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Postojnska jama je ljudem zagotovo pomenila pribežališče že 
v pradavnini, podpisi na steni Rova starih podpisov pa nam 
dokazujejo, da so bili obiskovalci v njej vsaj od 13. stoletja dalje. 
Iz 17. stoletja so se ohranili prvi pisani viri o Postojnski jami 
(J. V. Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske, 1689), leta 1748 pa 
si jo je po naročilu cesarja Franca I. ogledal dunajski dvorni 
matematik Joseph Anton Nagel in svoje poročilo opremil s 
prvim doslej znanim načrtom jame. Ko so se domačini aprila 
1818 pripravljali na drugi obisk cesarja Franca I., je želel 

postojnski okrožni blagajnik Josip Jeršinovič pl. Löwengreif 
vhodni del Postojnske jame še prav posebno slovesno opremiti 
in razsvetliti. V skupini, ki je sprejem pripravljala, je bil 
tudi Luka Čeč; med delom je preplezal steno in pogumno 
raziskoval, kam vodi do tedaj neznana pot. Ko se je vrnil, je 
navdušeno zaklical prijateljem: »Tu je nov svet, tu je paradiž!« 
S to pomembno prelomnico je bila odprta pot v podzemlje, 
simbolično pa so bili postavljeni tudi temelji razvoja turizma.
 

Preplet dela Postojnske jame in 
Turističnega društva Postojna

Postojnska jama, vlakec
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Začetku organiziranega turizma, ki sta ga leto zatem 
zaznamovala obisk prestolonaslednika Franca Ferdinanda in 
prva vpisna knjiga obiskovalcev, je v 19. stoletju sledil hiter 
razvoj: ustanovljeni sta bili Jamska komisija kot upravni organ 
in jamska vodniška služba, postavljeni so bili železniški tiri, 
po katerih so z vozičkom zapeljali na ogled petičnejše goste, 
zasvetila je električna luč po jami, organizirane so bile številne 
prireditve v jami, osnovan prvi podzemni poštni urad. 
Število obiskovalcev je iz leta v leto raslo, zaradi vse večjega 
zanimanja za naravoslovje pa je Postojnska jama postala 
priljubljena tudi med strokovnjaki in raziskovalci. Skozi 
Postojno je zapeljala južna železnica in prvemu sodobnemu 
hotelu, ki je stal v parku današnje gozdarske šole, so sledili 
še drugi ponudniki namestitvenih in gostinskih storitev. Ker 
je bil to tudi čas intenzivnega prebujanja narodne zavesti, 
so domačini iskali način, kako narodno bogastvo ohraniti v 
domačih rokah in poskrbeti tudi za razvoj kraja. Tako je bilo 
že leta 1883 v Postojni ustanovljeno Društvo za pospeševanje 
turizma in olepšavo trga, eno prvih organiziranih turističnih 
društev na območju današnje Slovenije. K temu je pomembno 
pripomogel narodni buditelj Anton Globočnik, takrat 
predsednik Jamske komisije ter zagnan pobudnik razvoja in 
promocije Postojnske jame.

Desetletja, ki so sledila, so prinesla Postojni številne 
spremembe – od vojn do hitrega medvojnega razvoja, 
prihajalo je do spremembe vladajočih držav – od Avstro-
Ogrske do samostojne Slovenije, spreminjala se je gospodarska 
in družbena ureditev. Razvoj turizma jim je sledil in se 
prilagajal, sodelovanje upravljavcev Postojnske jame in 
turističnega društva pa je bilo usmerjeno v razvoj in dobrobit 
Postojne. Tako kot je Postojnska jama zaslovela po svetu, je 
tudi delo Turističnega društva Postojna odmevalo daleč čez 
občinske meje, saj je ohranjanje kulturne dediščine – tudi 
skozi organizacijo tradicionalnih prireditev – še vedno ena 
pomembnejših dejavnosti društva. Pobude in nagrade za 
urejenost okolice tako zasebnih kot poslovnih objektov pa 
so spodbudile zdravo lokalno tekmovalnost na eni in lično 
ocvetličenost krajev po vsej občini na drugi strani. 

PJ - Briljant

Veseli smo, da sta – skozi zgodovino in vse spremembe, ki jih je 
le-ta prinesla – Postojnska jama in Turistično društvo Postojna 
ostala partnerja in sodelavca pri številnih projektih in pobudah, 
pa tudi pri informiranju gostov in širjenju vedenja o turistični 
ponudbi. Želimo, da bi tudi generacije, ki prihajajo, znale ceniti 
delovanje in pomen društvene dejavnosti in hkrati ohranjati 
sodelovanje, ki je pomembno za vso lokalno skupnost. 

Ob pomembnem in visokem jubileju v svojem imenu in imenu 
sodelavcev Postojnske jame iskreno čestitam predsedniku 
in vsem članom turističnega društva ter želim nadaljevanje 
zglednega sodelovanja ter še veliko uspešno izpeljanih zamisli.

Marjan Batagelj, 
predsednik UO Postojnska jama
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Spomini na pretekla leta...

Pred nami je zbornik, ki obeležuje častitljivo obletnico 
Turističnega društva Postojna. 140 let obstoja določenega 
društva ali organizacije je zagotovo nekaj, kar ni vredno samo 
omembe, temveč si zasluži svojo publikacijo v kateri se bo 
ohranila večina spominov na vsa pretekla leta.

Seveda nikoli ne bomo mogli zabeležiti vseh, se pa v 
zborniku, ki je pred nami najdejo najpomembnejši dogodki, 
dejavnosti in poti, ki jih je društvo skozi leta doživelo in 
prehodilo.

Naše Turistično društvo ima res dolgo zgodovino. V občino 
Postojna je prineslo vrsto pomembnih prireditev, ki so 
presegle občinske meje. Tu lahko na hitro omenim Furmanski 
praznik in Pustovanje kot dve največji društveni prireditvi. 
Na ta način se krepi druženje občanov, predvsem pa se ime 
občine Postojna prenaša tako po Sloveniji kot v tujini.

Društvo že vsa leta skrbi za turizem, povezovanje, promocijo 
in nenazadnje tudi kulturo z organizacijo Mednarodnega 
glasbenega festivala mladih.

Za vse našteto sta že dolgo gonilni sili predsednik društva 
Srečko Šajn in Marica Gombač. Seveda pa je za njima stoji še 
več članov in podmladka, ki skrbijo, da delo teče nemoteno.

Spoštovani člani in članice Turističnega društva Postojna. 
Čestitam vam ob visoki okrogli obletnici in vam želim še 
veliko uspešnega dela in seveda sodelovanja v prihodnje.

Hvala

Igor Marentič, 
župan občine Postojna

Podpredsednik TZS Dominik S. Černjak izroča županu Igorju Marentiču
priznanje za najlepši izletniški kraj Predjama

Mednarodni glasbeni festival mladih, pred Predjamskim gradom
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Naravna in kulturna, torej tudi turistična dediščina z veliko začetnico

Če omeniš turistično dediščino kot izhodišče tudi za ustvarjalne 
ter inovativne zasnove, pogosto naletiš na neodobravanje 
in značilno slovensko zavračanje. Seveda to ne velja za celo 
Slovenijo, saj so nekateri kraji in nekateri dogodki ter turistične 
vsebine, ki premišljeno sooblikujejo vedno nove pristope, tudi z 
upoštevanjem vsega, kar smo navedli zgoraj. Med nje vsekakor 
sodi tudi Postojna z znamenito jamo in vsemi vsebinami, ki so 
dobile nov zagon in kakovost s spoštovanjem znanj ter vsebin v  
večdesetletnih prehojenih letih.
 Tri obletnice, ki imajo nadaljevanje od njihovih začetkov do 
danes, pomembno zaznamujejo uspešnosti postojnskega in s 
tem tudi slovenskega turizma. Najprej najstarejše slovensko 
Turistično društvo Postojna, ki je bilo ustanovljeno leta 1883. 
Torej v letu, ko na ozemlju današnje Slovenije še nismo imeli 
profesionaliziranega turizma, čeprav lahko že takrat govorimo 
o zavedanju njegovega kulturnega, izobraževalnega in 
ekonomskega pomena. Društvo je začelo postavljati piramido 
postojnske razpoznavnosti in v njen vrh postavilo jamo, ki je 
dobila električno razsveljavo in je po njenih lepotah turiste 
zapeljal vlak... Začetki turističnega ljubiteljstva, kar je še danes 
temelj društvenega turističnega prizadevanja, so v nadaljnjih 
desetljih vse do danes dobivali tudi strokovno podporo in 
usmerjanja, za uresničitev številnih vsebin pa je bilo še vedno 
prepotrebno društvo.
Ena takih vsebin je Furmanski praznik v Postojni, ki praznuje 
30. obletnico strokovno skrbno pripravljene in največje 
prireditve s področja dediščine prometa in transporta, tudi 
trgovine, rokodelstva, znanj in še česa na Slovenskem. Tudi 
ob tej prireditvi lahko vidimo, da so njeni načrtovalci že pred 
30 leti obiskovalcem ponudili nekaj, kar je bilo značilno za 
lokalno in regionalno okolje. Torej niso prevzeli ali celo kopirali 
nekaj, kar pogosto tudi v slovenski turizem prenašamo iz koša 
globalnih neumnosti. 

 Še ena obletnica bo zaznamovala leto 2023 in sicer 20. 
obletnica Turistične zveze Brkinov, Krasa in Notranjske. Če 
bi sodili po poimenovanju, bi lahko nepravilno sklepali, da 
imamo opraviti z le še eno od združenih geografskih enot. 
Vendar temu ni tako, saj ta zveza temelji na številnih skupnih 
naravnih in kulturnih lastnostih, naj bodo to oblike in zvrsti 
kulturne ali podobnosti naravne dediščine. Oboje ne kot 
seštevek ampak kot vzročna povezanost naravnega okolja ter 
v njem razvijajočih se oblik načinov življenja prebivalcev, z 
njihovimi oblikami gospodarskega prizadevanja, družbenih 
odnosov in duhovnih ustvarjalnosti. Vse to pa ni le posledica 
ali celo eden od “projektov” sodobnosti  ampak le nadaljevanje 
in nadgrajevanje vsebin ter oblik, ki jih predstavljata naravna in 
kulturna, zlasti še turistična dediščina. V tem je tudi temeljni 
namen in smisel praznovanja okroglih obletnic. V Postojni z 
veliko začetnico!

Zasl. prof. dr. Janez Bogataj

Društvo DOLI iz Lokavca, Osemvprega - prevoz zvona  na Sveto Goro pri Gorici

Vsaka, zlasti še okrogla obletnica, ni le pregled opravljenega dela ampak je priložnost in izziv za prihodnje delovanje. To bi 
moralo biti temeljno vodilo tudi v načrtovanju turističnega prizadevanja Slovenije, kjer danes prednjačijo razne agencije s 
svojimi, pogosto problematičnimi projekti in strategijami. 
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Denimo na vaše dolgoletno sodelovanje v projektu Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, ki je svoj 30. jubilej praznovala 
prav v Postojni, na Dnevih slovenskega turizma 2021. V 
kultnem hotelu Jama smo najlepšim in najbolj gostoljubnim 
slovenskim krajem podelili zaslužena priznanja, med njimi tudi 
nominirancem, ki jih je Turistično društvo Postojna predlagalo 
v vlogi regijskega koordinatorja za Kras, Brkine in Notranjsko. 
Postojna je v kategoriji srednjih mest zasedla 3. mesto, gozdna 
vasica Theodosius v Vrhpolju se je v kategoriji glampingov 
uvrstila na 1. mesto, Zavod Ars Viva iz Starega trga pri Ložu pa 
je v kategoriji mladinskih prenočišč pristal na 2. mestu. Iskrene 
čestitke za ta ter vsa druga priznanja natečaja MDLG, ki so v 
treh desetletjih tekmovanja romala v vaše konce!

»Postojna se spopada s kontrasti. Vse, za kar si prizadevata 
turistično društvo in Jama, je brez napake, naj gre za prireditve, 
parkirne prostore, zelenice, gostinske lokale, informativne 
table, ulične svetilke, prikupne race, Modrijanov mlin ali 
druge skrbno varovane naravne in kulturne vrednote; kot 
blago z napako je tisti del Postojne, ki je v domeni industrije 
in domačinov v bližini železniške postaje,« je komisija natečaja 
MDLG o Postojni zapisala leta 1990, ko je Postojna prav tako 
zasedla 3. mesto. Odlomek priča, kako pomembno vlogo 
Turistično društvo Postojna že vse od osamosvojitve igra pri 
razvoju postojnskega in s tem slovenskega turizma! 
Turistično društvo Postojna, predvsem pa predsednik 
Srečko Šajn, ki ga je neprekinjeno vodil kar 36 let, je izjemno 
vizionarstvo pokazalo tudi s projektno povezavo širšega 
turističnega prostora: Krasa, Brkinov in Notranjske, ki praznuje 
20 let delovanja. Ni treba posebej poudarjati, da gre za enega 

Spoštovani člani in članice 
Turističnega društva Postojna!

meni osebno najljubših turističnih prostorov v Sloveniji, za 
kar je zaslužna tudi turizmu vedno bolj prijazna Lipica, ki je z 
novim hotelom Maestoso začela novo zgodbo. 
Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska združuje 24 
turističnih in drugih društev na tem območju, po njeni zaslugi 
pa ostajate usmerjeni v pospeševanje razvoja turizma, bogatitev 
in dopolnjevanje turistične ponudbe, informacijsko dejavnost, 
promocijo turizma v najširšem pomenu besede, okoljevarstvene 
dejavnosti in širitev znanja ter pomena turistične dejavnosti.

Na Dnevih slovenskega turizma 2021 sem imel čast podeliti 
tudi priznanja Turistične zveze Slovenije najzaslužnejšim 
prostovoljkam in prostovoljcem, med katerimi sta bili tudi 
dve vaši prostovoljki, ki uspešno sodelujeta v našem projektu 
Turizmu pomaga lastna glava: Darja Debevec iz OŠ Miroslava 
Vilharja in Mirela Bubnič iz OŠ Antona Globočnika. Priznanje 
sta prejeli za večletno uspešno sodelovanje z društvom in 
zvezo ter drugimi deležniki ter seveda za spodbujanje mladih 
za delo v turizmu. Iskrene čestitke obema nagrajenkama ter 
osnovnima šolama z željo, da bi mlade še dolgo navduševali 
za turizem in sodelovanje v bogatih aktivnostih Turističnega 
društva Postojna. Slednje slovi po priljubljenem tradicionalnem 
pustovanju, Furmanskem prazniku in mednarodnem glasbenem 
festivalu mladih. 

Seveda ne gre spregledati, da je Postojna v Sloveniji že več 
kot stoletje pojem turizma. Vaše turistično društvo, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1883, je četrto najstarejše turistično društvo v 
Sloveniji in prvo, ki je svoja pravila spisalo v slovenskem jeziku, 
kar priča o vaši narodni zavesti in ljubezni do domovine.

Ko ste nas iz Turističnega društva Postojna prosili za nekaj misli ob vašem okroglem in častitljivem jubileju – 140. obletnici 
ustanovitve, vam prošnje seveda nismo mogli odreči. Predolgo ste namreč plemenitili programe Turistične zveze Slovenije in 
orali ledino pri razvoju turizma v Sloveniji, da se ob vašem prazniku tudi pri nas ne bi zbudila kopica toplih spominov. 
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Razvoj turizma je seveda narekovala Postojnska jama, zato 
je turistično društvo pod vodstvom Josipa Pucicha izdajalo 
popotne knjige, karte in kažipote, postavljalo razgledne table 
in klopi, zagotavljalo popuste pri prevozu, uvedlo vodnike 
in nadzor nad oddajanjem prenočišč ter organiziralo zabave 
in prireditve. Postojna je za Ljubljančane in Tržačane postala 
priljubljena izletniška točka po dograditvi južne železnice, je le 
eden od podatkov iz zbornika ob 100-letnici Turistične zveze 
Slovenije z naslovom Turizem smo ljudje, ki ga je oblikoval 
prav vaš dolgoletni predsednik Srečko Šajn. Gre za dragocen 
dokument o razvoju slovenskega turizma, ki podrobno 
dokumentira tudi vlogo Postojnske jame v tem procesu. 

Želim si, da bi tako kot južna železnica tudi drugi tir na 
trasi Divača–Koper odprl nove možnosti v turizmu, saj bo 
mogoče ustvariti nove turistične produkte, ki bodo dosegljivi 

na udoben in sodoben način. Računam, da bi bila lahko 
atraktivna povezava vlak–osebni avto na daljših relacijah 
iz zahodne Evrope proti vzhodni in obratno. Še posebej, če 
bodo vzpostavljene dobre storitve, kot je najem osebnih vozil, 
motornih koles, koles, električnih koles in drugih vozil, na 
koprski železniški postaji in vseh naslednjih, mimo katerih bo 
speljan drugi tir. 

Naj vam ob koncu samo še zagotovim, da bo Turistična 
zveza Slovenije moralno in finančno še naprej podpirala 
delovanje vašega društva in vse oblike trajnostnih dogodkov in 
trajnostnega turizma, ki se bo razvijal v prid naravnim danostim 
naše dežele in primerni blaginji vseh prebivalcev Slovenije. 

Pavle Hevka, 
predsednik Turistične zveze Slovenije

TZS, Podelitev priznanj Moja dežela lepa in gostoljubna
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S prizadevanji Turističnega društva Postojna, da bi naredili svoj 
kraj domačinom in obiskovalcem prijazen, Postojnsko jamo, 
dragulj slovenskega Krasa, pa svetovno prepoznaven, sem se 
srečala leta 1963, ko sem se kot mlada ekonomistka zaposlila 
na Turistični zvezi Slovenije. In uspelo jim je! Ker turističnih 

društev po Sloveniji takrat še ni bilo toliko, kot jih je dandanes, 
smo skrbno spremljali njihovo delo na področju informiranja, 
vzgoje, osveščanja, urejanja okolja, promocije, organiziranja 
prireditev … , jih obiskovali, jim svetovali in na različne načine 
(seminarji, predavanja …) tudi pomagali. S številnimi člani 

Jubileji

so spoštljivi mejniki: obudijo spomin na čas in ljudi, ki so oblikovali neko obdobje, še posebej, če so orali ledino in bili zgled 
mnogim, da so jim sledili.  Turistično društvo Postojna, s svojo častitljivo tradicijo, entuziazmom, in razvejeno dejavnostjo, je 
zgled mnogim. Iz srčnih prizadevanj je vznikla široko razvejena družina, ki danes bogati slovenski turistični prostor. 

Predstavnike Turistične zveze Jugoslavije in Turistične zveze Slovenije je Turistično društvo Postojna popeljalo na turistično kmetijo Hudičevec na Razdrtem, 
okrog 1980.
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turističnih društev smo se osebno poznali, mnogi so delovali 
tudi v organih Turistične zveze Slovenije. Takratni predsednik 
Turističnega društva Postojna je bil dr. France Habe, Postojnski 
jami pa je načeloval Elo Garzarolli. Čudoviti spomini!

Skozi desetletja sem se v Turističnem društvu Postojna 
srečevala s turizmu predanimi izjemnimi posamezniki, 
predvsem tajniki in predsedniki društva ter njihovimi najožjimi 
sodelavci, ki so z vsem žarom poklanjali svoj prosti čas in 
znanje turizmu. Naj jih omenim samo nekaj: Elo Garzarolli, 
Janko Sever, Janez Sedej, Miran Fajdiga, Jerko Čehovin, Lojze 
Bajc, Miro Golob ... Kar nekajkrat sem obiskala društvene 
prireditve, občne zbore in jubilejna srečanja. Najdlje in najbolj 
pogosto sem sodelovala z aktualnim predsednikom Srečkom 
Šajnom in nadvse vestno sodelavko Marico Gombač. 

Pobude in organizacijske veščine Srečka Šajna so botrovale 
številnim prireditvam (Furmanski praznik, pustovanja, 
mednarodni glasbeni festival …) in izvirnim publikacijam 
(prospekti, katalogi, razglednice, koledarji …), izdanim v več 
tujih jezikih, pri čemer z izdajo slikanic in pravljic ni pozabil 
niti na otroke.

Srečko Šajn nekaj več kot pol stoletja ni bil predan samo delu 
v turističnem društvu in zadnjih dvajset let tudi v Turistični 
zvezi Brkini, Kras, Notranjska, ki se je oblikovala prav po 
njegovi zaslugi, temveč tudi širše v lokalnem in slovenskem 
prostoru. Aktivno je več let deloval v organih in komisijah 
Turistične zveze Slovenije, vodil komisijo za propagando, 
sodeloval pri festivalu Turizmu pomaga lastna glava (zanj 
ob jubileju poskrbel za lične priponke), bil večletni tehnični 
urednik Lipovega lista ter nadvse skrbno in natančno uredil 
zbornik Turizem smo ljudje ob 100-letnici Turistične zveze 
Slovenije; poskrbel je tudi za njegov izid. Že vrsto let sodeluje 
s Slovensko turistično organizacijo, ki ji je zaupana skrb za 
trženje promocijo slovenskega turizma, predvsem s pripravo 
kataloga Kras. 

Med izjemne vrline Srečka Šajna spada tudi pozornost do 
nekdanjih sodelavcev, ki so se upokojili ali iz drugih razlogov 
niso več dejavni v turizmu. Ne mine leto, da se jih ne bi 
spomnil z voščilom. 

Ne spodobi se, da bi človek v polni formi, prežet s turizmom od 
nog do glave in še vedno poln elana in idej, zapustil turistično 
barko! Iskreno želim, da bi mu zdravje služilo in bi bil dejaven 
še naprej. 

Danica Zorko

FP transparent

Janez Resnik, poročna kočija
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Ne čudi torej, da se je že kmalu obrnil na inštitucijo, ki je 
bila v Postojni, Inštitut za raziskovanje krasa, in je obenem 
združevala naše najboljše poznavalce krasa, F. Habeta, P. 
Habiča in R. Gospodariča. V tem kratkem prispevku se bom 

Dolgoletno sodelovanje
s Srečkom Šajnom

Čeprav je Srečko Šajn velik poznavalec jam in krasa, zgodovine Postojnske jame pa sploh, je bil skromen in se ni nikoli 
zanašal le na svoj pogled na zgodovino ali karkoli v zvezi z jamami, ampak je skušal pritegniti k sodelovanju različne druge 
strokovnjake. 

omejil le na svoje sodelovanje s Srečkom Šajnom, katerega 
začetki pa tudi segajo nekaj desetletij nazaj, od časov, ko je 
bil še v službi pri Postojnski jami, pa do upokojitve, do še 
plodnejšega vodenja Turističnega društva Postojna.

Postojnska jama, Človeška ribica, Proteus Anguinus
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Sodelovanje je obsegalo vrsto dejavnosti, od priprave 
strokovnih člankov v zvezi s Postojnsko jamo, večjezičnih 
turističnih publikacij in koledarjev do predstavitev publikacij, 
otvoritev in priložnostnih nagovorov, pri čemer je bil Srečko 
Šajn v različnih vlogah, od soavtorja pri publikacijah do 
sogovorca na prireditvah. Naj navedem le nekaj primerov, 
recimo pomemben simpozij Postojnska jama: nova spoznanja 
= Postojna caves: new discoveries leta 1998. V zborniku je 
imel Šajn uvodni prispevek, ki mu je dodal izvirni protokol 
zaslišanja Jakoba Vidmarja, cestnega nadzornika v Postojni, v 
zvezi z odkritjem notranjih delov Postojnske jame. Ta zbornik 
je bil bogato ilustriran; poleg avtorskih slik je mnogo fotografij, 
ki jih je Šajn dodal po lastnem izboru. Edinstven se mi pa zdi 
zaradi vinjet, ki niso v navadi pri takih publikacijah, a zelo 
popestrijo zbornik in kažejo na avtorjev umetniški čut. Zelo 
je bila odmevna tudi večjezična publikacija Kras in turistične 
jame v Sloveniji, za katero je Šajnu uspelo pridobiti kot 
soavtorja znanega pisatelja akademika Matjaža Kmecla. Tak je 
tudi prispevek s simpozija Turizem smo ljudje, kjer je govor o 
prvem desetletju organiziranega jamskega turizma v Postojnski 
jami. V COBISS-u (Kooperativni online bibliografski sistem in 
servisi) imava s Srečkom Šajnom od leta 1998 sicer zabeleženih 
20 objav, a to ni prava slika. V vmesnem času se je zgodilo 
nekaj sprememb, na primer vpisovali so le znanstvene članke, 
tako da o nastopih na okroglih mizah, nagovorih, predstavitvah 
knjig in drugih 'nepomembnih dogodkih' ni ničesar. In ravno 
zaradi teh dejavnosti je bilo potrebno veliko več časa za 
dogovarjanje in usklajevanje kot pa za samo pisanje prispevkov.

Razkrijem naj še eno stran Šajnove dejavnosti, ki pravzaprav ni 
nikjer omenjena, a je prav tako pomembna: to je spodbujanje, 
svetovanje in tudi opremljanje publikacij, za kar je posebno 
nadarjen. V številnih pogovorih se je šele izoblikovala prava 
rešitev, pravi pristop, bodisi za pisanje prispevka, kaj bo kdo 
povedal na kaki okrogli mizi ali pa kakšna naj bo oblikovna 
rešitev. Naj navedem le dva primera. Drobna knjižica iz 
serije vodnikov, ki jih je izdajal Notranjski muzej, Zgodovina 
Postojnske jame (št. 10), bi bila brez Šajnovih nasvetov 
osiromašena, in to ne le z likovne plati, ampak tudi vsebinsko. 
Podobno je bilo z 'novim' (2007) vodnikom po Postojnski jami. 

Ne da bi se dotikal besedila, zasnove dela ali ilustracij, so bili 
njegovi nasveti bistvenega pomena za celoto.

To je le nekaj primerov sodelovanja s Srečkom Šajnom, ki 
je potekalo ves čas na enakopravni osnovi in prijateljski 
ravni. Pri koliko projektih sva sodelovala, koliko prireditev 
sva se udeležila in koliko sem prek njega spoznal različnih 
strokovnjakov, občinskih veljakov in drugih zanimivih ljudi, 
se ne morem spomniti. Pač veliko in s tem, upam, sva tudi 
prispevala svoj delež k razvoju postojnskega turizma. 

akad. prof. dr. Andrej Kranjc

Naslovnica baltazar
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Jaslice v Postojnski jami

Pa ne bo, ni take sorte

Moje sodelovanje z organiziranim slovenskim turizmom je pravzaprav sodelovanje s Srečkom Šajnom. Najprej me je 
pred mnogimi leti povabil, naj ob obletnici odprtja Postojnske jame napišem knjižico o tej veliki in lepi zadevi svetovnih 
razsežnosti, potem je poskrbel, da je spis izšel skupaj s številnimi prevodi. 

Še pozneje me je povabil k sodelovanju pri Lipovem listu, 
ki ga je soustanovil, in še pri tem in onem. Spoznal sem ga 
pobliže in v njem zmeraj bolj trdno videl izjemno dejavnega, 
poštenega in iznajdljivega moža. Če ni pridobil sodelavca, je 
pljunil v roke kar sam. Njegovi 'otroci' so odmevne turistične 
prireditve; o njih bo beseda verjetno še kje drugje in jih ne 
bom našteval. Dodatno pa si ga bom zapomnil kot 'ročnega' 
delavca pri prenavljanju stare hiše na hribu med Kilovčami 
in Zagorjem, mislim, da se mu reče Gradišče. Slovenski in 

še posebej postojnski oziroma notranjski, pa tudi kraški in 
brkinski turizem je imel (ima) v njem človeka njegovega imena 
Srečko, po domače bi lahko rekli, da so imeli z njim žegen. In 
ga seveda še zmeraj imajo, čeprav pravi, da bo izpregel. Pa ne 
bo, ni take sorte – prepričan sem, da ne bo: v dobro turizma in 
ljudi v njem.

akad. prof. dr. Matjaž Kmecl
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Katalog Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije, zemljevid
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In luč naj sveti
na vaši poti...

Divaška jama1

Sveta jama3

Jama Dimnice4

Škocjanske jame5

Pivka jama8

Črna jama9

Postojnska jama6

Otoška jama7

Križna jama12

Antonijev rov, Turistični 
rudnik živega srebra Idrija13

Železna jama14

Županova jama15

Jama Huda luknja18

Podzemlje Pece 
Turistični rudnik in muzej19

Kostanjeviška jama16

Jama Pekel17

Jama pod
Predjamskim gradom11

Planinska jama10

Jama Vilenica2

Jama pod Babjim zobom21

Muzej premogovništva
Slovenije, Velenje22

Snežna jama20

SKRIVNOSTNI KRAS
TURISTIČNE JAME SLOVENIJE

Slovenija, turistična karta, 2002, 9. izdaja, karta dopolnjena in popravljena: april 2016, 
Slovenska turistična organizacija. Zasnova in redakcija: prof. dr. Branko J. Rojc. 
Kartografska obdelava in priprava za tisk: Geodetski inštitut Slovenije. 
© Turistično društvo Postojna

Zemljevidi, ta čudovita stvaritev človekovega abstraktnega 
mišljenja, nam pomagajo spoznavati in razumeti svet in pojave 
na njem, pa tudi dogajanje v preteklosti in sedanjosti.
Kaj žene ljudi, da že od pradavnine ustvarjajo zemljevide? Je to 
potreba po sporočanju s pomočjo zemljevidov ali zgolj njihova 
uporabna funkcija?
V zemljevidih se je vedno zrcalila raven človekovega spoznanja, 
njegov odnos do sveta, filozofija družbe. Odnos do zemljevidov 
zelo verodostojno kaže stopnjo duhovne in tehnične kulture 
vsakega naroda!

Ko se je pred več kot desetletjem name obrnil gospod Srečko 
Šajn in mi v imenu TD Postojna predlagal sodelovanje 
z Geodetskim inštitutom Slovenije pri kartografskem 
prikazovanju turistične tematike, se je začelo zanimivo in 
plodno sodelovanje med nami. Ponujeno roko in pobudo 
sem sprejel z navdušenjem; vedno sem bil vesel sodelovanja z 
ljudmi, ki se zavedajo velikega pomena kartografskega prikaza 
informacij in kako nujno je, da dopolnjuje besedilne opise!
Z gospodom Šajnom sva skupaj zasnovala in oblikovala 
zemljevide, ki so spremljali in obogatili edicije Turističnega 
društva Postojna. Tako je TD Postojna na prijeten in nazoren 
način sporočalo urbi et orbi o svojem trudu na tem čudovitem 
in naravnih čudes polnem koščku Slovenije!

Izr. prof. dr. Branko Janez Rojc, upokojeni profesor
Univerza v Ljubljani, FGG
in Geodetski inštitut Slovenije

Zemljevidi, ta čudovita stvaritev človekovega abstraktnega 
mišljenja, nam pomagajo spoznavati in razumeti svet in 
pojave na njem, pa tudi dogajanje v preteklosti in sedanjosti.

Nekaj misli kartografa ob 140-letnici TD Postojna
in izdaji jubilejne edicije
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Moderni turizem (njegovi začetki segajo v konec 18. 
stoletja) je po besedah Petre Kavrečič »vezan na pojav 
ponudbe in povpraševanja po storitvah na trgu, namenjenih 
posameznikom, ki se iz svojega domačega okolja za preživetje 
prostega časa začasno preselijo v drugi kraj«. Gost tistega 
časa je v turističnih krajih in njihovi bližini poleg že naštetega 
pričakoval vsaj še kakovostno in prijazno postrežbo, dobra 
prenočišča, pa tudi urejene sprehajalne poti in parke, 
družabne in prireditvene prostore, uporabne informacije o 
kraju obiska in ne nazadnje snago in red. Zato ne preseneča, 
da so se že v 70. letih 19. stoletja pa vzoru nekaj evropskih 
držav (Avstrija, Francija …) tudi na slovenskem ozemlju 
pojavila prva tujskoprometna oziroma olepševalna društva, 
društva za privabitev tujcev ali letoviška društva, kot so takrat 
poimenovali predhodnike današnjih turističnih društev. 

Začetki organiziranega turizma na Slovenskem so povezani z 
že naštetimi naravnimi danostmi. Postojnska jama z okoliškimi 
jamami, Predjamski grad, bližnja Cerkniško jezero in Rakov 
Škocjan – če naštejemo le najbolj prepoznavne – gotovo 
spadajo mednje. Med posameznimi kraji, kot so na primer 
Portorož, Bled ali Opatija, se je tako v 19. stoletju in v začetku 
20. stoletja – sprva kot trg, od leta 1909 pa že kot mesto – v 
prepoznavno turistično destinacijo, priljubljeno tako med 
lokalnim občinstvom kot gosti iz večine evropskih držav ter 
celo z drugih celin, razvijala tudi Postojna. Obiskovalce je 

Turistično društvo Postojna v luči preteklih in skorajšnjih obletnic 

vabila s svojo edinstveno 
pokrajino, bila je 
izhodišče za izlete v 
bližnjo okolico, s svojim 
»zračnim« podnebjem pa 
je petičnežem predvsem 
v poletnih mesecih 
ponujala tudi sproščujoč 
oddih. Gostje, ki so imeli 
dovolj pod palcem, so 
lahko prebivali v takrat 
slovitem Grand hotelu 
Adelsbergerhof, ki je stal 
na prostoru današnje Srednje gozdarske in lesarske šole. To je 
bil eden najimenitnejših hotelov svojega časa na Kranjskem, 
ki ga je lastnik, v 
Trstu živeči hotelir 
švicarskega rodu Franz 
Progler, propagiral kot 
»zračne toplice«. Takrat 
je Postojna pridobila 
sloves klimatskega 
letovišča, med gosti 
pa je veljala za enega 
od bolj priljubljenih 
turističnih krajev v tem 

Uvod
Naravne danosti slovenskega ozemlja – vabljiv gorski svet, kras s svojimi značilnimi pojavi, množica termalnih vrelcev … – 
že od nekdaj ustvarjajo razmere za razvoj turizma na Slovenskem. K njegovemu razcvetu so poleg gospodarskega razvoja in 
začetne industrializacije pripomogle tudi relativno ugodne prometne povezave. Železniški tiri, ki so slovensko ozemlje gosteje 
prepletli do začetka 20. stoletja, so denimo omogočali hitrejša, razmeroma udobnejša in tudi cenovno prijaznejša potovanja 
večjemu številu ljudi. Pa vendar krasna okolica, zdrava voda, čvrst in krepilen zrak – kot je zapisal Janez Bilc, v Trnovem pri 
Ilirski Bistrici rojeni duhovnik, pesnik, publicist, v enem od vodnikov, ki je konec 19. stoletja obiskovalca povabil v Postojno 
ter njeno bližnjo in malce bolj oddaljeno soseščino – niso bili dovolj. 

S.
 ©

aj
n

TURISTI»NO DRU©TVO
POSTOJNA

140 let
1883-2023

Znamkica ob 140 letnici TD Postojna

Najstarejša pravila turističnega  
društva v slovenskem jeziku



16

delu nekdanje avstro-ogrske monarhije. 
Drugim, manj premožnim obiskovalcem so 
bila v zadnji četrtini 19. stoletja v Postojni 
na voljo še gostišča oziroma hoteli Krona, 
Pri levu in Narodni hotel. Knjižica majhnega 
formata, Ročni kažipot po Ljubljani in 
kranjskih mestih, ki je izšla leta 1906, navaja 
štiri hotele (na seznamu ni hotela Pri levu, 
omenjata pa se hotel Ribnik in njegov 
lastnik Pavel Jurca), dve kavarni ter kar 18 
gostiln, turistom pa je bilo na razpolago 
tudi deset izvoščkov. V Ročnem kažipotu 
najdemo tudi manjši, a poveden oglas, s 
katerim posestnik, gostilničar in lastnik 
letovišča Ivan Štefin vabi v svoje gostišče: 
»Krog in krog bujno zelene livade, sveži 
krepčilni zrak, krasni vsprehodi ob Pivki.« 
Pohvali se kar s tremi vrtovi, z izvrstno in 
»tečno« hrano, naravnimi vini in imenitnim 
pivom. Oglas še omenja, da so gostom na 
razpolago štiri sobe in vozovi, njihove cene 
pa da so zmerne.

Leta 1868 je 'pristala' Postojna – poleg 
Benetk, Dunaja, Budimpešte, Pariza … 
– celo na seznamu destinacij enega prvih 
organiziranih turističnih popotovanj 
po Evropi. Organiziral ga je znameniti 
angleški podjetnik, pionir komercialnega 
množičnega turizma ter ustanovitelj prve 
potovalne agencije, Thomas Cook (1808–
1892).

Pravila TD Postojna prva pisana v slovenskem jeziku



17

O predhodniku današnjega društva
Leta 1883 ustanovljeno Društvo za olepšanje postojnskega trga in v povzdigo dohajanja tujcev je za sorodnimi društvi v 
Celju (1871), Kranju (1875) in Mariboru (1877) četrto najstarejše slovensko turistično društvo. Društvena pravila, pisana v 
slovenskem in nemškem jeziku, pa so prva v slovenščini zapisana pravila kakega turističnega društva. Z ustanovitvijo tega 
prostovoljnega društva so si takratni Postojnčani zadali jasne cilje.  

Ti so bili »olepšanje trga postojnskega in pospeševanje 
dohajanja tujcev, umno oskrbovanje tuje obrtnije in na ta 
način povzdiga gospodarskih razmer postojnskega trga«. 
V ta namen so sklenili izdajati »popotne knjige, tujšnjike, 
karte in kažipote«, postavljati razgledne table in razgledna 
znamenja, klopi …, organizirati prevoze, vzpostaviti vodniško 
službo, izvajati nadzor nad prenočišči ter organizirati zabave 
in izlete. Pod društvena 
pravila se je 15. januarja 1883 
podpisal Josip Pucić, Hrvat iz 
Žminja pri Kanfanarju, ki je 
med letoma 1878 in 1887 kot 
gozdarski pristav služboval 
v Postojni ter se pretežno 
posvečal pogozdovanju krasa. 
O tem, kako najpreprosteje 
in najbolj ustrezno izvesti v 
pravilih zadane naloge, je odbor 
novoustanovljenega društva 
razpredal na eni svojih prvih sej 
(11. marca 1883), že 4. aprila 
pa je s prošnjo, naslovljeno na 
»slavno jamsko upravo«, zaprosil 
za »dobrohotno dodelitev 
denarne podpore«. Zavedajoč se 
nezmožnosti izvedbe obširnega 
in raznolikega programa »v 
bližnjem času in ob prvih 
prizadevanjih«, pa so bili člani 
društva prepričani, da jim bo 
nekatere od zadanih nalog 
uspelo udejanjiti čim prej in da 
bo to delo ob »patriotski podpori 

deležno vsestranske pomoči«. Ob tem je bila podpora uprave 
Postojnske jame seveda ključna. Društveniki v omenjeni 
prošnji med prvimi konkretnimi dejavnostmi med drugim 
omenjajo nadelavo promenadne poti v bližnji Zalog in obnovo 
starih poti na zahodnem pobočju Soviča, ki so jih nameravali 
posuti s peskom in ob njih zgradili zaščitni zid, z novo stezo pa 
so želeli povezati tudi grajske razvaline z jamsko cesto. 

A. Schaffenrath: Sovič z razvalinami gradu, vhod v Postojnsko jamo in pogled na Postojno, okrog 1825.
Vir: F. Hohenwart, Die Adelsberger und Kronprinz Ferdinands-Grotte
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Leta 1874 je Franz Progler v 
Postojni zgradil za tiste čase 
razkošen hotel
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Društvo za olepšanje Postojnskega mesta in k mestu spadajoče okolice ter za povzdigo 
prometa s tujci

Kot v življenju nasploh so padci in na videz nepremostljive 
ovire zarezale tudi v delo postojnskega turističnega društva. 
Začetnemu delovnemu elanu so sledila nekatera bolj 'suha leta'. 
Tednik Notranjec, glasilo političnega in gospodarskega društva 
za Notranjsko, je 14. aprila 1906 objavil povabilo postojnskega 
olepševalnega društva. V želji po poživitvi in bolj aktivnem 
delovanju so se takrat dejavni člani obrnili na domačine in 
jih pozvali, da v njihove vrste pristopi »kolikor mogoče veliko 
društvenikov« in da se, takoj ko bo to mogoče, izvoli nov odbor 
društva. Izvolili so ga 12. maja, načelnik društva pa je postal c.-
kr. finančni tajnik Fran Gerstenmeyer. Vnemo novega odbora 
lahko začutimo v kratkih, a povednih noticah v dnevnem 
časopisju. V poletnih mesecih je društvo stopilo v »dotiko z 
deželno zvezo za pospeševanje prometa s tujci«. Posredovali 
so jim informacije o razpoložljivih tujskih sobah v Postojni. 
»Uspeh ni izostal. Oddala so se skoro vsa stanovanja,« je 
poročal dopisnik Notranjca in dodal, da nameravajo v Postojni 
v zimskih mesecih pripraviti kataster vseh sob za tujce. »To 
bo vsekakor še bolj pospeševalo promet s tujci,« je zaključil. 
Na predlog društva je postojnsko županstvo v drevoredu, 
ki vodi proti Postojnski jami, v poletnem času prepovedalo 
kolesarjenje in sušenje perila. Istočasno so ponovno popravljali 
poti po Soviču, novo pot pa so nadelali na njegovi severni 
strani, kjer so postavili še nekaj klopi. Poskrbeli so tudi za 
tiste, ki so si želeli daljših sprehodov v okolici Postojne. V 
sodelovanju s člani Slovenskega planinskega društva so označili 
pot od Postojne do Studenega. Nekaj podobnega so prej 
že storili s potjo do Predjame, leta 1906 pa so načrtovali še 
markiranje poti od Predjame prek Šmihela na Razdrto in od 
tam na Nanos. V zgodnji pomladi leta 1912 so bralci tednika 
Slovenski dom lahko prebrali, da je »dalo« olepševalno društvo 

Društvo je leta 1910 – leto zatem, ko je Postojna z listino, ki jo je podpisal cesar Franc Jožef I., pridobila mestne pravice – sicer 
spremenilo naziv. Postalo je Društvo za olepšanje Postojnskega mesta in k mestu spadajoče okolice ter za povzdigo prometa 
s tujci, njegove naloge pa se niso bistveno spremenile. Društvena pravila, tokrat spisana le v slovenskem jeziku, so skoraj 
identična tistim iz leta 1883, nekoliko dopolnjeni in tako bolj dorečeni so le posamezni členi pravil. 

»z lepimi akacijami« zasaditi pot ob meščanski šoli in okrajnem 
glavarstvu, »tako da bo v nekaj letih do hotela Ribnik prav lep 
nov drevored«. Pisec prispevka je čestital novemu odboru, 
članom društva pa položil na srce, da naj uredijo tudi druga 
sprehajališča, saj je to nujno, če želijo v Postojno privabiti 
tujce in letoviščarje. Postojnčanom je obenem priporočil, da 
podprejo to, »za Postojno velepomembno društvo«. Ponovni 
zagon pa ni trajal dolgo. V življenje Postojnčanov je najprej 
grobo zarezala 1. svetovna vojna, z italijansko zasedbo pa so se 
po letu 1918 drastično spremenile razmere, ki so krojile tudi 
društveno dejavnost Slovencev. Fašistična vlada je z novimi 
zakoni vedno bolj omejevala njihovo delovanje in jim leta 
1927 zadala smrtni udarec. Ministrstvo za notranje zadeve 
je 19. julija 1927 poslalo prefektom vseh obmejnih pokrajin 
strogo zaupno okrožnico, v kateri je med drugim zapisalo, 
da so slovanska društva »jedro političnega odpora, bolj ali 
manj prikrita središča iredentistične propagande, ognjišča 
nezadovoljstva in nezaupanja do vsega, kar je italijansko«.

Kažipot na Sovič izdalo Olepševalno društvo v Postojni
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Po vojni je društvo ponovno zaživelo
Obisk Postojnske jame se je v letih po 2. svetovni vojni naglo dvigal. Že leta 1948 je – glede na medvojno povprečje, ki je znašalo 
med 50.000 in 60.000 obiskovalci – jamo obiskalo okrog 169.000 gostov. Zelo so si prizadevali za propagiranje njenega obiska. 

Takratni Svet za blagovni promet LRS v Ljubljani je na primer v 
povezavi z direkcijo Kraških jam Slovenije v Postojni v začetku 
50. let prejšnjega stoletja izdal okrog 45.000 barvnih prospektov 
kraških jam z besedilom v petih različnih jezikih. Leta 1952 pa 
je podjetje Kraške jame Slovenije izdalo obširno knjigo žepnega 
formata Postojnska jama in druge zanimivosti krasa. Napisala 
sta jo Alfred Šerko in Ivan Michler oziroma – kot je ob njenem 
izidu v Geografskem vestniku zapisal Roman Savnik – za to delo 

»najbolj poklicana slovenska jamarja«. Zaradi dobre reklame se 
je leta 1952 število obiskovalcev jame približalo milijonu. 

»Prav zato postaja ne le pereča, ampak celo nujna življenjska 
potreba na teh klasičnih tleh slovenskega turizma ustanoviti 
turistično društvo, ki bo znalo zainteresirati vse organe 
oblasti in tudi društva za napredek turizma v Postojni,« sta 
v prispevku v Primorskem dnevniku, naslovljenem Milijon 

Zapisnik iniciativnega odbora za ustanovitev TD Postojna 1952



21

domačinov in tujcev po osvoboditvi obiskalo Postojnsko 
jamo, zapisala bodoča predsednik ter načelnik propagandne 
komisije novoustanovljenega turističnega društva. Le-to je 
ponovno oživelo leta 1952. Četrtega septembra se je v hotelu 
Javornik (danes Center) na ustanovnem občnem zboru 
Turističnega olepševalnega društva Postojna zbralo nad 70 
predstavnikov javnega življenja. Ti so iz svoje srede soglasno 
izvolili predsednika Avgusta Stepančiča (bil je direktor 
Kraških jam Slovenije in hkrati predsednik iniciativnega 
odbora za ustanovitev turističnega društva); po izvolitvi je 
v nagovoru poudaril, da je bil že skrajni čas, da se ustanovi 
društvo, »katerega namen je pospeševati turizem in skrbeti 
za olepšavo našega mesta«. Tajnik društva je postal Stojan 
Inocente, podpredsednik Janko Sever st., blagajnik Alfonz 
Simšič, gospodar Viktor Ozbič, za načelnika olepševalne in 
propagandne komisije pa sta bila izbrana Leo Vilhar in France 
Habe. Ustanovitelji so takrat zapisali, da so prepričani, da bo 
društvo doseglo uspehe, »le če mu bo stala ob strani vsa naša 
javnost tako z vpisom v članstvo kakor tudi v prikazovanju 
in odstranjevanju pomanjkljivosti, ki našemu mestu še ne 
dajejo lica urejenega turističnega kraja«. Društvo je začasne 
prostore dobilo v lokalu Putnikove poslovalnice v središču 
Postojne. Že ob ustanovitvi so mu znatne zneske za delovanje 
namenili Mestna občina Postojna, mestna gostinska podjetja 
in uprava Kraških jam, njegove osnovne naloge pa so bile skrb 
za ustrezno reklamo in lepšo podobo Postojne, posredovanje 
pobud za gradnjo različnih turističnih objektov, vzgoja 
gostinskih in turističnih kadrov ter prebivalstva (predavanja, 
okrogle mize, ekskurzije …), predlogi, sodelovanje in 
organizacija kulturnih, športnih in turističnih prireditev ter 
podpora, usklajevanje in usmerjane dejavnosti preostalih 
turističnih organizacij. Ali – kot je zapisano v kasnejši 
Programski osnovi Turističnega društva Postojna, sprejeti 
novembra 1975 v času predsednikovanja Janeza Sedeja 
– društvo, »kot družbeni organizem«, si je in si bo tudi v 
prihodnje prizadevalo »delovati na področju pospeševanja 
turizma v skupnem in splošnem interesu«. Med temeljnimi 
načeli, ki jih navaja Programska osnova, pa so: prostovoljno 
osnovanje in včlanjevanje občanov v društvo, nepoklicno 
delo članov, nepridobitnost (kar pomeni, da »ni cilj društva 

neposredno ustvarjanje dohodkov za društvo ali njegove člane, 
temveč pospeševanje turizma v kraju v korist vseh nosilcev 
turistične ponudbe, to je v občo korist«) in povezovanje 
s turističnimi društvi v soseščini v »občinsko oziroma 
medobčinsko turistično zvezo«. Predvsem pa so začetki 
slovenskega in s tem tudi postojnskega turizma, kot je v svojih 
spominih na povojno obdobje slovenskega turizma za Lipov list 
povedal Albert Jakopič, dolgoletni predsednik Turistične zveze 
Slovenije (TZS) – predsedoval ji je med letoma 1953 in 1960 – 
»sloneli na posebno zagnanih posameznikih, zaljubljenih v svoj 
kraj in delo, ki so se ga lotili«.

Naslovnica vabila na otvoritev turistične sezone 1957
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Kmalu po ustanovitvi društva je France Habe, načelnik 
propagandne komisije, med prednostnimi nalogami društva 
izpostavil odprtje stalnega prodajnega lokala nekje na glavnem 
trgu v Postojni, objavo več prispevkov o »kraških turističnih 
lepotah« v različnih slovenskih časopisih (in beograjski Politiki) 
ter na ljubljanskem, reškem in koprskem radiu, postavitev štirih 
usmerjevalnih tabel (aprila 1954, pred začetkom turistične 
sezone, so jih postavili na železniški postaji, pred Postojnsko 
jamo, na Titovem trgu in na mejnem prehodu v Sežani) 
in osmih kažipotov za Rakovo dolino, društvo pa naj bi v 
Postojni postavilo več klopi ob ulicah, ki vodijo do kolodvora, 
ter v Gregorčičevem drevoredu (»ki ga ne smemo uničiti s 
posekanjem vseh kostanjevih dreves«) in na Jamski cesti. Habe 
je omenil tudi ruševine nekdanjega bunkerja na kolodvoru, 
ki Postojni nikakor niso v čast in bi jih bilo treba čim prej 

odstraniti, na istem mestu pa urediti ploščad z gredicami. 
Predsednik društva Stepančič je v začetku leta 1953 novinarju 
Ljubljanskega dnevnika nanizal še nekaj nalog, ki jih je društvo 
zapisalo v svoj program. Povedal je, da nameravajo postaviti 
»orientacijske table in kažipot po jami, zemljevid na kolodvoru 
ter zaznamovati poti iz Postojne proti Rakovi kotlini in preko 
Strmce do Predjamskega gradu«. Predsednik turističnega 
društva Elo Garzarolli, to funkcijo je opravljal med letoma 
1960 in 1965, je v nagovoru na jubilejnem občnem zboru ob 
80-letnici društva spomine na tisto obdobje strnil v naslednjih 
besedah: »Počasi in vztrajno se je olepšala podoba zapuščene 
Postojne.« O Postojni, »ki se bori za svojo olepšavo«, je konec 
maja 1953 poročal tudi Brko, dopisnik Slovenskega Jadrana. 
Zapisal je, da je prav turistično društvo tisto, ki posveča 
»veliko skrb in pažnjo turističnemu napredku in olepšavi 

mesta Postojne«. Člani 
društva so neutrudno 
obiskovali vse javne 
lokale in druge 
objekte, razkrivali 
pomanjkljivosti in 
predlagali ukrepe za 
izboljšanje situacije. 
»Postojna se vse 
bolj dviga iz skoraj 
osemletne otopelosti. 
Počasi izginjajo zadnji 
sledovi vojne vihre,« je 
zapisal. Zaključevala 
so se dela za ureditev 
Titovega trga, 
popravljali so razbita 
pročelja hiš, dopisnik 
pa je hudomušno 
zaključil, da bo potem 
Postojna potrebovala 
le še »redarja z zanko, 
ki bo po mestu pse in 
kokoši lovil«. 

Plakat z vabilom TD Postojna na otvoritev turistične sezone 1957
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Za poživitev obiska Postojnske jame
V tem najzgodnejšem obdobju po ponovni ustanovitvi je društvo za poživitev obiska Postojne v enem od poletnih mesecev 
sklenilo organizirati večdnevno prireditev. Sprva predlagani naziv Postojnski teden ali le Postojnska nedelja (odvisno 
od sredstev, ki bi jih imeli na voljo) so ob krstni izvedbi spremenili v Turistični teden; z njim jim je uspelo »množično 
zainteresirati prebivalstvo za sodelovanje na turističnem področju«.

Turistični teden so prvič izvedli med 3. in 10. julijem 1953 
in nato še trikrat. V tednu dni se je običajno v Postojni in 
na okoliških turističnih točkah zvrstila vrsta kulturnih in 
športnih prireditev, glasbeni nastopi, razstave in projekcije 
filmov, izleti v bližnjo okolico, teden pa je pogosto zaokrožilo 
odprtje katerega izmed turističnih objektov (leta 1956 so 
tako za ogled odprli Pivko jamo in manjši gostinski obrat 
pred njenim vhodom) ali odkritje spominskega obeležja (leta 
1955 so odkrili ploščo v spomin zaslužnim raziskovalcem in 
propagatorjem Postojnske jame ter obeležje, ki spominja na 
partizansko akcijo v Postojnski jami, julija 1957 pa spominsko 
ploščo na rojstni hiši Luke Čeča na Ljubljanski cesti v Postojni, 
ki so jo obnovili ob 160-letnici odkritja notranjih delov 
Postojnske jame). Leta 1964 je bil prireditvam namenjen le 
zadnji dan; glavni poudarek Turističnega tedna je namreč 
veljal »vzgoji prebivalstva in gostinskih delavcev v resničnem 
turističnem duhu«. Na različnih dogodkih so skušali slušatelje 
opozoriti na pomen pravilnega odnosa do tujcev in izletnikov 
nasploh, spregovorili pa so tudi o prizadevanju za lepši zunanji 
videz naselij in posameznih stavb. V ta namen so izvedli več 
predavanj (v Postojni, Pivki, Planini, Hruševju, na Razdrtem in 
drugod), predvajali so barvne filme in diapozitive o turističnih 
zanimivostih Jugoslavije, organizirali so posebno ekskurzijo 
za gostinske in turistične delavce, da bi jih seznanili z novimi 
turističnimi objekti in njihovim poslovanjem. Napovedali so 
tudi izdajo prospekta »celotnega kraškega področja«, v katerem 
bi predstavili vse pomembnejše turistične objekte na širšem 
kraškem območju, od Sežane do Vrhnike. Prireditev, ki je po 
letu 1964 zamrla, je društvo spet oživilo ob praznovanju svoje 
stoletnice, v dneh od 23. septembra do 7. oktobra 1983. Najprej 
je obiskovalce s koncertom navdušila »najstarejša sopotnica« – 
postojnska godba (tega leta je obeležila 166-letnico delovanja), 
ki ji je turistično društvo podelilo priznanje s plaketo za 

dolgoletno sodelovanje. V nadaljevanju tedna so odprli še 
razstavo ročnih del in značilnih turističnih spominkov v 
organizaciji osnovne organizacije ZSMS pri Postojnski jami 
ter razstavo likovnih del domačih že uveljavljenih in malo 
manj znanih likovnikov, priredili teden domače kuhinje, 
tradicionalni letni izlet, tokrat pod geslom Spoznavajmo 
svojo ožjo domovino, oživili so nekdanji tradicionalni 
brezplačni ogled Postojnske jame za domačine, priredili malce 
slabše obiskano projekcijo turističnih filmov, teden pa so v 
postojnskem kulturnem domu sklenili odlično obiskan večer 
narodnih in umetnih pesmi ter folklorna nastopa.

Plakat ob 140 
letnici Postojnske 
jame, Turistični 
teden v Postojni
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Prospekt, sekcije in nagradno tekmovanje
V tem obdobju so bili člani društva izjemno dejavni 
tudi na propagandnem področju. Leta 1955 so izdali 
prospekt v kar 30.000 izvodih, doma in v tujini so priredili 
številna predavanja o slovenskem krasu, sodelovali so na 
izobraževalnih tečajih za jamske vodnike ter pri ureditvi in 
odprtju Križne jame pri Ložu. Za popularizacijo turistične 
dejavnosti so sklenili ustanoviti sekcije turističnega društva 
v Predjami, Planini in na Razdrtem.

Leta 1956 je društvo prvič razpisalo nagradno tekmovanje 
za okrasitev obcestnih stanovanj in hiš z lončnicami, njihove 
lastnike pa je k sodelovanju spodbujalo z lepimi nagradami. 
Takole je zapisal Štefan Bratina v Slovenskem Jadranu 19. julija 
1957: »Turistično društvo v Postojni je že preteklo leto razpisalo 
nagradno tekmovanje za olepšavo mesta. Ta akcija je rodila zelo 
lepe uspehe, zato je društvo ta razpis ponovilo tudi letos. Komisija, 
ki jo je imenovalo društvo, je pri svojem delu ugotovila, da je bilo 
mesto letos veliko lepše okrašeno kot preteklo leto, in to ne samo 
glavne ulice.« Razpis je sicer predvidel pet nagrad, a jih je komisija 
zaradi velikega števila sodelujočih podelila šest. Prvo nagrado za 
lepo urejen vrt je prejel kolektiv Doma JLA, denarne nagrade pa 
so dobili Jože Grželj, Pepca Debevc, Anka Della Bernardina, Ana 
Modrijan, Marija Volk in ga. Kogejeva. »Upravičena pa je pritožba 
gospodinj, da bi morali imeti v Postojni kako prodajalno cvetic in 
lončnic. Preteklo leto so te dobili na tržnici, letos pa jih ni dobiti 
nikjer,« je zaključil dolgoletni dopisnik s Postojnskega in častni član 
Turističnega društva Postojna (TDP).

 V začetnem obdobju so nagrade občanom podelili v sklopu 
Turističnega tedna. Idejo za to akcijo je 'dal' društvu upravnik pošte 
Ivan Gorečan, ki je s cvetočimi nageljni okrasil balkone pošte. V 
naslednjih letih je društvo še aktivneje sodelovalo pri hortikulturni 
in siceršnji urejenosti mesta ter skrbi za lepše in čistejše okolje. 
Vendar so odzivi občanov pogostokrat odstopali od pričakovanih. 
Julija 1968 in avgusta 1969 (in nato še večkrat) je društvo izdalo 
celo posebni okrožnici, s katerima je pozvalo občane, »naj bo 
njihova skrb za urejen videz mesta čim večja«. Leta 1968 sta TZS 
in uredništvo časopisa Delo prvič razpisala tekmovanje za izbor 
najbolj prizadevnega turističnega kraja v Sloveniji in Postojna se je 

pri točkovanju »kaj slabo odrezala«. Manjše število točk so mestu 
'prinesli' predvsem skromnejši po številu in slabše vzdrževani javni 
nasadi in zelenice, slabo so bili ocenjeni nekateri gostinski lokali 
in straniščni prostori (tudi tisti na avtobusni postaji, v katerih so 
»razmere včasih nevzdržne«) ter splošni videz (k slednjemu so 
spadale zanemarjene fasade in slabo vzdrževana cestišča). Zato so 
v društvu ustanovili posebno komisijo, ki je preverjala stanje na 
terenu in opozarjala na nekatere nepravilnosti in je avgusta 1969 že 
ugotovila, da so se v mestu »pokazale prve spremembe na bolje«. 
Leta 1981 sta turistično društvo in Krajevna skupnost Postojna 
organizirala akcijo Očistimo naš kraj; nanjo sta povabila vse 
domačine ter jih pozvala, naj skupaj dajo k »čistemu in zdravemu 
okolju, v katerem živimo – našemu mestu – največji osebni 
prispevek s tem«, da se čim bolj aktivno vključijo vanjo. Leta 1985 
je komisija za splošno in hortikulturno ureditev mesta delovanje 
razširila zunaj mesta Postojna, predvsem v kraje, ki ležijo ob 
vpadnicah v Postojno (Pivka, Razdrto, Planina …), in z nagradami 
ter priznanji spodbudila tudi tamkajšnje prebivalce k večji skrbi za 
urejeno okolje. Društvo je v tem obdobju za svoje člane in turistične 
sodelavce (predvsem gospodinje, ki so oddajale turistične sobe) 
organiziralo izlete v znane slovenske turistične destinacije (leta 
1970 na Golte in v Velenje, kasneje pa še v Kamnik, Belo krajino, 
Breginj, Kostanjevico na Krki …). Že konec 70. let je Postojnčanom 
poslalo »novoletni praznični poziv«, saj so ugotovili, da je 
predpraznično vzdušje v Postojni skromno. Zgled prebivalcem so 
dali kar sami; sredi Postojne so nekajkrat postavili novoletno jelko.

Tajnik TD Postojna Lojze Bajc, prvi z desne, izroča priznanje za urejenost domov
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Prisiljeni iskati prenočišča...
Zaradi pomanjkanja turističnih postelj je v prvi polovici 50. let prenekateri obiskovalec Postojno predčasno zapustil. Že 
na prvem rednem občnem zboru društva marca 1954 je dr. Roman Savnik poudaril, da je bila leta 1953 kar dobra polovica 
turistov, ki so nameravali čez noč ostati v Postojni, »prisiljena iskati si prenočišče v Opatiji ali Ljubljani,« z zasilnimi 
prenočišči v šoli in dijaškem domu pa Postojna ni zmogla ustreči njihovim pričakovanjem.

Zato je predlagal, da v Postojni čim prej zgradijo nov hotel. 
Tajnik društva Stojan Inocente je takrat svetoval, naj društvo 
sestavi popis prenočišč, ki bi jih bili lastniki pripravljeni 
oddajati med turistično sezono. Društvu se je leta 1956 uspelo 
dogovoriti s zasebnimi sobodajalci, tako da so v tem letu v 
svojih stanovanjih za obiskovalce Postojne namenili okrog 30 
ležišč. Albert Jakopič je na – »doslej nedvomno največji« – 
dvodnevni turistični tiskovni konferenci aprila 1957 v Postojni 
povedal, da prihaja med sezono v Postojno od 1000 do 4000 
turistov na dan; gostinske 
zmogljivosti niso bile kos 
takšnemu obisku, v mestu 
pa je bilo na razpolago celo 
polovico manj turističnih 
ležišč kot pred 60 leti. Na 
konferenci so ocenili, da so 
se Postojnčani začeli zavedati 
pomena turizma za svoj kraj, 
bi pa lahko tudi sami veliko 
pripomogli k njegovemu 
razvoju. Tudi tako, da bi bili 
»s turisti zares gostoljubni, 
da bi si lepše ozaljšali svoje 
hiše, spravili v kraj smetišča, 
odprte greznice, kurnike in 
razno navlako in skrbeli za 
lep videz mesta«. Novinar 
Ljudske pravice je poročanje 
s konference sklenil z 
naslednjim stavkom: »V 
Postojni se je torej zares 
začelo!« Že leta 1968 je 
turistično društvo sodelovalo 

s kar 60 postojnskimi gospodinjami. Tega leta je bilo pri 
zasebnikih za goste na razpolago 205 ležišč, društvo je v tem 
letu organiziralo kar 8558 prenočitev, tako da tudi dohodek od 
tega posredovanja ni bil nezanemarljiv. Leta 1971 je Postojna 
imela že 1000 ležišč v hotelskih objektih – ne da bi upoštevali 
kamping v Pivki jami – in okrog 250 ležišč pri zasebnikih, med 
turističnimi kraji, ki so takrat presegali 100.000 prenočitev 
letno, pa se je uvrščala na deseto mesto. S posredovanjem 
oddaje zasebnih sob se je društvo prenehalo ukvarjati leta 1973.

Mladi urejajo mestni park v Postojni
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V lepem smrekovem gozdu
Od srede 50. let so se predstavniki občinskega ljudskega odbora in turističnega društva večkrat pogovarjali tudi o ureditvi 
prepotrebnega prostora za kamp. Prvotno idejo, postavitev nekje v neposredni bližini Postojnske jame, so sicer opustili ter 
prostor za šotore, pozneje (med letoma 1961 in 1965) tudi letoviške hišice in turistični dom (odprli so ga 30. aprila 1961) v 
nekaj etapah uredili v neposredni bližini vhoda v Pivko jamo.

Ljudska pravica je le nekaj dni pred odprtjem, 2. julija 1958, 
poročala, da bo kamping »po svojem položaju eden najlepših 
v Jugoslaviji… V lepem smrekovem gozdu tik poleg vhoda 
v Pivko jamo, je uredilo turistično društvo prijeten prostor 
za taborjenje. Iz vrtače v vrtačo bo peljala bela steza, v 
vrtačah pa bodo nameščeni prostori za šotorišča, jedilnico in 
kuhinjo… S tem bo vsaj delno preusmerjen tranzitni turizem v 
stacionarnega.« Število prenočitev v kampu, ki so ga leta 1958 
sami začeli urejati člani upravnega odbora društva, je z le 101 
v letu odprtja naraslo na kar 6844 v letu 1961. Janko Sever st., 
predsednik turističnega društva med letoma 1967 in 1973, je na 
slovesnosti ob 90-letnici ustanovitve društva, ki je bila združena 
z odprtjem istoimenske razstave 
v Notranjskem muzeju Postojna, 
poudaril, da so v društvu uvideli, 
da prostori za šotore ne bodo 
»zadostovali potrebam vsako 
leto večjega števila ljubiteljev 
narave«. Zato je društvo začelo 
postavljati t. i. weekend hišice; 
do leta 1965 so jih zgradili že 
20. Leta 1969 so poskrbeli še za 
asfaltiranje cestnega odseka, ki 
se pred vasjo Zagon odcepi v 
Pivko jamo. Ko je v začetku 70. let 
kamp v Pivki jami v upravljanje 
prevzelo podjetje Postojnska 
jama, so povečali število parkirišč, 
»otokov« za kampiranje, v 
neposredni bližini kampa so 
zgradili sanitarije ter znatno 
povečali in modernizirali tudi 
restavracijo in kuhinjo. 

Leto po odprtju kampa, maja 1959, so se na društvenem 
občnem zboru člani ponovno (idejo je že leta 1954 predstavil 
dr. Savnik) pogovarjali o nujnosti čimprejšnje gradnje novega 
hotela in motela v Postojni. Priprave na gradnjo novega hotela 
kategorije A so stekle konec julija 1961, slovesno in simbolno 
pa so ga odprli 14. septembra 1963. Ta dan je namreč turistično 
društvo praznovalo 80-letnico. Investitor, Oblastni ljudski 
odbor Postojna, je za gradnjo izbral ugodnejšega od dveh 
ponudnikov, podjetje Primorje iz Ajdovščine. Ime so hotelu 
izbrali s pomočjo razpisa turističnega društva; daleč največ 
posameznikov je takrat predlagalo imeni Proteus in Kras. 
Izbrano je bilo slednje. 

Člani TD Postojna so uredili Kamp Pivka jama, 1962
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Lastno sodobno urejen lokal
Delovni prostori društva so bili večna tema številnih društvenih sej. Deset let po ponovni ustanovitvi, julija 1962, ob 
skorajšnji 80-letnici, je turistično društvo dobilo svoj prvi, sicer skromen prostor na Titovem trgu, ki je poleg »menjalnice 
tujih valut združeval informacijsko, recepcijsko (op.: oddajanje tujskih sob) in propagandno službo,« je ob odprtju poudaril 
takratni predsednik društva Elo Garzarolli. A so ga morali zaradi rušenja objekta kmalu zapustiti. Maja 1965 se je urad 
preselil na Trg padlih borcev, 30. aprila 1969 pa so v novozgrajeni poslovno-stanovanjski stavbi, ki je zrastla na mestu prejšnje 
stavbe, dobili svoj prvi lastni sodobno urejeni lokal. 

Vanj je društvo investiralo 10 milijonov dinarjev lastnih 
sredstev in bančnega posojila. Junija 1973 je lokal skupaj z 
osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem oddalo Turistično 
hotelskemu podjetju Postojnska jama, v pogodbi določena 
sredstva za najem pa so bila edini vir dohodka društva. 
Spomladi leta 1975 so društveno pisarno preselili v hišo na 
Jamski cesti 2, a so se morali zaradi adaptacije te hiše februarja 
1978 za nekaj let spet začasno preseliti. Tokrat na Tržaško cesto, 
k Jordanovim. 

Turistično društvo Postojna ima v centru Postojne svoje prostore, kjer je vedno delovala tudi informacijska pisarna
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V sodelovanju s Kobilarno Lipica, Postojnsko jamo in Škocjanskimi jamami je TD Postojna izdalo skupne prospekte...
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Obsežen prosepekt Kras in načrt mesta
Že v preteklosti je društvo skrbelo tudi za izdajo promocijskih materialov, prospektov, letakov, plakatov in priročnikov. Tako 
je na primer leta 1955 v sodelovanju z Gostinsko zbornico izdalo turistični prospekt Postojna z okolico v kar 60.000 izvodih. 
Prospekt so natisnili v tiskarni Ljudska pravica, v njem pa so bile predstavljene turistične zanimivosti tedanjega postojnskega 
okraja. Čez deset let, leta 1965, je društvo v sodelovanju s sosednjimi turističnimi društvi izdalo obsežen prospekt Kras.

Leta 1970 pa jim je v društvu uspelo prepričati Gospodarsko 
zbornico Slovenije (GZS), da je denarno podprla izdajo novega 
prospekta Kras v kar 100.000 izvodih. Novi ponatisi so sledili 
med letoma 1977 in 1979. Za prospekt Kras, ki so ga leta 1977 
izdali v 300.000 izvodih, je društvo na republiškem gostinskem 
zboru tisto leto prejelo zlato plaketo z diplomo. Sredstva 
za izdajo so takrat poleg GZS prispevale še organizacije 
združenega dela iz občin Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna in 
Cerknica ter zasebni gostinci s Cerkniškega. 

Leta 1975 so člani propagandne komisije sodelovali pri 
pripravi in izdaji načrta mesta Postojna (novo različico so s 
sodelovanjem Postojnske jame THO in postojnske geodetske 
uprave v 20.000 izvodih natisnili leta 1980), predlagali so 
tudi izdajo broširanega turističnega informatorja, ki naj 
bi postal trajna oblika obveščanja vseh zainteresiranih v 
notranjsko-kraški regiji, leta 1980 pa so bili zraven pri pripravi 
prospekta Postojna – Lipica (tiskan je bil v 500.000 izvodih 
in leta 1981 ponatisnjen v še 300.000 izvodih), ki je »goste 
vabil na postojnsko-lipiško turistično območje«. Predsednik 
propagandne komisije Srečko Šajn je na društvenem občnem 
zboru marca 1978 v poročilu o delovanju komisije med 
decembrom 1975 in marcem 1978 poudaril, da je društvo z 
izdajo prospekta Kras zapolnilo vrzel, ki je bila trajno prisotna 
na področju obveščanja turistov, za turistične delavce pa 
je pomenil prospekt »celovito informacijo za notranjsko-
kraško regijo«. Med letoma 1975 in 1978 je društvo pripravilo 
več predavanj o varstvu kraškega okolja z vidika turistične 
dejavnosti, izdelali so različne turistično-informativne panoje 
(v središču Postojne in pred Postojnsko jamo), prevetrili pa so 
tudi svoj program prireditev, saj so nekaterim že tradicionalnim 
dodali nekaj povsem novih.

V začetku novega tisočletja, leta 2001, je društvo v želji po 
načrtnem, sistematičnem informiranju turistov o gostinski 
ponudbi v Postojni in okolici v sodelovanju z domačimi 
gostinci in Postojnsko jamo, turizem d. d. v nakladi 50.000 
izvodov izdalo zgibanko Dobrodošli. Druga zgibanka Planinsko 
polje/Planinska jama, natisnjena je bila leta 2002, je predstavila 
raznoliko podobo polja, enega od biserov naše pokrajine. 
Nekatere projekte je društvo realiziralo tudi iz dela turistične 
takse, namenjene za financiranje »splošne turistične 
propagande«.

Na temelju dobrega sodelovanja z Društvom za gostinstvo in turizem 
Postojna ter z Jamarskim društvom Planina je TD Postojna izdalo prospekta...
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TD Postojna je izdalo novo različico prospekta Planinska jama in Planinsko polje
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TIC Postojna, med prvimi v Sloveniji
Enega od pomembnejših ciljev, ustanovitev in delovanje 
Turističnoinformacijskega centra Postojna (TIC) v sezoni 
1994/95, je društvo izpeljalo v sodelovanju s Centrom za 
promocijo turizma Slovenije in s pomočjo Občine Postojna 
med prvimi v Sloveniji.

Leta 2000 je društvo v hotelu Jama pri Postojnski jami odprlo 
še informacijsko pisarno z menjalnico. Osnovno poslanstvo 
TIC-a še vedno ostaja zbiranje, obdelava, posodabljanje in 
posredovanje turističnih informacij v različnih medijih. 
Društvo je sprožilo in predstavilo tudi pobudo, da postane 
kras »samostojno turistično območje«, saj je slovenski kras v 
evropskem in svetovnem merilu značilna pokrajina z bogato 
kulturno in izjemno naravno dediščino. Avtorji slovenske 
turistične strategije 2002–2006 so pobudo upoštevali in 
v strategijo zapisali, da je kras »v širšem okolju absolutna 
konkurenčna prednost slovenskega turizma«. 

TIC pri Postojnski jami, TD Postojna
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Delo z mladimi in sekcije
Vse od ponovne ustanovitve so se v društvu zavedali tudi pomena dela z mladimi. Vključili so jih v vsakoletno očiščevalno 
akcijo, mladi so sodelovali v projektih Posadimo 1000 drevesc, 88 dreves za Tita (ta vsejugoslovanska akcija je stekla po 
smrti Josipa Broza - Tita) in na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga že več kot 35 let organizira TZS, ter na različnih 
razpisih društva, ki so rezultirali v nekaj razstavah. 

Tudi na razstavi Turizem v našem kraju, za katero so gradivo 
– osnutke turističnih plakatov in prospektov – prispevali 
osnovnošolci iz Košane, Pivke, Postojne in Prestranka. 
Ob 170-letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame je 
društvo v sodelovanju s Pionirskim listom razpisalo natečaj, 
povezan z visoko obletnico Postojnske jame. Več let je imelo 
tudi nekakšno pokroviteljstvo nad folklorno skupino, ki je 
delovala na postojnski osnovni šoli, predstavili pa so tudi 
idejo, da bi mladi folkloristi po zaključenem osnovnošolskem 
izobraževanju to dejavnost nadaljevali pod okriljem Zveze 
kulturnih organizacij Postojna.

Društvo je od svojih prvih začetkov – leta 
2023 bo preteklo častitljivih 140 let od njegove 
ustanovitve, leta 2022 pa 70 let od njegove 
ponovne ustanovitve po 2. svetovni vojni – 
sledilo osnovnemu namenu oziroma ciljem, 
pospeševanju »razvoja turizma v najširšem 
pomenu besede, zasledujoč pri tem predvsem 
skupne interese turističnega kraja kot celote, 
opravljajoč pri tem tudi določene konkretne 
naloge, ki jih dotlej na nivoju kraja ni opravljal 
nihče drug ali pa jih ni hotel, so pa za razvoj 
turizma v kraju neobhodno potrebne«. Njegovi 
člani so, tako v preteklosti kot še danes, delovali 
zelo zavzeto za javno dobro. Vedeli so, da mora 
biti kraj urejen in lep ne le zaradi turistov, ki 
Postojno povečini obiščejo za kratek čas, temveč 
tudi zaradi domačinov samih. Le ob sodelovanju 
tistih, ki v kraju živijo in delajo, je možna 
kakovostna turistična ponudba.

V zadnjih sedmih desetletjih društvo uresničuje celovito 
zastavljen in obširen program z delom več komisij oziroma 
sekcij: za propagando, informiranje in prireditve, za splošno in 
hortikulturno ureditev mesta, za delo z mladimi, gospodarstvo, 
enogastronomijo in spominkarstvo (zadnji dve trenutno 
mirujeta). Zato to obdobje posledično zaznamuje izjemna 
dejavnost društva. Dobro društveno delo je ne nazadnje 
prepoznalo tudi Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem: 
društvu je leta 1999 podelilo status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju pospeševanja turizma. 

Nastop Turističnega krožka OŠ Antona Globočnika na ustanovnem občnem zboru  
TZ Brkini, Kras, Notranjska, 2001
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Turistično društvo – pobudnik številnih 
prireditev
Med različnimi dejavnostmi, ki jih opravlja društvo, so 
v javnosti najbolj prepoznane raznovrstne turistične in 
kulturne prireditve, ki jih organizira v lastni režiji ali kot 
pobudnik in podpornik praktično od ponovne ustanovitve 
leta 1952 dalje.

Mednje spadajo že omenjeni Turistični teden, Dan piščanca in 
nekatere druge, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Po zamisli 
o »kurji veselici« iz začetka 60. let, ki pa je ostala nerealizirana, 
je društvo v sodelovanju z zavodom Postojnska jama in 
perutninskim kombinatom iz Pivke v prvi polovici 70. let ob 
zaključku vsakoletne turistične sezone večkrat organiziralo t. i. 
Dan piščanca. Ker je prva prireditev – »glavna točka programa 
so bili seveda pečeni piščanci« ter nastopa postojnskih 
godbenikov in ansambla Metronomi iz Pivke, v svojo nedeljsko 
turistično oddajo pa je prireditev uvrstila tudi RTV Ljubljana 
– septembra 1970 zelo uspela, so se organizatorji odločili, da 
jo bodo poslej prirejali vsako prvo nedeljo v septembru. Kot so 
zapisali v poročilu, podanem na občnem zboru decembra 1975, 
je bila prireditev iz leta v leto »bolj kvalitetna ter dobiva značaj 
turistične prireditve«. Pozneje so prireditev preimenovali v 
Jamsko veselico, leta 1983 pa v Veselo jamsko nedeljo. Dogodek 
je takrat organiziralo podjetje Postojnska jama THO. Na 
koledarjih društvenih prireditev najdemo tudi mnoge koncerte 
različnih glasbenih poustvarjalcev. Oktobra 1957 so se na 
primer povabilu društva odzvali slovenski filharmoniki in 
prvaki ljubljanske opere Vilma Bukovec, Miro Brajnik in Ladko 
Korošec, organizacijsko pa je društvo takrat moči združilo z 
upravo postojnskega Doma JLA. Junija 1968 so časopisi objavili 
krajšo notico o tem, da naj bi Postojna na pobudo turističnega 
društva priredila mednarodno amatersko tekmovanje 
kratkometražnih filmov o lepotah krasa, vendar ga, po virih 
sodeč, niso organizirali.

Parada naborniških voz

Dobrodošli v Postojni in Srečanje v moji deželi – izseljeniški piknik
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Mednarodni glasbeni festival mladih
Med projekte, ki jih v društvu skupaj s Turistično zvezo Brkini, Kras, Notranjska vodijo že daljše obdobje, spada tudi 
Mednarodni glasbeni festival mladih, ki je uvrščen na koledar društvenih prireditev od leta 1999.

Pobudnik prireditve Srečko Šajn pove, da je 
festival 'rodilo' spoznanje, da lahko s »programi 
s področja kulture oblikujemo zanimivejšo, 
pestrejšo, celovitejšo ponudbo kraja, da se 
kultura in turizem lahko dopolnjujeta in bogatita 
drug drugega«. Ob snovanju festivala je imel 
v mislih glasbeni dogodek, tesno povezan z 
velikim številom mladih glasbenikov, ti pa naj 
bi – tako kot turisti, ki obiščejo Postojno – 
prihajali iz različnih držav, se med seboj družili 
in spoznavali. Odločilo je srečanje s prof. Igorjem 
Kuretom Corettijem, ki je uspešno vodil orkester 
mladih poustvarjalcev iz sedmih držav, odličnih 
izvajalcev simfonične glasbe. S prijaznim pismom 
društvu je izvedbo festivala pozdravil in podprl 
tudi postojnski rojak, slovenski skladatelj in 
dolgoletni profesor kompozicije na Akademiji za 
glasbo Alojz Srebotnjak. Z organizacijo festivala 
je želelo društvo domačim in tujim obiskovalcem 
ponuditi »svojevrstne in nekajdnevne kulturne 
prireditve«, sklop vsakoletnih koncertov, ki 
se je s prizorišča pred Postojnsko jamo (matineje) 
in iz Jamske restavracije (večerni koncerti) z leti preselil še 
v glasbeno šolo, na ploščad pred Predjamskim gradom in v 
postojnsko cerkev, pa vsekakor spada med najkakovostnejše 
glasbene dogodke na širšem območju, saj vsako poletje postreže 
z različnimi in vselej odličnimi koncerti. Festival, ki je z leti 
postal tradicionalen, je četrto junijsko soboto leta 1999 z 
matinejskim koncertom na ploščadi pred vhodom v Postojnsko 
jamo uvedel nastop Mladinskega godalnega orkestra Glasbenih 
šol Pavla Markovca in Blagoja Berse iz Zagreba, orkestri, ki 
so to leto sodelovali na festivalu, so se predstavili v Jamski 
restavraciji, festival pa je 3. avgusta z nastopom v Koncertni 
dvorani Postojnske jame sklenil Svetovni zbor mladih. Doslej 
so se nastopi izvrstnih mladih glasbenikov v celoti odvili že 

Auckland Youth Symphony Orchestra, Nova Zelandija

Coltour Africa, Choir & Orchestra, Pretoria
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Auckland Youth Symphony Orchestra, Nova Zelandija

Najodmevnejši nastopajoči na festivalu v Postojni:
- Simfonični orkester GC Soar Valey, Anglija
- Izraelski ženski PZ
- Norveški mladinski zbor
- Westchester Putnam Youth Orchestra New York, ZDA
- Key Cygnetures Choir Auckland New Zelend
- Mladinski zbor opere v Bruslju, La Choraline – La monnaie
- Harmonikarski orkester Tolose, Španija
- Orchestre des jeunes de haute Bretagne, Francija
- Dekliški zbor Hannover, Nemčija
- Mladinski simfonični orkester Strasbourh
- University of Manitoba singers, Kanada
... in številni drugi...

enaindvajsetkrat (leta 2020 je bil v okviru 22. festivala zaradi 
znanih epidemioloških razmer lahko izveden le en koncert); 
tudi po mnenju Ministrstva za kulturo RS festival »presega 
lokalne interese in zagotavlja prepoznavnost v slovenskem in 
mednarodnem prostoru«. V utemeljitvi o dodelitvi sredstev v 
letih, ko je ministrstvo še sofinanciralo festival, so zapisali, da 
projekt TDP »vključuje druženje in skupinsko delo kakovostnih 
mladih glasbenikov in vključuje ter spodbuja mlade generacije 
k prvim poskusom na področju orkestrskega muziciranja«. 
Ob zaključku 7. festivala leta 2005, ta je bil posvečen stoletnici 
rojstva postojnskega rojaka Vilka Ukmarja, je dalo društvo 
pobudo za postavitev spominskega obeležja temu priznanemu 
skladatelju, glasbenemu zgodovinarju, publicistu in kritiku. Tudi 
zaključni koncert festivala, odvil se je 24. septembra v dvorani 
Glasbene šole Postojna, je bil posvečen Vilku Ukmarju. Člani 
Godalnega orkestra in učitelji Glasbene šole Postojna so izvedli 
dela iz njegovega opusa.

Med vsemi opisanimi prireditvami in morda še katero, ki v tem 
pregledu ni podrobneje zajeta (na primer prireditvi Ljudje, 
prižgimo lučke in Občina Postojna v cvetju, pri obeh prireditvah 
moči organizacijsko združijo Občina in Krajevna skupnost Postojna 
ter TDP), pa kot nosilna projekta gotovo izstopata tradicionalno 
pustovanje in Furmanski praznik, ki imata izmed vseh prireditev 
najdaljšo tradicijo in ju društvo še vedno organizira.

Mladinski orkester Srednjeevropske pobude, CEI Youth Orchestra, Jamski 
dvorec - prof. Igor Kuret Coretti, ki je imel v Postojni vrsto let počitniško 
šolo s pripravami

Mladinski zbor Kantika Korala iz Baskije

Koncert opernih arij in samospevov, pred Predjamskim gradom
Mojca Bedenik, Jure Počkaj, Mojca Lavrenčič



36

Poletne kulturne prireditve
Je pa društvo v sodelovanju s podjetjem Postojnska jama in 
Kulturno skupnostjo Postojna leta 1978 – v okviru praznovanj 
ob 160-letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame – začelo 
organizirati Poletne kulturne prireditve (PKP), s katerimi je 
želelo popestriti oziroma dopolniti turistično ponudbo Postojne 
in obenem predstaviti »razvejano amatersko kulturno dejavnost 
v Sloveniji in zamejstvu«.

Prireditve so bile namenjene tako tujim gostom kot domačinom, 
sezonski sklop približno 25 prireditev, ki so se običajno odvile 
med junijem oziroma julijem in septembrom, pa je obsegal 
nastope domačih in tujih folklornih skupin, promenadne 
koncerte godb na pihala, razstave, gledališke predstave in orgelski 
koncert. Večina dogodkov (izjema je bilo le leto 1978, ko se je 
glavnina prireditev dogodila v »zaprtem prostoru«) se je pred 
množico gledalcev (poročilo o delu društva za leti 1981 in 
1982 omenja povprečno 2000 do 2500 gledalcev) ob nedeljskih 
dopoldnevih odvila na ploščadi pred vhodom v Postojnsko 
jamo, nekaj pa tudi na terasi hotela Kras, na igrišču za nekdanjo 
gimnazijo in v modri dvorani gimnazije, v kulturnem domu, 
rekreacijskem centru DUP, župnijski cerkvi in atriju Inštituta 
za raziskovanje krasa. Leta 1981 so v okviru PKP uvedli novost: 
povezali so se z lipiškim turizmom. Vse folklorne skupine, ki 
so to leto nastopile julija in avgusta, so namreč dopoldanski 
program iz Postojne ponovile še popoldne na edinstvenem 
zelenem posestvu v Lipici. Komisija za propagando, prireditve 
in informiranje je za organizacijo in izvedbo poletnih kulturnih 
prireditev leta 1987 prejela plaketo in pisno priznanje TZS. 

V poznih 70. letih je društvo sodelovalo kot soorganizator na 
tradicionalni julijski Paradi naborniških voz, že v zgodnjih 60. 
letih pa je ob sodelovanju »ostalih družbenih in gospodarskih 
organizacij v občini« priredilo še en odmeven dogodek. Leta 
1961 so ob dnevu borca, 4. julija, v senci košatih dreves v parku 
postojnske gozdarske šole organizirali izseljeniški piknik. 
Jugoslavija je že od leta 1954 obeleževala t. i. Izseljenski teden, 
katerega osrednje prireditve so se vsako leto odvile v drugi 
republiki. Glavni organizator in gostitelj osrednjih prireditev že 
8. izseljenskega tedna, ki so se med 3. in 5. julijem 1961 zvrstile 

v Ljubljani, Postojni in na Bledu, je bila Slovenska izseljenska 
matica (SIM). S temi vsakoletnimi prireditvami so želele 
republiške izseljenske matice poudariti »trdne rodoljubne vezi 
med jugoslovanskimi izseljenci in njihovo rojstno domovino ter 
hvaležnost in priznanje za vso moralno in gmotno pomoč, ki so 
jo nudili jugoslovanskim narodom med narodnoosvobodilno 
borbo in v povojni graditvi«. Program prireditev 4. julija v 
Postojni, med drugimi ga je objavil Dolenjski list, je po prihodu iz 
Ljubljane najprej predvidel ogled Postojnske jame, Predjamskega 
gradu in nekaterih bližnjih naravnih znamenitosti, v nadaljevanju 
pa celodnevno praznovanje, na katerem so organizatorji in 
udeleženci obeležili 20-letnico vstaje jugoslovanskih narodov ter 
dva praznika, dan borca in ameriški dan neodvisnosti. V Postojni 
se je zbralo veliko slovenskih izseljencev, ki so iz obeh Amerik, 
Kanade, Belgije in drugih držav po dolgih letih obiskali »svoje 
stare kraje«, ter seveda domačinov, »zlasti mladine«. V prostorih 
gozdarske šole so si udeleženci lahko ogledali dve razstavi 
Notranjskega muzeja Postojna, Občina Postojna v borbi za 
svobodo in likovno razstavo postojnskih umetnikov. Dopoldanski 
sprejem gostov je zaradi bolezni predsednika SIM Ivana Regenta 
sicer odpadel, so pa goste na popoldanski veselici pozdravili 
tajnik SIM Albert Švagelj, predsednik krajevne podružnice 
SIM Leo Vilhar, predsednik turističnega društva Elo Garzarolli, 
uveljavljeni slovenski pisatelj in glavni urednik največjega 
dnevnika ameriških Slovencev iz Chicaga Prosveta Louis 
Beniger ter predsednik Slovenske narodne podporne jednote v 
Clevelandu Kamil Zarnik. 

Prireditev Občina Postojna v cvetju v sodelovanju z Občino Postojna in 
Krajevno skupnostjo Postojna
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Pustna povorka
Abrahama bi leta 2021 obeležila pustna povorka. 
Epidemiološke razmere izvedbe povorke niso dopustile, je 
pa na svojo prireditev z najdaljšim trajanjem društvo to leto 
spomnilo s predvajanjem posnetka pustne povorke 2020 
na lokalni TV Kolut, na svoji spletni strani ter na drugih 
družabnih omrežjih. Kar 50 je bilo tudi skupin z vseh koncev 
Slovenije, ki so na dotedanjih 49 pustovanjih gostovale 
v Postojni in zabavale množice gledalcev. Leta 2020 je s 
sodelovanjem Turističke zajednice Rijeka in njihove skupine 
šem povorka dobila mednarodni značaj. V društvu namreč 
skrbno vodijo seznam vseh udeležencev, že desetletja (od 
1982) pa je kot nekakšen stalni član v povorko vključena tudi 
domača Postojnska godba 1808.

Tudi po naših krajih je bil pust – in je še vedno – čas norčij. 
Praznik smeha, šal in veselja, ki naj bi zapodil zimo in v deželo 
privabil pomlad, je med Slovenci trdno zakoreninjen. Ko si 
namreč človek nadene masko, je 
drugačen. Skrivnosten in svoboden. 
Zaigra novo vlogo, spremeni 
glas, gibanje in obnašanje. Ta 
igra pretvarjanja je skupna tako 
tradicionalnim kot karnevalskim 
likom. V nekdanjih in današnjih 
karnevalih pa lahko zaznamo 
kritično ost, ki ne prizanaša 
nikomur. Kot nekakšno zrcalo 
podaja maškarada popačeno 
družbeno sliko. Ocenjuje in 
kritizira, a hkrati zrcali resnično 
življenje. In delček tega se je odrazil 
v večini pustnih povork, ki jih je 
doslej na pustni torek (leta 2012 
je bila na predlog strokovnih 
služb Občine Postojna prireditev 
izjemoma na pustno soboto) po 
ulicah Postojne organiziralo TDP. Skupina OŠ Prestranek, Postojna 1982
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V naših krajih so že zadnja 
desetletja 19. stoletja, sploh 
pa čas pred 1. svetovno 
vojno, zaznamovali 
maškarade v plesnih 
dvoranah in predpustni 
plesi za zaprte kroge. Na 
začetku 20. stoletja se jim 
je pridružil še pustni korzo. 
Za tovrstno družabnost so 
skrbela liberalno usmerjena 
društva (čitalnice, sokoli, 
tamburaši) in stanovska 
društva (rokodelci, gasilci). 
Pohvalno je, da so izkupičke 
veselic pogosto namenili 
dobrodelnim društvom, 
revnejši šolski mladini 
ali za nakup novega in 
popravilo starega gasilnega 
orodja oziroma za okrepitev podpornega sklada društva 
rokodelcev. Po zatišju med obema vojnama in v prvih letih 
po 2. svetovni vojni so se v 50. letih na postojnskih ulicah 
spet pojavile posamezne maškare in manjše skupine mask, 
otroško maškarado pa so najprej organizirali v vrtcu. Člani 
Društva prijateljev mladine (DPM) in pedagoški delavci so 

Pustna povorka v Postojni, Škoromati iz Podgrada

od poznih 50. let približno deset let (do 1969) organizirali 
pustno rajanje s sprevodom po ulicah Postojne. Že naslednje 
leto, ko so se otroškim šemam priključile odrasle maske in se 
je pri organizaciji DPM pridružilo TDP, je dotedanje otroško 
pustovanje prerastlo v turistično prireditev. Srečko Šajn se 
spominja, da se je leta 1970 s člani DPM povezal takratni 

Cerkniški pustni liki v Postojni

Pustna povorka, Gasilsko društvo Postojna
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tajnik TDP Lojze Bajc. V naslednjih letih so našemljene 
vrtčevske otroke in šolarje občani lahko spremljali v povorki 
na postojnskih ulicah, pustno rajanje pa so maškare zaključile 
v Jamski restavraciji ali motelu Proteus, kjer so se »zavrtele ob 
prijetni muziki« in so jim postregli s krofom in čajem. 

Pustno povorko, kot jo poznamo danes, lahko spremljajo 
obiskovalci prireditve od leta 1977, ko je celotno organizacijo 
pustovanja prevzelo TDP. Tega leta je, čeprav je ves popoldan 
lilo kot iz škafa, maškare pozdravila množica, komisija pa 
je kot najbolj prepričljivo izbrala skupino iz Zagona, ki se je 
predstavila z ogromno ladjo. Že leta 1978, tako beremo v glasilu 
Proteus anguinus, je – glede na obseg, kvaliteto ter število 
sodelujočih in gledalcev – prireditev »prekosila vse dosedanje«. 
Okrog leta 1980 so se v povorko vključile organizirane skupine 
iz bližnjih vasi, »seveda pa ni šlo brez cerkniške coprnice 
Uršule, Jezerkota, številnih butalcev« in drugih mask. Sčasoma 
so se jim pridružile še gostujoče skupine iz preostalih predelov 

Pustna povorka v Postojni, na čelu povorke Postojnska godba 1808

Slovenije. »Tudi domače skupine iz 
osnovnih šol so postajale iz leta v leto 
vse boljše,« je bralcem Lipovega lista o 
pustovanju v Postojni leta 1987 sporočal 
Lojze Bajc in dodal, da so zato pustovanje 
upravičeno vključili v program Februarske 
kulturne akcije. Posebna strokovna skupina 
je ocenjevala združbe mask, pokrovitelji 
prireditve, običajno so to bili podjetje 
Postojnska jama, postojnska kulturna 
skupnost in TDP, so prispevali dokaj 
vabljive nagrade (»da bi zainteresirali 
čim večje število udeležencev«), pustno 
povorko pa si je običajno ogledalo »nekaj 
tisoč ljudi«. Ekonomska kriza in vsesplošno 
varčevanje v prvi polovici 80. let nista 
prizanesla niti pustovanju. Februarja 1983 
je povorko zaznamovala zelo skromna 
udeležba mask in če ne bi bilo šolarjev in 
malčkov, »ki so kar štirikrat hiteli mimo 
Titovega trga«, kjer se je zbralo precej 
krajanov, »bi skoraj ne bilo opaziti, da 

je pustni torek«. Prireditev zato ni bila tekmovalna, so pa 
organizatorji vsem nastopajočim za vložen trud kljub vsemu 
podelili finančne nagrade. Podobno je bilo naslednje leto, 
ko se je za najbolj aktualno izkazala skupina iz Pivke, ki je s 
»Frankom in Pufkom na čelu prikazala letošnjo olimpijado v 
Sarajevu«. Predvolilni boj, ki se je v začetku leta 1990 razvnel 
po vsej Sloveniji, je bil tega leta aktualen tudi v času pustnih 
prireditev. Postojnske pustne povorke se je to leto udeležilo 
kar 18 skupin. Prav toliko skupin je sodelovalo tudi na povorki 
leta 2000, njihov odziv pa je bil »za organizatorja prireditve, 
Turistično društvo Postojna, pravo presenečenje«. Največ 
je bilo domačih skupin, iz bližnje okolice, prišle so tudi iz 
Cerknice, Zgornje Pivke in Ilirske Bistrice, povabilu Občine 
Postojna pa so se odzvali Koranti ’94 s Ptuja.

Izvedbo vsakokratne povorke je krojilo predvsem vreme. Tako 
se je, hudemu mrazu in neusmiljeni burji navkljub, na pustni 
torek leta 1987 v pustnem sprevodu zvrstilo 12 skupin oziroma 
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okoli 300 pustnih mask. Zaradi mraza pa je bilo gledalcev, ki 
so spremljali povorko na njenem običajnem mimohodu od 
motela Proteus (v poznejših letih od Šolskega centra Postojna), 
mimo pošte in Titovega trga do Trga padlih borcev, občutno 
manj kot prejšnja leta. Posebna komisija je za nastop, izvirnost 
in domiselnost tisto leto prvo nagrado podelila škoromatom 
iz Podgrada, ki so s svojimi »starodavnimi šegami izredno 
poživili celotno prireditev«. Občasno je morala povorka ubrati 
tudi drugo pot; tako na primer leta 2017, ko so je sprevod 
zaradi gradbenih del v središču mesta oblikoval na parkirišču 
pri turističnoinformacijskem centru pri Mercatorju in se po 
Tržaški cesti sprehodil do osrednjega prizorišča na Titovem 
trgu. Tudi to leto so živopisno in razposajeno množico mask 
sestavljale skupine izvirnih etnoloških mask, ki jih društvo 
povabi in se rade vračajo v Postojno, in tiste, ki se k sodelovanju 
na prireditvi prijavijo same. V sprevodu so zastavonoši in 
mladim logaškim mažoretkam sledili dobro znani koranti 

iz Grajene pri Ptuju, podgrajski 
škoromati in haloški orači iz Okiča. 
V društvu so bili veseli, da so se jim 
tisto leto prvič pridružili člani reškega 
turističnega društva in Turističnega 
društva Divje babe iz Cerknega. 
Slednji so Postojni predstavili 
svoj ponos, ledenodobno najdišče 
Divje babe in tamkajšnjo najbolj 
imenitno najdbo – neandertalčevo 
piščal. Etnološko društvo Liški 
pustje iz Kanala ob Soči je prikazalo 
tradicionalne maske, nekoč značilne 
za najbolj zahodni košček Slovenije, 
vas pod Kanalskim Kolovratom. 
Delček ribniškega karnevalskega 
vzdušja je z obiskovalci delilo Pustno 
društvo Goriča vas pri Ribnici. Da v 
Ilirski Bistrici natančno vedo, kako 
se stvarem streže, pa je potrdilo 
tamkajšnje Športno društvo bas šport, 
ki je pohitelo in morda še pravi čas 
zaščitilo brkinsko slivovko. Povorko, 

ki se je premikala v ritmih postojnskih godbenikov, so sklenili 
domačini, tradicionalni udeleženci povorke – postojnski gasilci, 
ki so v Postojno 'pripeljali' kameno dobo in zares številno 
družino Kretenčkovih. Sicer pa je občinstvo v pustni povorki 
pogrešalo še katero od domačih skupin, ki so v preteklih letih, 
tudi z ironiziranjem aktualnih dogodkov v domačem okolju, 
znale nasmejati občinstvo.

Za to, da imajo pustne prireditve v Postojni že brado, so 
zaslužni ljudje, ki so delovali in še vedno delujejo v TDP. 
Organizacijske niti pustovanj so bile najprej v rokah Lojzeta 
Bajca – tajnik društva je bil kar 18 let. Med letoma 1989 in 2003 
je voz pustnih dogajanj uspešno peljal naprej tajnik društva 
Miro Golob. Leta 1995 se mu je pridružila Marica Gombač, 
ki je po njegovem odhodu leta 2000 sama prevzela skrb za 
organizacijo pustne prireditve. Vanjo je vloženega veliko dela, 
dobre volje, vztrajnosti in prostovoljstva. Prav slednje je glavno 

Otroško pustno rajanje na OŠ Antona Globočnika,  v izvedbi TD Postojna
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Pustna skupina Koranti, Grajena pri Ptuju

TD Stari običaji Okič, Cirkulane

zagotovilo, da prireditev ostaja tradicionalna, seveda tudi ob 
pomoči Komisije za prireditve, informiranje in promocijo (z 
dolgoletnim predsednikom Petrom Štefinom) in ocenjevalne 
komisije – to že več kot deset let sestavljajo Irena Debevec, Silva 
Bajc in Sandra Meze. Seznam sodelujočih v povorki se je z leti 
večal; postojnskim in okoliškim skupinam so se postopoma 
pridružile skupine iz številnih slovenskih krajev. V preteklosti 
so se maske po mimohodu zbrale na Trgu padlih borcev, 
pozneje na parkirišču pred PTC Primorka; v zadnjih letih se 
zbirajo na Titovem trgu. Od leta 1991 vabijo organizatorji v 
povorko tudi gostujoče tradicionalne pustne skupine, ki ne 
sodelujejo v tekmovalnem programu. Te skupine zaznamujejo 
etnografske vsebine z arhaično tradicionalnimi maskami. 
Teme, ki jih v tekmovalnem delu prireditve predstavijo domače 
skupine, pa so večinoma sodobne, kritično naravnane do 
lokalnih in širših družbenih razmer in dogajanja. Nemogoče je 
našteti vse skupine, ki so doslej sodelovale v pustni povorki, a 

njihovo evidenco skrbno vodijo 
v TDP. Večkrat so bile prisotne 
skupine iz Slavine, Bukovja, 
Predjame, Rakitnika, Matenje 
vasi, Orehka, Zagona, Velikega 
Otoka, Hrašč, Narina, Šmihela, 
Parij, Kala … Sodelovale so 
še skupine nekaterih društev 
– TD Pudgura, Društvo Šent, 
Nut klub, KŠD Studeno, KD 
Hruško Hruševje, Gasilsko 
društvo Studenec, Pustno 
društvo Cerknica … in skupine 
iz osnovnih šol – OŠ A. 
Globočnika, OŠ M. Vilharja, OŠ 
Prestranek … pa Vrtec Postojna 
in Vzgojni zavod Planina …. 
Pustne povorke se rade občasno 
udeležijo tudi skupine iz bolj 
oddaljenih krajev – iz Ilirske 
Bistrice, Goriče vasi pri Ribnici, 
Grgarskih Raven, Topolca, 
Vrbice …
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Furmanski praznik
Idejo o organizaciji Furmanskega praznika (takrat so 
razmišljali o imenu Furmanski dan oziroma S furmani v 
Postojno), prireditvi, »ki bo kot otrok nosila pečat kraja in 
odsevala včerajšnje življenje tukajšnjega človeka, istočasno 
pa dajala nov utrip kulturnim prireditvam in turizmu na 
Postojnskem«, je Srečko Šajn predstavil že decembra 1985 
v glasilu Proteus anguinus. V mislih je imel prireditev, ki bi 
bila lokalno obarvana, vsebino pa bi zajemala iz kulturne 
dediščine prostora. Torej kakovostno etnološko prireditev, 
praznik bogate dediščine tovorniških ter prevozniških 
dejavnosti in z njimi povezanih šeg, s koreninami na 
območju Postojne oziroma širšega notranjskega prostora. 

Takrat je poleg programskega dela kot osnovne sestavine 
prireditve naštel še zabavno-veseliščni del, kulturno-
izobraževalni program, usmerjen kulinarični program ter 
vizualno, grafično podobo prireditve s spominki. Srečko Šajn 
se je že takrat zavedal, da je za pripravo in izdelavo vsebinskega 
programa tako široko zastavljene naloge »nujno organiziranje 
delovne skupine«. Sestavljali naj bi jo predstavniki podjetja 
Postojnska jama, TDP, muzeja, lokalne zveze kulturnih 
organizacij in še koga.

Izrazita prehodnost slovenskega prostora – na eni 
strani odprtost proti morju, na drugi pa povezave 
s kraji onkraj Alp in panonskim svetom – je bila 
tudi za Pivko izredno pomembna. Med zaledjem in 
Trstom ter drugimi obmorskimi mesti so se razvili 
živahen promet in trgovske povezave, v katere 
so konec 15. stoletja in v 16. stoletju ob uvajanju 
blagovno-denarnih odnosov začeli posegati tudi 
kmečki prebivalci. Za furmanstvo, ki se je razvilo v 
18. stoletju, so začetek konca pomenile spremembe, 
ki jih je s seboj sredi 19. stoletja prinesla železnica, 
saj je furmanom odvzela precejšen del zaslužka. 
Čeprav zasledimo skromne sledi furmanstva še v 
letih po 2. svetovni vojni, je le-to dokončno začelo 
izginjati že v 30. letih, ko so vozove začeli izpodrivati 

30. Furmanski praznik Postojna 2023 – navedeni so 
potrdili sodelovanje, preko 150 konj...
1 Janez Kandare, Loška dolina
2. Lovrenc, sekcija Dragonarji, Cerknica
3. Konjeniški klub Štjak
4. Konjeniško društvo Sveti Štefan Vipavska dolina
5. Konjeniški klub Postojna
6. Janez Resnik, Moravče
7. Danilo Sojer, Postojna
8. Razvojno društvo Merišče, Ivan Žiberna, Merče
9. Konjeniško društvo Naklo
10. Gasilsko društvo Studeno
11. Združenje rejcev konj SHP, Slavko Vrhovec
12. Konjerejsko društvo Barje
13. Konjeniško društvo STENA, Manžan, Koper
14. Dejan Strgar, Banjščice, Grgar
15. Ladislav Fabris, Dane, Miha Tavčar, Povir
16. Konjerejsko društvo Kozjanski furmani Šentjur
17. Kostanjeva konjenica
18. Valvazorjeva konjenica
19. Konjeniško društvo SOČA, Renče
20. Ranč LUŽE, Visoko
21. AFAC, Italija, Furlanija Julijska Krajina

Furmanski praznik 1989, Voz za prevoz piva, Pivovarna Union
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traktorji in tovornjaki. Nujno je bilo, da so ob tako prometnih 
poteh delovali tudi številni obrtniki, ki so furmanom, a tudi 
domačinom ponujali svoje storitve. Okvar pa na vozovih 
in opremi nikoli ni manjkalo. Dovolj dela je bilo za kolarje, 
kovače, sedlarje in ne nazadnje tudi za tesače, saj je bil les, 
predvsem obdelan, eden glavnih tovorov na furmanskih 
vozovih. Tudi sicer je zgodovina Pivke močno povezana z 
gozdom in lesom. Velika nadloga za furmane so bili težavni 
odseki, vzponi, ki bi jih s težko naloženimi vozovi sami stežka 
premagali. Na takšnih odsekih so jim, navadno z volovskimi 
vpregami, a tudi s konjskimi, na pomoč priskočili forajtarji 
oziroma priprežniki. Za kmeta je priprežništvo pomenilo 
majhen, a stalen zaslužek in marsikateri je s forajtanjem 
nekoliko dvignil življenjski standard svoje družine. Brez 
furmanov tudi furmanskih gostiln ne bi bilo. Ob tako živahnem 
prometu je bilo treba poskrbeti za dobro počutje furmanov, 
njihovih pomočnikov, popotnikov in seveda konjev. Brez hrane 
furmanske gostilne ne bi mogle preživeti. Nekatere so poleg 
pijače ponujale le suho hrano, druge pa so stregle tudi s toplo. 
Hlevi za furmanske konje so bili preprosti, čeprav so ponekod 
imeli štalirja, ki je skrbel zanje, plačevali pa so ga furmani 
sami. Furmani so furali s konjskimi ali volovskimi vpregami. 
Največkrat so tovorili les, seno, 
oglje, led, kamen in drva za kurjavo. 
Različni poljski pridelki so bili le 
dodaten tovor. Domov so se furmani 
velikokrat vračali prazni, včasih pa 
so vozove naložili z vinom, kavo, 
pašto, rižem, dateljni, rožiči, oljem 
... Furmani so tudi pri nas izhajali 
predvsem iz velikih kmečkih družin 
s številnimi lačnimi usti. Furmanstvo 
je prehajalo iz roda v rod, zato je 
toliko bolj pomembno, da ohranjamo 
vsaj drobce tistega, kar so furmani 
dnevno doživljali pri opravljanju 
svojega težavnega, vendar tudi lepega 
poklica. S furmanstvom so se v 
družini lahko ukvarjali vsi sinovi, če 
le so imeli veselje do tega dela. FP posvečen 30. letnici R Slovenije s postavitvijo 30 m mlaja, Društvo Trma iz Zadloga, Črni vrh
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RD Merišče, Merče, Ivan Žiberna z volovsko vprego

Skupina Trieste e Venezia Ottocento KD Kraški šopek Sežana
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Postojnski Furmanski praznik, 
ki se je sčasoma razširil na 
območje celotne Slovenije in je 
postal »ena največjih etnoloških 
prireditev na Slovenskem« (že 
na drugem prazniku, leta 1989, 
so se domačim furmanom 
pridružili tudi tisti iz Straže 
pri Novem mestu, Preddvora 
na Gorenjskem, Štor pri Celju 
…), je TDP prvič izvedlo 10. 
julija 1988. Z njim so »po svoje 
prispevali tudi k praznovanju 
170-letnice odkritja notranjih 
delov Postojnske jame«, so 
takrat zapisali v društvu, 
praznik leta 2022 pa je bil že 
devetindvajseti. Nekajkrat 
so njegovo izvedbo namreč 
preprečile izredne razmere. 
Brez pomoči podjetja Postojnska jama, Televizije Ljubljana, 
postojnske kmetijske zadruge in konjeniškega kluba jim 
leta 1988 ne bi uspelo, je prepričan Srečko Šajn. Sam se je 
društvu pridružil leta 1970, bil več let predsednik komisije 
za propagando, informiranje in prireditve, od leta 1984 pa 
je predsednik Turističnega društva Postojna. Zadovoljen je 
tudi, da je od samega začetka z društvom sodeloval dr. Janez 
Bogataj z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani in takratni predsednik komisije 
za prireditve pri TZS, ki je njegovo idejo vsebinsko obdelal. S 
svojim bogatim znanjem in izkušnjami je prireditev okrepil »oče 
Košnikove gostilne«, ki se je v Postojni med furmani predstavil 
tudi kot Vipavka Pepka – Mito Trefalt. Pripravil je scenarij 
prireditve in jo več let tudi vodil. Pa še na nekaj so ponosni pri 
društvu, dodaja Srečko Šajn. V prvih letih je prireditev v živo 
z različnih prizorišč v Postojni prenašala Televizija Ljubljana. 
Prvič, leta 1988, z več krajšimi, desetminutnimi prispevki o 
furmanstvu in z njim povezanimi dejavnostmi skozi ves dan 
ter z enournim direktnim prenosom »veselice« z osrednjega 
prireditvenega prostora v oddajo Zdravo.

»Vse kaže, da je ideja za organizacijo turistično kulturne 
prireditve, temelječe na bogati dediščini prevozništva, padla 
prav v Postojni na dobra tla,« je kmalu po izvedbi prvega 
furmanskega praznika povedal dr. Janez Bogataj. Po njegovih 
besedah je prireditev predvsem v vsebinskem in kulturnem 
smislu pokazala, »kakšno naj bi bilo v bodoče razmerje med 
strokovnostjo, ljubiteljstvom in profesionalnostjo«. Prvi 
Furmanski praznik je v celoti pokazal, »da je zastavljeni model 
zares dovolj širok in da v programskem smislu nudi dovolj 
sestavin, ki se jih kot novosti vsako leto vnaša v prireditev«. 
Glede povezave z medijem (televizijo) pa je dr. Bogataj 
poudaril, da bi morala prireditev »počasi prerasti postojnsko-
notranjske okvire in postati vseslovenska. Prav tako je treba 
ohraniti primerno ravnotežje med zabavnostjo, igrami in 
tudi vzgojnostjo ali didaktičnostjo,« je še dodal. Če pa bi se 
prireditev usmerjala v vseslovensko furmansko ali prevozniško 
slavje, bo »treba poskrbeti za izredno kakovost, zlasti tudi pri 
vabljenih ali prijavljenih vozovih, ki morajo s svojo perfekcijo 
pokazati nekakšen 'živi muzej'«. V svojem komentarju je 
dr. Bogataj opozoril na še eno izredno pozitivno sestavino. 

Konjeniško društvo Postojna
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Obrtniki (sedlar, kolar, kovač), ki so na prizorišču ustvarjali 
v živo, so bili po njegovem mnenju tako pri pripravi kot pri 
izvedbi na izredni kakovostni ravni. Svoje razmišljanje je sklenil 
s predlogom: »Furmanski praznik postaja ena najkakovostnejših 
prireditev na Slovenskem. Prav bi bilo, da bi jo v svoje koledarje 
vnesli tudi tisti, ki načrtujejo obiske tujih turistov v Postojnski 
jami. S furmani bi lahko doživeli ob veličastnem jamskem 
bogastvu zares prijeten in predvsem poln dan.«

K udeležbi na prvi prireditvi so že več mesecev pred izvedbo 
vabili prispevki v različnih slovenskih časopisih (Dolenjski 
list, Tednik /Ptuj/, Gorenjski glas, Slovenski vestnik /Koroška/, 
Petkov teden …) Pozivali so lastnike pasemskih konj, vozov, ki 
so nekoč vozili po naših cestah (kot so parizarji, tajselni, kočije, 
zapravljivčki in lojtrniki), ter raznovrstne dobro ohranjene 
konjske opreme, da pridejo v Postojno. Program praznika, 
ki poteka ves dan in se nadaljuje pozno v noč, je od samega 
začetka raznovrsten. Že leta 1988 so se obiskovalci prireditve, 
seveda ob spremljanju osrednje točke programa – sprevoda 
originalnih voz s furmani in različnimi tovori, na čelu katerega 
so v ritmih koračnic stopali zvesti spremljevalci praznika, 
postojnski godbeniki (na dosedanjih furmanskih praznikih 
so namesto njih le nekajkrat nastopili godbeniki iz Divače in 
Brkinska godba 2000) – zabavali ob humorju, glasbi, plesu 
(v glasbenem sporedu prvega Furmanskega praznika so se 
predstavili člani Ljubljanskega okteta ter ansambli Torbarji, 
Venera in Gašperji) in različnih družabnih igrah (sestavljanju 
težkih lesenih voz, metanju podkve na palico, posedanju 
na konja in iskanju najboljšega Krpana, ki so jih pozneje 
dopolnila oziroma nadomestila sedlanje konja, valjanje sodov, 
snemanje kranclna z mlaja, skakanje na konja in vlečenje 
konja za rep). Seznanili so se lahko tudi z nekaterimi obrtmi, 
ki so bile nekoč tesno povezane s furmanstvom (kovaštvo, 
sedlarstvo, kolarstvo) in v novejšem času nezadržno izginjajo. 
Leta 1988 se je v dopoldanskih urah na ploščadi pred vhodom 
v Postojnsko jamo predstavila ljubiteljska folklorna skupina 
Karavanke iz Tržiča. Na prireditvi vedno poskrbijo za bogato 
kulinarično ponudbo, s svojimi izdelki pa ponudbo dopolnijo 
tudi rokodelci iz različnih predelov Slovenije. Že več let se 
na prazniku predstavljajo lastniki starodobnikov, izvedejo 
tekmovanji v igranju diatonične harmonike in kuhanju 
furmanskega golaža, Kinološko društvo Postojna pa pripravi 
predstavo v spretnosti psov – agility. Avgusta 2013 so na primer 
obiskovalci spremljali različne pasme psov in njihove vodnike, 
ki so dosegli številne mednarodne uspehe, tudi nastop svetovne 
prvakinje Silvije Trkman in njene psičke La. 

Gasilsko društvo Studeno

Lovrenc, sekcija Dragonarji, Cerknica
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Leta 1988 je v sprevodu sodelovalo deset furmanskih voz, v 
zadnjih letih jih je bilo tudi 15 in več, vseh nastopajočih iz 
Slovenije in tudi zamejstva pa prek 500. Furmani se zberejo 
v Postojni, v zadnjem obdobju na parkirišču pri TIC-u na 
Tržaški cesti (prej tudi na parkirišču pred PTC Primorka) in 
krenejo skozi center mesta, po Jamski cesti, do prireditvenega 
prostora na parkirišču pred Postojnsko jamo. Po navedbah v 
Lipovem listu si je prvi Furmanski praznik čez dan ogledalo 
okrog 10.000 obiskovalcev, »zvečer pa so prenos videli stotisoči 
gledalcev«. Dvajseti praznik, leta 2011, s katerim so obeležili 
tudi 20-letnico slovenske samostojnosti, pa je obiskalo kar 
13.000 ljudi. Tisti dan sta njihovo pozornost pritegnila 
predvsem prevoz in postavitev 30 m visokega mlaja. Prav voz, 

Predstavitev na Furmanskem prazniku:
- Emilija Pavlič, avtorica številnih  knjig s področja kulinarike,
- Edvard Progar, avtor  knjige Vse o športu, ki jo je podarjal številnim 
nastopajočim na FP
 Tradicionalna Pustna povorka, na čelu Postojnska godba 1808

Janez Kandare z družino, Loška dolina

KD Sv. Štefan Vipavska dolina

ki je mlaj prevažal, voz Konjeniškega društva sv. Štefana iz 
Vipavske doline, si je – skupaj s člani Društva Trma iz Črnega 
vrha nad Idrijo, ki so mlaj postavili »na roke« – zaslužil prvo 
mesto. Organizatorji so skušali v ustaljen program vsako leto 
dodati nekaj novega, drugačnega. Leta 1998 je tako na čelu 
furmanske povorke stopal tovornik Martin Krpan s kobilico; 
kot zanimivost so se tega leta v sprevodu predstavili Erazem 

Predjamski »v elegantni lipiški kočiji«, ki je vabil na skorajšnji 
Erazmov viteški turnir v Predjami, ter vaščani Velikega 
Ubeljskega z vozom, na katerem so prevažali ogromen krompir 
in goste navduševali za obisk Krompirjeve noči. 
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Naj omenimo le nekatere: že v sezoni 1953/54 je društvo prejelo 
priznanje TZS za požrtvovalno delo pri razvoju turizma, ob 
svoji 80-letnici (1963) pa priznanje Turistične zveze Koper; 
leta 1981 je društvo prejelo zlato srno, nagrado zagrebške 
revije Arena in Turistične zveze Hrvatske za »najbolj privlačno 
turistično mesto v notranjosti države« [op.: Jugoslavije]; 
društvo je zasedlo drugo mesto (skupaj s Titovim Velenjem) na 
tekmovanju TZS Izbiramo najbolj prizadevni turistični kraj v 
Sloveniji leta 1982 in prvo mesto (skupaj s Črno na Koroškem) 
leta 1983; tega leta je TDP prejelo plaketo TZS ob stoletnici 
delovanja, na 31. Gostinsko-turističnem zboru Slovenije pa 
priznanje in zlato plaketo za edicije, izdane ob 100-letnici 
društva in oblikovanje znaka. Leta 1987 je Kulturna skupnost 
Postojna za dosežke v kulturni dejavnosti TDP podelila 

priznanje Miroslava 
Vilharja, Komisija 
za propagando, 
prireditve in 
informiranje pa 
je ob jubilejnih, 
desetih Poletnih 
kulturnih 
prireditvah leta 1987 
prejela plaketo s 
priznanjem TZS. 
Istega leta sta 
predsednik društva 
Srečko Šajn in 
dolgoletni društveni 
tajnik Lojze 
Bajc prejela zlati 
turistični znak TZS. 

Za zaključek

Leta 1995 je ob 90-letnici Turistične zveze Slovenije skupaj s 
še 21 slovenskimi turističnimi društvi, ki so delovala že leta 
1905 (ko je bila ustanovljena predhodnica TZS – Deželna zveza 
za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem), spominsko 
plaketo TZS prejelo tudi Turistično društvo Postojna, ob 
95-letnici TZS pa je priznanje za aktivno delovanje in uspešno 
sodelovanje na področju pospeševanja razvoja slovenskega 
turizma društvu izročilo Ministrstvo za malo gospodarstvo in 
turizem. Leta 2002 je TZS zlato plaketo podelila Srečku Šajnu, 

Razvejana dejavnost društva, bogat program dejavnosti in pomembna vloga društva kot promotorja turizma v Postojni in 
širše v vseh letih delovanja niso ostali neopaženi. O tem zgovorno pričajo mnoga priznanja in nagrade, ki so jih društvo 
oziroma njegovi posamezni člani prejeli v različnih obdobjih. 
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za prispevek k razvoju turistične društvene organizacije in 
slovenskega turizma pa je ob stoletnici TZS Marica Gombač 
prejela posebno priznanje TZS z zlatim znakom. Plaketo TZS 
z zlatim znakom je društvo prejelo tudi ob svoji 120-letnici 
in nato še ob 130-letnici. TZS je zlato plaketo za večletno 
delo na področju turizma leta 2006 podelila dolgoletnemu 
tajniku društva Miru Golobu. Za dolgoletno sodelovanje sta 
društvu priznanje večkrat podelila tudi podjetji Postojnska 
jama in Turizem KRAS. Tako tudi leta 2008, ko sta društvo 
in Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska prejela priznanje 
ob 190- letnici odkritja notranjih delov Postojnske jame. 
Ob 110-letnici (1993) je Občina Postojna društvu podelila 
priznanje 23. april, enako priznanje pa je – za ustvarjalno 
delo na turističnem in kulturnem področju ter spodbujanju 
ljubiteljskih dejavnosti v občini Postojna – leta 2014 prejel še 
Srečko Šajn. 

Vsi projekti in celotno delo društva je usmerjeno v 
pospeševanje razvoja turizma, bogatitev in dopolnjevanje 
turistične ponudbe, informacijsko dejavnost, promocijo 
turizma, okoljevarstvene dejavnosti in širitev znanja in 
pomena turistične dejavnosti med mladimi. Če navedene 
naloge primerjamo s tistimi, ki so si jih pred 140 leti naložili 
pionirji organiziranega postojnskega turizma, brž ugotovimo 
podobnosti. Turistično društvo Postojna je tako v svoji dolgi 
zgodovini postalo nepogrešljiv in pomemben dejavnik v 
razvoju vsesplošne turistično kulturne podobe mesta, občine 
in regije. S svojim delom izkazuje poklon ustanoviteljem 
društva in vsem naslednjim generacijam, ki so spodbujale k 
urejenosti domačega kraja, boljši ponudbi, različnim storitvam 
in organizaciji prireditev, ki naj bi tujce (goste) spodbudile, da 
bi se pri nas pomudili še kakšen dan več, kot so nameravali. 

Alenka ČUK
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Furmani
o Furmanskem prazniku

Šavrini in anka Šavrinke iz Gračišča na Furmanskem prazniku,
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Tudi mi imamo dolgo zgodovino, letos smo slavili okroglo 
obletnico, in sicer 120 let delovanja, in ravno zaradi tega se tudi 
mi zavedamo, kako pomembno je negovanje kulturne dediščine 
za nove rodove. S še posebnim ponosom pa pokažemo tudi 
našo ročno brizgalno, ki je bila izdelana na Češkem že leta 
1902, le dve leti zatem pa je prešla v last PGD Studeno. In ravno 
s to brizgalno zadnja leta redno sodelujemo na marsikaterem 
tekmovanju starih brizgaln po Sloveniji, obvezno pa z njo 
prihajamo tudi na Furmanski praznik, kjer imamo možnost, 

V Prostovoljnem gasilskem društvu Studeno smo veseli in ponosni, da smo lahko del dogodka s takšno zgodovino in težo, kot 
ju ima Furmanski praznik. 

da tudi domačinom pokažemo pomemben del zgodovine 
gasilstva v Podguri kot tudi na širšem Postojnskem. Upamo, 
da bomo lahko še veliko let obiskovali ta čudoviti dogodek in 
da se bo naše sodelovanje s Turističnim društvom Postojna še 
nadaljevalo.

Klara Klemen, predsednica PGD Studeno
Peter Rot, poveljnik PGD Studeno
Branko Berdajs, skrbnik ročne brizgalne

PGD Studeno o sodelovanu na Furmanskem prazniku

Gasilsko društvo Studeno, Ročna gasilska brizgalna
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V Prostovoljnem gasilskem društvu Studeno smo veseli in ponosni, da smo lahko del dogodka s takšno zgodovino in težo, kot 
ju ima Furmanski praznik. 

Konjeniško društvo Sv. Štefan Vipavska dolina vam ob 
spoštovanem jubileju čestita in želi, da bi še dolgo nadaljevali 
svoje poslanstvo in delo.
Mnogo truda, dela, odrekanja, veliko volje in želja je treba 
gojiti v sebi za poslanstvo takega društva. Ko pomislimo na 
vse prepreke, ki vas čakajo na poti do uresničitve projektov, bi 
marsikateri človek že na začetku obupal. Vi pa z vztrajnostjo in 
voljo premagujete birokratske in tehnične ovire.
Naše društvo se z veseljem udeležuje vaših prireditev, kot je 

Furmanski praznik. Na teh dogodkih lahko prikažemo naše 
znanje, konje in delo. Furmanski praznik je tudi prikaz dela, šeg 
in kulture naših prednikov. S tem gojimo tradicijo in spomin na 
naše starše in dede.
Zato vam ob vašem jubileju iskreno čestitamo ter želimo, da bi 
še dolgo opravljali svoje poslanstvo.
SREČNO!

Rafael Premrl

Tradicija in spomini

KK Sveti Štefan iz Vipavske doline, Prevoz zvona
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Ko človek obrne nekaj listov nazaj in pogleda, kaj vse smo 
doživeli, videli in sami prispevali k popestritvi Furmanskega 
praznika v Postojni, se vpraša, ali je to mogoče. Ja, to je 
mogoče, če imaš voljo in pogum, da nekaj pokažeš. Kaj vse so 
morali potrpeti naši predniki in starši, da so preživeli lačna 
usta, ki so čakala doma na košček kruha. Sladke čokolade ne 
bi niti omenil, ker je bil to že praznik. Če se spomnim na naš 
prvi nastop v letu 2004–2005 – koliko truda je bilo potrebno 
za izdelavo voza, ko nismo vedeli, kako bomo to izpeljali, a je 
šlo. Morali smo najti vprego konj, saj brez tega na Furmanskem 
prazniku ne gre. A mi je nismo imeli. Že leta 2006 je bilo vse 

Razvojno društvo Merišče Merče

lažje, saj sem si rekel, da brez kraškega sivega goveda ne bo šlo 
več naprej. In tako sem vzgojil dva kraška sivca, lepotca; to sta 
bila nepogrešljiva Pepo in Riko, brez katerih ni bilo prireditve 
ali praznika. Vsa ta leta so jih občudovali, kamor smo prišli, saj 
sta bila nekaj posebnega.

Nastopali smo po vsej Sloveniji, en teden tudi v Gornji 
Radgoni, na enem največjih sejmov. A največja čast nam je 
sodelovati pri prevozu nevestine bale na Kraški ohceti v Repnu 
(Italija), kjer so kraški sivci nepogrešljivi.

RD Merišče, Ivan Žiberna, volovska štirivprega na Furmanskem prazniku
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Da se vrnem k furmanstvu: iz leta v leto smo izboljševali 
vozove in občinstvu skušali pokazati pristnost praznika, za kar 
smo bili vedno toplo sprejeti in nagrajeni z bučnim aplavzom, 
saj smo bili edini v Sloveniji z volovsko vprego, po potrebi tudi 
s štirivprego (Soča in Drina). A na žalost sta nas v zadnjih dveh 
letih zapustila naša lepotca, najprej Rico (15 let) in nato še Pepo 
(16 let). Vendar je Pepo že natreniral Miška in mladega Pepka 
za naprej, tako da se za prihodnost ni bati.

Reči pa moram, da pri organizaciji vseh teh prelepih 
nepozabnih praznikov v Postojni ne gre brez dveh vztrajnih 
ljudi, Srečka Šajna in Marice Gombač v Turističnem društvu 
Postojna. Pomislimo samo, koliko klicev, potrpljenja in 
dokumentacije je potrebno, da se kakšna prireditev dobro 
izpelje. Upam, da se bomo še naprej srečevali in uživali. Velike 
čestitke organizatorjem!

Ivan Žiberna, 
predsednik Razvojnega društva Merišče Merče FP RD Merišče Merče, Ivan Žiberna z volovsko vprego in podmaldkom...

FP RD Merišče Merče, Ivan Žiberna z volovsko vprego, spredaj mlekarcana kolesu...
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Vendar me že nekaj trenutkov pozneje prevzame tesnoben 
občutek. Je zamisel o nastopu dovolj dobra, izvirna, da bomo 
dostojno zastopali našo prelepo Loško dolino? Bom dobil 
dovolj pomočnikov, ki bodo znali pravočasno pomiriti konja, 
ki je stopil čez šrango, ali opaziti nalomljen del voza, ki zaradi 
starosti in črvivosti ni zdržal teže?

V začetku poletja, ko iz nabiralnika vzamem lično oblikovano kuverto postojnskega turističnega društva, mi pogled nanjo 
požene kri po žilah. Vem, da bomo na prvo julijsko nedeljo šli na Furmanski praznik. 

Lahko računam na obljubljeno pomoč tudi v primeru, če bodo 
moji prijatelji kmetje ravno tisti dan imeli redko priložnost za 
sušenje sena? In ko vse steče tako, kot sem si zamislil, se med 
vožnjo povrne prijeten občutek, ko čutim vso moč Lorda in 
Viktorja, ali v zadnjem času frizijk Villemej in Rian. Vem, da 
zmorejo dolgo pot iz Loške doline do Postojne. Vsako leto 

Zdevanje ostrnic na Furmanskem prazniku

Janez Kandare z družino iz Loške doline, Zdevanje ostrnic
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opravim celo pot s konji, da so na prireditvi dovolj utrujeni, da 
tudi ob dotiku nepoznavalcev ostanejo mirni. In še en razlog 
je, da 35 km napravimo na travo: ni nam treba plačati dragega 
prevoza na nafto.

Med potjo nas pozdravljajo konjski navdušenci. V Žerovnici 
sem celo dobil odlično zdevauno lojtro za obdevanje ostrnic, 
saj se zloži čisto skupaj in ne potrebuje dosti prostora. Med 
potovanjem po Postojni doživljamo polno navdušenja; še 
posebej se nam zdi, da imamo v primerjavi s preostalimi vozovi 
in ekipami iz vse Slovenije dovolj izviren voz. 

Najbolj nepozaben občutek je bil, ko smo z bratovo družino 
predstavljali zdevanje ostrnic. Na prvem vozu, ki je bil naložen 
z napol posušeno travo, so sedeli moja žena Nina in trije otroci: 
Ana, Jakob in Neža. Na drugem, ki je bil naložen s praznimi 
ostrnicami, koučno štango, zdevauno lojtro, podajačem, kanto 
z vodo, grabljami in obvezno banko, je frual France z ženo 
Bernardo, ki je v rokah pestovala takrat še 
dojenčico Lucijo. Zraven pa sta sedela brata 
Marko in Danijel. 

Pri podelitvi nagrad za najboljših pet je 
napetost naraščala. Ko je napovedovalec 
napovedal tretjeuvrščenega, smo že bili 
prepričani, da bomo šli domov praznih 
rok. Zato so bila imena naših kmetij ob 
razglasitvi najbolj izvirnega voza še toliko 
večje presenečenje. Nisem vedel, da moja 
žena lahko skoči tako visoko v objem. 500 
evrov nagrade na velikem kartonu smo 
ponosno dvigali v zrak vsi po vrsti. 

In ker sem že predolg … vsi vozovi so vedno 
izvirni in ohranjajo slovensko in pokrajinsko 
etnološko tradicijo. In medtem ko po 
muzejih stojijo (zaprašeni) predmeti, jih mi 
še znamo uporabljati. To je neprecenljivo. 
Povsem se strinjam z zamejskim Slovencem, 
ki mi je na enem od Furmanskih praznikov 

rekel: »Tukaj bi moral biti sekretar iz kulturnega ministrstva in 
vsakemu sodelujočemu nakazati 1000 evrov.«

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujem vsem, ki so mi 
kakorkoli prostovoljno pomagali izpeljati izvirne predstavitve 
na Furmanskem prazniku, ki jih ni bilo ravno malo. Med temi 
so bili tudi: 
- prevoz trša – votle bukve,
- vožnja dveh vozov z enim parom konj s kravino in jezerino iz 
Cerkniškega jezera,
- voz tajselj s trugama peska,
- kompozicija vozov Butalec se seli na Finsko …. in drugo.

Vesel sem, da bo ekipa organizatorjev naslednje leto pripravila 
že 30. jubilejni Furmanski praznik in bo gospa Marica 
Gombač po telefonu ponovno rekla v svojem značilnem 
narečju: »Vejš, Janez …«

Janez Kandare, Iga vas 

FP, kovanje konja Janeza Kandare, kovač Marjan Štampek, Škocjan



60

Kot predstavnik Konjeniškega kluba Štjak se zahvaljujem za 
vabila k sodelovanju za vsa leta nazaj, ko smo s svojim delom 
in programom pripomogli k lepši sestavi in predstavitvi 
Furmanskega praznika v Postojni. 
Najbolj od vsega je čislano to, da člani Turističnega društva 
Postojna vztrajajo in srčno ohranjajo, spodbujajo in vozijo skozi 

vse težave in probleme, ki jih Furmanski praznik tudi prinaša; 
upam, da ga bodo prirejali še naprej. 

Pavle Štemberger, 
predsednik Konjeniškega kluba Štjak

Tudi klasična dresura na Furmanskem prazniku

Konjeniški klub Štjak, prikaz klasične dresure na FP
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V minulih letih je nastalo mnogo sprememb, a z vztrajnostjo 
organizatorja Turističnega društva Postojna je Furmanski 
praznik ob udeležbi stalnih in nekaterih občasnih udeležencev 
dan, ki so ga nekoč živeli in preživeli naši očetje in stari očetje 
s svojimi družinami. Vsak dan, saj so si s furmanstvom služili 
kruh, ki je bil težko prigaran.

Ohranjanje te kulturne dediščine je lahko ponos vsakemu, 
ki sodeluje in se v tistem dnevu predstavi kot furman. Vsi, 
ki s svojo prisotnostjo spremljajo dogajanje na Furmanskem 
prazniku, potrjujejo, da cenijo našo tradicijo in zgodovino.

Želim si, da bi se 
furmanstvo ohranilo 
in bi Postojna en dan v 
letu pokazala kulturno 
dediščino furmanstva. 
Vsi sodelujoči na 
tej prireditvi se na 
dogodek pripravljamo 
permanentno: z 
vztrajno rejo živali, 
predvsem konj, 

Furmanski praznik

Danilo Sojer, Postojna (prvi z desne) in Srečko Škraba, Črna vas. Sklepna kupčija

njihovo nego, učenjem za vleko voza, tovora in orodja. Treba je 
skrbno hraniti in ne nazadnje vzdrževati staro opremo, orodja 
in različne vprege, da lahko vse to predstavimo na poletni 
furmanski prireditvi.

Sodelujoči prihajajo iz različnih krajev Slovenije in celo iz 
zamejstva. Skupaj z organizatorjem in drugimi podporniki 
Furmanskega praznika bomo še naprej predstavljali furmanstvo 
naslednjim generacijam.

Danilo Sojer

Je ponos kraja in mesta Postojna. Z neizmerno hitrostjo se bliža 30. obletnica prvega Furmanskega praznika, ki bo leta 2023.
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Srčna hvala 
pokroviteljem 

za podporo


