
Ste že slišali za tovornike, furmane,  
za Martina Krpana, ...

Preživite 
nedeljo, 1. julija 2018
od jutra do polnoči na 

27. FURMANSKEM PRAZNIKU
pri POSTOJNSKI JAMI

Program
9.30 • jahanje konj in vožnja z zapravljivčki,  
  vse do večera pokanje z biči ob zvokih narodnih  
  in furmanskih viž harmonike
PLOŠČAD PRED POSTOJNSKO JAMO
10.30 in 13.30
 • nastop Folklorne skupine Rak, Rakek 
PARK POSTOJNSKE JAME 
9.00 - 19.00 
  •  predstavitev prek 40 obrtnikov domače in  
  umetnostne ter drugih dejavnosti -  
  kovač, sedlar, kolar, pletar, sodar, lončar, rezbar,  
  žganjekuha, čebelarstvo, lectarstvo, zeliščarstvo,  
  izdelava narodnih noš, vezenje in čipkarstvo,  
  čevljarstvo, slamnikarstvo, lesena roba...
 10.00 • tekmovanje v kuhanju lovskega golaža,  
  predstavniki lovskih družin  
  z območja Brkinov – Krasa – Notranjske 
10.00  •  tekmovanje v diatonični harmoniki, za pokal  
  Postojnske jame 2018, KUD Musica Proteus 
11.00  •  predstavitev starodobnih vozil,  
  Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Postojna
11.00 in 14.00 
 •  predstavitev žganjekuhe in šilce krepkega za pokušino  
  KETŠD Alojz Mihelčič, Harije
11.00 in 13.00 • kovanje konja, Združenje slovenskih  
  podkovskih kovačev, Krško
12.30  •  razglasitev rezultatov tekmovanja v diatonični  
  harmoniki in podelitev pokalov
12.45  •  nastop ansambla Furmani
13.00  •  razglasitev rezultatov tekmovanja v  
  kuhanju lovskega golaža in podelitev nagrad
13.30  •  predstavitev Kinološkega društva Postojna,  
  mimohod, Agility
15.00  •  SPREVOD FURMANOV S KONJI, VOZOVI IN 

TOVORI TER DRUGIH, z Notranjske, Dolenjske, 
Gorenjske, s Krasa, Štajerske, Istre... po taktih 
Postojnske godbe 1808 in mažoretk KD Franc 
Žiberna, Povir, s parkirišča pri TiC-u Mercator 
Center, Tržaška c. 59, po Tržaški cesti       
in Jamski cesti na osrednje prizorišče -  
PARK POSTOJNSKE JAME

16.00  •   predstavitev najzanimivejših voz s tovori  
in furmanov - voditelj Andrej Hofer

17.00  •  razglasitev najbolj izvirnega voza s tovorom in  
  furmana ter podelitev nagrad
17.30  •  nastop ansambla Ano Ur'co al' pej dvej, Opčine, Italija
18.30 - 24.00
 •  nastopili bodo: 
  DITKA, MARJAN ZGONC, 
  NATALIJA VERBOTEN in 
  Ansambel PETRA FINKA, 
  plesna glasba in obilo zabave pozno v noč ...

Dragi gostje,
lahko boste poskusili različne furmanske golaže,  

klobase, pršut najlepše prasice,  
kračo s hrenom po krpanovo, furmansko prato, 

kontrabantskega piščanca in furmansko pojedino, ...

Pridite med FURMANE v Postojno!
 VSTOPNINE NI!

V primeru dežja, bo prireditev v 
nedeljo, 8. julija 2018

Prisrčno vabljeni!

STO LE TJA TR GO VI NE IN PRO ME TA
Tr go vi na, pro met in trans port so bi li za ra di izje-
mne zem lje pi sne in gos po dar ske vlo ge Slo ve ni je 
odločil ne ga po me na za gos po dar stvo naših in 
so se dnjih po kra jin. Za to so se med Ja dran skim 
mor jem in za le djem ra zvi le živa hne tr gov ske 
in pro me tne po ve za ve. V teh de jav no stih pa je 
bi la ze lo opa zna in ra zvoj no zgo dnja ude ležba 
po dežel ske ga pre bi val stva. Vlo ga kmečke ga pre-
bi val stva v tr go vi ni in pro me tu se je še zla sti 
po večala ob uva ja nju bla gov no de nar nih odno sov 
v za dnji četr ti ni 15. in v 16. sto le tju. Ta krat se je 
ra zma hni lo to vor niš tvo - pre na ša nje tr gov ske ga 
bla ga na ko njih. Naj lepši spo me nik te mu po mem-
bne mu do ga ja nju je z Mar ti nom Kr pa nom po sta-
vil Fran Lev stik. Pri bližno od 15. sto le tja da lje 
se ra zvi ja tu di pre vo zniš tvo ali fur man stvo. 
Za pre voz naj ra zličnej ših to vo rov in bla ga na 
ve li ke raz da lje so bi li po tre bni no vi, te hno lo ško 
do gna ni vo zo vi. Ta ko uve de jo naj prej voz z osmi 
ali "taj sel" (nem. Ta ich sel wa gen), Fran co zi pa 
to vor ni voz z ojačeno le se no kon struk ci jo, ši ro ki-
mi pla tišči; lju dje mu da jo ime "pa ri zer". Začet ki 
in du strij ske re vo lu ci je in ve li ke spre mem be v 
pro me tu z žele zni co (od sre de 19. stol. na prej) so 
na ve de nim obli kam, zla sti to vor niš tvu, pri ne sle 
de jan ski ko nec. S tem pa je bi lo tu di ko nec po se-
bne ga načina živ lje nja to vor ni kov in pre vo zni kov 
ter vseh osta lih se sta vin, ki so bi le z nji ho vim 
de lo va njem ali po jav no stjo po ve za ne (fur man ske 
go stil ne, družbe ni sta tus pre vo zni kov, obr tni ki, ki 
so skr be li za vo zo ve, itd.). V manj šem ob se gu in 
na kraj še raz da lje se je pre vo zniš tvo ohra ni lo do 
pr vih let po dru gi sve tov ni voj ni.

Tu ri stična pri re di tev Fur man ski pra znik v Po stoj-
ni po sku ša pri ka za ti bo ga to de diščino to vor ni ških 
in pre vo zni ških (fur man skih) de jav no sti, saj je 
bi la prav Po stoj na po mem bna po sto jan ka in kraj, 
kjer so se zbi ra li in se ustav lja li fur ma ni ter s tem 
so o bli ko va li nje no ko mu ni ka cij sko po do bo.

TURISTČNO DRUŠTVO POSTOJNA 1883 - 2018, 
Poletne kulturne prireditve v Postojni 1976 - 2018

      TURISTIČNA ZVEZA
  BRKINI                 
  KRAS
  NOTRANJSKA

Turistično društvo Postojna
Občina Postojna
Postojnska jama d.d.

Osrednja pokrovitelja
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SE ZAHVALJUJEMO!
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UDELEŽBA NA PRIREDITVI JE NA LASTNO ODGOVORNOST!

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE V POSTOJNI 1976 - 2018
Izdalo in založilo: Turistično društvo Postojna - Zamisel o Furmanskem prazniku: 
Srečko Šajn - Vsebinski koncept in besedilo: prof. dr. Janez Bogataj - Program 
prireditve: Komisija za prireditve pri TD Postojna -Voditelj osrednjega dela 
prireditve: Janez Dolinar – Tekmovanje v diatonični harmoniki: Vili Marinšek – 
Predstavitev starodobnikov: Drago Čehovin - Sprevod furmanov: Primož Krnel  
- Tekmovanje v kuhanju lovskega golaža: Janez Posega – Gostinska ponudba: Euro 
Gurman – Program Agility: ŠKD Postojna – Koordinator prometa in parkiranja: 
Gasilsko društvo Hruševje - Znak prireditve: Franc Golob - Oblikovanje vabila 
in plakata: Srečko Šajn – Uredila: Marica Gombač - Tisk: Unitis d.o.o., Postojna, 
2018, 20.000 izvodov.
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POSTOJNA nedelja, 1. julij
pri Postojnski jami

prisrčno vabijo

Turistično društvo Postojna

 

SE ZAHVALJUJEMO!

Posestvo Grad Prestranek
Ker se zavedamo, da aktivnost ter nova doživetja pozitivno vplivajo na otroke, smo se odločili, da na posestvu Grad Pre-

stranek v času zimskih počitnic organiziramo jahalne  počitniške tabore ter dnevno počitniško varstvo.

Jahalni počitniški tabori ter dnevno varstvo  bodo potekali od ponedeljka 16. 2. 2009 do petka 20. 2. 2009 (1. termin) ter od 
ponedeljka 23. 2. 2009 (2. termin) do petka 27. 2. 2009. Vabljeni so vsi otroci, ki želijo počitnice preživeti malo drugače, ter 

se jih še dolgo spominjati.

Za prijave in dodatne informacije vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran na www.gradprestranek.si, na voljo 
smo vam tudi na telefonski številki (05) 754 05 95 ali 051 311 211 oziroma po elektronski pošti info@gradprestranek.si.

3 ALI 5  DNEVNI POČITNIŠKI JAHALNI TABOR
Na tabor so vabljeni vsi otroci, ki želijo pridobiti teoretično 
znanja o konjih, pobliže spoznati delo z nimi in se naučti 
jahati ali le obnoviti že pridobljeno znanje. 

Inštruktorji jahanja poskrbijo za konjeniški del, animatorji 
pa za otroške delavnice, družabne večere, razne igre ter ogled 
farme goveda in druge športne dejavnosti. 
Tečaji jahanja potekajo na islandskih konjih, kateri so mi-
roljubni, manjše rasti in zato primerni za otroke.

Prihod na tabor je v nedeljo 15. 2. ali 22. 2. 2009 ob 18.00 
uri, zaključek 3 dnevnega tabora je v sredo 18. 2. ali 25. 2. 
2009, 5 dnevnega pa v petek 20. 2. ali 27. 2. 2009 ob 17.00.

 
CENA 3 dnevnega počitniškega jahalnega tabora: 150 €/udeleženca
             5 dnevnega počitniškega jahalnega tabora: 230 €/udeleženca

Popust 10% na enega otroka za družine, ki prijavijo 2 ali več svojih otrok.

V ceni je vključeno:
Namestitev v apartmajih, prehrana (zajtrk, kosilo, večerja, malica, pijača).

Pridobivanje znanja o konjih in delu z njimi ter tečaj jahanja.
Animacija in turistična pristojbina.

5 DNEVNO POČITNIŠKO VARSTVO Z JAHANJEM

Varstvo nudimo otrokom, ki bi se radi v počitniških dneh  
učili o konjih in delu z njimi. 

Naši inštruktorji otroke naučijo jahati na islandskih konjih 
oziroma islandskih ponijih, animator pa pjioskrbijo, da se 

otroci tekom celega dneva zabavajo. 

Varstvo poteka vsak dan od ponedeljka 16. 2. 2009 do petka 
20. 2. 2009 ter od ponedeljka 23. 2. 2009 do petka 27. 2. 

2009 od 7:00 do 17:00. 

CENA 5 dnevnega počitniškega varstva z jahanjem: 100 €/osebo

Varstvo vključuje: 
dopoldansko in popoldansko jahanje, hrana in pijača, varstvo od 7:00 ure zjutraj do 17:00 ure popoldan ter animacijo.

Kaj otroci potrebujejo za počitniški jahalni tabor:
Primerno, udobno obleko in obutev, čelado ( v primeru, da je nimajo jo dobijo pri nas), stvari za osebno higieno, zdravstveno izkaznico, osebni dokument, 
družabne igre, igrače po želji in obilo dobre volje.
Kaj otroci potrebujejo za dnevno počitniško varstvo z jahanjem:
Primerno, udobno obleko in obutev, čelado (v primeru, da je nimajo jo dobijo pri nas), zdravstveno izkaznico in dobro voljo.
Prijave sprejemamo do 13. 2. 2009 za prvi termin oziroma 20. 2. 2009 za drugi termin.
Ob prijavi poravnate celoten znesek. Plačilo prijavnine zagotavlja in potrjuje sprejem rezervacije. Če udeleženec ne uredi plačila v predvidenem roku, se šteje, da 
je odpovedal. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu z zakonom. 

Pokrovitelji:

Prireditev so podprli:
Gasilsko društvo Hruševje • Hortikultura Sežana 
• Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem 
Pivka • Krajevna skupnost Postojna • Kompost 
Postojna • KUD Musica Proteus • Kmetija Dolenc, 
Postojna • Oldtimer klub Postojna • Postojnsko 
bistriška zveza lovskih družin • Srednja gozdarska 
in lesarska šola Postojna
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Pokrovitelji:

Društvo
za razvoj podeželja
med Snežnikom
in Nanosom

SLOVENSKA  
VOJSKA 
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