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Dragi ljubitelji praženega krompirja,

vabimo vas na 19. Svetovni festival praženega 

krompirja, ki bo tokrat v Postojni. V mestu, ki nas 

povabi na Primorsko in pokaže do kam seže burja. 

Postojte z nami, saj bo veselja zadosti, prav tako pa 

bomo mesto napolnili z vonjem po praženem krompirju, 

ki se mu nihče ne bo mogel upreti. 



preteklosti dajali izreden pomen. Prav tu so si ljudstva 
pred mnogimi stoletji utirala pot v Furlanijo in Benečijo. 

V 19. stoletju v Postojno pripelje prvi vlak zato v tem 
času, do takrat zelo razširjeno furmanstvo 
(prevozništvo), prične usihati. Z vlakom so v Postojno 
začeli množično prihajati tudi turisti na ogled znamenite 
Postojnske jame.

Ime Postojna izhaja iz nemškega izraza za besedo »orel« 
(aro), zato Arnsperg lahko prevedemo kot »orlov hrib«. 
Postojna je obenem drugo poimenovanje za orla 
belorepca (Haliaeetus albicilla), ki je nekoč gnezdil na 
Soviču in je tudi upodobljen na postojnskem grbu. 
Poimenovanje Postojna pa ima še en pomen: postojáti, 
postati, krajši čas stati.

Postojna je poleg čudovitih naravnih znamenitosti tudi 
kraj poln zgodb in skrivnostnih legend. Po odmevih 
kapljic v Postojnski jami in spoštljivem občutju duha 
srednjeveškega časa v Predjamskem gradu vam 
zagotavlja še pestro prgišče ustvarjanja zanimivih 
spominov. 
Ob obisku boste lahko odkrivali legende in uživali v 
različnih aktivnostih pod in nad zemljo, v vodi in v zraku. 
Lahko se podate na pot peš ali s kolesom skozi 
neokrnjene gozdove ter bližnje vrhove. Uživate lahko v 
opazovanju gozdnih živali, poleti se lahko osvežite v reki 
Unici, kamor se ribiški navdušenci vsako leto vračajo na 
muharjenje. Podoživite raziskovanje jam na povsem 
edinstven način v sklopu jamskega trekinga ali ogleda s 
čolnom. Za tiste, ki ste radi pod oblaki, pa priporočamo 
panoramski polet nad našo regijo.  
Edinstvena lega in dostopnost Postojne preko tako 
imenovanih Postojnskih vrat iz notranjosti Slovenije v 
smeri Jadrana in Tržaškega zaliva sta mestu že v davni 

POSTOJNA - Prireditelj 19. svetovnega festivala 
praženega krompirja se predstavi

V naših krajih je živel  zelo pomemben mož 
Miroslav Vilhar. Pesnik, skladatelj, narodni buditelj  
in dramatik.  Lansko leto je bilo posvečeno prav 
njemu, saj smo praznovali 200 letnico njegovega 
rojstva, letos pa mineva 150 let od prvega tabora 
na Kalcu, ki ga je organiziral prav on. 

Na Postojnskem je bilo odkritih več arheoloških 
najdišč iz obdobja paleolitika, med katerimi je 
najbolj prepoznaven Betalov spodmol.

V zgodovinskih virih se Postojna prvič 
omenja v 13. stoletju kot Arnsperg (pozneje 
Adelsberg). Sredi 14. stoletja se pojavi oblika 
imena Postoyna, ki se skozi stoletja 
modificira v Postojna. Kot trg je opredeljena 
v začetku 15. stoletja, status mesta pa ji 9. 
maja leta 1909 podeli Avstrijski cesar Franc 
Jožef I., s sklepom in svečno listino o 
mestnih pravicah, ki tudi po ocenah 
strokovnjakov velja za eno najlepših. Torej 
Postojnčani prav letos obeležujemo  110. 
obletnico pridobitve mestnih pravic.

Več informacij:
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ticgalerija@zavod-znanje.si
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