ustanovitvi Zavoda Znanje Po-
stojna na predlog Zvoneta Černača preložili na 
eno od prihodnjih sej.

Blanka Markovič Kocen

besedah precejšen. Stečajni upravitelj zavrača 
tudi očitke Občine glede njegove pristranskosti, 
saj lahko predkupni upravičenec, v tem prime-
ru Občina Postojna, uveljavi predkupno pravico 
tako, da v zadnjem izrednem koraku dražbe izda 
najvišjo ponudbo. Nato se dražba nadaljuje med 
dražiteljem, ki je v rednem delu dražbe ponudil 
najvišjo ceno, in predkupnim upravičencem.

»Res pa je, da so javne dražbe namenjene temu, 
na dražbi doseči čim višjo prodajno ceno,« pri-
znava Taljat. Pri prodaji premoženja stečajnega 
dolžnika mora stečajni upravitelj namreč doseči 
najugodnejše pogoje za poplačilo upnikov. Po 
njegovem mnenju bi kot izigravanje lahko razu-
meli, če bi interes predkupnega upravičenca, da 
pride do dela premoženja po najnižji možni ceni, 
postavil pred interese upnikov. 
Občina je vložila ugovor, saj je, kot navajajo, »več 
kot očitno sumljivo usklajeno delovanje med ste-
čajnim upraviteljem, zastopniki družbe Eurome-
dia naložbe in predstavniki banke upnice, ki že-
lijo Občino izriniti.« Na Občini si bodo še naprej 
prizadevali za to, da stavbo odkupijo. 

Stavba, ki ima precejšnjo kulturno–zgodovinsko 
vrednost, velja za eno najlepših v mestu, po po-
datkih GURS pa naj bi bila zgrajena okoli leta 1900. 
Etažno ni razdeljena, obravnavani delež, ki je 
predmet prodaje v stečajnem postopku, pa znaša 
48/50 oziroma dobrih 900 kvadratnih metrov.

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.

O pomenu teritorialne obrambe pri 
osamosvojitvi Slovenije

V Zeleni dvorani postojnskega Večgeneracijskega centra je v sredo, 31. ja-
nuarja, predaval o pomenu in vlogi pripadnikov Teritorialne obrambe pri 
obrambi slovenskega ozemlja med osamosvojitveno vojno ter pri zaščiti 
suverenosti novonastale države Slovenije s poudarkom na ožjem postojn-
skem območju Postojnčan Cveto Kravanja. V Postojni je bil takrat sedež 
Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe (TO) Južnoprimorske pokrajine. 
Predavanje je organiziralo Društvo upokojencev Postojna.

Lani, natanko šestindvajset let po izhodu tankov JLA iz vojašnice v Pivki, je 
luč sveta ugledal zbornik Vloga Teritorialne obrambe Južnoprimorske po-
krajine v vojni in procesu osamosvajanja Slovenije leta 1991, skupaj pa so ga 

izdale območne zveze veteranov vojne za Slovenijo Notranjske, Slovenske 
Istre, Brkinov in Krasa. Avtorji posameznih zapisov v zborniku (bodisi stro-
kovnih bodisi spominskih) so skušali nagovoriti različne generacije bralcev 
in vzbuditi zanimanje za to obdobje slovenske zgodovine. Eden od avtorjev 
besedil v omenjenem zborniku – Cveto Kravanja – je bil v času osamo-
svajanja pomočnik komandanta Južnoprimorske pokrajine za logistiko. Ob 
predstavitvi takratnega dogajanja je skušal poleg pripadnikov TO in policije 
spodbuditi predvsem posameznike, predstavnike različnih lokalnih civilnih 
in gospodarskih organizacij (npr. Elektra Primorske, Komunale Postojna, 
Gozdnega gospodarstva Postojna, Civilne zaščite, zdravstva …) – vpete v 
osamosvojitveno dogajanje. Lokalna območna zveza veteranov želi na-
mreč zbrati čim več osebnih spominov in ostalih gradiv ter tako dopolniti 
pomanjkljivo vedenje o takratnih dogodkih tudi na civilnem polju. 

Naj spomnimo, da mineva letos novembra že petdeset let od ustanovitve 
Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

Alenka Čuk

Kljub takojšnjemu odzivu in pojasnilu, da gre za 
»izigravanje postopka pri več kot očitno med 
sabo povezanih akterjih v prizadevanjih, da ne-
premičnino kupi preferirani kupec, in ne Občina«, 
je sodišče zavrnilo soglasje in predlagalo nov po-
stopek prodaje. Ta je glede načina prodaje in iz-
klicne cene usklajen z ločitvenim upnikom. Taljat 
pričakuje, da se bo dražbe udeležilo več ponu-
dnikov, saj je interes za nakup stavbe po njegovih 

Nekdanja »stara banka« še vedno čaka 
novega lastnika.
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Gajbice

O kulturi je zlasti v februarju izrečenih in zapisanih mnogo velikih besed. 
Morda je le prevečkrat postavljena v kontekst navadnim smrtnikom tež-
ko razumljive visoke umetnosti, kajti kultura je v osnovi zasajena v srce 
vsakega človeka. Srčna kultura, ki se začne s prijaznim pozdravom in 
nadaljuje s čutom za sočloveka, je podstat tako posameznika kot družbe. 
Ob njenem umanjkanju se v neprizanesljivem ogledalu najprej zrcalijo 

vse pore človeških odnosov – tudi v povsem banalnih vsakodnevnih 
ravnanjih, kot je na primer čiščenje snega na parkirnih mestih v sta-
novanjski soseski. Kako kreativnost nima meja celo ob tako preprostem 
opravilu, kot je »kidanje«, so letos dokazali nekateri stanovalci soseske 
Zeleni biser. Inovativnosti, ki je za označevanje očiščenih parkirnih mest 
daleč presegla navadne lesene gajbice, se niso čudili le v Postojni. S po-
močjo socialnih omrežij so »kulturni dosežki« raznih oblik, celo plastič-
nih vreč, posod in svečnikov, zaokrožili po celi Sloveniji. Nerodno za vse 
tiste, ki živijo v Zelenem biseru in jim je ta kultura povsem tuja. 

Kako izstopiti iz tega vrtiljaka? Recept imajo v tistih soseskah, kjer je sa-
moumevno, da sosed počisti vhod in še kakšno dodatno parkirno mesto, 
zato da pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč. In tam tudi ni veliko takšnih, 
ki bi pri polnih močeh brez slabe vesti skozi okno opazovali sosede pri 
»kidanju«, sami pa se lopate ne bi niti pritaknili. V takšnih sredinah se najde 
tudi prijazna gospa, ki ji je sicer lopata pretežka, zato pa ji ni težko prinesti 
topel čaj za srčne sosede.

In ne nazadnje: recept je tudi na sosednji strani našega časopisa, v rubriki 
Nekoč – danes. Ste že po naslovu rubrike sklepali, da je staromoden? Mor-
da je srčna kultura iz nekega drugega časa, a brez nje se naši družbi tudi 
dandanes ne piše dobro.

Besedilo: Ester Fidel; fotografija: Valter Leban.

škljoc, škljoc

Jernej Pavlin, direktor 
podjetja Oro Met: »Zaupam 
v slovenskega delavca.«

Ustanovitev Izobraževalnega centra sodobnih 
tehnologij v Postojni pomeni upanje v svetlo 
prihodnost orodjarske industrije, pravi Jernej 
Pavlin, direktor in solastnik podjetja Oro Met, ki 
večino prihodkov ustvari v Nemčiji in že leta be-
leži rast proizvodnje. Pavlin zaupa v slovenskega 
delavca, zato o trgih s cenejšo delovno silo ne 
razmišlja. 

Oro Met je že vrsto let vodilno podjetje v Sloveni-
ji na področju izdelave standardnih in predvsem 
nestandardnih orodnih plošč za vse tipe orodij. 
Začetki poslovanja segajo v leto 1986, ko se je 
Janez Suša v Studenem v postojnski občini začel 
ukvarjati z orodjarsko obrtjo. Prvotna orodjarska 
delavnica je kmalu prerasla svoje okvire, zato je 
začel v industrijski coni Neverke pri Pivki obrato-
vati Oro Met z novo proizvodno halo v velikosti 
2.500 kvadratnih metrov. Trenutno zaposluje 75 
delavcev, največ strojnikov in inženirjev. »Nikoli 
ne gledamo na neko formalno izobrazbo, pač pa 
nas bolj zanima, da je človek voljan delati,« pravi 
Jernej Pavlin, Postojnčan, ki smo ga obiskali na 
sedežu podjetja. Gre za netipičnega direktorja, ki 

Jernej Pavlin, direktor in solastnik Oro Meta.

svoje delo opravlja v delovni obleki, saj se pogosto 
odpravi tudi v proizvodnjo. Prej zadržan kot zgo-
voren odgovarja na vprašanja s premislekom in 
na kratko.

Kaj pomeni za vaše podjetje ustanovitev Izo-
braževalnega centra sodobnih tehnologij?
Pomeni upanje v boljšo prihodnost, upanje, da 
bomo dobili nekoliko bolj tehnično in praktično 
izobražen kader.
Od kod sicer prihajajo vaši zaposleni? Jih je v 
regiji dovolj?
Prihajajo iz vse regije, tako s Cerkniškega, z Bistri-
škega, s Postojnskega, Pivškega …
Kateri so vaši ključni trgi?
Naš ključni trg je Nemčija, kjer ustvarimo 40 
odstotkov skupnih prihodkov; 30 odstotkov jih 
ustvarimo v Sloveniji, 30 pa še na drugih evrop-
skih trgih.
Ali imate doma sploh konkurenco?
Seveda, konkurenca mora biti, če je ni, zaspiš. 
Med drugimi so to tudi podjetja, ki na našem trgu 
zastopajo tujce.
Oro Met naj bi pod okriljem Sija – od leta 2016 
51-odstotnega lastnika podjetja, rasel še hitreje. 
Se je ta domneva tudi dejansko uresničila in o 
kolikšni rasti lahko govorimo?
Mi še rasemo. 
Šlo je za opcijsko pogodbo, ki naj bi Siju omo-
gočala tudi nakup preostalih poslovnih deležev 
Oro Meta. Ali pričakujete, da se bo to v bližnji 
prihodnosti tudi zgodilo?
Tega še ne morem komentirati.
Z rastjo avtomobilske je v vzponu tudi orod-
jarska industrija. Možnosti za rast je torej še 
dosti …
Tako je. V vzponu ni samo avtomobilska industri-
ja, je pa ta najmočnejša na slovenskem in širšem 
evropskem trgu. Možnosti za rast tako vedno ob-
stajajo. 
Kaj vam pomenijo nagrade in priznanja, ki ste 
jih bili v zadnjih letih deležni (gazela, gospodar-
stvenik Primorske, manager leta … )?
To je potrditev, da delamo dobro in prav, obenem 
pa je tudi obveznost za naprej. Ljudje imajo na-
mreč še večja pričakovanja. Po tej strani je obveza, 
sicer pa je treba delati tako kot prej. 

Kakšne so odlike dobrega managerja?
Moraš biti dovolj pošten do sebe in drugih, do 
sodelavcev, trga, kupcev, dobaviteljev, bank, la-
stnikov. Vse vpletene strani moraš povezovati v 
uspešno celoto. Čar vodenja je v predajanju od-
govornosti na sodelavce, ki so zaposleni na dolo-
čenem delovnem mestu. 
Kakšno je po vašem mnenju slovensko poslov-
no okolje? Veliko namreč poslujete s tujino …
Na makro ravni so problemi znani: prevelike ob-
davčitve plač, toga zakonodaja glede trga, dela … 
So pa tudi dobre strani. Ne ukvarjam se s tem na 
mikro ravni. Ko opravim delo, grem domov.
Koliko časa traja vaš delavnik?
Praviloma 40 ur na teden, seveda, sicer pa po po-
trebi.
Koliko sredstev letno namenjate naložbam?
Dobiček in amortizacijo vedno namenjamo za 
nove investicije.
Ali nameravate kdaj del proizvodnje seliti na 
trge s cenejšo delovno silo, kot je to v zadnjem 
času trend tudi v slovenskem gospodarstvu?
Ne, o tem nisem razmišljal. Zaupam v slovenskega 
delavca.
Načrtujete kako novo investicijo, morda vstop 
na nov trg?
To načrtujemo in izvajamo vsa leta.
Ste lahko konkretnejši?
Vedno investiramo v širitev proizvodnih zmoglji-
vosti, kar nam odpira vrata novih trgov. Zanje za 
sedaj nimamo ustreznih kapacitet. 
Vas zanimajo kaki eksotični trgi?
Ne, zanima nas samo Evropa. Eksotični trgi so za 
naše izdelke predaleč, ker je proizvodni rok pre-
dolg, časa za transport pa ni. Eksotični trgi so, de-
nimo, tudi na Balkanu, a tam ni denarja. Za Balkan 
sicer delamo, a zelo malo.
S kakšnimi poslovnimi rezultati ste sklenili leto 
2017 in kaj pričakujete letos?
Dokler rezultati niso objavljeni javno, tega še ne 
smem komentirati. So pa višji kot lani.
In pričakujete, da bodo v letu 2018 še višji?
Prezgodaj je še za taka pričakovanja, leto se je ko-
maj začelo. Trudimo pa se.

Besedilo: Blanka Markovič Kocen; fotografija:  
Valter Leban.
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aktualno

nekoč danes

Ko je bila Postojna »štiri dni odrezana od 
sveta«

Starejše ljudi večkrat slišimo pripovedovati o zimah nekoč in tem, da se 
zime danes z njimi le težko primerjajo. Ta najhladnejši letni čas si ljudje 
večinoma zapomnimo po tem, v kako debelo snežno odejo nas je ovi-
la narava, kako nizke so bile temperature, kako močno so nas po žepu 
udarili stroški za kurjavo, kolikokrat smo morali v roke prijeti lopato … Tisti 
bolj optimistični pa z veseljem preštevajo dni, ki so jih preživeli na belih 
strminah, zaledenelih jezerih ali preprosto ob pogledu na idilično zimsko 
naravo.

Zdi se, da se strokovnjaki v napovedih za letošnjo zimo niso zmotili. Že ok-
tobra lani smo brali, da lahko pričakujemo v prvi polovici zime povprečno 
vreme, medtem ko se utegne v drugi polovici slika spremeniti. Večji del 
januarja naj bi bil podoben decembru, v drugi polovici oziroma ob koncu 
januarja pa naj bi se situacija spremenila. Vrhunec zime z veliko snega in 
nizkimi temperaturami je bil napovedan za februar, zima pa naj bi vztrajala 
še marca.

Kaj pa nekoč? Tako imenovana »zima stoletja« je bila v sezoni 1928/29. 
Temperature so se v januarju in februarju velikokrat spustile pod -20 sto-

pinj Celzija, v začetku februarja celo pod -30 stopinj. Nadpovprečno mr-
zla zima z veliko snega, ko se je z velikimi snežnimi zameti borila cela 
Slovenija, je nastopila spet v sezoni 1951/52. Meteorološka služba je 
objavila, da takšnih zametov še ni zabeležila. Zdelo se je, »kot da se hoče 
mati narava maščevati za vse mile zime nazaj,« je komentiral dopisnik Slo-
venskega Jadrana. V Ljubljani se je pod težo nakopičenega snega porušilo 
70 hiš, od sveta je bila popolnoma odrezana dolina Idrijce, v Bovcu so 
ponekod namerili do 8 metrov visoke snežne zamete, v Borjani pa je plaz 
porušil več hiš in gospodarskih poslopij. Tudi Postojni zima ni prizanesla. 
Snežiti je začelo 13. februarja in je snežilo neprekinjeno tri dni in noči, 
burja pa je suh sneg »nosila s tako ihto, da proti vetru sploh ni bilo mogoče 
iti.« Zapadlo je okoli 90 cm snega; burja ga je s streh in bolj izpostavlje-
nih mest hitro odnesla, drugod pa so nastali tudi do štiri metre in več 
visoki zameti. Ko so se v soboto ljudje prebudili v mirnejše jutro, večino-
ma niti vrat niso mogli odpreti, saj so bila zasuta s snegom. Ta je seveda 
prinesel kup nevšečnosti. Za tri dni je zastal ves promet in še potem »so le 
kake sani peljale skozi Postojno.« Kar za štiri dni so bile prekinjene železni-
ške povezave z Ljubljano, Reko in s Sežano. Vsi, ki so bili v rokah sposobni 
držati lopato, so pomagali in čistili ceste in železnico. Zastal je tudi poštni 
promet, ljudje so bili štiri dni brez časopisov, prekinjene so bile telefonske 
povezave, ljudje so bili tudi brez elektrike. 

Besedilo: Alenka Čuk; fotografiji: Notranjski muzej Postojna in Valter Leban.

Zimski službi v februarju s polno paro 

S prihodom februarja je zima vendarle pokazala svoj pravi obraz in natrosila 
zajetno količino snega. Vremenske razmere so povzročile nemalo težav v 
prometu, razburjenih občanov in voznikov je bilo kar nekaj. Pristojni obeh 
podjetij, ki v občini Postojna opravljata zimsko službo, odgovarjajo, da so bili 
na razmere pripravljeni z vso razpoložljivo mehanizacijo in delovno silo.

so pri Kompostu izkoristili za t. i. 
širjenje ulic in odvažanje snega po 
navodilih Občine, pravijo in dodaja-
jo, da so dali vse od sebe. S CPK-ja 
pa sporočajo, da večjih pritožb niso 
prejeli: »Na vse klice se odzovemo 
takoj in morebitne zaplete, na kate-
re največkrat nimamo vpliva, tudi v 
najkrajšem možnem času rešimo.«

CPK vzdržuje s šestimi vozili kar 
161,95 km lokalnih cest in javnih poti 
in ima tudi šest nominiranih pod-
izvajalcev. Kompost medtem raz-
polaga s 47 vozili, v Postojni in Pivki 
skrbi za 56,80 km cestišč in 85445 
kvadratnih metrov pločnikov. Seve-
da določa prednost pri pluženju do-
stop do pomembnih javnih ustanov 
– znotraj občine so te Zdravstveni 

dom Postojna z urgenco, Bolnišnica 
za ženske bolezni in porodništvo, 
gasilski dom, policija, osnovne šole, 
enote vrtca Postojna, srednji šoli in 
proga mestnega prometa Furman. 
Da ne prihaja do večjih težav glede 
parkiranih vozil, sporočajo o poteku 
izvajanja zimske službe prek lokalnih 
medijev. Poslovna sekretarka Tanja 
Mejak v imenu CPK-ja medtem do-
daja, da k največ nevšečnostim na 
cestah »pripomorejo vozniki z vozili, 
ki nimajo ustrezne zimske opreme, 
in neizločanje tovornih vozil.«

Če CPK skrbi za lokalne ceste in jav-
ne poti, Kompost pa za ulični sistem 
Postojne in Prestranka, kako je po-
tem pluženje urejeno v odročnih 
naseljih občine? Nekaj odgovorov 
ponujajo na postojnski Občini, tudi 
tega, da jim je prav podjetje CPK, 
d. d. posredovalo »zahtevo po no-
minaciji podizvajalcev z namenom 
izvajanja zimske službe v glavnem v 
ostalih naseljih izven mesta Postoj-
na. Nominiranim podizvajalcem, s 
katerimi ima koncesionar CPK, d. d. 
podpisane podizvajalske pogodbe, 
Občina neposredno plača račun za 
izvedeno zimsko službo. Podatkov 

glede samoiniciative občanov pri 
čiščenju snega z javnih površin in 
s cest nimamo.« Vsekakor pa pred-
stavlja izvajanje zimske službe veli-
ko breme za občinski proračun. Na 
Občini predvidevajo, da bodo imeli 
zaradi zimskih razmer do sredine 
marca kar 411.000 evrov stroškov. 
To predstavlja skoraj polovico »vseh 
proračunskih postavk, namenjenih 
za vzdrževanje javnih cest in javnih 
površin.« Padavine so bile letos res 
obilnejše, temu sledijo tudi odhodki. 
Lanski stroški so znašali nekaj deset 
evrov manj kot 180.000, leto poprej 
preko 191.000, še leto prej pa več kot 
212.000 evrov.

Lepa beseda lepo mesto najde, tako 
je tudi z dejanji. Delavce Komposta 
so v pustnem času presenetili obča-
ni, ki so jim v zahvalo za dobro opra-
vljeno delo prinesli krofe. Na Kom-
postu se jim zahvaljujejo in dodajajo, 
da so hvaležni vsake lepe besede, ki 
jo prejmejo na terenu. Po besedah 
direktorja Rogiča je »pohvala naj-
boljša motivacija, saj pogreje v teh 
mrzlih dneh.«

Jaka Zalar

Zimsko službo v postojnski obči-
ni opravljata podjetji CPK, d. d. in 
Kompost, d. o. o.; prvo skrbi za lo-
kalne ceste in javne poti znotraj ob-
čine, drugo za ulični sistem v mestih 
Postojna in Prestranek. Upravljalci 
cest se lahko sami odločajo, kdaj 
bodo pričeli odstranjevati sneg, oba 
postojnska upravljalca pa poudarja-
ta, da se ne osredotočata na meri-
tve snežne odeje, temveč se prila-
gajta stanju in potrebam na terenu. 
Direktor Komposta Robert Rogič 
sporoča, da so do sedaj pričeli »s 
pluženjem še pred uradnimi 10 cm 
višine snega.«

V začetku meseca je snežilo več dni 
skupaj, zato je bilo tudi redno plu-
ženje oteženo. Dneve brez padavin 

Kupi odmetanega snega na Tržaški cesti februarja 1952 potem,  
ko je tri dni in noči neprestano snežilo. Takšen pogled pa je Tržaška cesta ponujala februarja letos.
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s korenasto streho iz pločevine, iz 
zvonice pa vodi v ladjo kamnit por-
tal, katerega podboja sta okrašena 
s stiliziranima cvetovoma. V frizu 
sta vklesana monograma z letnico 
1668. V južno steno je vzidan na-
grobnik Franca Jožefa Troyerja iz 
leta 1676. Banjasto obokana ladja 
je s parom pilastrov razdeljena v 
dva pola, kamniti slavolok je v got-
skem slogu zaključen s sklepnim 
kamnom. Poznobaročni oltar sv. 
Antona Padovanskega je bil izdelan 
iz marmorja leta 1782; v njegovi niši 
stoji lesen kip zavetnika, ob straneh 
pa sta marmorna kipa sv. Petra in 
Pavla. Stranska oltarja stebrnega 
tipa sta skupaj s slikama izdelana v 
poznobaročnem slogu na začetku 
19. stoletja. Sam imam v spominu 
ohranjeno podobo cerkvice iz leta 
1976 – z mogočno lipo v obzida-
nem preddverju, s kamnitimi šiva-
nimi robovi, močno potrebne ob-
nove. Upam si zapisati, da se je ta 
(sicer pod okriljem spomeniškega 
varstva) popolnoma ponesrečila in 
je tipičen primer uničenja arhitek-
turne dediščine.

Številke same govorijo

Med obema svetovnima vojnama 
je vas štela med 80 in 90 prebival-
cev, ob zadnjem popisu leta 2002 
so jih našteli 98, danes jih je 138. 
Slava Urbančič – Kranjcova mi je 
poimensko naštela vseh 15 doma-
čij, kolikor jih je bilo v vasi leta 1950. 

Danes je v Stari vasi 47 hišnih šte-
vilk; samo v zadnjih nekaj letih se 
je zgradilo 13 novih hiš, 4 so bile 
obnovljene, trenutno je zapuščena 
oziroma prazna le ena. Starovaških 

predšolskih otrok je 9, osnovno šolo 
jih obiskuje 19. Najstarejša v vasi je 
Viktorija Geržina (ta gre v 94. leto), 
le leto mlajša Viktorija Smerdu. 
Najstarejših moških tokrat ne bomo 
omenjali, ker bi jim bile omenjene 
gospe lahko mame. S kmetijstvom 
se še ukvarja nekaj domačij, ven-
dar le kot z dopolnilno dejavnostjo. 
Pred 60 leti je vas skupno premogla 
čez 150 glav živine, danes jih pre-
more okrog dvajset; trije ovčerejci 
imajo skupno približno 60 ovac, 
konj ni, zato ni čudno, da so »Pr 
Kotovci« prenehali s kovaštvom že 
v 70. letih.

K Stari vasi spada tudi nekdanja Mi-
klavčičeva hiša pod vasjo. Poglede 
pritegne že zaradi svoje velikosti. 
20. novembra 1856 je prvič pripe-
ljala iz Ljubljane v Postojno parna 
lokomotiva. Vodo zanjo sta črpali 
dve veliki črpalki v tej stavbi in jo 
pod pritiskom porivali do skoraj dva 
kilometra oddaljene železniške po-
staje. Ogrevali so jo v t. i. Kalistrovih 
pečeh in skrbeli, da ob hudih zimah 
ni zmrznila. Kot mi je povedala 
Kranjcova Slava, so se tako ogro-
mne medeninaste peči kot črpalki 
in celotna delavnica, za katero je 
skrbel na železnici zaposlen gospo-
dar Miklavčič, kar svetile od čistoče 
in urejenosti. Zadnja parna loko-
motiva na redni progi v Sloveniji je 
peljala leta 1978. Ob izgradnji avto-

oziroma opasilo. Na zahodni strani 
vasi vodi do cerkve kamnit baročni 
»porton«; njegova slopa sta okraše-
na z motivom romba in zaključe-
na z obeliskom. V tlorisu si sledijo 
prezbiterij, ladja s pripojenim zvoni-
kom in vhodna lopa. Na južni strani 
je prezbiteriju prizidana zakristija. 

Cerkev je bila sezidana med leto-
ma 1663 in 1668, in prvič omenjena 
leta 1684. Gradnja je pripisana Ma-

tiji Severju, zvonik so dozidali šele 
leta 1857. Vhodna lopa se odpira s 
kamnitim pilastrskim portalom, ka-
terega lok je zaključen z volutnim 
sklepnim kamnom. Zvonik je pokrit 

Stara vas

tu živimo

Med dvema prometnicama

Cesta v vas se takoj po prehodu čez 
nadvoz razcepi: desni krak nas po-
pelje mimo cerkve skozi staro jedro 
vasi, na koncu naselja pa se cesta 
spusti nazaj k bližnjemu podhodu 
oziroma po poljski cesti mimo čistil-
ne naprave do Rakitnika. V gruča-
stem jedru se odcepi cesta, ki pelje 
čez železniški prehod do Zbirnega 
centra za zbiranje in ločevanje od-
padkov; levi krak glavne vpadnice 
nas vodi v večje novo naselje Pod 
Jelovico, že del mesta Postojna. 

Vas, obdana z vodnimi viri

Na raznolikem apnenčastem po-
bočju nad železnico najdemo med 
vrtačami več kraških brezen, med 
katerimi seže najgloblje (do sto 
metrov) brezno v Kobiljih grižah. 
Domačini ga imenujejo Golobi-
na, saj naj bi tam gnezdili golobi. 
V različnih obdobjih se višina vode 
v breznu spreminja in poznavalci 
domnevajo, da je vodna žila pove-
zana z podzemeljskim javorniškim 
tokom, ki se pridruži Raku in Pivki v 
Planinski jami. Najbolj vodnati jami 
sta štirinajst metrov globoka Velika 
Fužina in bruhalnik Mala Fužina. 
Pod vasjo je bil leta 1911 zajet stu-
denec za glavno oskrbo vasi s pitno 
vodo, služil pa je tudi kot glavno 
napajališče za živino. Vas, obdana z 
vodnimi izviri, je bila priključena na 
občinski vodovod šele leta 1986.

Cerkev sv. Antona 
Padovanskega

V zahodnosredinskem delu vasi 
stoji cerkvica, posvečena sv. An-
tonu Padovanskemu, med drugim 
zavetniku živali. Poznan je bil tudi 
kot mojster jezika in javnega nasto-
panja. Na dan, ko je umrl (13. junija), 
v Stari vasi praznujejo vaški praznik 

Stara vas leži v neposredni bližini Postojne. Če je izgradnja avtoceste v 70. 
letih prejšnjega stoletja ne bi od nje grobo fizično ločila in jo povezala z 
nadvozom, bi se zagotovo stikala z JV delom mesta. Nasproti avtoceste je 
omejena s podnožjem Javornika oziroma 783 m visokim razpotegnjenim 
hribom Jelovica.

Nedokazane trditve ugibajo, da je vas (v starih nemških zapisih Adel-
sdorf, v prostem prevodu plemiška vas) starejša od bližnjega novejšega 
naselja pod gradom na Soviču in to, da naj bi nekdaj na njenem mestu 
stal starodavni grad Marof, kar pomeni grajsko pristavo. V bližini naselja 
so arheologi ob gradnji avtoceste odkrili grobišča in lončevino iz starej-
še železne dobe ter železno rimsko sulično ost; večino ostankov so žal 
zravnali gradbeni stroji. V zapisih se vas prvič omenja leta 1332. Izrazito 
kmečko podobo s slamo kritimi strehami je verjetno izgubila v požaru 
leta 1832, ko je ogenj uničil vsa poslopja, razen ene hiše in odmaknjene 
kovačije, ki je bila postavljena na robu privzdignjenega terena. 

Slava Urbančič, Kranjcova nam je 
predstavila zgodbe iz preteklosti.Cerkev sv. Antona Padovanskega
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 Število prebivalcev:  138
 Število hišnih številk:  47
 Krajevna skupnost:  Postojna
 Dekanija:  Postojna
 Župnija:  Postojna
 Šolski okoliš:  Postojna
 Predstavnik vaške skupnosti: Erika Merše Logar
 Nadmorska višina:  544 m

Osebna izkaznica Stare vasi

ceste so vodovod odsekali, mede-
ninasto opremo in črpalke odpe-
ljali v jeseniško topilnico, stavbo pa 
nato v nekaj letih izropali in uničili. 
Za tiste čase in takratni režim je bil 
to žal že ustaljen postopek.

Nedokončana dela

Kot mi je zaupala Erika Merše 
Logar, predstavnica vaške sku-
pnosti, jih že letos spomladi čaka 
nadaljevanje nedokončanih, delno 
realiziranih del. Najprej bodo zače-
li s projektom urejanja meteornih 
voda po vasi. Studenec pod vasjo 
ob poplavah in nalivih, ko se mu 
pridružijo še vode iz odvodnjavanja 
avtoceste, preliva in onesnažuje z 
odplakami. Ker teren v smeri proti 
vasi visi, se vanj zlivajo še narasle 
vode Stržena, zato jih nujno čaka-
jo dela za poglobitev struge in nov 
vmesni razbremenilnik. Načrtujejo 
tudi ureditev prometa skozi nase-
lje, saj je cesta na nekaterih odsekih 
preozka. Vsa gospodinjstva v vasi 
imajo urejene kanalizacijske odvode 
in so priključena na mestno čistilno 
napravo pod vasjo. Pred nekaj leti 
jim je uspelo na novo asfaltirati ce-
sto od središča vasi proti odlagali-
šču smeti, zgradili so novo balinišče 
in otroško igrišče ter večnamensko 
brunarico ob njem. Občasno služi 
za sestanke krajevne skupnosti. Na 
robu vasi v smeri naselja pod Jelo-
vico naj bi v nekaj letih zraslo še 36 
stanovanjskih hiš, tako da se bo iz-
gled vasi temeljito spremenil. Velika 
pridobitev za šolarje in starostnike 
sta novozgrajeno avtobusno posta-
jališče in redna linija Furmana. 

Nekaj poznanih imen

V tem izrazitem kmečkem okolju se 
je leta 1851 rodil Ivan Sajevic, na-
preden kmet in priznan čebelar. 
Odkar mu je pri dvajsetih letih so-
sed podaril prvi panj čebel, je nje-
govo znanje o čebelarstvu in število 
panjev samo rastlo. S 120 panji oz. 
z njihovim medom in medenimi 
izdelki je zalagal cesarski dvor na 
Dunaju, pa tudi italijanskega, kamor 

je letno poslal okoli 200 litrov me-
dene pijače. Na veliko je posloval s 
knezom Windischgraetzem in med 
izvažal celo v Avstralijo. V vasi je 
posedoval gostilno in uspešno tržil 
med, medeno žganje in vino; iskan 
je bil tudi čebelji vosek za izdelavo 
sveč. Panjske pročelne končnice mu 
je poslikal njegov sin, akademski 
kipar, slikar in likovni pedagog 
Janez Sajevic. Rodil se je leta 1891 
in svoj zgodaj odkriti talent najprej 
skušal razvijati na ljubljanski ume-
tnoobrtni šoli, nato pa z lahkoto 
opravil sprejemne izpite na zahtevni 
dunajski akademiji, kjer je diplomi-
ral kot odličnjak. Že na začetku se 
je usmeril v kiparstvo, obenem pa 
prevzel mesto profesorja za risanje 

na tedanji meščanski šoli v Postoj-
ni. Razmere pod fašisti so ga prisi-
lile k selitvi v tedanjo Jugoslavijo, v 
Kranj, Celje in Ljubljano. Zaradi po-
učevanja ni veliko ustvarjal. V naših 
krajih najbolj poznamo doprsni kip 
Miroslava Vilharja. V Planini so ga 
postavili tedanji slovenski izseljenci 
v Jugoslaviji kot protiutež podlemu 
dejanju fašistov, ki so podrli kip v Po-
stojni. Med bolj poznanimi deli so še 
kip Borisa Kidriča v avli inštituta Jo-
žefa Štefana in vrsta plastik, ki krasi-
jo Brionske vrtove. Janez Sajevic je 
poznan tudi kot odličen akvarelist.

V Stari vasi je svoje otroštvo pre-
živel tudi Rado Likon, rojen 1949. 
Prvi med Slovenci je diplomiral na 
znameniti akademiji FAMU v Pragi, 

s čimer je končal študij filmske in 
televizijske kamere. Stanovski kole-
ga pokojnega Vilka Filača je bil do 
sedaj direktor 20 celovečernih fil-
mov; njegova filmografija obsega 
tudi veliko kratkih, dokumentarnih, 
animiranih filmov, televizijskih dram 
in TV nadaljevank. Za svoje delo je 
prejel številne nagrade doma in v 
tujini. Vrsto let je deloval kot pre-
davatelj na AGFRT. S svojim boga-
tim znanjem deluje kot snemalec, 

direktor fotografije, producent in 
predavatelj; trenutno predava film-
sko in TV kamero na Visoki šoli za 
umetnost – Univerze v Novi Gorici.

Zanimiva je zgodba o snemanju 
filma v zahodnonemško-jugoslo-
vanski koprodukciji leta 1963 v Stari 
vasi. Ta se je takrat za dober mesec 
spremenila v filmsko vas. Hiša osre-
dnjega dogajanja je bila stara Lenč-
kova domačija z ohranjenim sta-
rim obokanim ognjiščem. Pri nas je 
bil film znan pod naslovom Vampir, 
posnet v več jezikovnih inačicah. 
Ena od premier je bila tudi leta 1964 
v prenapolnjenem postojnskem 
kinematografu. Med domačimi 
igralci sta sodelovala Vida Juvan in 
Stane Sever, poleg glavnih nemških 

igralcev je zaigral takrat bolj opazen 
Američan John Kitzmiller, med sta-
tisti, angažiranimi vaščani pa sta so-
delovali tudi Slavina mama Francka 
in sestra. Zanimivo je ime glavnega 
lika v filmu – profesor Adelsberg. 
Zajetno zbirko etnografskih pred-
metov iz stare, pred leti podrte hiše 
še vedno skrbno hranijo Likonovi.

Zgovorna pripovedovalka Slava je 
nanizala še dosti zgodb, mnoge 
bridke iz časov takoj po vojni, ko 
je bila še mlado dekletce. Srečanja 
s partizani niso bila tako idilična in 
polna zanosa, kot so nam jih prika-
zovali vsa polpretekla leta. Tudi faši-
sti in nacisti so po pripovedovanju 
njenega očeta večkrat spravili va-
ščane na rob obupa. Nacisti so tako 
imeli v vasi pred zidom postrojene 
vaške može, da jih postrelijo zaradi 
manjšega rožljanja z orožjem. Pri-
sebna domačinka je tekla v mesto, 
od koder se je s kolesom pripeljal 
postojnski dekan Franc Krhne. Ta 
je tekoče govoril nemško in neka-
ko prepričal nemške vojake, da so 
žrtve spustili. Domačine so podob-
no razvrstili pred zid tudi partizani, 
vendar je bilo tudi njim prizanese-
no. Zatem pa so morali za teden 
dni zapustiti domove vsi prebivalci 
in oditi v izgnanstvo k sorodnikom. 
Po vrnitvi domov so našli vas po-
polnoma izropano. 

Nostalgična slika arhaične kmečke 
vasi hitro izginja. Kdor bi se rad pre-
pričal, kako je izgledala Stara vas, ko 
se je na obzorju v daljavi še vil dim 
iz dimnika parne lokomotive, bo 
moral obiskati dunajski inštitut za 
arhitekturo in gradbeništvo. Tam je 
razstavljena maketa vasi kot tipičen 
primer pivškega kmečkega naselja.

Besedilo: Marino Samsa; fotografije: 
Foto Atelje Postojna.

Mogočna Miklavčičeva hiša pod vasjo je imela v obdobju parnih lokomotiv 
(1856-1978) pomembno vlogo.

V zadnjih nekaj letih je bilo zgrajenih 13 novih hiš.
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izobraževanje

aktualno

Sport z novo podobo in imenom, 
Epicenter z novim najemnikom

Na križišču Kolodvorske in Ljubljanske ceste v Postojni kraljuje najstarejši 
postojnski hotel, Hotel Sport, ki trenutno doživlja že drugo temeljito preno-
vo v zadnjih 15 letih. Lani spomladi je za 800 tisoč evrov namreč dobil nove-
ga lastnika, kupilo ga je podjetje Milija Saviča. Po podjetnikovih načrtih naj bi 
hotel v novi podobi odprl vrata konec marca. Goste pa po nekajmesečnem 
premoru z novim najemnikom že sprejema tudi najmlajši postojnski hotel, 
Epicenter v Kazarjah.

Leta 2006 je bil Sport, ki bo s prenovo dobil tudi drugo ime, obnovljen v tradi-
cionalnem slovenskem slogu. Savič pa vidi stavbo kot »naravno lepo kmečko 
dekle, ki potrebuje samo še malo elegance«, in želi to kombinacijo narediti 
zmagovalno. Povedal je, da so začeli s prenovo (ta poteka pod budnim oče-
som vrhunskega arhitekta) takoj po prevzemu lani novembra. »Najprej bomo 
prenovili sobe, naslednje leto pa še pritlični del. Trenutno vse poteka po načr-
tih,« zagotavlja novopečeni hotelir. O zneskih investicije ne želi govoriti. 
»Naš hotel ne bo niti največji niti najlepši, ostaja pa najstarejši in tega nam nih-
če ne more vzeti,« pravi Savič, ponosen na starodavni hotelski duh, ki ga loči 
od novejših, sodobnih zgradb. Čeprav ponudba tako hotelskih kot zasebnih 
namestitev v Postojni v zadnjih letih raste, je prepričan, da bo kruha v turizmu 
še nekaj časa za vse. »Razdalje so se predvsem po zaslugi nizkocenovnih 
letalskih prevoznikov skrajšale, turizem pa je v stalnem porastu.«

V hotelu, v katerem je na voljo 48 sob s 115 ležišči, pričakujejo goste z vsega 
sveta, največ pa bo verjetno Italijanov. »Večino gostov bomo privabili pre-
ko spletnih turističnih portalov, nekaj bo tudi agencijskih,« predvideva Mili 
Savič. Zaradi večje prepoznavnosti pričakuje več tovrstnega sodelovanja v 
prihodnjih sezonah. 

Ne ravno najboljše čase hotela Epic in Restavracije Erasmus pa je prekini-
la odločitev lastnika podjetja Korle, d. o. o., da ju odda novemu najemniku. 
Priložnost so zagrabili v podjetju AOB iz Kozine. Prepričali so jih lokacija, 
vsebina in prostornost stavbe. Dodatna prednost je veliko število parkirišč. 
Imen ne bodo spreminjali, obdržali pa so tudi osem zaposlenih, ki so delali 
že pri prejšnjem najemniku. 

Direktorica Anita Tement je potrebovala za ponovni zagon lokala Era-
smus samo dva dneva, hotel pa je prve, že prej napovedane goste sprejel 
po tednu dni. Podrobnih načrtov Tementova za sedaj ne razkriva, zagotovo 
pa bodo gostom še naprej na voljo malice in kosila v restavraciji, ki sprej-
me 100 ljudi, in ločeni Viteški sobi, kjer sprejemajo do 50 gostov v ločenih 
skupinah. Razočarali ne bodo niti uporabnikov bowlinga ter organizatorjev 
rojstnodnevnih ali drugih zabav in poslovnih srečanj. 
Direktorica ima tudi vizijo povezovanja z lokalnimi pridelovalci in podjetji, 
saj zagovarja načelo »nič kilometrov od pridelovalca do krožnika.« Zato 
vabi vse, ki bi radi sodelovali, da se oglasijo v lokalu.

Besedil: Mateja Jordan; fotografiji: Foto Atelje Postojna.

Dobro obiskani informativni dnevi

Še preden se šolarji odpravijo na zimske počitnice, se vsaj devetošolci sooči-
jo z razmišljanjem o nadaljnjem izobraževanju. Pri lažji odločitvi so jim zopet 
pomagali na srednješolskih ustanovah, kjer so svoja vrata na široko odprli 
za informativna dneva v februarju. Tokrat sta padla na devetega in desete-
ga v mesecu, ravno v času pustnega tedna. Ni nas zanimalo, koliko krofov 
so pojedli, temveč kakšen je bil letošnji obisk na postojnskih izobraževalnih 
zavodih.

Iz Šolskega centra Postojna sporočajo, da je bil obisk primerljiv z lanskim. 
Ocenjujejo, da jih je v dveh dneh obiskalo preko 200 šolarjev. Največ zani-
manja beležijo za gimnazijski program, ki ima edini razpisana dva oddelka 
v Postojni, enega imajo tudi v ilirskobistriški enoti. »Veliko zanimanja je bilo 
za programe strojne šole, največ za program strojni tehnik, kar je glede na 
potrebe po tovrstnih kadrih v naši regiji pričakovano,« pravi ravnateljica He-
lena Posega Dolenc. Dodaja, da je bilo več zanimanja za program tehnik 
računalništva v ilirskobistriški enoti; to je po ocenah letos obiskalo 50 deveto-
šolcev. V postojnsko gimnazijo se povečini vpisujejo bodoči dijaki iz Primor-
sko-notranjske regije, nekaj jih je tudi iz Divače in Logatca, medtem ko so v 
ilirskobistriškem oddelku pretežno domačini. V strojni šoli pa imajo poleg 
prej omenjenih tudi vedoželjne iz Vipavske doline in Sežane. Prav bližina šole 
je eden ključnih dejavnikov za izbor postojnskega šolskega centra, so ome-
nili dijaki v svojih odgovorih na anketna vprašanja. Med drugim izpostavljajo 
tudi manjše oddelke, ki pripomorejo k individualnemu pristopu, spodbudo 
profesorjev in strokovnost.

Ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) Cvetka Kernel 
nam je sporočila, da so letos opazili več zanimanja za izobraževanje s po-
dročja zdravstva. Sicer pa v vseh programih vpisujejo po en oddelek prvega 
letnika. Dodaja, da kar “četrtina dijakinj in dijakov živi v dijaškem domu, ostali 
se dnevno vozijo iz naše in sosednjih regij.” Podobno kot so povedali dijaki 
Šolskega centra, pravijo tudi v SGLŠ. Poleg interesa za poklic oz. stroko se za 
SGLŠ odločajo zaradi “odličnih učiteljev, vrhunske opreme in ne prav velike 
šole, ki omogoča pristen stik med dijakinjami in dijaki ter z zaposlenimi,” še 
sporoča ravnateljica Cvetka Kernel.
Informativna dneva so za bodoče študente izkoristili tudi na Višji strokovni 
šoli v Postojni. Po besedah ravnateljice Nade Vadnov jih je v dveh dneh 
obiskalo 78 ljudi. Za vse tri programe, ki jih ponujajo – Gozdarstvo in lovstvo, 
Poslovni sekretar in Strojništvo – je bilo več zanimanja kot lani, največ za sle-
dnjega. Zato so jim na ministrstvu “odobrili, da zaradi velikega interesa raz-
pisujemo 60 vpisnih mest,” pravi ravnateljica. Ostala programa ponujata po 
50 vpisnih mest za redni in izredni študij. Trenutno je študent rednega študija 
ob vpisu star 19 let in pol, na izrednega se vpisujejo starejši, okoli 28 let. Prav 
tako obiskuje njihove programe največ študentov iz nekdanje skupne občine 
Postojne in Pivke ter Cerknice, beležijo pa tudi veliko število študentov s širše 
Primorske, tudi z Obale, iz Logatca in z Vrhnike. Njihovi študentje in diplo-
manti pohvalijo bližino šole, veliko prakse in sodelovanja s podjetji, strokov-
nost predavateljev in E-izobraževanje. Ravnateljica Nada Vadnov še dodaja, 
da so kot edini v državi akreditirani “za izvajanje višješolskega strokovnega 
programa Gozdarstvo in lovstvo,” ki traja (tako kot preostala programa) dve 
leti. Med drugim je izpostavila še, da je “orodjarska panoga v Primorsko-no-
tranjski regiji ena ključnih gospodarskih disciplin, ki se zelo hitro razvija, in 
potreba po dobro izobraženih kadrih je čedalje večja.” 

Jaka Zalar

Novi lastnik je začel hotel Sport obnavljati takoj po prevzemu. Novi najemnik hotela Epic je podjetje AOB iz Kozine. 
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Kultura je enkraten, vsesplošno pomemben medgeneracijski most. 

sneje s pridom uporabil pri kreiranju kulturnega 
dogajanja doma. Stvar vseeno ni tako preprosta, 
saj to, kar vidiš drugje, ne moreš kar »vsaditi« v 
domači kraj. Vsak kraj nosi v sebi svojo kulturo, 
običaje, katere je treba ohranjati in jih poizkušati 
nadgraditi; tudi s Postojno ni nič drugače. Vesel 
sem, da je ta tudi zaradi poletnih festivalov posta-
la prepoznavnejša tudi širše.

Ves čas ste idejni pobudnik, snovalec, koordi-
nator in organizator kulturnega toka dogod-
kov. Tudi če se za kulturo namenja vse manj 
sredstev, opažamo, da je v našem prostoru še 
ne primanjkuje. Letošnje leto je jubilejno leto 
Cankarja in Vilharja in v tem času gotovo že 
snujete tudi poletni utrip.
Res je. Tudi če je za kulturo manj denarja, v or-
ganizacijo dogodkov, ki jih prirejamo na Občini 
Postojna, vedno vključujemo tudi društva, ama-
terske skupine in mlade umetnike – veliko jih 
premoremo. Tudi v letošnjem poletju bo Postojna 
zaživela na trgu z raznimi koncerti in drugimi pri-
reditvami. Festival Kulturni utrip poletja je postal 
prepoznaven tudi za izvajalce, tako jih kar veliko 
že pridno pošilja svoje ponudbe in predloge.

Za Kulturni dom Postojna ste tako rekoč živeli 
in skrbeli kot za svoj drugi dom. Vse več dela 
pa je narekovalo dodatno pomoč. 
Kulturni dom Postojna kot institucija potrebuje za 
svoj razvoj človeka, ki bo za stavbo in za vsebi-
ne skrbel tako kot za svoj dom. Delo na Občini 

in obenem skrb za razvoj in ohranitev Kulturnega 
doma Postojna je postalo preobširno za enega 
človeka, saj dejansko presega ustaljene urnike. To 
se je še posebej odražalo v času, ko sem poleg 
rednega dela na Občini dejansko skrbel še za de-
lovanje kulturnega doma. 

Ali sta vaši hčerki tudi krenili po očetovih po-
teh?
Svojima hčerama Lari in Mihaeli bom vedno hva-
ležen, ker sta nekako razumeli, da ima njihov oče 
poleg družine še eno ljubezen – glasbo, brez ka-
tere ne more. To, da sta me res razumeli, se od-
raža tudi v njunem življenju, saj sta obe predani 
umetnosti – Lara kot diplomirana slikarka in fo-
tografinja, Mihaela pa kot bobnarka, glasbenica 
metal skupine Doom Mist iz Ljubljane in kot lju-
biteljska slikarka. 

Kaj pogrešate v Postojni in kako vidite njeno 
kulturno, morda še bolj svetovljansko obarva-
no prihodnost? 
V Postojni bi že morali počasi razmišljati o no-
vem, modernem kulturnem domu ali celo »ve-
čjem kulturnem centru«, kjer bi bila prava galeri-
ja, kamor bi povabili zveneča imena naše likovne 
ustvarjalnosti; v njem bi lahko prirejali večje kon-
certe s simfoničnimi orkestri in z večjimi umetni-
škimi sestavi in bi ponovno zaživelo in domovalo 
domače gledališče. 

Kako sicer preživljate prosti čas …?
Občasno s petjem v projektnem zboru pri Glas-
beni matici v Ljubljani (trenutno so to priprave na 
koncert z deli Vivaldija); rad imam pohodništvo, 
kolesarjenje, poleti morje, potovanja po Evropi …

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: osebni arhiv M. Žitka.

Letošnje Vilharjevo priznanje, podeljeno na osre-
dnji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku, je prejel pravi človek - Miran Žitko, za 
življenjsko delo na področju kulture in promoci-
je občine Postojna. Že desetletja ustvarja različne 
vsebine kulturnega življenja tako v domačem kot 
tudi širšem prostoru. V obrazložitvi je bilo veliko 
povedanega o njegovi bogati poklicni poti kot 
tudi o strokovnem in ljubiteljskem delovanju izven 
službenih okvirov, saj se je od rane mladosti s sr-
cem zapisal petju, se glasbeno izobraževal ter se 
posvečal poučevanju in zborovodstvu. Ljubezen 
do glasbe in vztrajno delo sta ga že med študijem 
brusila v odličnega tenorista, glasbenega peda-
goga in še več. Naj spomnimo, da je sodeloval v 
mnogih operah in pri večjih glasbenih projektih 
tudi na mednarodni ravni. 

Priznanje Miroslava Vilharja je velika zahvala 
za vsa leta, desetletja dela, ki ste ga skrbno in 
ustvarjalno vložili v tok kulturnega dogajanja 
na občinski ravni in tudi širše. S kakšnimi ob-
čutki vas je navdalo prejetje, ko so odmevali 
glasni aplavzi in čestitke?
Občutek ob tem je prijeten predvsem zato, ker je 
tvoje delo nekdo »opazil« in tako veš, da si za se-
boj že pustil neko sled, obenem pa je priznanje 
tudi navdih za nadaljnje delo na kulturnem po-
dročju.

Glasbi in kulturi ste zapisani že od malih nog, 
praktično vse življenje. Ta ljubezen raste iz 
družinskih korenin. 
Glasba mi je bila najprej hobi, kasneje poklic, zdaj 
je spet hobi. Na srečo sem zaposlen na Občini 
Postojna na oddelku, kjer lahko kreiram razne 
kulturne dogodke – gledališke predstave, kon-
certe, likovne razstave, proslave in drugo, tako da 
sem še vedno v stiku z glasbo. Ob prostem času 
pa še vedno enkrat tedensko zapojemo s fanti 
Moškega zbora Lokev. 

Miroslav Vilhar vas hočeš nočeš spremlja že 
od mladosti. Stanujete v Vilharjevi ulici, leta 
2003 ste izdali zgoščenko z Vilharjevimi sa-
mospevi. Zdaj usklajujete na občinski ravni 
tudi delo organizacijskega odbora, ki je med 
drugim zadolžen za pripravo praznovanja 
200-letnice njegovega rojstva in izdajo mo-
nografije.

Miroslav Vilhar je bil oseba s pokončno držo, in 
bi ga morali tudi v sedanjem času vzeti za vzor. 
Opazil sem že, da je nekatere ljudi sram ali pa se 
bojijo izraziti na glas, da so Slovenci z veliko za-
četnico – da ljubijo svoj kraj, svojo pesem, svo-
je običaje, svojo bogato dediščino, skratka svojo 
kulturo. Organizacijski odbor za pripravo prazno-
vanja 200-letnice rojstva Miroslava Vilharja želi 
s svojimi aktivnostmi obelodaniti Vilharja prav 

zato, da bi »ponovno« spoznali, kako se je treba 
za ohranjanje lastne identitete, običajev, jezika in 
tudi za svoj obstanek boriti. Sprašujem se, ali šol-
ski sistem naredi dovolj za osveščanje teh vrednot 
pri otrocih.

Dotakniva se še zgodovine vašega zborovske-
ga dela in pevskega udejstvovanja nasploh. 
Kot pravite, je za resnejše petje zmanjkalo 
časa, zborovodske taktirke pa niste izpustili 
iz rok.
Glasba, sploh solistično prepevanje, zahteva ce-
lega človeka in veliko odpovedovanja. Kmalu po 
zaključku študija sem videl smisel v tem, da lah-
ko v domačem kraju pripomorem k dvigu glas-
bene kulture in kulture nasploh. Zaposlil sem se 
na Glasbeni šoli Postojna in poučeval petje, veliko 
sodeloval z Mešanim pevskim zborom Postojna 
in obenem pevsko »vzgajal« kar veliko pevcev iz 
zbora. Ob tem sem doma in po svetu nastopal kot 
solist, z učenci pa sodeloval na raznih prireditvah 
po naši občini in ustanovil celo Komorni pevski 
zbor Glasbene šole Postojna.

Na podelitvi smo slišali, da že vsa leta gradi-
te kulturne mostove, ki večplastno povezu-
jejo naše mesto in občino s širšim okoljem. 
Postojna je postala pravo festivalsko mesto z 
izjemno pestrim in kakovostnim programom. 
S tem jo postavljate na še vidnejše mesto šir-
šega kulturno-turističnega zemljevida. 
Moja več kot štiridesetletna potovanja po svetu so 
bila vedno povezana s kulturo. Ali so bila to go-
stovanja na festivalih in tekmovanjih z različnimi 
pevskimi zbori ali solistično, vedno sem se sreče-
val s kulturo in običaji krajev, ki smo jih obiskali. 
Tako so zame postala pravzaprav učna popoto-
vanja. Pridobljeno znanje in informacije sem ka-

Miran Žitko

na obisku
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spretne roke

»Ljudje radi kupijo od 
ljudi, ki jih poznajo; da jih 
podprejo.«

Oblikovalka, šivilja, umetnica. Ustvarjalnost ima 
v krvi, idej ji nikoli ne zmanjka. Mnogim se je 
vtisnila v spomin z odmevnejšimi projekti, med 
njimi so bile Torbe poguma, ki jih je razvila v 
sodelovanju z Anušo Gaši. Postojnčani so ven-
darle »torbarji«, sta takrat govorili v en glas. Ni 
prava Postojnčanka, bi morda dejali čistokrvni 
postojnski lokalni patrioti. Res je, Mateja Premrl 
živi v Postojni »zgolj« trinajst let, a je še kako 
močno vpeta v lokalno skupnost, saj je predse-
dnica in ustanoviteljica društva Lokalc, centra 
lokalnih umetnosti. Želela si je še kakšen dogo-
dek, na katerem bi ustvarjalne duše lahko poka-
zale svoje spretnosti. Ko je zbrala dovolj somi-
šljenikov, je nastalo društvo, ki uspešno deluje 
že poldrugo leto. 

dogodki

Tončkinih 100 let

Verjemite mi, da sem imela v grlu velik cmok, ko sem stala pred vrati sobe 
gospe Tončke v Domu upokojencev v Postojni. Močno sem se zavedala, da 
sem prišla na obisk h gospe, ki prebiva tod že 13 let in je pred kratkim slavila 
100 let. Ob njenem častitljivem osebnem jubileju sem čutila nekakšno straho-
spoštovanje. Rodila se je v letu, ko se je končala prva svetovna vojna, preživela 
drugo svetovno vojno, tri Jugoslavije in že več kot četrt stoletja samostojne 
Slovenije. V sto letih je doživela nešteto lepih, a tudi težkih preizkušenj. 

Mateja prihaja z Bača pri Ilirski Bistrici, a težko 
reče, od kod je doma. Živela je v raznih krajih, 
med študijem tudi v Novi Gorici in Ljubljani. Kot 
v zgodbi kakšne pravljice jo je v Postojno pri-
peljala prav ljubezen. Njena ustvarjalna žilica se 
je pokazala že v otroštvu. Mama jo je naučila 
šivanja na šivalni stroj, tako si je kmalu znala 
popraviti oblačila kar sama. Njena ustvarjalnost 
je najbolj prišla do izraza ob pustu, a se ni usta-
vila tam. Preizkusila se je v oblikovanju gline, 
slikanju na svilo, obiskovala je tečaj slikanja, na-
redila kakšno pohištvo in svojo lastno hiško za 
punčke. Še danes se spominja, kako je vaškega 
mojstra tapiserij prosila za material. Dobila je 
občutek, da je beseda kreativnost sinonim za li-
kovno ustvarjanje; njen logičen korak je bil vpis 
v likovno smer umetniške gimnazije. Kasneje je 
spoznala, da si lahko kreativen na različnih po-
dročjih. Spekter zanimanja se ji je le še razširil, 
vleklo jo je v industrijsko oblikovanje, na drugi 
strani sta bila restavratorstvo in slikarstvo. Po 
uspešno opravljenih sprejemnih izpitih je pri-
stala na oblikovanju tekstilij in oblačil. Preizku-
sila se je v več različnih tehnikah, a še danes si 
želi več znanja iz grafike.

Veliko ljudi jo pozna po šivanju, saj nudi dobro obi-
skane delavnice šivanja za odrasle, od nedavnega 
tudi za otroke od 10. leta dalje. Ponosno pove, da 
so njene mlade pripravnice naredile po štirih sre-
čanjih prav lepe izdelke. Šivanje pa pri njej sploh ni 
na prvem mestu. Raznovrstnih odprtih projektov 
ima toliko, da jih težko našteje. Ko najde navdih, 
se jim prepusti do potankosti. Izpostavila je sesta-
vljanko Martin Krpan. Čeprav ni imela veliko zna-
nja o oblikovanju lesa, je iz lesene sestavljanke na 
njenem zelniku zrasla kar celotna Krpanova kolek-
cija z zgodbico, majicami in skodelicami.

Njeno materinstvo je bilo krivo za prikupno lini-
jo tekstilnih dodatkov za dom in otroke KEKO-

Se bom zmogla pogovoriti o tako 
dolgem in dogodkov polnem življe-
nju in ji prisluhniti? Mi bo slavljenka 

zmogla posvetiti svoj čas? Vstop na 
moje plaho trkanje z obotavljajočimi 
vprašanji v glavi je pospremil odlo-

čen glas: »Naprej!« Otrpnila sem, 
kajti pred menoj je sedela stoletnica, 
ki bi ji lahko prisodili najmanj dvajset 
let manj. Sprejela me je z vedrim na-
smehom in ob tem so se njene čiste 
oči zaiskrile v svetlo modro-sivkasti 
barvi kakor dragi kamni. Gostila me 
je zbrana, vedra, blaga, nevsiljiva, 
preprosta.

Pogovor je bil prisrčen in sproščen. 
Ko sem jo nagovorila z »gospa Tonč-
ka«, me je hitro dopolnila: »Neškudla. 
Vem, da je priimek za te kraje precej 
nenavaden in najbrž ga slišite prvič. 
To je priimek mojega moža, ki pri-
haja iz češke družine. Sicer sem jaz 
doma iz Cerknice in moj dekliški 
priimek Mele je na Cerkniškem zelo 
pogost. Z možem sva se spoznala v 
Postojni. Vse do leta 1943 sem žive-
la v Cerknici, v tem letu pa so nam 
Nemci zažgali hišo, in nekaj časa 
smo bili brezdomci. Leta 1948 sva se 
v Postojni poročila. Veste, nesporno 
je, da je trenutek, ko nekdo nekomu 
zavestno izroči sebe z dušo in s tele-
som in se zaobljubi, da bo ob njem, 
dokler bo živel, v kakršnihkoli okoli-
ščinah, slovesen in zahteva močno 

srce – ja, to je zakon, poroka. Z mo-
žem sva se preselila v Novo Gorico, 
toda že 1968 sva prišla nazaj v Po-
stojno.«

Tončka Neškudla je o sebi govorila 
zelo malo, čeprav sva se pogovarja-
li veliko in dolgo časa, vendar je od 
časa do časa med pogovarjanjem le 
povedala drobce iz svojega življenja.

Njen spomin in sporazumevalna 
spretnost sta neverjetna. Povedala 
mi je, da ju uri vsak dan predvsem 
z reševanjem križank. Naročena je 
na Nedeljski dnevnik (že od prve 
številke dalje) in vsak petek si kupi še 
Dnevnik, seveda zaradi križank. Pre-
bere tudi Primorske novice. V kupu 
časopisov je izbrskala tistega, ki ga je 
želela pokazati, in brez očal prebra-
la datum na njem. »Poglejte, v tem 
Dnevniku sem rešila celo križanko.«

Gospa Tončka, želimo vam še veli-
ko prijetnih dni, tudi v imenu naših 
bralcev. 

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: 
arhiv Doma upokojencev.

Tončki Neškudla sta v Domu upokojencev Postojna voščila tudi 
podžupan Andrej Berginc in direktorica občinske uprave Marina Rebec.

KO. Nastali so v času pisanja njene diplomske 
naloge. Takrat se je prvič soočila z vsem, kar pri-
tiče takšnemu velikemu projektu, tudi s promo-
cijo in prodajo. Sadovi dela so obrodili, ko jo je 
komisija sejma Ambient Ljubljana nagradila za 
razstavljeni prototip. Največ izdelkov proda da-
nes sama: »Ljudje radi kupijo od ljudi, ki jih po-
znajo; da jih podprejo.« Pravi, da jo zanima tisto, 
kar lahko proda, a je v njenih besedah čutiti, da 
razmišlja širše. Pozornost ji vzbujajo reciklirani 
materiali, ki se jih pri nas težko dobi, v tujini pa 
so zelo dragi.

Mateji nikoli ne zmanjka idej za ustvarjanje. 

Mlada mamica je ustvarila prikupno linijo 
tekstilnih dodatkov za dom in otroke KEKOKO.

Mateja si želi oblikovati, prepustiti obstranske de-
javnike drugim in se osredotočiti na sam izdelek: 
»Če šivaš, nimaš časa za raziskovanje in izdelavo 
novih stvari, potem pa še za prodajo.« Prav v to 
smer gre njen naslednji projekt, na katerega na-
migne: »Opira se na moje frustracije s poklicem.« 
Znak prave umetnice, ki vso svoj bit prenaša na 
izdelek. 

Besedilo in fotografija: Jaka Zalar.
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Pustne maske so kljubovale zimi

Ne sneg ne mraz nista uspela pregnati pustnih šem, ki so se na pustni torek 
spet zbrale v Postojni. Letošnja že 47. pustna povorka v organizaciji Turi-
stičnega društva Postojna je privabila številne obiskovalce, da so spremljali 
mimohod mask ter se zabavali ob domiselnih in hudomušnih idejah do-
mačih skupin. Dogajanje so kot druga leta popestrile tudi izvirne gostujoče 
etnološke maske.

Pustne maske so se zbrale na parkirišču pri turistično-informacijskem cen-
tru pri Mercatorju in se po Tržaški cesti podale do Titovega trga. Zastavo-
noši, mladim logaškim mažoretkam in postojnski godbi (kljubujoč mrazu 
napravljeni v čajne vrečke »Postojnski čaj – 210. cvet«) so sledili dobro urje-
ni koranti iz Grajene pri Ptuju, haloški orači iz Okiča, škoromati iz Podgra-
da, ribniško pustno društvo, skupina mask z Gragarskih Raven in Športno 
društvo bas šport iz Ilirske Bistrice. Slednje je pripeljalo v Postojno, v želji 

dogodki

Pohod na Vardo

Ob prvi letošnji, čeprav skromni pošiljki snega 20. januarja je Športno–kul-
turno društvo Orehek organiziralo večerni zimski pohod na Vardo (727 m). 
Ta je postal že tradicionalen in ima svojevrsten čar – opravijo ga kmalu po 
novem letu, vedno, ko zapade vsaj malo snega in predvsem z namenom, 
da je pohod prvo prijetno in zdravo druženje vaščanov in ljubiteljev poho-
dništva tudi iz drugih krajev. 

Pohoda se vsako leto udeleži že okoli 45 pohodnikov. Ob 17. uri se zbere-
jo pred Kulturnim domom v Orehku, opremljeni z lučkami, s skodelicami 
in z obilo dobre volje. Pot jih nato vodi proti orehovški Kavi, čez Keničevo 
gmajno do vrha Varde, kjer jih že čaka na odprtem ognju pripravljen čaj. Po 
kratkem postanku in »fotkanju« se vrnejo v Kulturni dom, kjer se druženje 
nadaljuje ob krožniku domače jote.

Na vrhu Varde stoji kamen z napisom Monte Verdi 727 m. Postavili so ga 
Italijani leta 1926, domačini pa obnovili leta 2012. Starejši vaščani vedo 
povedati, da so hrib pred prihodom Italijanov imenovali Goli vrh. Dviga 
in razteza se nad Orehkom od jugovzhodne do jugozahodne strani.

V zadnjem desetletju so se v Orehku zbrali »pravi ljudje na pravem mestu in 
ob pravem času«, ki nadaljujejo sloves Orehka, saj je bil že davno znan kot 
eden najbolj družabnih in kulturnih središč na Postojnskem. 

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: arhiv društva.

obraniti Piranski zaliv, okretno vojno ladjo liburno. Skupine, ki so nastopile v 
»tekmovalnem« delu, so tudi letos v svojo masko vložile zelo veliko izvirno-
sti in ustvarjalnosti ter na šaljiv način prikazale aktualna dogajanja v državi 
in občini. Komisiji, ki je odločala, katera od skupin je bila najbolj domiselna 
in izvirna, niso niti najmanj olajšale dela. Že velikokrat nagrajeni postojnski 
gasilci so bili s predstavitvijo najmodernejših slovenskih vlakov, ki brzijo po 
tirih z zavidljivo hitrostjo, prepričajo pa tudi s svojim modernim dizajnom, 
po mnenju komisije najbolj izvirni in tudi ravno prav pikri. Tudi drugonagra-
jeni so bili gasilci, tokrat iz Studenca. Ti so se dvignili v bran Piranskemu 
zalivu, Postojno pa oskrbeli s »frišnimi« ribami. Tretjo nagrado sta si razdelili 
skupina članov in prostovoljcev postojnske enote Društva Šent, Sloven-
skega združenja za duševno zdravje, in skupina otrok iz Osnovne šole 
Prestranek. Prvi so z »realnimi« obljubami (denimo talno ogrevanje Tito-
vega trga) napovedali aktualnemu županu hudo konkurenco na letošnjih 
volitvah, osnovnošolci pa so ob zavedanju, da dediščina, ki jo prejemajo od 
starejših, ni najbolj obetavna, risali lepšo in boljšo prihodnost. 

Tako kot vsi dogodki, ki jih letos načrtuje Turistično društvo Postojna, je tudi 
pustna povorka minila v znamenju letos obeležujoče 135-letnice društva. 
Njegovi člani se zahvaljujejo vsem nastopajočim in vsem tistim, ki so kljub 
slabemu vremenu storili vse, da je povorka potekala nemoteno, ob tem pa 
ne pozabljajo niti pokroviteljev z Občino Postojna na čelu. 

Pustno dogajanje se je nato nadaljevalo še v pozno popoldne in večer – 
najprej z odlično obiskanim in resnično sproščenim otroškim rajanjem 
v športni dvorani Osnovne šole Antona Globočnika. Male maškare so 
zabavali animatorji Smeškov svet, organizatorji pa so poskrbeli, da so se 
posladkale s slastnimi krofi. V hotelih Sport in Kras pa so v duhu tradicije 
nekdanjih postojnskih pustnih veselic rajale pozno v noč odrasle maškare. 
V Sportu jih je z disko ritmi popeljal v 70., 80. in 90. leta ob pomoči dobrih 
starih gramofonskih plošč DJ Janko, v Krasu pa je maškare zabavala legen-
darna skupina Venera.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografije: Foto Atelje Postojna.

Prvi pohodniki so se že malo pred 17. uro zbrali pri Kulturnem domu 
Orehek.

“Šentovci” so z odličnim volilnim programom napovedali 
aktualnemu županu trd boj.

Gneča na plesišču v hotelu Sport ...

 ... in romantično vzdušje v hotelu Kras.
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Slovenski kulturni praznik pra-
znujemo na dan smrti Franceta 
Prešerna, letošnje leto pa bo tudi 
v znamenju 100. obletnice smr-
ti Ivana Cankarja in 200-letnice 
rojstva našega rojaka Miroslava 
Vilharja. »Kaj je skupnega tem 
ljudem, iskalcem resnice in pra-
vice, borcem za narodovo svo-
bodo, mojstrom prelivanja ču-
stev, misli in dogodkov v besede 
in verze, napisane na papir, in 
koliko njihove zapisane misli in 
njihovo delo odzvanjajo v sve-
tu, ki ga živimo danes? V svetu, 
v katerem bi bilo za vse vsega 
dovolj, če bi bilo manj pohlepa. 
Leta 1991 so se udejanjile ne le želje Prešerna, Vilharja, Cankarja, ampak 
so postala resničnost upanja nešteto brezimnih, vseh tistih, ki so hrepe-
neli po svobodni, samostojni, neodvisni državi. Državo imamo …. In kar 
ni dobro v tej državi, je to, da se veliko Prešernovih in Cankarjevih besed 
še vedno bere kot prvovrstno aktualno čtivo, napisano za današnji čas,« 
je poudarila slavnostna govornica Silva Bajc, vodja območne izpostave 
javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. 

Župan Igor Marentič je v svojem nagovoru izpostavil pomen kulture v 
najširšem smislu, njeno vrednotenje in spoštovanje ustvarjalcev. »Tako 

kultura

Prešerno v Cankarjevo in Vilharjevo leto
Na večer slovenskega kulturnega praznika so se na odru postojnskega 
Kulturnega doma zvrstile vse generacije naših kulturnih poustvarjal-
cev, višek prireditve pa je bila podelitev Vilharjevega priznanja za ži-
vljenjsko delo na področju kulture in promocije Postojne – prejel ga je 
Miran Žitko.

Letošnja osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem pra-
zniku je potekala v znamenju treh velikih imen slovenskega naroda. 

Mag. Slavko Polak prevzel vodenje 
Notranjskega muzeja Postojna

Funkcijo vodje Notranjskega muzeja Postojna, organizacijske enote Zavo-
da Znanje Postojna, prevzema s polovičnim delovnim časom mag. Slavko 
Polak. Ostaja tudi muzejski kustos biolog, in bo delo vodje opravljal do 
pričakovane spremembe v ureditvi statusa muzeja. 

Številni obiskovalci so praznik kulture 
počastili z obiskom Muzeja

Na praznični 8. februar je bogat brezplačen program privabil v številne 
slovenske kulturne institucije, tudi v postojnski Notranjski muzej, mlado 
in staro. 

Zdi se, da so ljudje ta dan nekako posvojili; zavedajo se, da je na Pre-
šernov dan lepo in se spodobi obiskati vsaj katero od mnogih kulturnih 
institucij oziroma prireditev. Zelo živahno je bilo že na dopoldanskem 
javnem vodenju po stalni razstavi KRAS, »Muzej krasa«. Tudi v po-

poldanskih urah so si številni obiskovalci z zanimanjem ogledali vodeni 
razstavi, ki ju je Muzej odprl decembra lani ob svojem 70. rojstnem dne-
vu – Muzej je Vaš in Pozabljena dediščina Betalovega spodmola. V 
okviru mesečnih dogodkov ob sedemdesetletnici, na katerih se predsta-
vi ena izmed različnih institucij oziroma društev, ki na področju šestih 
notranjskih občin, za katere je Muzej pooblaščen, neguje, raziskuje ali 
predstavlja lokalno kulturno in naravno dediščino, je Muzej tokrat gostil 
ljubitelje dediščine iz Loške doline. Za najmlajše obiskovalce Muze-
ja so pripravili delavnico Topli objem volne. Ob pomoči veščih članic 
študijskega krožka so otroci izdelovali cofke in se preizkusili v tehniki 
makrameja, najbolj zagnani pa so tudi kvačkali. Janja Urbiha, lokalna 
turistična vodnica in mentorica študijskih krožkov, tudi prizadevna 

Slavnostna govornica Silva 
Bajc je naglasila pomen 
kulture za narodov obstoj.

Pred polno dvorano kulturnega doma so nastopili tudi črički pod 
vodstvom Nine Maver.

Mag. Polak deluje v tem muzeju že 
več kot 20 let in je bil po mnenju 
direktorice Zavoda Znanje Vladke 
Krese za položaj vodje logična izbi-
ra ter dobro sprejet tudi med sode-
lavci. »Rešitev, ki jo predstavljamo 
danes, ni zadostna, zagotoviti bo 
treba financiranje vodje za poln de-
lovni čas, saj delo muzeja, ki je lani 
praznoval 70-letnico in je kot tak 
najstarejši muzej na Primorskem, 
to zahteva,« je na novinarski kon-
ferenci poudarila Kresetova. Mini-
strstvo za kulturo namreč financira 
sedem delovnih mest v muzeju, od 
tega je poleg vodje polovično tudi 
varnostnikovo, zato si tako v Zavo-
du Znanje kot v muzeju obetajo, da 
bodo sredstva dobili pri ustanovite-
ljici – Občini. 

»Prioritete mojega dela bodo po-
vezovanje oddelkov Notranjskega 
muzeja za skupne projekte in so-
delovanje muzeja z drugimi usta-
novami na področju turizma in 
promocije kulturnega turizma,« je 
povedal Slavko Polak. Med težava-
mi, ki jih je v Notranjskem muzeju 
zaznal že pri dosedanjem delu, so 
(podobno kot v drugih kolektivih) 
bolniške odsotnosti, zato bodo sku-
šali, kot napoveduje, dopolniti moči 
tudi z morebitno novo, vsaj zača-
sno zaposlitvijo, da bi vsi oddelki na 
področju, ki ga pokrivajo, delovali 
polnomočno. In kateri bodo letošnji 
največji vsebinski zalogaji? »Velik 
zalogaj je bila že priprava poslov-
nega poročila za mojo enoto (česar 
nisem bil vajen), izziv pa bodo tudi 

velike razstave, ki jih pripravljamo. 
Seveda moram delati tudi na svo-
jem področju – v kustodiatu za bio-
logijo, in dokončati svoje raziskave, 
predvidoma v poletnem času.« 

»Leto 2017 je bilo za muzealce v 
Postojni zelo intenzivno; tak tempo 
načrtujemo tudi letos,« je po spre-
jetju funkcije napovedal novi vodja.

V lanskem letu je Notranjski muzej 

Postojna organiziral 10 razstav in 
prek 50 kulturnih dogodkov ali pri 
njih sodeloval ter vodil 110 skupin 
na pedagoških delavnicah in stro-
kovnih vodstvih. Na stalni razstavi 
Muzej Krasa in drugih postavljenih 
razstavah v muzeju kot tudi številnih 
gostujočih razstavah zunaj muzeja, 
ki jih je slednji organiziral, so lani za-
beležili skupaj 43.566 obiskovalcev. 

Med letošnjimi dejavnostmi pa je 
mag. Polak izpostavil programe: 
Muzej je vaš, Evropsko leto kul-
turne dediščine, 200-letnica od-
kritja notranjih delov Postojnske 
jame in 200-letnica rojstva Miro-
slava Vilharja, 100-letnica prve 
svetovne vojne, šolski vrtovi na 
krasu idr. Zaposleni v Notranjskem 
muzeju bodo sodelovali v priho-
dnjem letu tudi s projektnim delom 
izven predvidene razstavne dejav-
nosti in si tudi v bodoče prizadevali 
pridobiti sredstva in možnosti so-
delovanja v evropskih projektih.

Besedilo in fotografija: Blanka Markovič 
Kocen. 

Vodja Notranjskega muzeja 
Postojna Slavko Polak. 
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Malce Mančka – veliko doživetje!
Slovenski kulturni praznik in mesec kulture so v Knjižnici Bena Zupančiča 
v Postojni zaznamovali s pestrim nizom prireditev in dogodkov. Med njimi 
je gotovo odmevala razstava z naslovom Malce Mančka. Obiskovalcem je 
približala slovenskega ilustratorja, striparja, karikaturista in animatorja z 
Notranjske Marjana Mančka. 

kot sama beseda kultura je tudi praznik pomensko mnogo širši. Zdaj ga 
posvečamo domačim ustvarjalcem – tistim, ki so se od nas že poslovili, 
in tistim, ki so še med nami; tistim, ki živijo in dihajo s kulturo ter ji po-
svečajo svoje poslanstvo,« je poudaril.

Prireditev, ki sta jo povezovala Tjaša Cej in Robert Pavšič, je izzvenela 
kot medgeneracijski preplet nastopajočih. Nastopili so otroci iz vrtče-
vske skupine Črički, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Postoj-
na Burja, sopranistka Mojca Bedenik in jazz skupina Just Friends. Kot 
recitator je nastopil tudi podžupan Andrej Berginc.

V drugačni vlogi kot običajno je bil tudi prejemnik Vilharjevega priznanja 
Miran Žitko, saj običajno skrbi za prireditve Občine Postojna. Župan Igor 
Marentič mu je ob podelitvi priznanja iskreno čestital za predano delo, ki 
je na njegovi poklicni in zasebni poti neločljivo povezano s kulturo.

Glasbeno izobrazbo je najprej pridobival v Glasbeni šoli Postojna, nada-
ljeval študij klavirja v Glasbeni matici v Trstu, solopetje na Srednji glasbeni 
šoli v Ljubljani, diplomiral pa na oddelku za operno petje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Miran Žitko je bil zborovodja devetim različnim pevskim 
sestavom, razgibana pa je tudi njegova pevska pot: kot profesionalni teno-
rist je pel v Slovenskem komornem zboru, današnjem Zboru Slovenske 
filharmonije, nastopal je z orkestroma Slovenske vojske in RTV Ljubljana, 
mednarodnim mladinskim simfoničnim orkestrom in drugimi, kot tenorist 
je sodeloval s Komornim zborom Ave Ljubljana na turneji po ZDA, na-
stopal je tudi v operah … Vedno pa je našel tudi čas za petje v Mešanem 
pevskem zboru Postojna. Kot učitelj klavirja, nauka o glasbi in petja je na 
glasbenih šolah v Postojni, Ajdovščini in Cerknici navduševal za glasbo 
tudi mladino. Nato je dobil priložnost, da kot občinski koordinator za kul-
turo aktivno oblikuje kulturni utrip na Postojnskem. Pri snovanju posame-
znih dogodkov in festivalov vključuje tako domače amaterske skupine in 
umetnike kot priznane izvajalce iz zamejstva in tujine. »S svojim glasom in 
z zborovodstvom je pripomogel k prepoznavnosti občine in gradil kultur-
ne mostove med domačim krajem ter društvi in skupinami iz drugih občin 
naše domovine, zamejstva in tujine,« so zapisali v utemeljitvi. Mirana Žitka 
predstavljamo tudi v rubriki Na obisku na 13. strani našega časopisa.

Besedilo: Ester Fidel; fotografije: Foto Atelje Postojna.

članica Društva ljubiteljev gradu Snežnik, pa je doživeto predstavi-
la tridnevni poletni festival Plavajoči grad. Odvija se na gradu Snežnik, 
v njegovi neposredni okolici in bližnjih vaseh, številne obiskovalce pa 
navdušuje z bogatim, predvsem glasbenim programom. Spregovorila 
je o pomenu festivala za lokalno prebivalstvo, o njegovi odmevnosti, 
obiskanosti in nenazadnje zahtevnosti v smislu organizacije. Praznično 
dogajanje je sklenil nastop glasbene skupine Pot na Sirij.

V ponedeljek, 12. februarja pa je Notranjski muzej gostil regionalno 
srečanje Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kultur-
ne dediščine. Ta vseevropski projekt in njegovo letošnjo temo – Naša 
dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost, je po pozdravnih nagovo-

rih župana Igorja Marentiča in direktorice Zavoda Znanje Postojna 
Vladimire Krese predstavila Nataša Gorenc, koordinatorica DEKD 
na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Namen pro-
jekta je spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne in naravne 
dediščine ter ji predstaviti idejo o skupni kulturni dediščini, bogastvu 
in kulturni raznolikosti Evrope. V nadaljevanju smo lahko prisluhnili 
zanimivim predavanjem, v katerih so predavateljice izpostavile po-
samezne napore za ohranitev dediščine, opozorile tudi na neuspe-
le poskuse varstva in spregovorile o posameznih dogodkih v okviru 
DEKD.

Alenka Čuk

Vilharjevo priznanje je Miranu Žitku podelil župan Igor Marentič.

Srečanje in pogovorni večer z Mar-
janom Mančkom ob njegovi 70-le-
tnici je obkrožala slikovita razstava 
nekaterih originalnih risb, ilustracij 
in stripov iz različnih izdaj, žanrov, 
tematik in obdobij. Že na začet-
ku smo izvedeli zanimivost, da je 
pred 45 leti, ko je služil vojaščino 
ravno v Postojni, pravzaprav prvič 
samostojno razstavljal v tedanjem 
Domu JLA, ki je vrsto let skrbel za 
živahen kulturni utrip v Postojni. 
Sicer pa je že kot študent objavljal 
svoje karikature v časopisu Pavliha 
in drugem revijalnem tisku. 

V njegovem domala polstoletnem 
bogatem ustvarjalnem obdobju je 
nastal obširen opus najrazličnejših 
del, ki so jih za svoje vzele mnoge 
generacije – med drugim številne 

ilustracije za otroške knjige, kot so 
Mojca Pokrajculja, Pedenjped, Zla-
ta ribica, Peter Klepec, Kozlovska 
sodba v Višnji Gori ali Kraljična na 
zrnu graha, in stripov, kot so slovi-
ti Hribci, Modri medvedek, Cufek, 
legenda Zmaj v Postojnski jami in 
nepozabna TV lutka Radovedni 
Taček. 

Manček je sicer po rodu Novome-
ščan, vendar je že dolgo doma, kot 
pravi, iz »Hribov« (od tod tudi nav-
dih za odmevne stripe in risanke 
o slovitih Hribcih) nad Cerknico, 
iz vasi Selšček, kjer se je rodil tudi 
znameniti slikar Maksim Gaspa-
ri. Manček je ilustriral več kot 200 
knjig (od teh 30 avtorskih), ustva-
ril 5 likovnih zasnov za lutkovne 
predstave in 10 kratkih animiranih 

filmov. Za svoja dela je prejel več 
priznanj doma in v svetu. Njegove 
karikature sta objavili dve evrop-
ski antologiji risanega humorja in 
satire. Za ilustracije je prejel med 
drugim Levstikovo nagrado za ži-
vljenjsko delo (2007), nominacijo 
za Andersenovo nagrado (2016) 
in nagrado Hinka Smrekarja za 
življenjsko delo (2016) – najvišje 
slovensko priznanje na področju 
ilustracije. 

Iz Mančkovih ilustracij in njegovih 
značilnih likov veje veliko pozitiv-
nega, kot so igrivost, duhovitost, 
hudomušnost, satira in preprosta, 
a sporočilno močno izrazna risba, 
ki na mah privlači pogled in osvoji 
tako mladež kot odrasle. Kmalu bo 
izšla tudi obširna antologija, ki bo 
zrcalila Mančkov izjemen opus. 

Besedilo: Polona Škodič; fotografija: 
Valter Leban.

Kulturni praznik in osebni jubilej Marjana Mančka smo v Postojni 
obeležili s pogovornim večerom in z razstavo Malce Mančka 17
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Pionirji (U15) so po odigranem drugem delu v 
1. skl ponovno padli v 2. skl, kjer bodo poskušali 
doseči čim boljšo uvrstitev.

OpravičilO 
V januarski številki Postojnskega prepiha 
smo pomotoma objavili članek o košarki iz 
januarja 2017 namesto januarja 2018. Pravi 
članek objavljamo v nadaljevanju in se za 
neljubo napako vsem prizadetim iskreno 
opravičujemo.

Odlične predstave postojnskih 
košarkarjev

V letošnji sezoni so odlične predstave zaščitni 
znak postojnskih košarkarjev. V 3. skl zahod še 
naprej prepričljivo vodijo, saj so ob desetih zma-
gah zabeležili en sam poraz. 

V derbiju so gladko odpravili Pivko Perutninar-
stvo – razlika je znašala kar 20 točk; svoj prvi in 
edini poraz pa so doživeli na gostovanju v Tol-
minu (70 : 66). V nadaljevanju sezone bo ekipa 
PVC Nagode Postojna močnejša še za tri košar-
karje. V klub se vrača Lovro Hren (za Postojnča-
ne je igral že prejšnjo sezono), prišla pa sta še 
nov organizator igre Nini Gabrijel (v lanski sezoni 
je branil barve Grosuplja, letos pa igral za LTH 
Casting iz Škofje Loke) in David Vac – še v lanski 
sezoni košarkar Portoroža. Vsi trije so debitirali 
na domači tekmi proti Novi Gorici in pomagali 
postojnskemu klubu do nove zmage. Do konca 
prvega dela so ostali še trije krogi. Naši košar-
karji so se v domači dvorani 27. januarja ob 19. 
uri najprej pomerili z ekipo Hidrie, 3. februarja 
sledi gostovanje v Ajdovščini, zaključek prvega 
dela pa bo 9. februarja, ko se bodo postojnski 
košarkarji pomerili z ekipo Globusa.

šport

KOšarKa

Postojnski košarkarji so po odlično odigranem 
prvem delu v 3. slovenski košarkarski ligi v svoji 
skupini zasedli prepričljivo prvo mesto, saj so 
v štirinajstih odigranih tekmah zabeležili vsega 
en poraz! Sedaj bodo v drugem delu igrali v 
ligi za prvaka in se potegovali za uvrstitev v 
2. skl. 

Žal je Postojnčane edini poraz proti ekipi Tolmi-
na drago stal, saj se je v ligo za prvaka uvrstil 
tudi Tolmin, medsebojni rezultati pa se prenaša-
jo v nadaljnje tekmovanje. Postojna tako začenja 
boj za 2. skl z vknjiženo zmago in s porazom. V 
ligi za prvaka bo sodelovalo šest ekip: poleg po-
stojnske in Tolmina še Slovan iz Ljubljane, Troti 
iz Novega mesta, Calcit iz Kamnika in ekipa Hra-
stnika. Najboljše izhodišče imajo Troti, saj so kot 
edini prinesli v zgornji del dve zmagi. Naši ko-
šarkarji pa so se okrepili še z enim povratnikom, 
in sicer Matejem Podgornikom Milosavljevičem. 
Zaigral bo lahko že 3. marca na uvodni tekmi v 
Kamniku pri Calcitu. Že teden dni kasneje sle-
di prva domača tekma proti ekipi Troti, še ena 
domača tekma pa bo 17. marca proti nekdanje-
mu prvoligašu, ekipi Slovana. Sledi gostovanje v 
Hrastniku, kamor se postojnski košarkarji odpra-
vljajo 24. marca. 

Mladinci (U19) so v skupini CZ s petimi zmagami 
in prav toliko porazi trenutno na šestem mestu.

Kadeti (U17) so končali drugi del v svoji skupini 
med šestimi ekipami na četrtem mestu, v tretjem 
delu pa zasedajo v skupini B2Z prvo mesto.

Pevski zbor Carthage Choir je v sklopu evropske turneje nastopil 
tudi v Postojni.

kultura

Mladinci U19, ki nastopajo v 2. skl, še naprej ni-
zajo dobre rezultate, saj imajo v drugem delu v 
skupini CZ ob štirih zmagah tri poraze.

Kadeti U17 merijo moči v drugem delu prven-
stva v skupini B3. V njej so dosegli štiri zmage, 
ob tem pa imajo prav toliko porazov.

Pionirji U15 nadaljujejo z nastopi v 1. skl, kamor 
so se prebili iz 2. skl. V skupini B6 imajo po sed-
mih odigranih tekmah štiri zmage in tri poraze.

Boštjan Blaško 

lOKOstrelstvO

Desetega februarja so se na absolutnem dvo-
ranskem državnem prvenstvu v lokostrelstvu 
zbrali najboljši slovenski lokostrelci. Barve po-
stojnskega MINSa je odlično zastopalo kar deset 
tekmovalcev, najbolje pa Rok Bizjak – v katego-
riji ukrivljeni lok je osvojil naslov absolutnega dr-
žavnega prvaka. 

Nik Bizjak in Matic Jager sta zasedla sedmo oz. 
osmo mesto, Aljaž Kaluža in Dejan Savić pa se-
demnajsto. Ženski MINSovi tekmovalki sta se 
srečali že v četrtfinalu; tam je Nala Jurca prema-
gala Ivo Rusjan s 6 : 0 in na koncu osvojila četrto 
mesto, Iva pa sedmo. Matej Grad je med člani 
dolgi lok zasedel deveto mesto. Med člani sesta-
vljeni lok je Primož Mekina osvojil sedemnajsto 
mesto. V ekipnem tekmovanju je imel MINS dve 
ekipi. Obe sta osvojili drugo mesto – tako ekipa 
v sestavi Nala Jurca, Iva Rusjan in Nina Hoče-
var kot ekipa v sestavi Rok in Nik Bizjak ter Matic 
Jager.

Konrad Jurca

večnimi zborovskimi uspešnicami. Od leta 1973 do danes je zbor požel 
nešteto uspehov in priznanj; člani so gostovali že na petnajstih evropskih 
turnejah. Na svoji šestnajsti turneji so letos obiskali Madžarsko, Italijo in 
Slovenijo. V Evropo pripotujejo vsaka tri leta.

Tako kot skladbe so raznoliki tudi obrazi nastopajočih. Zbor je svet v ma-
lem, saj je tudi ameriško prebivalstvo skupek ljudi z vseh vetrov zemelj-
ske oble. Zbor se je predstavil z naborom enajstih različnih skladb, med 
katerimi so prevladovala dela novejših avtorjev. Seveda se ni izneveril 
poreklu, in je v repertoar dodal cerkvene duhovne ali gospel skladbe. Po 
eno skladbo sta ločeno odpela moški in ženski del zbora in tako razgi-
bala odrski nastop. Zbor že deseto leto uspešno vodi dirigent Eduardo 
Garcia-Novelli, njihov uspeh in kakovostno delo pa med drugim potr-
juje podatek, da so v zadnjih petih letih že dvakrat napolnili znameniti 
Carnegie Hall v New Yorku.

Na zaključku koncerta se je zborovodja dr. Eduardo Garcia-Novelli v do-
kaj brezhibno prebrani slovenščini zahvalil poslušalcem za obisk, pohva-
lil lepote tako naše dežele kot obiskane Postojnske jame in dodal, da 
nas imajo radi – tako radi, da je celo njihov predsednik izbral eno izmed 
naših lepotic za svojo nevesto. V imenu soorganizatorja TD Postojna se 
je dirigentu s spominskim darilom zahvalil predsednik društva Srečko 
Šajn.

V sklopu evropske turneje je zbor razveseljeval poslušalce v cerkvah in dvo-
ranah Budimpešte, Padove, Benetk, Rima, Kranja, Ljubljane, Kopra in Postoj-
ne. Srčni aplavz po končanem koncertu v dvorani Alojza Srebotnjaka pa na 
obrazih 47 članov pevskega kolektiva ni mogel zakriti razočaranja nad skro-
mnim številom sicer navdušenih obiskovalcev, katerih seštevek ni dosegel 
polovice zborovske zasedbe.

Besedilo in fotografija: Marino Samsa.

Obisk pevcev iz ZDA

Letos poteka že 20. mednarodni glasbeni festival mladih, Postojna 2018. 
Organizator Turistično društvo Postojna, ki obeležuje letos 135. obletnico 
ustanovitve, je v sodelovanju z Glasbeno šolo Postojna (GŠ) organiziralo 
koncert pevskega zbora Carthage Choir iz Kenoshe, mesta v ameriški zve-
zni državi Wisconsin (nekako na sredi poti med Chicagom in Milwaukee-
jem), ležečega ob Michiganskem jezeru.

Koncert se je odvil v nedeljo, 21. januarja, v GŠ Postojna, v dvorani Alojza 
Srebotnjaka. Za Mešani pevski zbor Carthage Choir je bila kar nekoliko 
premajhna, saj je 47 pevk in pevcev zasedlo celoten oder. Zbor Carthage 
College A Capella Choir je bil ustanovljen leta 1927, in praznuje letos svoj 
91. rojstni dan. Njihov repertoar je sprva zajemal zgolj cerkveno gospel 
glasbo, danes pa skupina razvaja občinstvo tudi z drugačnimi zvrstmi in 
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Curling

Podjetje Studio Proteus je v sodelovanju s Cur-
ling Zvezo Slovenije 25. januarja organiziralo 
2. dobrodelni odprti turnir Postojne v curlingu. 
Med 14 prijavljenimi ekipami je bila najboljša 
ekipa lokala Time out pred ekipo Lokalno po-
speševalnega centra Pivka in gasilci Prostovolj-
nega gasilskega društva Postojna. Sredstva iz 
prijavnine bodo organizatorji namenili Lions 
Clubu Proteus Postojna.

»Ljudi, ki potrebujejo pomoč, je več, kot si 
predstavljamo, je povedal Miran Gaspari, pred-
sednik postojnskih Lionsov, in se zahvalil tako 
sodelujočim kot organizatorju Ernestu Zakariji, 
direktorju Studia Proteus, za plemenit namen. Z 
zbranim denarjem bodo pomagali dvema so-
cialno ogroženima družinama in mladoletniku, 
pri izbiri pa jim bo pomagal Center za socialno 
delo Postojna.

namizni tenis

Veteranska namiznoteniška sezona 2017/18 se 
je prevesila v drugo polovico. Štirje postojnski 
veterani – Iztok Nadoh, Ivan Kenič, Darjo Ber-
goč in Stane Glažar ter veteranka Jasna Šebja-
nič Pupis se redno udeležujejo različnih turnir-
jev po vsej Sloveniji. Obenem nastopajo tudi 
na turnirjih za tako imenovano računalniško 
lestvico. V prihodnjih dneh se bo ekipa Postoj-
ne vključila še v spomladanski del Primorske re-
kreativne B lige in branila lansko prvo mesto.

Postojnčani so doslej nastopili na memorial-
nem turnirju v Vipavi in osvojili drugo mesto, 
na odprtem prvenstvu Kopra so bili četrti, v 
Voklem pa niso dosegli odmevnega rezultata. 
Jasna Šebjanič Pupis (ena najboljših veterank v 
državi) je zmagala v Murski Soboti ter bila druga 
v Ljutomeru in Velikih Laščah, kjer je zmagala 
še v igri dvojic. Na Dolenjskem se je z delitvijo 
3.-4. mesta izkazal še Stane Glažar.

Turnirji za računalniško lestvico so v polnem 
teku. Doslej so potekali že v petih slovenskih 
mestih - Ljutomeru, Kidričevem, Zagorju ob 
Savi, Trbovljah in dva na Ravnah na Koroškem. 
Odlično igro prikazuje Šebjanič Pupisova: v po-
samični konkurenci je dvakrat zmagala in bila 
trikrat druga, v paru (Lapanja) pa je dosegla 
zmago in trikrat drugo mesto. Z delitvijo 3.-4. 

šport mesta se lahko pohvalijo dvakrat Ivan Kenič, 
enkrat Darjo Bergoč in dvakrat dvojica Kenič – 
Glažar.

strelstvO

Na mednarodni tekmi v streljanju z zračnim 
orožjem v Trzinu so nastopili strelci in strelke iz 
osmih držav. Med 11 ekipami starejših deklic je 
ekipa SD Postojna zasedla drugo mesto.

Posamično so bile Lena Bola Ujčič šesta, Špe-
la Pišljar sedma in Minea Brecelj osma. Med 
mladinci se je odlikoval Aljaž Kerlatec, saj je z 
zračno puško v mešanih parih (Amadea Urbas) 
pristal na 15. mestu. Članica Denis Bola Ujčič 
je z zračno pištolo enkrat zmagala in enkrat 
osvojila drugo mesto. V mešanem paru (Bevk) 
je bila tretja. Pri članicah z zračno puško sta 
bili Živa Muhič enajsta in Ajda Kerlatec sedem-
najsta.

V Trbovljah je potekal 5. turnir v državnih ligah 
v streljanju z zračnim orožjem. Na njem so bili 
uspešni tudi Postojnčani.

V kategoriji starejše deklice je bila najboljša po-
stojnska ekipa, v tekmovanju posameznic pa 
so se izkazale Minea Brecelj, uvrščena na peto 
mesto, Špela Pišljar na enajsto in Lena Bola Uj-
čič na trinajsto. V 1. A državni ligi – streljanje z 
zračno standard puško, je zmagala ljubljanska 
Olimpija, takoj za njo se je uvrstilo SD Postoj-
na. Med posameznicami so bile Ajda Kerlatec 
četrta, Živa Muhič dvanajsta in Natalija Otoni-
čar petnajsta. V 1. B državni ligi je šesto mesto 
osvojilo SD Postojna, posamezno je bila Denis 
Bola Ujčič najboljša, izkazala sta se še Miha Ja-
pelj in Jadran Zadnik.

Strelsko društvo Postojna (s svojim streliščem 
domuje na Tržaški ulici 36) vabi vse ljubitelje 
streljanja na ogled regijskega prvenstva 3. in 
4. marca na obnovljenem strelišču z elektron-
skimi tarčami.

Kegljanje

Ligaška tekmovanja, ki potekajo pod okriljem 
KZS, se počasi približujejo končnemu razpletu, 
saj so za tri postojnske ekipe preostali le še štirje 
krogi.

Po zimskem premoru so predvsem kegljači v 
1. A ligi odlično nadaljevali tekmovanje. Odme-
vala je zmaga v derbiju s Cerknico, ko so Po-
stojnčani postavili še nov klubski ekipni rekord. 
Ta sedaj znaša 3658 podrtih kegljev (povprečje 
več kot 600 kegljev). Na tekmi sta posebej ble-
stela trener in igralec Denis Čenanović (656) in 
Žiga Požar (647). Trenutno so kegljači uvrščeni 
na šesto mesto in imajo 12 točk (šest zmag in 
osem porazov). Do konca prvenstva bodo igrali 
doma še z Ljubeljem in Calcitom, gostovali pa 
pri Triglavu in Konjicah.

Kegljavke so derbi v Cerknici za tri keglje ne-
srečno izgubile, doma pa zanesljivo odpravile 
Litijo. Trenutno so z 11 točkami na sedmem 
mestu (pet zmag, remi in 8 porazov). Pred do-
mačimi gledalci se bodo pomerile še z Ljube-
ljem in s Kamnikom, gostovale pa pri Triglavu 
in Adrii.

Druga moška ekipa Proteus II tekmuje v 2. 
slovenski ligi - zahodna skupina in je s šestimi 
točkami šele deveta. Za obstanek v ligi bo mo-
rala na dveh domačih tekmah ter na dveh go-
stujočih pokazati bistveno več želje in znanja.

nOgOmet

S pripravami na spomladanski del sezone v Pri-
morski članski nogometni ligi so konec januarja 
pričeli tudi nogometaši NK Postojna in so tre-
nutno na sedmem mestu.

Najprej so na zunanjih igriščih opravili (kolikor 
jim je omogočala muhasta zima) kondicijske 
priprave, sedaj pa naj bi sledile pripravljalne 
tekme. Prva letošnja uradna tekma naj bi bila 
zaostala tekma 9. jesenskega kroga in naj bi jo 
odigrali 1. marca v gosteh proti NK Rakek. Zara-
di vremena pa je termin še vprašljiv. 

Pred pričetkom priprav je trener Veljko Mora-
vac povedal: »V klub sta prišla dva novinca – 
napadalec in vezni igralec – oba nam bosta v 
veliko pomoč. Trenutno imamo v ekipi 16 igral-
cev, večina med njimi je pozimi nastopala za 
razne male nogometne ekipe. Precej suhe vad-
be smo zaradi neugodnih vremenskih razmer, 
predvsem snega, opravili tudi v postojnski stari 
športni dvorani. Upamo, da se bomo za spo-
mladanski del dobro pripravili. Na njem se želi-
mo ob koncu uvrstiti med najboljšo peterico.«

Balinanje

Ekipno državno prvenstvo oziroma tekmova-
nje v Super balinarski ligi se nezadržno pribli-
žuje zaključku. Žal je ekipa Postojnske jame še 
vedno povsem na začelju lestvice, edina brez 
osvojene točke.

Najbrž se dokaj izkušena ekipa poslavlja od 
družbe najboljših slovenskih balinarskih ekip, 
česar pred pričetkom sezone ni nihče priča-
koval. V minulih krogih je ekipa, ki domuje v 
Zeleni balinarski dvorani, klonila proti Agroche-
mu, Zabičam in Skali. Do konca prvenstva so 
preostali še trije krogi in tekme proti Trati, Aikei 
Anteni in Hrastu .

Do konca rednega dela Zimske trim lige 
2017/18 preostajata le še dva kroga. Trenutno je 
na vrhu lestvice Kamnoseštvo Klančar s 13 toč-
kami, na drugem mestu je ekipa Sovič Postojna 
z 12., na tretjem pa ekipa Bar Bora z 8.

tarOK

Na letošnjem tretjem turnirju za posamično 
državno prvenstvo je v Rogatcu nastopilo 129 
igralcev in igralk iz 19 slovenskih klubov. Na-
stopila je tudi četverica postojnskih igralcev – 
najboljša sta bila Bojan Humar na 12. in Simon 
Nabergoj na 50. mestu.

Aktualni državni prvak za leto 2017 Alojz Markič 
in Henrik Semenič sta pristala v spodnji polovici 
lestvice. V trenutni skupni razvrstitvi sta igralca 
Epica iz Postojne uvrščena tik pod vrhom, Alojz 
Markič je peti, mesto za njim Bojan Humar, 
ostali pa so precej nižje.

Brane Fatur 

Na turnirju ni vladalo le tekmovalno vzdušje, 
saj je imel tudi dobrodelno noto.
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Ugodnost za obdobje 24 mesecev: 
Trojček A1 Kombo že za 22,99 €/m

kronika

Pred klicem na 112 
razmislite, ali je ta res nujen!

Brezplačna številka 112 je zagotovo najpomemb-
nejša telefonska številka v Sloveniji, saj jo vsak dan 
zavrti okoli 1400 ljudi – marsikdaj tudi po nepo-
trebnem, ugotavljajo na Upravi za zaščito in reše-
vanje RS. V 13 slovenskih regijskih centrih za obve-
ščanje so lani prejeli dobrih 519.000 klicev, petina 
se je nanašala na nujno medicinsko pomoč. 

Na postojnski izpostavi za zaščito in reševanje so 
dežurni operaterji največkrat dvignili slušalko v 
mesecu avgustu, ko je povečan promet tranzitnih 
gostov in se vname tudi največ požarov v naravi. 
Tako kažejo podatki za zadnje leto, ki so jih ob 11. 
februarju, evropskem dnevu te enotne številke, 
predstavili na novinarski konferenci na postojnski 
izpostavi uprave. 

Kot je poudaril namestnik generalnega direk-
torja uprave Branko Dervodel, operaterji na šte-
vilki 112 že več kot dvajset let posredujejo 24 ur 
na dan pomoč zdravnikov, gasilcev, veterinarjev 
ter gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot. 
Spomnil je, da so regijski centri prejeli največ tele-
fonskih klicev sicer ob vetrolomu lani 12. decem-
bra, ko je bilo prizadeto skoraj celotno območje 
Slovenije. Tega dne so vsi slovenski centri skupaj 
zabeležili 5238 klicev, tudi po 600 na uro. Na kar 
90 odstotkov klicev so se odzvali v manj kot šestih 
sekundah.

Regijski center za obveščanje Postojna je lani 
zabeležil dobrih 41 500 klicev, od tega skoraj 29 
000 dohodnih. V regiji se je zgodilo 74 narav-
nih in 131 drugih (delovnih, športnih itd.) nesreč, 
170 prometnih nesreč, 480 požarov in eksplozij, 
obravnavali so 36 požarov in eksplozij ter 92 nee-
ksplodiranih ubojnih sredstev, 197-krat pa so nu-
dili tehnično pomoč.

Tudi vodja poklicnega jedra pri PGD Postojna 
Darko Muhič je pohvalil delo operaterjev Regij-
skega centra za obveščanje, ki imajo celo direktno 
povezavo s poklicnimi gasilci. Prejšnji predse-
dnik PGD Postojna Boštjan Triler pa je izpostavil 
tudi prednost domačega terena, saj operaterji do-
bro poznajo regijo, nekateri so celo prostovoljni 
gasilci ali jamarski reševalci. 

Kot ugotavljajo na upravi za zaščito in reševanje, 
številko 112 ljudje dobro poznajo, vendar jo (tudi 
zato) pokličejo včasih tudi, ko ni treba. »Najbolj 
pogosti so klici ob izpadih elektrike in iztekanju 
vode v stanovanjih ter takrat, ko ljudje potrebujejo 
zdravnika, veliko pa je tudi precej bolj banalnih,« 
ugotavlja sodelavec uprave mag. Marko Lovše. 

Centri za obveščanje ne izdajajo zdravniških 
napotnic, ne dovažajo hrane, ne opravljajo taksi 
službe ali poštnih storitev, ne rešujejo zaparkira-
nih avtomobilov, niso ključavničarji in ne poznajo 
stanja na vašem bančnem računu, zato na Upravi 
za zaščito in reševanje, kjer jih tovrstna vsebina 
klicev ne preseneča več, še enkrat opozarjajo. 
»Ljudje smo postali razvajeni, nekateri celo priča-
kujejo, da jim bomo skidali sneg z dvorišča,« se 
čudi Peter Pavkovič iz postojnskega Regijske-

ga centra za obveščanje. Poleg vodje Alberta 
Trobca je zaposlenih še 9 dežurnih operaterjev. 

Taki klici ovirajo delo dežurnih operaterjev, ki se 
vsak dan odzivajo na klice v sili, poleg tega pa 
kradejo dragocene minute, pomembne v nujnih 
primerih, kot so na primer prometne ali ekološke 
nesreče. Zato na upravi opozarjajo, da pred kli-
cem na 112 razmislite, ali je vaš klic zares nujen. 
Tako bodo pomoč hitreje dobili tisti, ki jo resnično 
potrebujejo. 

Sicer je bilo leta 2017 v Sloveniji 18.637 različnih 
dogodkov, v katerih so 26.610-krat posredovale 
sile za zaščito, reševanje in pomoč. Med njimi so 
največkrat aktivirali gasilske enote, in sicer skoraj 
26.000-krat, 644-krat gorske reševalce, 494-krat 
enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi, 100-krat pa enote z reševalnimi psi.

Besedilo in fotografija: Mateja Jordan.

Dežurni operater RC za obveščanje Postojna 
Peter Pavkovič.
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vodnik dogajanja v obcini Postojna

Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva. 
Dodatne informacije vam nudimo na Občini Postojna. Priporočamo, da program prireditev 

spremljate na www.postojna.si.

 z četrtek, 1.3., 18.00

Projekcija filma Ime rože 
Mladinski center Postojna

 z četrtek, 1.3., 18.00

Drago Kolenc ... 
gostuje v zgodovinsko-tematskem večeru Dvorec Ravne - zgodba, ki raste.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna Enota Pivka

 z petek, 2.3., 17.00

Uvodno srečanje usposabljanja za mlade Združimo se!
Mladinski center Postojna

 z sreda, 7.3., 19.00

Javni nastop učencev Glasbene šole Postojna ...
z glasbo slovenskih skladateljev. Glasbena šola Postojna  

 z četrtek, 8.3., 18.00

Projekcija filma Orlando 
Mladinski center Postojna

 z petek, 9.3., 19.00

Razstava ilustracij Manuele Subotić 
Manuela Subotić je osmošolka iz Postojne. Za risanje so jo spodbudili risani junaki Di-
sneyjevih animiranih filmov. 

Mladinski center Postojna

 z petek, 9.3., 19.00

S pesmijo in plesom počastimo mesec kulture in dan žena 
Nastopajo: KDFS TORBARJI Postojna, MoPZ Pivka, ŽePZ ROŽE Nova Gorica, VS SLAVNA

Kulturni dom Slavina

 z sreda, 14.3., 18.00

Srečanje pihalnih orkestrov ... 
GŠ Sežana in GŠ Postojna. 

Glasbena šola Postojna

 z sreda, 14.3., 18.00

Pripovedovalski večer za odrasle ...
... Če neb´ videli, neb´ verjeli. Pripovedujejo: Helena Kuhar, Anja Kocman, Lea Lukan, 
Angela Klančar, Gregor Pirnaver, Maša Budič.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna  

 z petek, 16.3., 21.00

Rock koncert Zmelkoow
Mladinski center Postojna

 z sobota, 17.3., 10.00

Konvencija o japonski pop kulturi Tama-go
Mladinski center Postojna

 z sobota, 17.3., 9.30-13.00

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna v sodelovanju z Zvezo klubov 
zdravljenih alkoholikov Slovenije ob vseslovenski akciji ...
... 40 dni brez alkohola organizira za širšo javnost brezplačno predavanje v sedmih sklopih.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna

F
e

b
ru

a
r 

2
0

1
8

IZ
 O

B
Č

IN
SK

E
 H

IŠ
E

22



vodnik dogajanja v obcini Postojna

Pridržujemo si pravico do spremembe programa zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva. 
Dodatne informacije vam nudimo na Občini Postojna. Priporočamo, da program prireditev 

spremljate na www.postojna.si.

 z četrtek, 1.3., 18.00

Projekcija filma Ime rože 
Mladinski center Postojna

 z četrtek, 1.3., 18.00

Drago Kolenc ... 
gostuje v zgodovinsko-tematskem večeru Dvorec Ravne - zgodba, ki raste.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna Enota Pivka

 z petek, 2.3., 17.00

Uvodno srečanje usposabljanja za mlade Združimo se!
Mladinski center Postojna

 z sreda, 7.3., 19.00

Javni nastop učencev Glasbene šole Postojna ...
z glasbo slovenskih skladateljev. Glasbena šola Postojna  

 z četrtek, 8.3., 18.00

Projekcija filma Orlando 
Mladinski center Postojna

 z petek, 9.3., 19.00

Razstava ilustracij Manuele Subotić 
Manuela Subotić je osmošolka iz Postojne. Za risanje so jo spodbudili risani junaki Di-
sneyjevih animiranih filmov. 

Mladinski center Postojna

 z petek, 9.3., 19.00

S pesmijo in plesom počastimo mesec kulture in dan žena 
Nastopajo: KDFS TORBARJI Postojna, MoPZ Pivka, ŽePZ ROŽE Nova Gorica, VS SLAVNA

Kulturni dom Slavina

 z sreda, 14.3., 18.00

Srečanje pihalnih orkestrov ... 
GŠ Sežana in GŠ Postojna. 

Glasbena šola Postojna

 z sreda, 14.3., 18.00

Pripovedovalski večer za odrasle ...
... Če neb´ videli, neb´ verjeli. Pripovedujejo: Helena Kuhar, Anja Kocman, Lea Lukan, 
Angela Klančar, Gregor Pirnaver, Maša Budič.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna  

 z petek, 16.3., 21.00

Rock koncert Zmelkoow
Mladinski center Postojna

 z sobota, 17.3., 10.00

Konvencija o japonski pop kulturi Tama-go
Mladinski center Postojna

 z sobota, 17.3., 9.30-13.00

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna v sodelovanju z Zvezo klubov 
zdravljenih alkoholikov Slovenije ob vseslovenski akciji ...
... 40 dni brez alkohola organizira za širšo javnost brezplačno predavanje v sedmih sklopih.

Knjižnica Bena Zupančiča Postojna MA
REC        

Filmarija

Zverinice iz gozda Hokipoki
Animirani film, sinhronizirano.

 Kulturni dom Postojna
Vstopnina: 3 EUR 

Društvo za otroke sveta
Predstavitev potopisnega značaja s
predstavitvijo društva za otroke sveta
in programov botrstvo.
Točka Moči

Predavanje umetnost 
pospravljanja. 
Udeležba brezplačna. Prijava na 
tocka.moci@zavod-znanje.si. 
Vodi Jana Pavlovič.
Točka Moči

01

04

15

16

22

02

DAN OBČINE BLOKE: 
Matej Pakiž, Beli krog življenja - 
bloško smučanje kot največja 
etnografska posebnost
Notranjski muzej Postojna

Vzgoja lastnih sadik
  Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si. 

Točka Moči 

Brezplačni vstop za občane
Notranjski muzej Postojna

17.30

16.00

Delavnica kripto valut
Prijava na tocka.moci@zavod-znanje.si. 
Udeležba je brezplačna.
Točka Moči 

18.00

18.00

10.00

16.00

18.00

cel dan

03
49. Revija pevskih zborov
Primorska poje
Vstop prost!
Kulturni dom Postojna 

Predstavitev DOS 2018
Vstop prost!
Kulturni dom Postojna 

20:00

Individualno računalniško 
opismenjevanje 
Vsak torek torek in 
četrtek ob 14.00

Za tiste, ki se niste še nikoli srečali 
z računualnikom in tiste bolj 
zahtevne. Udeležba brezplačna
Točka moči 

Ura prostega plesa
Vsak petek ob 17.00

Free dance z Dunjo Močnik. 
Vabljeni na plesno urico, kjer se 
bom skupaj sprostili in zabavali. 
Udeležba brezplačna
Točka moči

09

13

18.00

08
18.00

16.30

Letni koncert MePZ Burja
Društvo upokojencev Postojna z gosti
Vstop prost!
Kulturni dom Postojna

19.30

16.00

Cel dan

23
9.00

in
10.00

24

17:00

26

MESEC Z
ZAVODOM
ZNANJE 

Moj Kino
Kulturni dom Postojna

Programiraj um za uspeh
Delavnico bodi Kim Brce. Prijave 
sprejemamo na
tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka Moči 

19.30 Živalska farma
Kulturni dom Postojna

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

Obrezovanje vrtnic
Delavnico izvaja Robert Rogič. 
Točka Moči 

14

13

NPK Računovodja

140 -urna priprava na preverjanje in
potrjevanje NPK računovodja
Prijave sprejemamo do: 15.3.2018
Ljudska univerza Postojna

Več informacij na www.zavod-znanje.si

Izdelovanje velikonočnih voščilnic
Delavnico bo vodila ga. Nadja Rodica
Prijave sprejemamo do 12.3.2018
Ljudska univerza Postojna

19.30 Ansambel Modrijani
Kulturni dom Postojna

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

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

Velikonočna namizna dekoracija
Izdelovanje velikonočne namizne 
dekoracije z Melito Jurca.
Cena delavnice: 8 EUR
Prijave sprejemamo do: 22.3.2018.
Ljudska univerza Postojna

Slovenski orkester klarinetov
Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja
Vstopnina: 10 EUR. 
Kulturni dom Postojna
Vstopnice v predprodaji dobite v TIC 
Galeriji in  na blagajni Kulturnega doma
Postojna, uro pred predstavo.

Območno srečanje otroških
gledaliških skupin
Vstop prost!
Kulturni dom Postojna
 

19.30

27

Čuk na palici
Kulturni dom Postojna

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

17.30

Obrezovanje sadnega drevja
Delavnico vodi Robert Rogič. 
Prijave sprejemamo na 
tocka.moci@zavod-znanje.si
Točka Moči

23
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dobrodelnost

Pol leta brezplačne zobne ambulante
Pro bono zobna ambulanta deluje zdaj že pol leta. V tem času jo je 
obiskalo 40 ljudi, ki jih je zobozdravstveno celostno oskrbel vodja 
in tudi pobudnik ambulante zobozdravnik Želimir Božič. Še enkrat 
se je zahvalil za podporo tako občine kot tudi vseh donatorjev, ki so 
omogočili, da lahko brezplačno opravlja svoje poslanstvo.

Na fotografiji, ki je nastala ob otvoritvi, z leve: Patricija Može, direktorica 
Centra za socialno delo Postojna, Tereza Novak, direktorica Slovenske fi-
lantropije, dr. Aleksander Doplihar, ustanovitelj prve pro bono ambulante 
splošne medicine v Sloveniji, dr. Anica Mikuž Kos, predsednica Sloven-
ske filantropije, Robert Smrdelj, župan občine Pivka, Igor Marentič, župan 
občine Postojna, in dr. Želimir Božič, zobozdravnik, ki brezplačno zobno 
ambulanto izvaja).

V zadnje pol leta je tako Božič, če 
upoštevamo minimalne cene zo-
bozdravstvenih storitev, opravil za 
13.500 evrov del, ki so jih zagota-
vljale tako Občini Postojna in Pivka, 
kot tudi klub študentov obeh občin 
(1.345,92 evra) in Lions klub Postoj-
na, ki je prispeval 1.500 evrov. Pri 
tem pa je finančno sodelovala tudi 
ambulanta sama, in sicer so za ma-
terial ter servise opreme v tem ob-
dobju porabili približno 1.900 evrov.

Spomnimo se, da smo sredi junija 
lansko leto v Matenji vasi odprli pro 
bono zobno ambulanto, ki jo vodi in 
izvajal Želimir Božič, dr. dent. med. 
»Najbolj bom vesel, ko jo bom lah-

ko zaprl, ko ne bo več nikogar, ki bi 
potreboval naše storitve zaradi so-
cialnega stanja,« je ob otvoritvi po-
vedal naš dolgoletni zobozdravnik, 
zdaj sicer že v pokoju. V brezplačni 
(pro bono) zobni ambulanti, ki jo 
podpirata obe občini – Postojna in 
Pivka, Slovenska filantropija in Cen-
ter za socialno delo Postojna, so 
vrata odprta občanom obeh občin, 
ki ne zmorejo financirati osnovnih 
zobozdravstvenih storitev ter pro-
silcem za mednarodno zaščito in 
migrantom z dodeljenim statusom 
mednarodne zaščite, ki živijo v Slo-
veniji, zagotovo pa tudi drugi, ki 
potrebujejo pomoč, ne bodo ostali 
brez pomoči.

OBVESTILO - razpis za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja

Občina Postojna bo v prvem tednu meseca marca na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Postojna v letu 2018.

Vlagatelji bodo vloge lahko oddali v treh rokih: do vključno 30. marca 
2018 oziroma do vključno 29. junija 2018 oziroma do vključno 

22. septembra 2018.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali 

dvignejo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

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

Združeni za dober namen

Lions klub Proteus Postojna v letošnjem letu obeležuje triindvajse-
tletnico svojega obstoja, kar ga uvršča med najstarejše Lions klube 
v Sloveniji. Temeljno poslanstvo kluba je izvajanje različnih pro-
gramov in aktivnosti, namenjenih organiziranemu dajanju huma-
nitarne pomoči vsem, ki so je potrebni. Pri prepoznavanju potreb v 
okolju, v katerem deluje, klub sodeluje s Centrom za socialno delo 
Postojna in območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, kar zago-
tavlja garancijo, da gre pomoč vedno v prave roke.

Lions klub Pro-
teus Postojna je 
tudi v letošnjem 
lionističnem letu 
organiziral šte-
vilne dobrodelne 
aktivnosti. Tako 

je v novembru v sodelovanju z Za-
vodom Znanje Postojna v postojnski 
kulturni hram pripeljal nagrajeno 
komedijo Cucki. Izkupiček pobranih 
vstopnin je klub doniral pro bono 
zobni ambulanti Želimirja Božiča 
iz Matenje vasi pri Postojni, ki so-
cialno ogroženim kot prva takšna 
v Sloveniji zagotavlja brezplačne 
zobozdravstvene storitve. V sode-
lovanju s podjetjem Hofer je klub 
postavil dva avtomatska eksterna 
defibrilatorja (AED), in sicer ob Ho-
ferjevima poslovalnicama v Postoj-
ni in Cerknici. Sam dogodek so s 
predstavitvijo pravilnega oživljanja 
koristno popestrili tudi predstavni-
ki Območnega združenja Rdečega 
križa Postojna-Pivka in Cerknica. 
Kljub nizkim temperaturam je bilo 
delovanje kluba aktivno in športno 
obarvano tudi v januarskih dneh, ko 
se je na postojnskem drsališču zgo-
dil že drugi dobrodelni curling tur-
nir, ki ga je v sodelovanju s Curling 
zvezo Slovenije organiziralo lokalno 
podjetje Studio Proteus. Turnirja se 

je udeležilo kar štirinajst ekip, izkupi-
ček prijavnin pa so organizatorji na-
menili prav Lions klubu Proteus Po-
stojna, ki bo donacijo predal dvema 
socialno ogroženima družinama in 
mladoletniku. V februarju pa je klub 
v postojnskih enotah Kraških lekarn 
postavil zbiralnika za odslužena 
očala, ki bodo namenjena tistim, ki 
si jih ne morejo privoščiti, predvsem 
v državah tretjega sveta.

Klub je v letošnjem letu tudi oddal 
vlogo za pridobitev statusa humani-
tarne organizacije, kar mu bo olajša-
lo delovanje, prav tako pa se bo že 
za leto 2018 klubu lahko namenilo 
0,5 odstotka dohodnine, s čimer bo 
klub pridobil dodatna sredstva za 
izboljšanje kakovosti bivanja najšib-
kejšem v lokalnem okolju. Lions klub 
Proteus Postojna je vedno odprt za 
nove člane, zato zainteresirane vabi, 
da se udeležijo kakšnega od rednih 
srečanj, ki potekajo vsak prvi in tretji 
ponedeljek v mesecu v njihovih pro-
storih v Hotelu Kras, in se na ta na-
čin od blizu spoznajo z delovanjem 
kluba. Klub je prepričan, da je v lo-
kalnem okolju mnogo ljudi odprtih 
misli in srca, ki bodo tudi v prihodnje 
podprli njegovo delovanje na takšen 
ali drugačen način.
Ula Tomaduz

Občina Postojna se več let dogovarja za ureditev varnih prehodov 
čez železniško progo. Tako smo se s Slovenskimi železnicami dogo-
voril, da bodo še letos pripravili projektno dokumentacijo ter izvedli 
podhod pod železniško progo na pešpoti, ki poteka prek Ovčjih staj 
proti Koči na Mladiko (Pečna reber). (na fotografiji je zračni posnetek)

Varen prehod čez progo
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dobrodelnost

Pol leta brezplačne zobne ambulante
Pro bono zobna ambulanta deluje zdaj že pol leta. V tem času jo je 
obiskalo 40 ljudi, ki jih je zobozdravstveno celostno oskrbel vodja 
in tudi pobudnik ambulante zobozdravnik Želimir Božič. Še enkrat 
se je zahvalil za podporo tako občine kot tudi vseh donatorjev, ki so 
omogočili, da lahko brezplačno opravlja svoje poslanstvo.

Na fotografiji, ki je nastala ob otvoritvi, z leve: Patricija Može, direktorica 
Centra za socialno delo Postojna, Tereza Novak, direktorica Slovenske fi-
lantropije, dr. Aleksander Doplihar, ustanovitelj prve pro bono ambulante 
splošne medicine v Sloveniji, dr. Anica Mikuž Kos, predsednica Sloven-
ske filantropije, Robert Smrdelj, župan občine Pivka, Igor Marentič, župan 
občine Postojna, in dr. Želimir Božič, zobozdravnik, ki brezplačno zobno 
ambulanto izvaja).

V zadnje pol leta je tako Božič, če 
upoštevamo minimalne cene zo-
bozdravstvenih storitev, opravil za 
13.500 evrov del, ki so jih zagota-
vljale tako Občini Postojna in Pivka, 
kot tudi klub študentov obeh občin 
(1.345,92 evra) in Lions klub Postoj-
na, ki je prispeval 1.500 evrov. Pri 
tem pa je finančno sodelovala tudi 
ambulanta sama, in sicer so za ma-
terial ter servise opreme v tem ob-
dobju porabili približno 1.900 evrov.

Spomnimo se, da smo sredi junija 
lansko leto v Matenji vasi odprli pro 
bono zobno ambulanto, ki jo vodi in 
izvajal Želimir Božič, dr. dent. med. 
»Najbolj bom vesel, ko jo bom lah-

ko zaprl, ko ne bo več nikogar, ki bi 
potreboval naše storitve zaradi so-
cialnega stanja,« je ob otvoritvi po-
vedal naš dolgoletni zobozdravnik, 
zdaj sicer že v pokoju. V brezplačni 
(pro bono) zobni ambulanti, ki jo 
podpirata obe občini – Postojna in 
Pivka, Slovenska filantropija in Cen-
ter za socialno delo Postojna, so 
vrata odprta občanom obeh občin, 
ki ne zmorejo financirati osnovnih 
zobozdravstvenih storitev ter pro-
silcem za mednarodno zaščito in 
migrantom z dodeljenim statusom 
mednarodne zaščite, ki živijo v Slo-
veniji, zagotovo pa tudi drugi, ki 
potrebujejo pomoč, ne bodo ostali 
brez pomoči.

OBVESTILO - razpis za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja

Občina Postojna bo v prvem tednu meseca marca na svoji spletni strani 
objavila Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranja-

nje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Postojna v letu 2018.

Vlagatelji bodo vloge lahko oddali v treh rokih: do vključno 30. marca 
2018 oziroma do vključno 29. junija 2018 oziroma do vključno 

22. septembra 2018.

Prijavo na razpis je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, katero si zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani ali 

dvignejo v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

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

Združeni za dober namen

Lions klub Proteus Postojna v letošnjem letu obeležuje triindvajse-
tletnico svojega obstoja, kar ga uvršča med najstarejše Lions klube 
v Sloveniji. Temeljno poslanstvo kluba je izvajanje različnih pro-
gramov in aktivnosti, namenjenih organiziranemu dajanju huma-
nitarne pomoči vsem, ki so je potrebni. Pri prepoznavanju potreb v 
okolju, v katerem deluje, klub sodeluje s Centrom za socialno delo 
Postojna in območnimi enotami Rdečega križa Slovenije, kar zago-
tavlja garancijo, da gre pomoč vedno v prave roke.

Lions klub Pro-
teus Postojna je 
tudi v letošnjem 
lionističnem letu 
organiziral šte-
vilne dobrodelne 
aktivnosti. Tako 

je v novembru v sodelovanju z Za-
vodom Znanje Postojna v postojnski 
kulturni hram pripeljal nagrajeno 
komedijo Cucki. Izkupiček pobranih 
vstopnin je klub doniral pro bono 
zobni ambulanti Želimirja Božiča 
iz Matenje vasi pri Postojni, ki so-
cialno ogroženim kot prva takšna 
v Sloveniji zagotavlja brezplačne 
zobozdravstvene storitve. V sode-
lovanju s podjetjem Hofer je klub 
postavil dva avtomatska eksterna 
defibrilatorja (AED), in sicer ob Ho-
ferjevima poslovalnicama v Postoj-
ni in Cerknici. Sam dogodek so s 
predstavitvijo pravilnega oživljanja 
koristno popestrili tudi predstavni-
ki Območnega združenja Rdečega 
križa Postojna-Pivka in Cerknica. 
Kljub nizkim temperaturam je bilo 
delovanje kluba aktivno in športno 
obarvano tudi v januarskih dneh, ko 
se je na postojnskem drsališču zgo-
dil že drugi dobrodelni curling tur-
nir, ki ga je v sodelovanju s Curling 
zvezo Slovenije organiziralo lokalno 
podjetje Studio Proteus. Turnirja se 

je udeležilo kar štirinajst ekip, izkupi-
ček prijavnin pa so organizatorji na-
menili prav Lions klubu Proteus Po-
stojna, ki bo donacijo predal dvema 
socialno ogroženima družinama in 
mladoletniku. V februarju pa je klub 
v postojnskih enotah Kraških lekarn 
postavil zbiralnika za odslužena 
očala, ki bodo namenjena tistim, ki 
si jih ne morejo privoščiti, predvsem 
v državah tretjega sveta.

Klub je v letošnjem letu tudi oddal 
vlogo za pridobitev statusa humani-
tarne organizacije, kar mu bo olajša-
lo delovanje, prav tako pa se bo že 
za leto 2018 klubu lahko namenilo 
0,5 odstotka dohodnine, s čimer bo 
klub pridobil dodatna sredstva za 
izboljšanje kakovosti bivanja najšib-
kejšem v lokalnem okolju. Lions klub 
Proteus Postojna je vedno odprt za 
nove člane, zato zainteresirane vabi, 
da se udeležijo kakšnega od rednih 
srečanj, ki potekajo vsak prvi in tretji 
ponedeljek v mesecu v njihovih pro-
storih v Hotelu Kras, in se na ta na-
čin od blizu spoznajo z delovanjem 
kluba. Klub je prepričan, da je v lo-
kalnem okolju mnogo ljudi odprtih 
misli in srca, ki bodo tudi v prihodnje 
podprli njegovo delovanje na takšen 
ali drugačen način.
Ula Tomaduz

Občina Postojna se več let dogovarja za ureditev varnih prehodov 
čez železniško progo. Tako smo se s Slovenskimi železnicami dogo-
voril, da bodo še letos pripravili projektno dokumentacijo ter izvedli 
podhod pod železniško progo na pešpoti, ki poteka prek Ovčjih staj 
proti Koči na Mladiko (Pečna reber). (na fotografiji je zračni posnetek)

Varen prehod čez progo
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legenda

Kulturni dom Postojna si pridržuje pravico do spremembe programa.

NAPOVEDNIK
MAREC 2018

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

 

18.00

02
Predstavitev DOS 2018
Organizator: DOS RAS EXTREME
Vstop prost!

20.00

03
49. Revija pevskih zborov 
Primorska poje
Organizator: JSKD
Vstop prost!

17.30

15
Čuk na palici
Otroška plesna predstava
Kulturni zavod Kult
Vstopnina: 6 EUR

19.30

22
Letni koncert MePZ Burja
Društvo upokojencev Postojna z gosti
Vstop prost!

19.30

09
Ansambel Modrijani
Narodno-zabavni koncert
Vstopnina: 15 EUR

17.30

01
Filmarija
Zverinice iz gozda Hokipoki  
Animirani film, sinhronizirano. 
Po filmu sledi pogovor.
Vstopnina: 3 EUR 

19.30

13
Živalska farma
Gledališka predstava
Šodr teater
Vstopnina: 15 EUR

9.00 in 10.00

23
Območno srečanje 
otroških gledaliških skupin
Organizator: JSKD
Vstop prost!

Cel dan

24
Moj kino
Vstopnica: 6,5 EUR
Za člane kluba Moj kino: 4,99 EUR

19.30

27
Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja
Slovenski orkester klarinetov 
Vstopnina: 10 EUR

Erika Dekleva, 
poslanka državnega zbora

Iz poslanskih klopi

Zadnje dni veliko prahu dviguje 
novela Zakona o nalezljivih bo-
leznih, ki uvaja nekaj ukrepov za 
zaščito našega prebivalstva pred 
nalezljivimi boleznimi. Ti ukrepi 
se nanašajo na vzpostavitev elek-
tronskega registra cepljenih oseb, 
posledično prijavo opustitve obve-
znega cepljenja iz nezdravstvenih 
razlogov, svetovanje staršem in 
omejitev vpisa neupravičeno ne-
cepljenih otrok v javne vrtce. Pre-
jeli smo veliko pisem podpore, saj 
se večina staršev boji epidemije, 
ki lahko vodi tudi do smrtnih pri-
merov. Tu se izpostavlja predvsem 
tiste otroke, ki zaradi medicinskih 
zadržkov ne smejo biti cepljeni in 
so zaradi odločitev tistih, ki bi otro-
ka lahko cepili, pa ga neupravičeno 
ne, izpostavljeni nevarnim vplivom 
iz okolja. Seveda pa se na nas obra-
čajo tudi ogorčeni starši, ki menijo, 
da se z zakonom grobo kršijo nji-
hove pravice.

Dejstvo, da zadnja leta število ne-
cepljenih otrok narašča pa ostaja 
in to vzbuja skrb pri pediatrih, šol-
skih zdravnikih in starših. Odstotek 
precepljenosti v zadnjih letih se je 
znižal pod kritično mejo 95 odstot-
kov, ki v okvirih medicinske stroke 
velja za prag kolektivne imunosti, 
ki jo kot družba potrebujemo. Bo-
lezni, ki so včasih vzele mnoga ži-
vljenja, danes skoraj ne poznamo 
več. In zahvalimo se lahko temu, 
da imamo v zdravstveni sistem že 
vrsto let vpeljano obvezno ceplje-
nje za vse otroke. Žal pa bolezni, ki 
smo jih v zadnjih desetletjih skoraj 
izkoreninili, niso izginile in se prav 
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cepljenja in drugačnih prepričanj 
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Precepljenost moramo dvigniti

zlogov niso smeli biti cepljeni in ne 
nazadnje tudi za tiste, ki so bolni, 
imajo oslabljen imunski sistem, 
bolni za rakom in drugi.

Novejši podatki Evropskega centra 
za preprečevanje in obvladovanje 
nalezljivih bolezni iz januarja 2018 
kažejo, da se je število primerov 
ošpic v Evropi povečalo iz 4.643 v 
letu 2016 na 14.451. Največji porast 
so zabeležili v Romuniji, Italiji, Gr-
čiji, Nemčiji in Franciji; torej v dr-
žavah, ki se brez izjeme soočajo s 
problemom prenizke precepljeno-
sti v družbi. Od začetka leta 2016 
je bilo v Evropi smrtnih primerov 
ošpic 49; 90 odstotkov obolelih ni 
bilo cepljenih. V Sloveniji beležimo 
upad precepljenosti iz 95,9 odstot-
ka leta 2007 na 92,3 odstotka leta 
2016; posebej skrb zbujajoči pa so 
podatki o precepljenosti v regijah, 
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stopnjo precepljenosti v naši drža-
vi na varnih 95 odstotkov in omo-
gočiti vsem nam, zlasti pa najob-
čutljivejšim skupinam, življenje v 
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OBVESTILO - izvedba kulturnih projektov

Občina Postojna je 16.2.2018 na svoji spletni strani objavila Javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v 

občini Postojna za leto 2018. Rok za prijavo na razpis je 19. marec 2018.

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

sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur na tel.št. 05 72 80 
723 ali po e-pošti:bernarda.lenarcic@postojna.si. 
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»Ptički se ženijo«, tudi v Postojni

Po starem slovenskem ljudskem izročilu praznujemo 12. marca 
gregorjevo, nekoč god sv. Gregorja, predvsem pa dan, ko se po sta-
rem verovanju "ženijo ptički" ali kar slovensko valentinovo, kot ga 
nekateri imenujejo.

Gregorjevo je ime dobilo po papežu Gregorju Velikem, ki je živel v 6. stoletju 
in je veljal za dobrega, celo idealnega papeža. Sv. Gregor je sicer zavetnik 
rudarjev, zidarjev, izdelovalcev gumbov in (našitkov), učenjakov, učiteljev, 
študentov, predvsem pa je zavetnik glasbenikov, pevcev, pevskih zborov ter 
zborovskega in koralnega petja. Proslavil se je namreč s tem, da je uredil 
cerkveno petje (gregorijanski koral). 

Po julijanskem koledarju so gregorjevo šteli za prvi pomladni dan, saj se je 
narava takrat že začela prebujati, vedno več je toplih sončnih dni, po dol-
gem času zapihajo toplejše sapice in ptički že veselo žvrgolijo, saj čutijo 
prihajajočo pomlad. 

Z gregorjevim je povezanih tudi več tradicionalnih verovanj. Ena od teh pra-
vi, da bo prva ptica, ki jo mlado dekle na ta dan vidi naznanila, kakšen bo 
njen mož. Druga šega pa pravi, da sv. Gregor prinaša luč in na ta dan »luč 
v vodo vrže«. Po ljudskem izročilu se do gregorjevega dan toliko podaljša, 
da so lahko (predvsem železarski) delavci, ki so do tedaj delali ob svetlobi 
petrolejk, luč »vrgli v vodo«.

V Postojni bomo zato skupaj z lokalnim društvom ustvarjalcev Lo-
kalc in Notranjskim muzejem Postojna pripravili nekoliko drugač-

no dogajanje v spomin na enega lepših izročil naših prednikov. 

Domači ustvarjalci bodo ustvarili različne umetnine na temo gregorjevega, 
ki bodo na voljo v Turistično informacijskem centru Galerija pri knjižnici 
Bena Zupančiča. Del izkupička od prodanih umetnin, od 12. marca do pr-
vega dneva pomladi 20. marca 2018, pa bomo namenili za izdelavo in po-
stavitev ptičje gnezdilnice v mestu Postojna, kjer živijo in gnezdijo številni 
ptički, med njimi tudi siničke. Kdaj in kje točno bomo postavili gnezdilnico 
za siničke vas še pravočasno obvestimo, do takrat pa naj vas gregorjevo 
navdihuje, če ste zaljubljeni ali če se zgolj veselite pomladi. 

Vljudno vabljeni v TIC Galerijo na ogled in  
nakup gregorjevih umetnin.

Župani novega vala za Zlati kamen 2018

7Posebna priložnostna izdaja, Februar 2018

ZLATI  KAMEN

AJDOVČINA
Občina se uspešno preobraža iz tradi-
cionalnega indu-strijskega kraja v središče  
visokotehnološke industrije in je v zadnjem 
času naredila izrazit zasuk v modernost. 

BREŽICE
Zakaj Brežice? Prvič, zaradi vrednosti indeksa 
preboja in dinamičnih kazalnikov. Drugič, 
zaradi dobrih praks, ki jih uvaja občina 
na področju turizma, pospeševanja 
podjetništva, zaposljivosti mladih in 
pomoči starejšim.

HOČE SLIVNICA
Vrednosti dinamičnih kazalnikov so za 
občino Hoče-Slivnica odlične in kažejo, da 
je novi garnituri uspel pravi razvojni preboj. 
O kakovosti dela pričajo tudi priznanja, ki 
jih je občina že prejela. 

IVANČNA GORICA
Ivančna Gorica je izvrsten primer kraja, kjer 
so dobre prakse pripeljale do merljivega 
uspeha.  Upravljanje občine še naprej odli-
kujeta modernost in strateška naravnanost.

KOBARID
V Kobaridu so v zadnjih letih naredili preboj na 
področju turizma in okolja. Kobarid sodi po 
merljivih kazalnikih med najbolj dinamično 
razvijajoče se turistične destinacije pri nas. 

KOČEVJE
Kočevje  je naredilo po letu 2010 naravnost 
neverjeten preobrat. Upravljanje kraja 
odlikuje nov duh modernosti in vrsta 
svežih idej. S svojo energijo je Kočevje 
uspelo pritegniti tudi vrhunsko svetovno 
visokotehnološko podjetje. 

LOGATEC
Logatec postaja v skladu s staro tradicijo fur-
manstva pomembno logistično vozlišče 
in podjetniški center. V kraju so naredili 
nekaj pohvalnih korakov na področju 
javnega prevoza (brezplačni avtobus, uvajanje 
voženj na poziv). 

MURSKA SOBOTA
Nova strategija izraziteje poudarja vlogo 
kraja kot regionalnega središča. Do 
merljivega premikaje prišlo na trgu 
dela (četudi z zamikom glede na druge 
kraje), zlasti pa na varnostnem področju.

POSTOJNA
Postojna je prva dobitnica nagrade Zlati ka-
men, ki se je po prejemu priznanja ponovno 
uvrstila med kandidatke. Zakaj? Ker je 
nova garnitura v občino prinesla svež 
veter in sprožila vrsto sprememb na 
različnih področjih, pri tem pa ima že 
merljive rezultate. 

RADLJE OB DRAVI
Po vrednosti indeksa preboja so Radlje ob 
Dravi na 19. mestu, ob tem pa v kraju še 
kar naprej nastajajo nove in izvirne dobre 
prakse. Dober primer, kako lahko inova-
tivni in sveži pristopi peljejo k merljivim 
izboljšavam na vseh ravneh. 

RUŠE
Nova garnitura je v občino prinesla popoln 
zasuk v razvojni filozofiji. Ta po novem 
poudarja izobraževanje, vzgojo, šport in 
kulturo: ni presenečenje, da ponujajo Ruše 
eno najboljših kakovosti življenja pri nas.

ŽALEC
V Žalcu so znali razvoj opreti na jasno 
identificirano in edinstveno identiteto. 
Blagovna znamka Zeleno zlato celovito 
povezuje turistično ponudbo z izrazitim 
ekološkim predznakom in pridelavo hrane.

Kandidatke za nagrado Zlati kamen 2018

www.zlatikamen.si

Na pustni torek so v Festivalni dvorani v Ljubljani slovesno razglasi-
li in podelili nagrado Zlati kamen 2018 za najbolj prodorno občino. 
Tisto, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh obča-
nov usmerjene dejavnosti, pomeni primer dobre prakse in zgled za 
ostale. Slavnostne podelitve sta se udeležili tudi predstavnici občin-
ske uprave. Med 12 finalistkami je bila tudi Občina Postojna, ki pa je 
prejela plaketo Zlati kamen 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji Za-
hod. »Seveda smo takšne potrditve dobrega dela zadovoljni, sploh 
ko gre za tako odmevno akcijo in merljive kriterije uspešnosti ter 
kakovosti,« je prejem plakete komentiral Igor Marentič, postojnski 
župan. Dodal je še, da ostaja v naši občini kar nekaj manevrskega 
prostora za še intenzivnejšo rast, vsi ti potenciali pa so zajeti tako v 
kratkoročnih kot tudi dolgoročnih projektih. »Vesel sem, da je žirija 
prepoznala predvsem povezovalni moment med različnimi institu-
cijami, kjer je Občina Postojna pravzaprav izvedla ključno vlogo.«

Prireditev je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na 
tem področju v Sloveniji, saj se vsako leto dogodka udeleži več sto ude-
ležencev in slovenskih občinskih predstavnikov ter predstavnikov ostalih 
zainteresiranih javnosti iz zasebnega in javnega sektorja. Priznanje v okvi-
ru izbora Zlati kamen podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega 
sveta Zlatega kamna in zmagovalnih občin. Zlati kamen je glavno orodje za 
spodbujanje in spremljanje dobrega razvoja na ravni lokalne samouprave. 
Usmerjen k zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Zlati kamen je v ožjem 
smislu namenjen lokalnim politikom in strokovnjakom, ki delujejo v lokalni 
upravi, v širšem smislu pa meri na vsakega državljana – želi ga ozaveščati 
o dobri lokalni samoupravi in ga tako razvijati v zahtevnega, kritičnega vo-
livca. Metodologija ocenjevanja vključuje analizo merljivih kazalnikov, raz-
vitosti strateškega upravljanja občine, vključenosti občanov v sprejemanje 
temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, 
pomembnih za kakovost življenja v kraju ter ključne projekte občin.

Glavna ugotovitev letošnjega izbora za Zlati kamen, ki se osredotoča na ra-
zvojne premike v zadnjem obdobju, je postavila v ospredje nove in mlaj-
še župane, ki odstopajo od stereotipne podobe slovenskega župana. Med 
njimi je po navedbah organizatorjev tudi postojnski župan Igor Marentič. 
Postojna se je uvrstila v finale kot občina, »katere nova garnitura je v občino 
prinesla svež veter, veliko novih idej, ki so pripeljale že do prvih merljivih 
rezultatov«, so zapisali v obrazložitvi.

Postojna – zelena destinacija

»V veliko veselje nam je, da lahko v zeleni shemi pozdravimo 16 novih so-
delujočih destinacij (občin) in naravni park: Kostanjevica na Krki, Raden-
ci, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Luče, 
Brežice, Postojna, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Ljubno, Kranj, 
Rečica, Kanal ob Soči in Krajinski park Logarska dolina,« so zapisali na 
spletni strani Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info. Novo 
vključene deležnike najprej čaka imenovanje zelenih koordinatorjev, to 
je oseb, ki bodo sodelovali na štirih brezplačnih delavnicah, oblikovali in 
vodili zeleno ekipo ter skrbeli za dobro organizirano in tekoče delo. To bo 
med drugim vključevalo zbiranje podatkov, vnose na spletno platformo 
ter anketiranje. Konec leta novo vključene destinacije in park presoja ter 
prejem ocen v začetku leta 2019.
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kalc in Notranjskim muzejem Postojna pripravili nekoliko drugač-

no dogajanje v spomin na enega lepših izročil naših prednikov. 

Domači ustvarjalci bodo ustvarili različne umetnine na temo gregorjevega, 
ki bodo na voljo v Turistično informacijskem centru Galerija pri knjižnici 
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stavitev ptičje gnezdilnice v mestu Postojna, kjer živijo in gnezdijo številni 
ptički, med njimi tudi siničke. Kdaj in kje točno bomo postavili gnezdilnico 
za siničke vas še pravočasno obvestimo, do takrat pa naj vas gregorjevo 
navdihuje, če ste zaljubljeni ali če se zgolj veselite pomladi. 
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ležencev in slovenskih občinskih predstavnikov ter predstavnikov ostalih 
zainteresiranih javnosti iz zasebnega in javnega sektorja. Priznanje v okvi-
ru izbora Zlati kamen podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega 
sveta Zlatega kamna in zmagovalnih občin. Zlati kamen je glavno orodje za 
spodbujanje in spremljanje dobrega razvoja na ravni lokalne samouprave. 
Usmerjen k zagotavljanju pogojev za dobro življenje. Zlati kamen je v ožjem 
smislu namenjen lokalnim politikom in strokovnjakom, ki delujejo v lokalni 
upravi, v širšem smislu pa meri na vsakega državljana – želi ga ozaveščati 
o dobri lokalni samoupravi in ga tako razvijati v zahtevnega, kritičnega vo-
livca. Metodologija ocenjevanja vključuje analizo merljivih kazalnikov, raz-
vitosti strateškega upravljanja občine, vključenosti občanov v sprejemanje 
temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, 
pomembnih za kakovost življenja v kraju ter ključne projekte občin.

Glavna ugotovitev letošnjega izbora za Zlati kamen, ki se osredotoča na ra-
zvojne premike v zadnjem obdobju, je postavila v ospredje nove in mlaj-
še župane, ki odstopajo od stereotipne podobe slovenskega župana. Med 
njimi je po navedbah organizatorjev tudi postojnski župan Igor Marentič. 
Postojna se je uvrstila v finale kot občina, »katere nova garnitura je v občino 
prinesla svež veter, veliko novih idej, ki so pripeljale že do prvih merljivih 
rezultatov«, so zapisali v obrazložitvi.

Postojna – zelena destinacija

»V veliko veselje nam je, da lahko v zeleni shemi pozdravimo 16 novih so-
delujočih destinacij (občin) in naravni park: Kostanjevica na Krki, Raden-
ci, Lenart, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Luče, 
Brežice, Postojna, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Ljubno, Kranj, 
Rečica, Kanal ob Soči in Krajinski park Logarska dolina,« so zapisali na 
spletni strani Slovenske turistične organizacije www.slovenia.info. Novo 
vključene deležnike najprej čaka imenovanje zelenih koordinatorjev, to 
je oseb, ki bodo sodelovali na štirih brezplačnih delavnicah, oblikovali in 
vodili zeleno ekipo ter skrbeli za dobro organizirano in tekoče delo. To bo 
med drugim vključevalo zbiranje podatkov, vnose na spletno platformo 
ter anketiranje. Konec leta novo vključene destinacije in park presoja ter 
prejem ocen v začetku leta 2019.

Informacije in prijave: 041 397 114
nina.vanita.hocevar@zavod-znanje.si

To je trening kjer boste: 
izboljšali samopodobo, bili bolj 

samozavestni, imeli več osebne moči in 
bili bolj SREČNI.

Najbolj pomembno je, 
kako vidiš sam sebe...

Trening NLP  
komunikacijskih 
veščin

Trening obsega 12 srecanj.  
Poteka od 17:00 do 19:30 ure. Je brezplacen. 

Trening se začne v  
torek 28.2.2018 ob 17:00 uri  
v Večgeneracijskem centru za dvig 
kakovosti življenja, Ul. 1.maja 2b, Postojna.

   

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradni list RS št. 30/09) ter 14., 15., 16. člena Odloka o priznanjih Občine Postojna o podeljevanju 
priznanj Občine Postojna (Uradni list RS št. 30/09), komisija za podelitev priznanj Občine Postojna objavlja

RAZPIS

za podelitev priznanj in nazivov Občine Postojna v letu 2018.

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Postojna, društva in druge organizacije civilne 
družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega poziva. 

Naziv »Častni občan Občine Postojna« je najvišje priznanje Občine Postojna in se lahko podeli posameznim občanom, ki so izjemno zaslužni za 
ugled, pomen in razvoj občine ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Naziv »Častni meščan Postojne« se lahko podeli posameznim prebivalcem mesta Postojna, ki so s svojim življenjem in delom pustili poseben 
pečat pri razvoju mesta. 

Zlato priznanje Občine Postojna se podeljuje za izredne zasluge in dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, 
kulturnega, športnega in drugega napredka občine in širše skupnosti. Zlato priznanje občine Postojna se lahko podeli podjetjem, družbam, 

podjetnikom, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim in posameznim občanom občine Postojna. 

Priznanje »23. april« se lahko podeli posameznim občanom, društvom in neprofitnim organizacijam za njihove zasluge pri ohranjanju vrednot 
TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne ali za njihove zasluge na humanitarnem, solidarnostnem in drugih splošno koristnih področjih.

Srebrno priznanje Občine Postojna se lahko podeli ob posebnih dogodkih in jubilejih podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom, 
društvom, krajevnim skupnostim in posameznikom.

Pogoji in kriteriji za podajo pobud in predlogov za podelitev posameznega priznanja so natančno opredeljeni v javnem razpisu, ki je v celoti 
objavljen na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si. Obrazce za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine 

Postojna. 

Predloge za podelitev priznanj je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna  s 
pripisom: RAZPIS – PRIZNANJE, NAZIV:_______________ - 2018, do petka, 23. marca 2018 do 13. ure.
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Šolski parlament na Globočniku
Na Osnovni šoli Antona Globočnika je konec januarja potekalo 2. 
zasedanje šolskega parlamenta z naslovom Šolstvo in šolski sistem. 
Pred zasedanjem so učenci prikazali, kako je bilo v šoli včasih, kar 
je pravzaprav pokazalo na iztočnico za obravnavano tematiko. Pri-
kazali so kako je potekal pouk matematike, angleščine in slovenšči-
ne ter modernejši pristop do učenja.

Uvodoma so v programu predstavili začetke obveznega šolstva v Sloveniji. 
To je uvedla Marija Terezija leta 1774, obiskovati pa so jo morali vsi otroci 
od 6. do 12. leta. Namen je bil predvsem opismenjevanje za boljšo kakovost 
življenja. Najprej je pouk potekal tako v slovenščini kot v višjih razredih v 
nemščini v času Ilirskih provinc pa je pouk potekal izključno v materinem 
jeziku. Kasneje so prikazali še, kaj si o osnovni šoli mislijo otroci v vrtcu ter 
kaj si o šoli mislijo mlajši in starejši osnovnošolci. Preizkusili so se tudi v 
pesništvu in odkrili kar nekaj talentov. V 3. razredu so razmišljali, zakaj sploh 
potrebujemo šolo in kaj bi bilo, če šole ne bi bilo. Spomnili so se tudi učiteljev 
in njihovega poslanstva prej in danes. Naredili so več anket tako med otroki 
kot tudi med učitelji, ki si jih lahko ogledate v priponkah.

Zbrane je pozdravil tudi postojnski podžupan za družbene dejavnosti An-
drej Berginc, ki je izpostavil predvsem pomen znanja, kolegialnosti in med-
sebojnega spoštovanja.

Delegacija UNICEFA o bodočih aktivnostih

Vilharjeva šola je vstopila v Vilharjevo leto

Na Osnovni šoli Miroslava Vilharja so letošnji prireditvi ob sloven-
skem prazniku kulture posvetili Miroslavu Vilharju in s tem obele-
žili začetek Vilharjevega leta, ki je posvečeno praznovanju 200-le-
tnice njegovega rojstva.

Na proslavi v Hruševju, ki se je odvila pod naslovom Vilharjevega verza 
Slava vence vije, so učenci skozi pripovedi, pesmi in instrumentalne vlož-
ke obudili spomin na pesnika, skladatelja in narodnega buditelja Miroslava 
Vilharja. Pridružili so se jih tudi moški pevski sestav Domorodci z Velikega 
Ubeljskega, ki jih vodi Larisa Hreščak, ter učenci Glasbene šole Postojna ob 
spremljavi Saše Crnobrnič. Proslava, ki so jo pripravili na matični šoli, pa je 
doživela kar tri ponovitve. Poleg dopoldanskih, ki sta bili namenjeni učen-
cem šole, so proslavo letos prvič ponovili tudi v popoldanskem času za star-
še in občane. Na prireditvi v postojnskem kulturnem domu, ki sta se je ude-
ležila tudi župan Igor Marentič in podžupan Andrej Berginc, je o pomenu 
Vilharjevega dela za naš in vseslovenski prostor uvodoma spregovorila  Ma-
rina Rebec, direktorica občinske uprave. Učenci so na prireditvi Prešerno o 
Vilharju res prešerno spregovorili o človeku, po katerem šola ponosno nosi 
ime, in poleg dejstev natrosili tudi nekaj zanimivosti in anekdot iz njegovega 
življenja. Skozi kulturni program so obudili tudi spomin na Vilharjeve pesmi, 
ki so s svojimi preprostimi verzi in melodijo, vendar z močno izraženo naro-
dno zavestjo, sčasoma tako prevzele Slovence, da so preprosto ponarodele. 
Učenci prilagojenega in posebnega programa pa so obiskovalcem v skeču 
uprizorili šolsko uro Vilharjevih otrok, ko jih je poučeval pisatelj Fran Levstik, 
takratni domači učitelj na gradu Kalc.

Na Vilharjevi šoli bodo do konca letošnjega leta pripravili niz prireditev v 
počastitev obletnice Vilharjevega rojstva, ki bodo obogatile tudi skupni pro-
gram, ki se oblikuje v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. 

Pia de Paulis Debevec

Na mesta, pozor, zdaj!

Februarja je občino Postojna in župana obiskala razširjena Mednarodna 
delegacija organizacije UNICEF, ki je na sicer neuradnem sestanku obrav-
navala predvsem naše bodoče aktivnosti. »Vidim, da je vključevanje otrok 
v procese odločanja v vaši občini intenzivno,« je povedal Andres Franco, 
namestnik direktorja za področje vključevanja zasebnega sektorja pri UNI-
CEFU, ki je v Slovenijo prišel na interno konferenco, vendar je toliko slišal o 
Postojni, da jo je moral obiskati. Tako smo mu predstavili ves spekter aktiv-
nosti (tudi delujoče šolske parlamente in otroški občinski svet), Franco pa si 
bo prizadeval Postojno obiskati čez dober mesec dni, ko bomo praznovali 
občinski praznik in tudi sklop dogodkov za mlade v organizaciji BOREA.

Tudi letos smo na Osnovni šoli Prestranek pripravili že tradicional-
no prireditev ob kulturnem prazniku, in sicer smo jo izpeljali 16. 
februarja, na zadnji petek pred počitnicami. V telovadnici šole so 
se pod mentorstvom vzgojiteljic in pedagoških delavcev predsta-
vili vrtčevski otroci in vsi učenci od 1. do 9. razreda OŠ Prestranek. 
Letošnja nit prireditve je bila šport. Tema se je ob istočasno odvija-
jočih se olimpijskih igrah, zmagi košarkarjev na EP in vseh ostalih 
imenitnih dosežkih naših športnikov ponudila kar sama. 

Točke smo črpali iz vseh segmentov športa, tako iz plesa, pohodništva, gi-
mnastike, košarke kot iz mnogih drugih. Tako so se na odru zvrstile reci-
tacije , atraktivni plesi, vratolomne akrobacije, zabavni skeči, domiselni in 
poučni igrani prizori in ne nazadnje priredba pesmi We are the champions, 
ki jo je odpel šolski pevski zbor. Vse točke pa sta s športno obarvanim ve-
znim tekstom povezovala učenca 9. razreda. Prireditev je bila postavljena v 
avtentično okolje, telovadnico, in temu primerna je bila tudi scenografija, 
polna pisanih blazin, košev in ostalih športnih rekvizitov.

Šport in kultura sta dejavnika, ki  omogočata človekov duhovni in telesni 
razvoj. Da gresta z roko v roki, smo dokazali na letošnji prireditvi, ki si jo 
je ogledalo zavidljivo število staršev in ostalih krajanov, pridružili pa so se 
nam tudi župan Igor Marentič, direktorica občinske uprave Marina Rebec in 
predstavniki krajevnih skupnosti. Vsi pa so s številnimi aplavzi potrdili, da je 
bila tudi letošnja prireditev pripravljena in izvedena na ravni, ki je primerna 
za kulturni praznik. Ana Kaluža
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Šolski parlament na Globočniku
Na Osnovni šoli Antona Globočnika je konec januarja potekalo 2. 
zasedanje šolskega parlamenta z naslovom Šolstvo in šolski sistem. 
Pred zasedanjem so učenci prikazali, kako je bilo v šoli včasih, kar 
je pravzaprav pokazalo na iztočnico za obravnavano tematiko. Pri-
kazali so kako je potekal pouk matematike, angleščine in slovenšči-
ne ter modernejši pristop do učenja.

Uvodoma so v programu predstavili začetke obveznega šolstva v Sloveniji. 
To je uvedla Marija Terezija leta 1774, obiskovati pa so jo morali vsi otroci 
od 6. do 12. leta. Namen je bil predvsem opismenjevanje za boljšo kakovost 
življenja. Najprej je pouk potekal tako v slovenščini kot v višjih razredih v 
nemščini v času Ilirskih provinc pa je pouk potekal izključno v materinem 
jeziku. Kasneje so prikazali še, kaj si o osnovni šoli mislijo otroci v vrtcu ter 
kaj si o šoli mislijo mlajši in starejši osnovnošolci. Preizkusili so se tudi v 
pesništvu in odkrili kar nekaj talentov. V 3. razredu so razmišljali, zakaj sploh 
potrebujemo šolo in kaj bi bilo, če šole ne bi bilo. Spomnili so se tudi učiteljev 
in njihovega poslanstva prej in danes. Naredili so več anket tako med otroki 
kot tudi med učitelji, ki si jih lahko ogledate v priponkah.

Zbrane je pozdravil tudi postojnski podžupan za družbene dejavnosti An-
drej Berginc, ki je izpostavil predvsem pomen znanja, kolegialnosti in med-
sebojnega spoštovanja.

Delegacija UNICEFA o bodočih aktivnostih

Vilharjeva šola je vstopila v Vilharjevo leto

Na Osnovni šoli Miroslava Vilharja so letošnji prireditvi ob sloven-
skem prazniku kulture posvetili Miroslavu Vilharju in s tem obele-
žili začetek Vilharjevega leta, ki je posvečeno praznovanju 200-le-
tnice njegovega rojstva.

Na proslavi v Hruševju, ki se je odvila pod naslovom Vilharjevega verza 
Slava vence vije, so učenci skozi pripovedi, pesmi in instrumentalne vlož-
ke obudili spomin na pesnika, skladatelja in narodnega buditelja Miroslava 
Vilharja. Pridružili so se jih tudi moški pevski sestav Domorodci z Velikega 
Ubeljskega, ki jih vodi Larisa Hreščak, ter učenci Glasbene šole Postojna ob 
spremljavi Saše Crnobrnič. Proslava, ki so jo pripravili na matični šoli, pa je 
doživela kar tri ponovitve. Poleg dopoldanskih, ki sta bili namenjeni učen-
cem šole, so proslavo letos prvič ponovili tudi v popoldanskem času za star-
še in občane. Na prireditvi v postojnskem kulturnem domu, ki sta se je ude-
ležila tudi župan Igor Marentič in podžupan Andrej Berginc, je o pomenu 
Vilharjevega dela za naš in vseslovenski prostor uvodoma spregovorila  Ma-
rina Rebec, direktorica občinske uprave. Učenci so na prireditvi Prešerno o 
Vilharju res prešerno spregovorili o človeku, po katerem šola ponosno nosi 
ime, in poleg dejstev natrosili tudi nekaj zanimivosti in anekdot iz njegovega 
življenja. Skozi kulturni program so obudili tudi spomin na Vilharjeve pesmi, 
ki so s svojimi preprostimi verzi in melodijo, vendar z močno izraženo naro-
dno zavestjo, sčasoma tako prevzele Slovence, da so preprosto ponarodele. 
Učenci prilagojenega in posebnega programa pa so obiskovalcem v skeču 
uprizorili šolsko uro Vilharjevih otrok, ko jih je poučeval pisatelj Fran Levstik, 
takratni domači učitelj na gradu Kalc.

Na Vilharjevi šoli bodo do konca letošnjega leta pripravili niz prireditev v 
počastitev obletnice Vilharjevega rojstva, ki bodo obogatile tudi skupni pro-
gram, ki se oblikuje v občinah Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. 

Pia de Paulis Debevec

Na mesta, pozor, zdaj!

Februarja je občino Postojna in župana obiskala razširjena Mednarodna 
delegacija organizacije UNICEF, ki je na sicer neuradnem sestanku obrav-
navala predvsem naše bodoče aktivnosti. »Vidim, da je vključevanje otrok 
v procese odločanja v vaši občini intenzivno,« je povedal Andres Franco, 
namestnik direktorja za področje vključevanja zasebnega sektorja pri UNI-
CEFU, ki je v Slovenijo prišel na interno konferenco, vendar je toliko slišal o 
Postojni, da jo je moral obiskati. Tako smo mu predstavili ves spekter aktiv-
nosti (tudi delujoče šolske parlamente in otroški občinski svet), Franco pa si 
bo prizadeval Postojno obiskati čez dober mesec dni, ko bomo praznovali 
občinski praznik in tudi sklop dogodkov za mlade v organizaciji BOREA.

Tudi letos smo na Osnovni šoli Prestranek pripravili že tradicional-
no prireditev ob kulturnem prazniku, in sicer smo jo izpeljali 16. 
februarja, na zadnji petek pred počitnicami. V telovadnici šole so 
se pod mentorstvom vzgojiteljic in pedagoških delavcev predsta-
vili vrtčevski otroci in vsi učenci od 1. do 9. razreda OŠ Prestranek. 
Letošnja nit prireditve je bila šport. Tema se je ob istočasno odvija-
jočih se olimpijskih igrah, zmagi košarkarjev na EP in vseh ostalih 
imenitnih dosežkih naših športnikov ponudila kar sama. 

Točke smo črpali iz vseh segmentov športa, tako iz plesa, pohodništva, gi-
mnastike, košarke kot iz mnogih drugih. Tako so se na odru zvrstile reci-
tacije , atraktivni plesi, vratolomne akrobacije, zabavni skeči, domiselni in 
poučni igrani prizori in ne nazadnje priredba pesmi We are the champions, 
ki jo je odpel šolski pevski zbor. Vse točke pa sta s športno obarvanim ve-
znim tekstom povezovala učenca 9. razreda. Prireditev je bila postavljena v 
avtentično okolje, telovadnico, in temu primerna je bila tudi scenografija, 
polna pisanih blazin, košev in ostalih športnih rekvizitov.

Šport in kultura sta dejavnika, ki  omogočata človekov duhovni in telesni 
razvoj. Da gresta z roko v roki, smo dokazali na letošnji prireditvi, ki si jo 
je ogledalo zavidljivo število staršev in ostalih krajanov, pridružili pa so se 
nam tudi župan Igor Marentič, direktorica občinske uprave Marina Rebec in 
predstavniki krajevnih skupnosti. Vsi pa so s številnimi aplavzi potrdili, da je 
bila tudi letošnja prireditev pripravljena in izvedena na ravni, ki je primerna 
za kulturni praznik. Ana Kaluža

kultura

Prenovljena spletna stran: www.ledus.si

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

garažna in
vhoDna vrata

   

      Pogrebne storitve 
 
 

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

slovesa. 
 

NUDIMO VAM 
 POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE 

 Ureditev dokumentacije, prevoz in ureditev pokojnika 
doma in v tujini 

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

upepelitvijo 
 Raztros pepela na pokopališču ali drugje, ekshumacija 

 Žalno cvetje, objava osmrtnic 
 Organizacija pogrebne svečanosti 

 Prodaja pogrebne opreme 
 Pevci, trobentač, pogrebni moštvo 

 Poslovilni govor 
 

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

Agrokor. 
 

 
 
 
 
 
 

DODATNE INFORMACIJE: 

KOMUS d.o.o., Jeršice 3, Postojna 

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

Poklon trem vélikim
Kulturno umetniško društvo Planina vsako leto obeleži kulturni 
praznik in tudi letos ni bilo nič drugače. Organizirali so proslavo, 
katero so naslovili Poklon trem vélikim. Sprehodili so se namreč 
skozi tri literarne zvrsti, to je liriko, epiko in dramatiko, ter zno-
traj njih predstavili vélike umetnike. Ti so bili France Prešeren, Ivan 
Cankar in Miroslav Vilhar. 

Razsežnostim pesništva so z recitalom svoj poklon dali otroci iz Otroške 
gledališke skupine Ščukice, uglasbeni liriki pa so svoj glas dodali člani Okteta 
Bori. Od trojice vélikih je bil prvo omenjen France Prešeren in njegova večna 
ter daljnosežna poezija. Tokrat ni bila recitirana, temveč je zazvenela v prav 
posebnem glasbenem aranžmaju jazz zasedbe Salt PeeNuts.
Drugi sklop je zajemal epiko in njeno sposobnost pripovedovanja o doži-
vetjih in dogajanju. Ob letošnji 100. obletnici smrti je bil v program vključen 
še en véliki slovenski umetnik, to je Ivan Cankar. Poklon njemu in njegovi 
materi, kateri je namenil marsikatero besedo v svojih delih, so izvedli otroci 
z recitalom in člani Gledališke skupine Ščuka z branjem odlomkov njegovih 
črtic. Med slednjimi ni manjkala niti vsem poznana Skodelica kave, kateri je 
bil dodan še odigran dramski vložek.
Od literarnih zvrsti je za konec ostala še dramatika ter skladatelj, pesnik 
in dramatik Miroslav Vilhar. V letošnjem t.i. Vilharjevem letu praznujemo 
200-letnico njegovega rojstva. Ker se je rodil prav v Planini, so člani Ščuke za 
zaključek programa uprizorili eno njegovih dramskih del, Deteljo. Povezo-
valka programa je obenem prisotne povabila na premiero še ene Vilharjeve 
igre, Jamske Ivanke, ki bo na oder postavljena v marcu. Prizadevnost članov 
bo ponesla ime Miroslava Vilharja po domači in drugih občinah ter tako še 
dodatno obeležila veliki jubilej.
Po več kot uro trajajočem programu, so organizatorji poskrbeli za nadalje-
vanje dogajanja pod odrom ter nastopajočim in gostom postregli s pogosti-
tvijo ter radoživim pogovorom. Maja Batagelj

Tramuntana in Goldinar skupaj
Tokratnemu koncertu na Valentinovo sta se s svojimi nastopi želela 
približati nežnim srcem zaljubljencev in ostalim poslušalcem kar 
dve moški skupini. Klapa Tramuntana in domača skupina Goldinar.

Vsekakor jim je to uspelo v Kulturnem domu Postojna prav na valentinovo, 
14. Februarja. Na začetku je vse prisotne pozdravil podžupan Andrej Ber-
ginc, izrazil dobrodošlico gostom iz Kraljevice ter poudaril, da prav s takim 
kulturnim sodelovanjem vzpostavljamo prijateljstva in kulturne mostove 
med državami. V nadaljevanju je pohvalil tudi domačo skupino Goldinar, ki 
je pred  kratkim osvojila dve zlati priznanji na mednarodnem zborovskem 
tekmovanju Istramusica v Poreču, čestital pa jim je tudi za dobljeno srebrno 
priznanje na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb v Postojni.

Vsem prisotnim je zaželel prijetno valentinovo in četudi to ni državni pra-
znik, bi lahko to postal, se je pošalil na koncu nagovora in skupinama predal 
protokolarna darila Občine Postojna. V nadaljevanju smo bili priča izredno 
kakovostnemu koncertu, kar se je videlo tudi po navdušenju občinstva.

Z aplavzom so ob koncu koncerta na oder priklicali obe skupini, ki sta skupaj 
zapeli venček dalmatinskih in slovenskih. Miran Žitko
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narava

100 kilogramov ščuk za naše reke
Konec januarja je bil prav poseben dan za Ribiško družino Postojna. 
V Nanoščico in reko Pivko so namreč vložili 100 kilogramov ščuk, 
ki so bile ravnokar pred drstenjem, in je zato ribolov nanje prepo-
vedan. 

50 ščuk, velikih od 50 do 80 centimetrov, je Ribiška družina Postojna 
vložila Nanoščico. Na fotografiji (z leve): Stane Glažar, gospodar in ribi-
ški čuvaj, Martin Miklavec, predsednik Ribiške družine Postojna, in Milan 
Zgonc, vodja ribiškočuvajske službe.

»S tem spodbujamo vzpostavitev 
naravnega ravnovesja v rekah, ki jih 
ribolovno upravljamo. Veseli smo 
tako podpore lokalne skupnosti kot 
tudi Občine Postojna in podjetja Ko-
vod, ki vsako leto prispevata sred-
stva za poribljavanje,« je povedal 
Martin Miklavec, predsednik druži-
ne. Sicer pa smo se jim z veseljem 
pridružili tudi mi in jim pomagali 
v Malem Otoku vložiti nekaj rib, ki 
bodo zagotovo našle svoj prostor. 
»Izredno me veseli dejstvo, da se 
stanje po ugotovitvah predsednika 
družine v naših vodah po letu 2016, 
ko je začela delovati nova čistilna 
naprava, krepko izboljšuje, in da 
bodo ribe, ki smo jih danes vložili v 
vodo, zdrave,« je izpostavil Andrej 
Berginc, postojnski podžupan (na 
levi fotografiji), z željo, da bi v naravi 
odgovorno uživali. 

Z ribjim življem predvsem v Na-
noščici in njenih pritokih so v 
Ribiški družini Postojna kar zado-
voljni. »Stanje je dokaj zadovolji-
vo. V Nanoščici živijo ščuka, krap, 
klen, linj, rdečeperka, rdečeoka, 
tudi kakšna nežica, ki je zašči-
tena, in v zgornjem toku posrtv. 
Težava so občasni pogini, ki se 
redno ponavljajo vsakih nekaj 
let.« Manj privlačna za ribolov je 
zaradi večje onesnaženosti reka 
Pivka. Ne glede na to Miklavec 
pravi, daje po začetku obratova-
nja nove čistilne naprave nepri-
merno čistejša. 

Prijave najdenih  
oziroma 

zapuščenih živali
05 307-85-70 

dežurna številka 040 417-761

Štiri leta od žleda

»Ob obletnici katastrofalne ujme, ko je bila naša občina ujeta v led, 
se spominjamo vseh tistih, ki so takoj pomagali sočloveku. Zato se 
jim po štirih letih še enkrat vsem skupaj in vsakemu posebej iskreno 
zahvaljujemo za vse narejeno in v upanju, da se kaj takšnega ne bo 
ponovilo,« je ob obletnici povedal Igor Marentič, postojnski župan.

Spomnimo se, da se je 30. januarja pred štirimi leti začela katastrofa, ki je 
za vedno zaznamovala našo občino – žledolom. »Posledice naravne ujme 
odpravljamo še danes, z izkušnjami pa smo postali tudi previdnejši. Seveda 
ne moremo izključiti podobnih pojavov, se pa lahko nanje pripravimo po 
najboljših močeh. Zato so dobra oprema in pogoji za delo sistema zaščite 
in reševanja kritični in nujno potrebni,« je še izpostavil župan in napovedal 
skorajšnjo otvoritev Gasilsko-reševalnega centra Postojna, ki bo dom vseh 
potrebnih struktur.
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AVTOR: 
MATEJ 
MISLEJ

PISEMSKA 
OVOJNICA

KRAJ PRI 
GORNJI 

RADGONI

HIP, 
TRENUTEK

MINERAL 
Z URALA

OSEBNI 
ZAIMEK

NEKDANJI 
ŠPANSKI 
MOTO- 
CIKLIST 
(ANGEL)

ITALIJANSKI 
PISATELJ 

(UMBERTO)

KITAJSKA IN 
JAPONSKA 

UTEŽNA 
MERA

MANJŠI 
TOVORNJAK

ŽENSKA, 
KI SE UPRE

KONEC 
ABECEDE

DALJŠE ČAS. 
OBDOBJE

KDOR PIŠE 
ROMANE

NIČLA, 
NIČ

ORIEN- 
TALSKO 
RIŽEVO 
ŽGANJE

EVROPSKI 
VELETOK

CHAPLINOVA 
VDOVA

VRSTA 
ŽITA

KOPNO, 
OBDANO 
Z VODO

MESTO NA 
JAPONSKEM 

OTOKU 
HONŠU

ODVZEM 
LASTNINE

GLAVNI TRG 
V STARIH 
GRŠKIH 
MESTIH

TRAVNIK 
OB VODI

JURE 
ZDOVC

TVORBA V PANJU
IGRALEC 
HANKS

NEKDANJA 
BABILONSKA 
PRESTOLNICA

GRMIČASTO 
SREDO- 
ZEMSKO 
RASTJE

POKRAJINA 
V GRČIJI, 

DOMOVINA 
AHAJCEV

NEKDANJI 
OROŽNIK

ŠOTOR V 
GORAH

JUNAK 
SLOVENSKIH 

LJUDSKIH 
PRIPOVEDK

RISALNA 
DESKA

PEVKA 
ŽNIDARIČ

SMER NA 
NEBU MED 
JUGOM IN 
ZAHODOM

SPOJINA 
DUŠIKA IN 

VODIKA
OVRATNA 

RUTA

USLOČEN 
STROP, 

ARKADA

RUSKI KON- 
STRUKTOR 

PUŠK 
(MIHAIL)

AVSTRIJSKI 
DIRIGENT 
(HERBERT 

VON)

URJENJE, 
VADENJE, 
TRENING

POTOMEC

GLAVNI 
TRG V 

BEOGRADU

PESNICA 
ŠKERL

POGODBA 
MED 

DRŽAVAMI
MOČNEJŠA 

OGRAJA
OBOROŽEN 

UPOR

VRV, 
KONOPEC, 

OŽE

ISLAMSKI 
TEOLOG

POMOŽNI 
DUHOVNIK

POMOČ PRI 
NASLAN- 

JANJU

TUREK, 
OTOMAN

TEK V 
NARAVI

OSEBNI ZAIMEK JANEZ 
GORIŠEK

AM. PEVKA 
(DIANA)

RENIJ

PROSTOR 
ZA KMEČKO 

ORODJE

ANGLEŠKA 
PLOŠČINSKA 

MERA

MESO S 
HRBTNEGA 

DELA
DRUŽBENI 
POLOŽAJ

ZADNJIK, 
RITNIK

DRUŠČINA, 
SKUPINA 

LJUDI 
(POG.)

PLAVALKA 
ISAKOVIĆ

TENISAČ 
EDBERG

FIGURA PRI 
ČETVORKI

HRVAŠKA 
NAFTNA 
DRUŽBA

MOŠTVENA 
IGRA Z 
ŽOGO

NAVIDEZNO 
OŽIVLJANJE 

LUTK

ODRSKO 
DELO S 

PETJEM, 
SPEVOIGRA

GLAVNO 
MESTO 

AVSTRIJE
NERESNICA

SREDNJE- 
VEŠKI 

NAZIV ZA 
ARABCA

POLOŽAJ 
TELESA 
V JOGI

GLAVNI 
ŠTEVNIK

nagradna križanka

Elektro trgovina Grže na Tržaški cesti 87 v Postojni, ki letos praznuje 25 
let delovanja, nudi veliko izbiro elektrotehničnih izdelkov za dom, malih 
in velikih gospodinjskih aparatov, svetil, električnega orodja ter notranjih 
in zunanjih barv za vaš dom. V Elektro baru pa si lahko privoščite kavo ali 
druge osvežilne pijače. 

Elektro trgovina Grže podarja tri nagrade:

1. nagrada: Bluetooth Genius HS-920BT;
2. nagrada: grelnik vode Titanium;
3. nagrada: naglavna svetilka Emos.

Geslo nagradne križanke na osenčenih poljih in svoj naslov pošljite na dopisni-
ci na naslov Postojnski prepih, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna najkasneje do 7. 
marca 2018. Med pravilnimi rešitvami križanke bomo izžrebali tri nagrajence. 

Izžrebani nagrajenci januarske številke so:
1. nagrado (Battery burner) prejme
 MARTIN BAJEC, Hruševje 27, 6225 Hruševje;
2. nagrado (Olimp omega 3) prejme 
 MARJAN TERČON, Rakitnik 20 c, 6258 Prestranek;
3. nagrado (Battery vitamini in minerali) prejme
 ANTO BLAŽEVIĆ, Ulica padlih borcev 10, 6258 Prestranek.

Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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V Nanoščico in reko Pivko so namreč vložili 100 kilogramov ščuk, 
ki so bile ravnokar pred drstenjem, in je zato ribolov nanje prepo-
vedan. 

50 ščuk, velikih od 50 do 80 centimetrov, je Ribiška družina Postojna 
vložila Nanoščico. Na fotografiji (z leve): Stane Glažar, gospodar in ribi-
ški čuvaj, Martin Miklavec, predsednik Ribiške družine Postojna, in Milan 
Zgonc, vodja ribiškočuvajske službe.

»S tem spodbujamo vzpostavitev 
naravnega ravnovesja v rekah, ki jih 
ribolovno upravljamo. Veseli smo 
tako podpore lokalne skupnosti kot 
tudi Občine Postojna in podjetja Ko-
vod, ki vsako leto prispevata sred-
stva za poribljavanje,« je povedal 
Martin Miklavec, predsednik druži-
ne. Sicer pa smo se jim z veseljem 
pridružili tudi mi in jim pomagali 
v Malem Otoku vložiti nekaj rib, ki 
bodo zagotovo našle svoj prostor. 
»Izredno me veseli dejstvo, da se 
stanje po ugotovitvah predsednika 
družine v naših vodah po letu 2016, 
ko je začela delovati nova čistilna 
naprava, krepko izboljšuje, in da 
bodo ribe, ki smo jih danes vložili v 
vodo, zdrave,« je izpostavil Andrej 
Berginc, postojnski podžupan (na 
levi fotografiji), z željo, da bi v naravi 
odgovorno uživali. 

Z ribjim življem predvsem v Na-
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Ribiški družini Postojna kar zado-
voljni. »Stanje je dokaj zadovolji-
vo. V Nanoščici živijo ščuka, krap, 
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tudi kakšna nežica, ki je zašči-
tena, in v zgornjem toku posrtv. 
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redno ponavljajo vsakih nekaj 
let.« Manj privlačna za ribolov je 
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Prijave najdenih  
oziroma 

zapuščenih živali
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Štiri leta od žleda

»Ob obletnici katastrofalne ujme, ko je bila naša občina ujeta v led, 
se spominjamo vseh tistih, ki so takoj pomagali sočloveku. Zato se 
jim po štirih letih še enkrat vsem skupaj in vsakemu posebej iskreno 
zahvaljujemo za vse narejeno in v upanju, da se kaj takšnega ne bo 
ponovilo,« je ob obletnici povedal Igor Marentič, postojnski župan.

Spomnimo se, da se je 30. januarja pred štirimi leti začela katastrofa, ki je 
za vedno zaznamovala našo občino – žledolom. »Posledice naravne ujme 
odpravljamo še danes, z izkušnjami pa smo postali tudi previdnejši. Seveda 
ne moremo izključiti podobnih pojavov, se pa lahko nanje pripravimo po 
najboljših močeh. Zato so dobra oprema in pogoji za delo sistema zaščite 
in reševanja kritični in nujno potrebni,« je še izpostavil župan in napovedal 
skorajšnjo otvoritev Gasilsko-reševalnega centra Postojna, ki bo dom vseh 
potrebnih struktur.
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z višine

Zagonski  
(Geržinov)  
mlin

Letošnji pustni torek – dan norčij, maskiranja, zabav in sproščenega 
veselja je mimo. Povsod tam, kjer se strogo držijo izročila, so pustne 
maske odložili v torek opolnoči, na pepelnično sredo pa vstopili v štiri-
desetdnevni postni čas. 

Črnobela fotografija iz bogate zbirke Notranjskega muzeja Postoj-
na, ki jo je v nekih drugih časih posnel Leo Vilhar, nas bo pope-

ljala v pustni čas pred skorajda šestdesetimi leti. Na pustni torek, 
14. februarja 1961, je Vilhar v objektiv svojega fotoaparata ujel pisano 
druščino mask, vrtčevskih in osnovnošolskih otrok, ki so se udeležili 
pustnega rajanja s sprevodom po ulicah Postojne. Prireditev, ki je takrat 
postala že tradicionalna – tako poroča Slovenski Jadran – so organiza-
torji, Društvo prijateljev mladine (DPM) in pedagoški delavci, pripravljali 
približno deset let, do leta 1969. Naslednje leto je otroško pustovanje 
preraslo v turistično prireditev, tudi z udeležbo skupin odraslih mask, 
Društvu prijateljev mladine pa se je pri organizaciji pridružilo Turistično 
društvo Postojna. 

Fotografija je bila posneta na današnjem Titovem trgu, ob poslopju, v 
katerem je bilo kar nekaj lokalov, med d rugimi tudi avtobusna postaja, 
in (kot lahko preberemo na napisnih tablah) turistični urad. Maškarade 
se je udeležilo približno dvesto mask, udeležence sprevoda po mestnih 
ulicah pa je pozdravljala vesela množica. Kostume za male balerine, 
prince, indijance, kavboje, škrate in druge like so doma večinoma sešile 
mame ali tete. Kos blaga, gumbi, volna in ostali pripomočki so se tako 
ali tako vedno našli doma, pa tudi starih, še vedno uporabnih oblek non, 
mam ali sester ni zmanjkalo. Posebna komisija je na šolskem dvorišču 
ocenjevala maske. V ožji izbor jih je prišlo kar dvajset in prav vse so do-
bile zaslužene nagrade in diplome.

Besedilo: Alenka Čuk; fotografija: Notranjski muzej Postojna. 

nostalgija

Ob Nanoščici je bilo zgrajenih precej mlinov in žag. Kar nekaj jih še 
stoji, čeprav ne obratuje nobeden več, nekaj pa jih je žal že v razva-
linah. Med tiste, ki še pričajo o svoji nekdanji dejavnosti, je Zagonski 
mlin – med starejšimi občani znan kot Geržinov mlin, ker je bil v lasti 
Antonije Geržina iz Zagona, zadnje mlinarice. Zgrajen naj bi bil že v 
letu 1762, obratovati pa je prenehal leta 1967.

Ob Nanoščici stoji enonadstropna hiša, zgrajena iz lepo klesanih kamnov. 
Za njo sta stala mlin (prav tako sezidan iz klesanih kamnov) in žaga vene-
cijanka, vendar te danes ni več, od mlinskih vodnih koles pa so še vidna 
propadajoča vretena. Prav tako je lepo ohranjen 25 m dolg jez na Nanoščici, 
narejen za obratovanje mlina in žage. Ob enonadstropni stanovanjski hiši 
stoji tudi gospodarsko poslopje, trenutno v precej slabem stanju. Sedanji 
lastnik tega kompleksa, Anglež, ki živi v naši občini, ga namerava obnoviti.

Geržinov mlin in žaga sta bila v spodnjem toku Nanoščice najpomembnejša 
za vasi Zagon, Veliki in Mali Otok in Hrašče. Obsežne, danes s travo zarasle 
površine okoli teh vasi so bile nekdaj posejane z žitaricami, s koruzo …

In kako priti do mlina? Iz dveh smeri. Prva, okoli 800 m dolga makadamska 
pot vas pripelje iz Zagona. Sredi starega jedra se pot odcepi proti jugoza-
hodu. Druga pot se iz postojnske smeri odcepi na desno od magistralne 
ceste Postojna–Hruševje tik pred prvim izvozom za Hrašče. Lepa maka-
damska pot vas po dobrih dveh kilometrih pripelje do mlina. 

Ljubitelji pohodništva lahko opravijo celotno krožno pot, kajti tik pred mli-
nom stoji preko Nanoščice most. 

Besedilo: Gabriela Brovč; fotografija: Valter Peternel.
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