OBČINA POSTOJNA

KRAJEVNE SKUPNOSTI

40 LET
Uvodnik župana Jerneja VERBIČA:
Pred 40 leti so bile v skladu s tedanjim družbeno političnim sistemom, navodili in
napotili ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti se niso le »prijele«,
temveč so uspešno delovale in se zato tudi obdržale vse do danes. Brez političnega
špekuliranja bi si prav ob primeru KS upal reči in zapisati, da so se le-te obnesle
predvsem zato,ker so same po sebi, spontano, postale odraz nekakšne ljudske
demokracije, odraz volje in prizadevanj krajanov, ki jim največkrat nobena ideologija
in nobena »politika« ni prišla do živega. Pa saj jim vedno in v vsem tudi ni mogla priti
do živega, saj so se po KS ljudje posvečali reševanju predvsem resnično njihovih
lastnih potreb in problemov, pri čemer so jim bile v pomoč tudi občina, republika ali
država, vendar pa nihče ni z ničemer mogel odtehtati volje in lastnega dela krajanov
samih. Tudi z novo lokalno samoupravo, ko so mnogi pričakovali, da se bo pomen
KS zaradi večjega števila majhnih občin zmanjšal, se to ni zgodilo.
Takšna poenostavljena podoba vloge in pomena KS v naših krajih ne pove vsega,
kar bi se dalo in moralo povedati o delu, uspešnosti ali, včasih tudi neuspešnosti,
naših KS. Čas je vsekakor prinašal svoje. Spreminjale so se razmere in potrebe pa
tudi možnosti, znanje in volja, zato pa, in ne glede na vse spremembe v našem
življenju, se je vedno znova potrjevala prav potreba in nuja, da ljudje v svojih krajih
prvenstveno sami pristopajo k reševanju tistih potreb, ki so postajale s časom najbolj
aktualne. Zato sem že kot svetnik v Občinskem svetu Občine Postojna bil med tistimi,
ki smo bili proti ukinitvi KS kot nekakšnemu ostanku prejšnjega družbeno političnega
sistema. Kot član tedanjega Nadzornega odbora občine sem podpiral delo KS in sem
bil tudi sam kar nekaj let predsednik sveta KS Postojna in posvetovalnega sveta
vseh KS, ki je bil »uzakonjen« v občinskem statutu na mojo pobudo.
Treba je seveda vedeti, da delovati v KS kakor je KS Postojna, ni enako delu,
kakršno poteka v ostalih KS. Če pomeni delo KS in njenega sveta v Postojni
nekakšno lokalno vzporednico, ki občinsko upravo približuje potrebam prebivalstva v
mestu in pomaga usklajevati interese javnosti z delom občinske uprave, zlasti na
področju komunalnih dejavnosti in javne infrastrukture, pa je že delo s krajani v
vaseh, ki sodijo h KS Postojna, nekaj povsem drugega, dosti neposrednejšega.
Toliko bolj velja to za ostale KS v občini, kjer, to lahko rečem, večina del, ki potekajo
v okviru KS, še vedno temelji predvsem na prostovoljnem delu in prispevkih krajanov.

Tako je tudi dobro in prav. Pa ne zato, ker bi bila občina s svojim proračunom skopa
ali zgolj »prekratka«, tudi ne zato, ker bi se morebiti država na ta način okoriščala z
nenadomestljivim delom in prispevki krajanov, temveč predvsem zato, ker zlasti
manjši kraji žive in se razvijajo predvsem iz sebe samih, ker krajani s tem, ko narede
nekaj za svoj kraj, grade s tem tudi sami sebe, svoje medsebojne odnose, svojo
skupnost.
Da ne govorim o tem, kako se denar, ki se iz občinskega proračuna in drugih virov v
posamezni KS z delom in prispevki krajanov oplemeniti in je z njim zato mogoče
narediti znatno več kot bi bilo storjenega zgolj prek nekega izvajalca in brez
sodelovanja krajanov. Saj nima pomena naštevati, naj zgolj spomnim, koliko cest in
ulic po naših krajih je bilo v teh desetletjih posodobljenih, koliko kanalizacij in
vodovodov zgrajenih, koliko je bilo obnovljenih in posodobljenih gasilskih in kulturnih
domov, pa cerkva, kapelic, spomenikov in drugih objektov kulturne in naravne
dediščine je bilo obnovljenih, rešenih in ohranjenih tudi s pomočjo in po zaslugi KS.
Da ne omenjam pravega kulturnega preporoda, ko na podeželju deluje vse več
kulturnih in drugih društev, ko po zaslugi mladih vasi oživljajo, čeprav se žal tudi
vedno bolj praznijo, predvsem zato, ker je premalo naraščaja, ko so naši kraji in naše
podeželje vse lepše urejeni, vse privlačnejši, ko se, tudi po zaslugi KS in pestrega
življenja po naših krajih, ohranja tudi naša kulturna krajina, pospešuje turistična
ponudba in dejavnost in še bi lahko našteval.
Ob letošnjem jubileju naših KS izrekam vso pohvalo in zahvalo vsem, ki so kakorkoli
prispevali in prispevajo k delu, življenju in dosežkom KS. Dolžni smo vsi, ki tu živimo
in delamo, zahvalo in spoštljiv spomin tistim, ki jih danes ni več med nami, pa so
pomemben del svojih življenjskih moči posvetili prav svoji KS. Dolžni smo zahvalo in
pohvalo vsem tistim, ki so se tudi včeraj trudili in se tudi danes žrtvujejo ter nesebično
vlagajo svoje moči, delo, znanje in prizadevanja za dobrobit naših krajev in ljudi.
Dolžni smo, ne nazadnje, zgled dela, solidarnosti in ljubezni do domačih krajev tudi
našim mladim, da bodo v naših prizadevanjih videli smisel in spodbudo, da se bodo
tudi sami dejavno vključili v delo svoje KS. Končno: ni le čas tisti, ki neusmiljeno terja
svoje in nas priganja, tako v mestu kot na podeželju, da gremo v korak z njim, imamo
tudi moralni dolg do naših prednikov, nas samih in naših potomcev za to, da
ohranimo naše kraje, našo dediščino lepo, privlačno, bivanja v tem okolju in nas
samih vredno.
Jernej Verbič
župan
………………………………………………………………………………………………….
UVODNIK
Letos mineva štirideset let, ko je bila s sprejetjem Statuta Občine Postojna,
objavljenem 22.maja 1964 v takratnem »Uradnem glasniku«, dana možnost
organiziranja KRAJEVNIH SKUPNOSTI v občini Postojna.
Občani so se po 140.členu Statuta, ki opredeljuje »KRAJEVNE SKUPNOSTI« lahko
organizirali v svojo samoupravno skupnost. V nadaljevanju je bilo zapisano, da

« Občani v krajevni skupnosti organizirajo komunalne, stanovanjske, kulturne,
prosvetne, vzgojne in druge dejavnosti zaradi neposrednega zadovoljevanja svojih
potreb in potreb družin in gospodinjstev, kakor tudi za razvoj mesta in naselij«.
Tako pred 40. leti in nič kaj drugače se osnova za delo v krajevnih skupnostih ni
spremenila vse do danes.
Ljudje po posameznih mestih in vaseh so se tako v glavnem že v prvem letu na
zborih volilcev organizirali v KRAJEVNE SKUPNOSTI. Kot izvršilni organ so bili
ustanovljeni SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI, najvišji organ krajevne skupnosti
pa je bil ZBOR OBČANOV.
Večina svetov je v okviru finančnih možnosti zaorala ledino v želji, da bi bila njihova
KS čim lepša, bogatejša, skratka – uspešna.
Z uvedbo referendumov za uvedbo samoprispevkov po posameznih KS je
samoprispevek občanov, ki je bil običajno izglasovan za dobo petih let ( 1% ali 2%)
omogočal hitrejši razvoj posamezne skupnosti. K razvoju mest in vasi so seveda s
sredstvi prispevale tudi delovne organizacije po svojih finančnih zmožnostih,
predvsem po vaseh so ogromno prostovoljnega dela in sredstev prispevali krajani
sami. Na ta način so kraji dobivali vse lepšo podobo: gradila se je kanalizacija,
telefonsko omrežje, vodovodi, obnavljalo se je javno razsvetljavo , poti in ceste so
dobivale asfaltno prevleko in vsake pridobitve so se ljudje iskreno veselili.
V mestu Postojna so se s sredstvi samoprispevka pomagale graditi šole, vrtec,
poslovilni objekti, bolnišnica in komunalna infrastruktura.
Občani so se celih petindvajset let velikodušno odrekali enemu ali dvema odstotkoma
od svojega OD, ki je bil mnogokrat »zelena luč«, da so se pričele izvajati pomembne
investicije.
Po ukinitvi realnih virov za delo v krajevnih skupnostih – samoprispevkov, se je
začelo za večino KS nekaj« suhih« let, predvsem v finančnem smislu. Po sprejetem
občinskem odloku o proračunu pa je občina zagotovila sicer skromnejša, pa vendar
realna sredstva, ki so ponovno pospešila nadaljnje delovanje skupnosti.
Danes šteje občina Postojna dvanajst krajevnih skupnosti, ki delujejo v skladu s
sedaj veljavnim Statutom Občine Postojna.
Največja med njimi je KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNA, ki obsega mesto
Postojna ter Veliki Otok, Staro vas, Zalog in Zagon, sledijo pa:
- KS Bukovje, s sedežem v Bukovju, obsega še naselja Belsko, Gorenje in
Predjamo
- KS Hrašče , s sedežem v Hraščah, obsega še naselje Mali Otok
- KS Hrenovice, s sedežem v Hrenovicah, obsega še naselja Dilce, Goriče in
Studenec
- KS Hruševje, s sedežem v Hruševju, obsega še naselja Mala Brda, Rakulik,
Sajevče, Slavinje in Velika Brda
- KS Landol, s sedežem v Landolu
- KS Planina, s sedežem v Planini, obsega še naselje Liplje
- KS Prestranek, s sedežem v Prestranku, obsega še naselja Grobišče, Koče,
Matenjo vas, Orehek, Rakitnik, Slavino in Žeje
- KS Razdrto, s sedežem v Razdrtem
- KS Studeno, s sedežem v Studenem, obsega še naselji Lohačo in Strmco

-

KS Veliko Ubeljsko, s sedežem v Velikem Ubeljskem, obsega pa še naselja
Brezje, Malo Ubeljsko in Strane.

Brez dvoma bi krajevne skupnosti v svojem štiridesetletnem obdobju brez vztrajnosti
in dobre volje ljudi prenehale delovati; vendar je predsednike in člane svetov gnala
želja, da za kraj MORAJO še kaj narediti. Tudi z dobrim sodelovanjem županov
občine Postojna, kakor tudi občinskih strokovnih služb, so rezultati po štiridesetih
letih marsikje dobro vidni.
Vsa leta so po krajevnih skupnostih po večini aktivno delovala razna društva:
gasilska , pevska, kulturna, turistična in druga, ki so živela s krajem in mu dajala nov
utrip.
Vodstva Krajevnih skupnosti, ne glede na novo lokalno zakonodajo, ki je v pripravi,
trdno upajo, da bodo skupnosti tudi v bodoče lahko delovale, čeprav jim skoraj
kronično primanjkuje finančnih sredstev, ki bi omogočala še hitrejši razvoj naših
mest in vasi. Pričakujejo pa tudi večji posluh za brezplačno delo številnih aktivnih
članov svetov, ki se trudijo za razvoj svojih krajevnih skupnosti.
Milena Novak
Tajnik KS Postojna
………………………………………………………………………………………..

PREGLED AKTIVNOSTI POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE
POSTOJNA V OBDOBJU

1964- 2004
KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA
Stari del vasi je stisnjen na sam rob Planinskega polja. Novejši del
pa se razteza po obronkih vse do začetka Kačjih rid.
Čez znamenito polje se spogleduje z Lazami, pogled drugam pa ji
zastira veriga hribov.
Nekoč bogata vas, kar pričajo velike hiše in mogočna gospodarska
poslopja, je v povojnem času kar malo zaspala. Zdi se , kot bi bila
pozabljena onkraj hribov.

Danes samoumevne dobrine civilizacije so bile v preteklem obdobju
zgrajene s požrtvovalnostjo posameznikov in sodelovanjem
krajanov.
Veliko je bilo prostovoljnega dela in samoprispevkov.
Tako so že leta 1964 izvedli akcijo in ob pomoči vodne skupnosti
ukrotili hudourne vode na območju Kačje vasi.
Planinčani so želeli imeti primerno urejen prostor,kjer bi se lahko
zbirali in uživali ob kulturnih dogodkih. Zato so se l.1974 lotili
temeljite obnove stavbe Kulturnega doma. Zbrali so vso potrebno
dokumentacijo in pljunili v roke. Dodatna obnova je potekala l.1980.
Takrat so zgradili prizidek, nov oder, fasado in popravili ostrešje.
V obnovo je bilo vloženo veliko ur prostovoljnega dela na samem
objektu in pri zbiranju dokumentacije. Krajani so prispevali tudi
material (les ).
Sedaj nas v njem vsako leto razveseli naša gledališka skupina
"Ščuka " s premierno predstavo.V goste povabijo tudi druge
skupine. Posebno zadovoljstvo pa so nastopi naših najmlajših .
Včasih so v Planini lahko spremljali samo hrvaški TV program. Zato
so se l.1980 odločili postaviti pretvornik, da bi lahko videli tudi
slovenski program.
Projekt je bil zelo zahteven. Do vrha hriba, kjer naj bi stal pretvornik,
so morali izsekati pot, postaviti okrog 30 drogov in povleči okrog
300 m kabla.
Tudi pretvorniško hišico so zgradili sami.
Udarniških ur ni nihče štel.
Telefon je danes v vsaki hiši. Pa ni bilo vedno tako. Še pred
petindvajsetimi leti sta bila le dva. Zopet so stopili v akcijo krajani.
Ustanovili so odbor, ki je vodil vsa dela in dogovore. Krajani so
postavili drogove in opravili večino zemeljskih del.
Enako je bilo pri napeljavi kanalizacije in vodovoda. Material so
dobili , kopali pa so sami.
Gasilstvo ima v Planini več kot stoletno tradicijo. Vedno so bili
aktivni.

V letih 1983-88 so obnovili in dozidali gasilski dom. S prostovoljnimi
prispevki, prispevkom KS in gasilske zveze so nabavili novo vozilo.
Znameniti Ravbarjev stolp je doživel obnovo v letih 1980-1990. Do
objekta so napeljali tudi elektriko.
Danes zelo aktivno jamarsko društvo organizira oglede v prečudoviti
in skrivnostni podzemni svet Planinske jame. Vseskozi se trudijo
tudi z vzdrževanjem in urejanjem okolice.
V osemdesetih letih so se posvetili urejanju cest. Pripravili so vse
potrebno za asfaltiranje stare rimske ceste , od Planine do Landola.
Sodelovali sta tudi KS Bukovje in Studeno. V letu 1990 pa smo se
po asfaltu zapeljali v Laze.
V zadnjih letih so asfaltno obleko dobile tudi posamezne ulice v
Planini.
V tem obdobju je bilo veliko storjenega , vsega niti nismo omenili.
V preteklem obdobju so nabrali veliko ur prostovoljnega
dela,posamezniki pa so vse to vodili.
Tudi v zadnjih letih se trudimo, da bi rešili čimveč problemov in kraju
dali še lepšo podobo. Želja in načrtov je veliko. S skupnim trudom
jih bomo tudi uresničili.
Vseskozi so bili sveti Krajevne skupnosti Planina zelo aktivni,
predvsem pa njihovo predsedniki. Nihče ni štel in ne šteje časa, ki
ga porabi za svoj kraj. Nagrada so jim zadovoljni krajani in uspešno
zaključeni projekti.
Danes Planina kaže drugačno podobo kot pred leti, ko je bilo veliko
hiš praznih.Sedaj so skoraj vse obnovljene. V njih so novi
stanovalci, veliko je mladih družin, gradijo se novi domovi.
Vas je znova zaživela. To je verjetno eden največjih dosežkov v
razvoju KS Planina.

Predsednik sveta KS
Matjaž MARTINŠEK
………………………………………………………………………………………………

ZGODOVINA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRESTRANEK

Krajevna skupnost Prestranek je bila ustanovljena leta 1964 v obsegu nekdanje
občine
Prestranek, kamor so spadale vasi Orehek, Grobišče, Rakitnik, Matenja vas,
Žeje, Koče, Slavina in Prestranek.Kasneje se je priključila vas Selce.Prebivalcev
je bilo takrat okrog 2000. Ob formiranju krajevne skupnosti so bile vasi
komunalno neurejene razen vasi Slavina, Selce in Orehek, ki so imele svoj
lokalni vodovod.Pričelo se je sistematsko urejanje vasi, ki se je finansiralo iz
sredstev samoprispevka, prostovoljnega dela krajanov ob pomoči delovnih
organizacij in ob pomoči nekdanje JLA.
Zgrajeno je bilo 7,5 km novega vodovodnega omrežja, ob tem tudi
rekonstrukcija starega vodovoda cca 3,5 km, asfaltirano je bilo27,5 km cestnih
površin, urejeno 2,7 km kanalizacijskega omrežja, po vseh vaseh urejena javna
razsvetljava, zgrajeno telefonsko omrežje,zgrajene avtobusne postaje. V
upravljanju ima krajevna skupnost še tri pokopališča. V tem času je bilo
registriranih okoli 31.160 prostovoljnih delovnih ur, bilo jih je še več, toda vseh
ni bilo mogoče voditi.
Izvršiti se morajo še naslednja dela:
Na komunalnem področju:
-širitev telefonskega omrežja v vseh naseljih in montiranje nove telefonske
centrale
-izgradnja vodovodnega rezervoarja nad Prestrankom, ker sedanji raztežilnik ne
more
pokrivati porabe vode.
-usposobiti ambulanto
-obnoviti pogorelo šolo in izgraditi novo.
To so bila dela izvršena v letih od 1964 do 1998.
Predsedniki v obdobju 1964 do 1998 so:
g. Anton Tominc obdobje 1964
g. Karlo Gombač
»
1967 g. Franc Hrovatin
»
1979 g. Miran Pahor
»
1983 g. Ivan Perenič
»
1984 g. Franc Malneršič »
1996 -

- 1967
1979
1983
1984
1996
1998

Tajniki v obdobju od leta 1964 do 1998 so :
Ga. Marija Glažar od 12.6.1964 do 20.12.1965

pokojni
»
»

g.

Alojz Kos

od 1.1.1966 do 29.2.2001

g. Kos je bil v letih 1963 do 1964 tajnik vaškega odbora
Omeniti je potrebno, da je Krajevna skupnost Prestranek prejela nagrado
23.4.1972
« PRIZNANJE 23. APRIL« Ta nagrada je bila priznanje za več letno delo na
področju gospodarstva in družbenega življenja.
G. Kos je dne 23.4.1976 prijel » PRIZNANJE 23. APRIL« za požrtvovalno delo v
KS
Prestranek.
Od leta 1998 je prevzel delo predsednika Krajevne skupnosti Prestranek g.Andrej
Poljšak .

Tajnik Krajevne skupnosti Prestranek je bil g. Alojz Kos do 28.2.2001.
Od 1.3.2001 je tajniške posle prevzela ga. Kernel Marta.
G. Kos Alojz pa še vedno deluje v KS predvsem na področju pokopališke
dejavnosti, urejanju pokopališč, pobiranju grobarin.
Dela , ki so se vršila od leta 1998 dalje:
Zgradili sta se dve mrliški vežici, in sicer v Slavini in Štivanu z vso opremo. Uredila so
se pokopališča, tlakovali sta se poti na pokopališču Slavina in Orehek.
Zgradil se je pločnik v ulici 25.maja Prestranek, pločnik globoka pot,pločnik in
preplastitev ulice Ivana Vadnala, obnovili smo vaške vodnjake v Grobiščah in Matenji
vasi, obnovili igrišče za košarko in nogomet v Orehku, uredili 500 m kanalizacije za
odpadne vode v Orehku, uredili avtobusno postajališče v Prestranku, skupaj s
podjetjem Kovod preplastili vas Slavina.Obnovili smo pojlske poti v Orehku, Matenji
vasi in Grobiščah , kar bomo v naslednjih leti nadaljevali po vseh vaseh KS.
Krajevna skupnost sodeluje tudi pri kulturnem utripu krajev in ohranjanju ljudskih
običajev.

Predsednik sveta KS
Prestranek
Andrej POLJŠAK
…………………………………………………………………………………………………

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL POD NANOSOM
Že ime vasi nam natančno pove, da leži Šmihel pod Nanosom v severozahodnem
delu Postojnske kotline, 600 m nad morjem. Vas se imenuje po cerkvi sv. Mihaela, ki
stoji na okopih prazgodovinskega gradišča. Spada med starejše vasi na
Postojnskem, o čemer priča tudi zapis v Hrenovški kroniki, naselje je prvič omenjeno
v urbarju leta 1300.
Na zahodni strani Šmihela se dviga mogočen Nanos, gora, ki je globoko usidrana v
srcih vseh prebivalcev Pivške kotline. Za Šmihelce, ki so se preživljali z delom v
nanoških gozdovih, pa je bila gora tudi življenjskega pomena.
Na severni strani ali na Gradu, kot pravimo temu domačini, zapira Šmihel vzpetina
Kaculj, ki se dviguje 648 m nad morjem. Znamenito prazgodovinsko gradišče, v
ljudskem poimenovanju tudi Grad je najbolj znano arheološko najdišče na
Notranjskem.

Šmihel pod Nanosom je naselje izrazito obcestnega tipa, kjer so hiše razporejene v
dolgi, pravilni vrsti na obeh straneh ceste, dobro ohranjena etnološka stavbna
dediščina in tudi tip parcelacije ter stara naselbinska zasnova. Nekatere hiše so s
pročeljem obrnjene proti cesti, v veliki večini pa je k cesti obrnjena stranska stena.
Stanovanjski del hiše se večkrat nadaljuje v hlev in leseno šupo, nad njima pa je pod
streho pod.
V Šmihelu pod Nanosom živi danes 172 ljudi, v vasi je 66 hišnih številk. Za
primerjavo lahko navedemo podatke iz leta 1889, takrat je bilo v vasi 70 hišnih številk
in 463 prebivalcev.
Navezanost na vas je Šmihelce vedno gnala k izboljšanju že doseženega, tako ni
bilo težko prijeti za kramp ali lopato prav nobenemu Šmihelcu.
Krajevna skupnost Šmihel obstaja samostojno od leta 1974, prej pa je bila skupaj z
vasjo Landol, različni pogledi na delo in življenje v vaseh je Šmihelce gnalo, da imajo
svojo krajevno skupnost.
V letih 1970–1980:
- Pridobitev lokacije in postavitev trgovine skupaj s trgovskim podjetjem
Nanos
- Ureditev novega dostopa v vas
- V sodelovajnu s KS Landol je zazvonil prvi telefon v vasi, vaščani so s
prostovoljnim delom postavili drogove na trasi Šmihel - Bolk
- Obnova kulturnega doma - obnova strehe in notranjosti
- Urejanje vaškega zbiralnika za vodo
V letih 1980-1990:
- Obnovitev in dograditev kanalizacije po vasi
- Napeljava vodovoda in postavitev hidrantov
- Postavitev zbiralnice mleka
- Asfaltiranje ceste Šmihel – Landol
- Ureditev in asfaltiranje igrišča
- Preplastitev poti do vaškega pokopališča
- Preplastitev lokalne ceste Šmihel – Bolk skupaj s KS Landol
- Elektrifikacija najbolj oddaljene hiše v vasi
- Ustanovljeno je bilo prostovoljno gasilsko društvo Šmihel –Landol, že v
prvem letu svoje dejavnosti so pionirji osvojili naslov republiških prvakov.
V letih 1990-2000:
- Ureditev vaškega pokopališča
- Napeljava telefona po vasi
- Obnovitev zvonika cerkve pri Sv. Juriju
- Prenova cerkve Sv. Mihaela
- Napeljava vodovoda v zgornjem delu vasi in postavitev hidrantnega
omrežja
- Začetki organiziranega 1.majskega kresovanja
- Slikarska delavnica extempore 2000

-

Kulturna prireditev namenjene spominu legende »pastirček Jakob«
Pridobitev koncesije za vaški peskokop

V letih 2000-2004:
- Izdelava počivališča za turiste
- Obnovitev kapelice na Križih
- Spletna predstavitev Šmihela www.smihel.si
- Postavitev skulpture pastirčku Jakobu ob vstopu v Šmihel
- Kulturna prireditev, namenjena spominu legende »pastirček Jakob«
- Razstava del extempore 2000 v Postojni
- Fotografska razstava kulturne dediščine
- Tradicionalno 1.majsko kresovanje in kolesarski kros, v soorganizaciji KS
Šmihel in ŠKTD Šmihel
- Začetek in nadaljevanje del na objektu, namenjenemu novemu kulturnemu
domu
- Obnovitev podpornega zidu pod cerkvijo Sv. Mihaela
- Tekmovanje v smučanje s starodobno opremo
- Sv. maša in kulturno družabno srečanje ob 100 letnici grozljivega požara v
Šmihelu
- Nadaljevanje obnove na komunalni infrastrukturi
Danes s ponosom Šmihelci pravimo, da je Šmihel vas TISOČERIH SKRIVNOSTI IN
LEPOT, za to gre zasluga in zahvala vsem vaščanom Šmihela, dosedanjim svetom
KS in seveda njihovim predsednikom:
Čebokli Anton, Mejak Anton, Brezec Milan, Šantelj Jože, Možina Ivan, Gruden
Janko, Cej Alojz, Jurjevčič Bojan.
In še nekaterim posameznikom:
Cej Magda - organizacija likovne delavnice extempore 2000, Jakobovega dane in
idejna zasnova razglednice izdane ob 100 obletnici požara.
Cej Andreja – ideja in izpeljava postavitve skulpture »pastirčka Jakoba«
Hočevar Tomaž - pobudnik organiziranega 1.majskega kresovanja
Blaži Zdenko - predsednik ŠKTD - organizacija kolesarskega krosa
Gruden Jože - predsednik društva za ohranjanje smučanja na starodobni opremi
TORBAR
Lenassi Rajko - predsednik PGD Šmihel – Landol
Bojan Jurjevčič – izdelava spletne predstavitve Šmihela - www.smihel.si
Župnik Premrl Vid – pomoč pri obnovi sakralnih objektov in izdaja pesmarice ob 100.
obletnici požara
Debevec Ida – likovna oprema pesmarice izdane ob 100. obletnici požara
Gabrijela Brovč – Izdaja knjige - Šmihelu pod Nanosom
Predsednik KS Šmihel pod
Nanosom
Bojan Jurjevčič
………………………………………………………………………………………………………………

POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI BUKOVJE

Začetki KS Bukovje segajo v leto 1965, ko je bil 28.8.1965 sprejet odlok o ustanovitvi
KS. Potrdili so se sklepi zborov volilcev v Belskem in v Bukovju o ustanovitvi. Od
samega začetka pa do danes so v KS spadale naslednje vasi: Bukovje, Gorenje,
Predjama in Belsko.
Prav je, da na začetku predstavimo samo lego oz. ozemlje KS: KS zajema del
severozahodnega področja občine Postojna. Na vrh Vrhov poteka meja med KS
Bukovje in KS Landol do Kovačevca, nato pa med KS Šmihel in KS Bukovje vse do
Prestrana. Od tam se ta meja povzpne na vrh Velikega Bukovca (1265) in se spusti
na Štefanov hrib (1113). Nadalje prečka Češnjavsko dolino in se povzpne na
Medvešček (921), od tam pa proti Hrušici (stara pošta). Nekaj sto metrov pred pošto
meja zavije proti vzhodu in se pri Vratih približa cesti Hrušica-Logatec. Po tej cesti se
meja nadaljuje do Granate in naprej do Žive skale. Tu meja zapusti cesto in se
povzpne na hrib »Srnjak« (918), kjer močno zavije proti jugu na goro Sveti Lovrenc
(1020). Z Lovrenca se meja obrne proti zahodu in se spusti proti Kobalovi Županci,
tukaj zavije proti jugu in poteka po posestnih mejah (Studeno-Belsko) do Belške
Žage, jo z vzhodne strani obide in se nadaljuje proti Osojci, od tam pa proti cesti do
Vrh vrhov. Meja med Osojco (M. Erazem) in Vrhmi ni dorečena (glej karto – zemljevid
občine Postojna). KS Bukovje zajema celotno katastralno občino Bukovje ter del
katastralne občine Studeno v skupni izmeri 4.232 ha.
Na samem začetku, torej za leto 1965 je bilo potrebno sestaviti po statutu občine
Postojna prvi delovni program, kjer so se določile naloge, višina sredstev in način
kako se bodo ta sredstva zagotovila. Torej, člani sveta KS Bukovje so bili pred prvo
pomembno nalogo. KS so morale odpreti račune pri bankah, saj se je vse poslovanje
odvijalo preko bank.
KS je sprejela program dela in si zadala prve naloge: urediti pokopališča v Belskem
in Predjami, popraviti poti iz Dednika do mlina v Belskem, v Gorenjah popravilo poti
skozi vas do Rupe, avtobusno postajališče v Bukovju – dovoz peska in posipanje,
krpanje poti iz vrhov skozi Predjamo, popravila in čiščenje javnih napajališč, ureditev
igrišča. Sama KS ni imela dovolj sredstev za realizacijo vseh del, zato je prejela
dotacije od občine. S skupnimi sredstvi so bili realizirani skoraj vsi plani, nekaj je
ostalo za prihodnja leta.
V prihodnjih leti KS ni nazadovala, opravljena so bila večja popravila mrtvašnice in
pokopališča v Predjami in Belskem. Rekonstruiran je bil mostiček v Belskem pri
Petrinu in delna regulacija potoka ob mostičku, čeprav je bila regulacija celotnega
potoka Belščica takrat nujna.
V letu 1974 so člani sveta obravnavali celotno problematiko območja, zlati asfaltiranje
ceste skozi vasi Bukovje, Gorenje in Belsko ter napeljava pitne vode v vasi KS.
Izgradnjo ceste so takrat načrtovali s sporazumom z GG Postojna ter s pomočjo
vaščanov in samoprispevkom. V teh letih je bila ustanovljena dramska skupina ter
moški pevski zbor, ki je štel preko 20 članov.

Do leta 1980 je bilo marsikaj postorjenega, najbolj pa izstopa: delno so bila izvršena
dela pri ureditvi kanalizacije ter ceste v vas Predjama, položene so bile betonske
cevi, jaški, podporni zidovi. V to je bilo vloženih skupaj 500 delovnih ur. V tem
obdobju je bila načrtovana ureditev kanalizacije v vas Gorenje, vendar to ni bilo
realizirano zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
Na jesen leta 1976 je svet KS Bukovje imenoval odbor za popravilo Doma kulture v
Bukovju. Dogovorili so se, da GG Tozd Bukovje v ta namen podari rabljeno strešno
opeko za prekritje strehe. V letu 1977 je bil dom dokončno obnovljen. Za kulturni dom
se je leta 1978 izdelala slika pri g. Gregoriču iz Razdrtega. Ta slika, ki simbolizira oz.
prikazuje požig vasi Gorenje še danes krasi notranjost KD. Seveda sama adaptacija
doma ni potekala brez težav. K nerealizaciji je prispevalo pomanjkanje finančnih
sredstev ter delovne sile za opravljanje obrtniških del.
Vaščani vasi Predjama so za ureditev kanalizacije in izgradnje ceste opravili veliko
prostovoljnih ur, priskočili so na pomoč tudi vojaki z Postojne ter Javor Belsko. GG
Postojna je pomagalo z materialom.
Svet KS je tesno sodeloval z vsemi organizacijami, predvsem je bil vedno na
razpolago odboru za LO in družbeno samozaščito pri vseh pripravah za vajo
»Snežnik 78«. KS je prejela republiško priznanje za prizadevno delo ter dosežene
uspehe v pripravah na splošno ljudsko obrambo.
V letu 1978 so potekali razgovori o postavitvi telefonskega omrežja v KS, vendar se
je to vprašanje zelo počasi reševalo.
Vaščani so si želeli vzpostaviti avtobusno povezavo z vsemi vasmi, kar jim je s
pomočjo KS Bukovje tudi uspelo, razen povezava s Predjamo.
V letu 1982 je mladinski aktiv Belsko dobil v uporabo smučarsko vlečnico. Vlečnica je
bila nabavljena s sredstev DO in prostovoljno zbranega denarja mladine iz Belskega.
V letu 1985 je KS nabavila nov snežni plug, kar je močno povečalo stroške, saj je bil
precej dražji kot so načrtovali. V Belskem se je uredilo 300 m kanalizacije.
Najpomembnejša pa je bila zagotovo priprava glede telefonskega omrežja – izdelan
je bil projekt in predračun, začelo se je z zbiranjem sredstev.
Leto 1987 je prineslo težko pričakovano spremembo oz. velik napredek. Zgrajeno je
bilo primarno telefonsko omrežje do vseh vasi naše KS, nabavljen je bil skoraj ves
material za razvodno omrežje do potrošnikov. Pohvale vreden je bil odziv krajanov –
naročnikov telefona pri prostovoljnem delu. Poleg vseh so uspeli vključiti v delo tudi
vojsko, ki je opravila veliko delovnih ur ter s tem pripomogla k realizaciji. Celotna
izgradnja telefonskega omrežja je trajala tri leta.
Pri popravilu cerkve v Predjami je bila napravljena nova fasada, popravljeni so bili
stebri lope pred vhodom, v notranjosti pa je bila na novo ometana, narejen je bil tudi
nov strop.
Poleg že omenjenih del je KS Bukovje sodelovala pri izgradnji nove ceste do Belške
Žage, skozi Belsko do Bukovja in ceste od Belskega do Gorenj.

V planu za leto 1990 si je KS zastavila prioriteto asfaltiranje ceste Belsko-Gorenje,
vendar je bila asfaltirana le v dolžini 100 m. Ostala dela so bila zaključena šele v letu
1992 s finančno pomočjo občine.
Leto 1995 je prineslo spremembe na dveh stavbah in sicer: Dom kulture v Bukovju in
nekdanja ambulanta v Belskem. Na domu kulture je bila popravljena streha,
popravljena polkna, pobarvana okna in vrata. V pevski sobi se je postavil nov lesen
strop. V ambulanti Belsko so zamenjali žlebove, plačano je bilo polovico prispevka za
priključitev na vodovod. V naslednjem letu so v Domu kulture popravili vodovodno
instalacijo in jo priključili na javni vodovod.
Leti 1996 in 1997 sta prinesli pozitivne spremembe glede izgradnje vodovoda in
izdelave projektne dokumentacije za igrišče v Bukovju.
Pomembna pridobitev je bilo centralno ogrevanje v Domu kulture, pridobljeno iz
lastnih finančnih sredstev. Na ta način se je preprečilo propadanje doma, hkrati pa je
mladina pridobila veliko, saj je dobila prostor za svoja srečanja in rekreacijo tudi v
zimskem obdobju.
Tudi v letu 2000 je KS zastavila projekte in cilje: dokončanje športnega igrišča v
Bukovju, razširitev pokopališča v Belskem ter izgradnja mrliške vežice, obnova stare
cerkve v Belskem. Seveda so to bili veliki projekti za finančne zmožnosti KS, ki pa jih
vztrajno zaključuje, tudi ob pomoči mladine in krajanov.
Ker je bil tudi Dom kulture v Bukovju potreben obnove, je v letu 2002 KS poskrbela
za obnovo fasade, strehe in dimnika.
Poleg vseh zastavljenih in izpolnjenih ciljev si je KS za obdobje od 2003 do 2008
zastavila cilj – izgradnja čistilnih naprav za vasi Bukovje, Gorenje, Predjama, Belsko.
Poleg navedenega je KS vedno skrbela za vzdrževanje spomenikov NOB,
vzdrževanje lokalnih cest, poti, pokopališč, čiščenje cest v zimskem času in še bi se
dalo naštevati.
Skozi vsa leta se je krajevna skupnost srečevala z raznimi težavami, tako finančnimi
kot s samim sporazumevanjem s krajani. Delovne organizacije so s svojo pomočjo
veliko pripomogle k dosegu ciljev, toda kljub temu je bila KS večkrat prisiljena
poiskati lastne vire, največkrat z zbiranjem denarja pri krajanih in prostovoljnim
delom.
V 40. letih je bilo veliko narejenega, toda delo KS še zdaleč ni zaključeno. Še veliko
ciljev je potrebno realizirati, seveda s pridnostjo, voljo in optimizmom.

Predsednik sveta KS
Stojan PREMRL

SEZNAM PREDSEDNIKOV IN TAJNIKOV V KS BUKOVJE po obdobjih
PREDSEDNIK

TAJNIK

Golle Friderik(+)
Černigoj Ludvik (+)
Volk Viktor (+)
Požar Andrej (+)

Slejko Alojz
Podboj Anton (+)
Podboj Anton (+)
Jurca Jože (+)

Slejko Miro (začasno nadomeščal Požar Andreja)

Jurca Aleksander
Slejko Alojz
Premrl Jože (+)
Mrhar Jože
Širca Jože
Gerželj Miro
Premrl Stojan

Jurca Jože (+)
Penko Ivanka, Mihelčič Andreja
Slejko Alojz
Slejko Alojz
Slejko Alojz
Premrl Konrad
Premrl Konrad
Kidrič Brigita
Marinšek Anita

…………………………………………………………………………………………………

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKO UBELJSKO
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko obsega področje štirih vasi: Veliko Ubeljsko, Malo
Ubeljsko, Strane in Brezje pod Nanosom. Leži na skrajnem zahodnem delu občine
Postojna in na svoji zahodni strani meji na občino Vipava.
Trenutno živi na območju krajevne skupnosti 245 ljudi ( Veliko Ubeljsko 89, Malo
Ubeljsko 54, Brezje 30 in Strane72). Kako se je prebivalstvo v zadnjih desetletjih
zmanjšalo, najbolj zgovorno kaže podatek, da je živelo v istih vaseh še leta 1954,
pred 50 leti, 453 ljudi ( Veliko Ubeljsko 209, Malo Ubeljsko 90, Brezje 48, Strane 75).
Od ustanovitve krajevne skupnosti pa vse do leta 1976 je bil predsednik Ludvik Junc,
tajnik pa Ema Natlačen, oba iz Velikega Ubeljskega. V tem obdobju si je vodstvo
krajevne skupnosti zadalo zelo ambiciozen plan: pripeljati v vasi pod Nanosom
telefonske priključke in tako te kraje informacijsko povezati s svetom ter odkupiti
zemljišče pri Treh hišah za postavitev avtobusne čakalnice. Za realizacijo celotnega
plana je imel velike zasluge g. Zdravko Smrekar, ki je takrat opravljal nalogo
koordinatorja v naši krajevni skupnosti.
Poudariti je potrebno, da je bila celotna telefonska linija last krajevne skupnosti, saj je
ta v celoti financirala nabavo materiala, vsa potrebna dela pa so s prostovoljnim
delom opravili krajani sami.
V naslednjem mandatu, od leta 1976 do leta 1980, je vodstvo krajevne skupnosti
prevzel Edo Markut, tajnik pa je postal Bojan Novak. V tem obdobju je bila
postavljena avtobusna čakalnica za vas Brezje, krajani so obnovili gozdno cesto v
Biševce, vasi Brezje, Strane in Malo Ubeljsko so ob priložnosti odkritja spomenika
NOB v vasi Strane dobile asfalt, v Stranah je bilo zgrajeno košarkaško igrišče, na
Velikem Ubeljskem pa je bila urejena struga hudournika skozi vas.

V letih 1980 – 1985 je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Zvone Nedoh, delo
tajnika pa je opravljal Tomaž Bittner. Leta 1981 je krajevna skupnost obnovila
telefonsko omrežje in omogočila priključitve novih naročnikov iz treh na štiriindvajset.
Kasneje, leta 1984, sta bila telefonsko omrežje in centrala obnovljena in s tem je bila
omogočena priključitev 60 telefonskih priključkov, kar je zadostovalo za takratne
potrebe. Leta 1982 so bile obnovljene transformatorske centrale, ki so omogočile
priključitev na 380V, v istem letu je bila adaptirana in dana v najem trgovina na
Velikem Ubeljskem, v šoli na Ubeljskem so bile organizirane cicibanove urice,
asfaltirane so bile lokalne ceste Tri hiše – Malo Ubeljsko z odcepom za Brezje, Malo
Ubeljsko – Veliko Ubeljsko in vas Veliko Ubeljsko.
V letih 1985 – 1989 je bil predsednik krajevne skupnosti Žan Premrov, delo tajnika pa
je iz prejšnjega mandata nadaljeval Tomaž Bittner. V tem obdobju je dobila asfaltno
prevleko lokalna cesta med Malim Ubeljskem in Stranami, razširjeno in obnovljeno je
bilo pokopališče ( krajevna skupnost je odkupila zemljišče ).
Od 1989 do 1991 je bil predsednik krajevne skupnosti Miloš Natlačen, tajnik pa Bojan
Novak. V tem obdobju je bila asfaltirana lokalna cesta Veliko Ubeljsko – Razdrto, na
župnijski cerkvi Sv. Urha pa je bila obnovljena fasada.
Potrebno je poudariti, da je v teh letih krajevna skupnost izvajala še mnoga dodatna
dela: izdajala razna dovoljenja in soglasja za potrebo gradenj in adaptacij objektov,
vodila natančne popise vozil na motorni pogon (izdaja bonov za gorivo), izdajala
razna mnenja na zahtevo državnih organov (mnenja pri vpoklicu na služenje
vojaškega roka,…).
Od leta 1991do leta 2003 je krajevno skupnost vodil Boštjan Stegel, delo tajnika pa
sta opravljala Dora Žiberna in Sebastijan Ženko. Že od začetka mandata je bila želja
vodstva nadaljevati z uspešnim delom svojih predhodnikov in tako še izboljšati
pogoje za življenje krajanov v naši krajevni skupnosti. Vodstvo si je določilo prioritete
in možnosti za realizacijo zastavljenih ciljev. Takoj na začetku mandata je začelo z
opozarjanjem na težave, ki so se pojavljale na telefonskem omrežju, saj le to ni
dovoljevalo priključitve novih telefonskih priključkov. Ta težava je bila v naslednjih
letih rešena, do vseh vasi vodi nov zemeljski telefonski kabel, vsa gospodinjstva pa
imajo telefonski priključek.
Na začetku mandata se je vodstvo tudi soočilo tudi s težavami, ki jih je s
poplavljanjem dela vasi Malo Ubeljsko in kmetijskih površin na svojih bregovih
povzročal potok Globoščak. Krajevna skupnost je takrat skupaj z Ministrstvom za
okolje in prostor, s podružnico v Kopru, ki jo je vodil g. Lucijan Korva, dosegla
dogovor o izvajanju potrebnih del na potoku. Krajevna skupnost je priskrbela
potrebna dovoljenja, izvedbo del pa je financiralo Ministrstvo. Ta dela so zajemala
izgradnjo razbremenilnika v potoku, regulacijo potoka Globoščak po dolžini,
reguliranje struge hudournika, ki priteče iz vasi Veliko Ubeljsko po dolžini , povsem
nov izkop struge po dolžini in izgradnjo novega mostu na lokalni cesti Malo Ubeljsko
– Veliko Ubeljsko. Istočasno smo očistili melioracijski jarek, v katerega se stekajo tudi
meteorne vode iz vasi Malo Ubeljsko in postavili ustrezne betonskih cevi. Istočasno
smo uredili meteorno kanalizacijo v središču vasi Malo Ubeljsko in celotno vas
preplastili z novo asfaltno prevleko. V vseh štirih vaseh v krajevni skupnosti pa so bile
postavljene tudi plakatiranju namenjene oglasne deske.
Naslednja vas, ki je bila po planu sveta krajevne skupnosti predvidevana za obnovo,
je bila vas Brezje. Krajevna skupnost je nabavila betonske cevi in tako sofinancirala
ureditev kanalizacije. Občina Postojna pa je financirala preplastitev ceste skozi vas in
izgradnjo prve čistilne naprave na podeželju v občini.

Kot tretje so bile na vrsti za obnovo Strane, v katerih je bil na novo postavljen
vodovod, ki je omogočal tudi požarne vode iz vodovodnega omrežja, na novo pa je
bil zgrajen tudi podporni zid v središču vasi. Strane so bile istočasno tudi preplastene
z novo asfaltno prevleko, asfaltiran pa je bil tudi klanec pod vasjo na lokalni cesti
Strane – Velika Brda.
Po obnovitvenih delih v vasi Strane se je vodstvo usmerilo na obnovitev lokalnih cest,
ki povezujejo vasi v krajevni skupnosti. Tako so bile lokalne ceste Tri hiše-Malo
Ubeljsko, Malo Ubeljsko-Veliko Ubeljsko, odcep za Brezje, kjer je bil zgrajen tudi
most, v dolžini treh kilometrov razširjene, na novo preplastene z asfaltom, izvedena
pa je bila tudi odvodnja.
Zadnja je bila obnove deležna vas Veliko Ubeljsko, v kateri smo na novo zgradili dva
podporna zida, že prej pa je bil zgrajen podporni zid pod župnijsko cerkvijo sv.Urha.
Vas je bila tudi v celoti preplastena z asfaltno prevleko.
Na Velikem Ubeljskem je bila leta 2002 osrednja občinska prireditev ob praznovanju
dneva državnosti. V istem letu je krajevna skupnost skupaj z župnijo vodila tudi
obnovo cerkve sv.Urha na Ubeljskem. Ta je zajela popolno prenovo notranjosti,
sanacijo nosilnih zidov, na novo pa je bila cerkev prekrita s strešno opeko.
Prostovoljno gasilsko društvo je prav tako v letu 2002 na gasilskem domu zamenjalo
dotrajano kritino, vsa leta pa dom tudi redno vzdržuje.
V letu 2003 je krajevna skupnost pristopila k obnovi zidu ob cerkvi Svetega križa v
Stranah. V istem letu pa je bila tudi asfaltirana lokalna cesta Brezje-Mala Brda.
Konec leta 2003 je vodenje krajevne skupnosti prevzel Sebastijan Ženko. V letu 2004
je bila zgrajena meteorna kanalizacija za del vasi Veliko Ubeljsko. V tem letu je
krajevna skupnost skupaj z vaščani iz Brezij pomagala pri ureditvi kapelice v vasi,
pred tem pa je bila obnovljena kapelica v vasi Malo Ubeljsko. Do konca leta pa
krajevna skupnost namerava urediti še zgornji del vasi Veliko Ubeljsko in del ceste v
vasi Malo Ubeljsko.
V tem letu želimo tudi pristopiti k pripravljalnim delom za obnovitev in preureditev
šole na Velikem Ubeljskem, kateri bomo po dolgih letih dali namen in v njej uredili
kulturni dom, prostore za delovanje krajevne skupnosti in društev, ki delujejo v
njenem okviru. V delu šole pa naj bi PGD uredilo prostor za garažo gasilskega vozila.
Krajevna skupnost pa hkrati pripravlja tudi projekt ureditve hudournika v vasi Strane.
Krajevna skupnost Veliko Ubeljsko se zahvaljuje vsem svojim krajanom in vsem, ki
so pripomogli k uspešnemu delu in s tem uresničitvi zastavljenih ciljev. Pri tem so
nam predvsem finančno in strokovno pomagale občinske službe in vodstvo občine.
Posebej zaslužni, ki so v preteklih štiridesetih letih vodili Krajevno skupnost in
pomagali k njenemu razvoju pa so:
Ema Natlačen, Zdravko Smrekar, Edo Markut, Bojan Novak, Zvone Nedoh, Tomaž
Bittner, Žan Premrov, Miloš Natlačen, Boštjan Stegel, Dora Žiberna, Sebastijan
Ženko, Dejan Negro in Jana Slivar.

Predsednik sveta KS
Sebastijan ŽENKO

KRAJEVNA SKUPNOST HRAŠČE
Krajevna skupnost Hrašče obsega dve vasi Hrašče in Mali Otok ter
naselje Smrekce.
V celi KS živi približno 500 krajanov.
Od sredine sedemdesetih let dalje se je vas Hrašče precej razširila z
izgradnjo novih hiš.
V dobi štiridesetih let so bile glavne dejavnosti, ki so se izvajale za
izboljšanje življenjskih pogojev ljudi na vasi naslednje:
V vasi Hrašče:
- izgradnja kanalizacije oziroma odvodnjavanje meteornih voda in
urejanje vodotokov (l.1976 in 1979)
- asfaltiranje glavne ceste skozi vas in vseh stranskih odcepov (l.1977
in kasneje)
- ureditev in stalno vzdrževanje poljskih poti
- obnovitev stare osnovne šole, ki sedaj služi kot dom krajanov
- izgradnja športnega igrišča in balinišča zraven nekdanje osnovne
šole
- ureditev javne razsvetljave
- v dveh etapah se je postavilo telefonsko omrežje za potrebe vseh
zainteresiranih krajanov
- krajani so se močno angažirali pri vzdrževanju in obnovi cerkve sv.
Ane v Hraščah (nova streha, drenaža okoli cerkve, nova okna in
vrata, obnova zidu okrog cerkve, obnova notranjosti )
- sodelovanje KS in krajanov pri vzdrževanju okolice cerkve in
pokopališča pri Fari
V vasi Mali Otok:
-

izgradnja kanalizacije oziroma odvodnjavanje
izgradnja vodovoda
asfaltiranje
vzdrževanje poljskih poti
vzdrževanje pokopališča, cerkve sv. Elizabete in njene okolice
napeljava telefonskega omrežja

Ob vseh navedenih izpeljanih dejavnostih moramo poudariti, da se je
zelo velik del aktivnosti izvajal z lastnim delom in finančnimi
samoprispevki krajanov.
Predsedniki in zaslužni krajani v 40.letnem obdobju
Prvi predsednik v tem obdobju je bil g. Tine Milharčič, za njim veliko let g.
Srečko Šajn in v zadnjem mandatu g. Darjo Bandelj.
Glede na dolgoletno predsednikovanje v KS Hrašče in vrsto izpeljanih
aktivnosti v tem obdobju k posebej zaslužnim krajanom prištevamo g.
Srečka Šajna in g. Tineta Milharčiča.
Pri vseh aktivnostih pa so sodelovali tudi člani odbora KS Hrašče in
številni posamezni angažirani vaščani, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.

Predsednik sveta KS Hrašče
Darjo Bandelj
………………………………………………………………………………………………

KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠEVJE
Ob 40. letnici ustanovitve krajevnih skupnosti
Oblikovanje krajevnih skupnosti je poživilo politično in okoljsko dejavnost v kraju.
Včasih se je politično razpoloženje približalo eni ali drugi skrajnosti, vendar je bil
dolgoročni učinek pozitiven. Ljudje so se vedno na koncu združili v skupnem
interesu, ta pa je bil boljše urejen kraj in življenje v njem.
Z ustanovitvijo krajevnih skupnosti je prišla skrb za kraj na krajane, oblikovala se je
tudi rahla pozitivna tekmovalnost med posameznimi krajevnimi skupnostmi.
Kaj vse smo v štiridesetih letih s skupnimi močmi naredili za naš kraj, je na kratko
težko opisati, pa vendar: Ko so prvi predsedniki in odbori pričeli delovati, so bile vse
naše ceste bele, ni bilo vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja,
telefonskega omrežja, ustreznega električnega omrežja, podirale so se cerkve,
pokopališča, kulturni domovi, zamrla so sicer aktivna kulturna društva, gasilska
društva, na stranskem tiru je bilo praznovanje cerkvenih in posvetnih krajevnih
praznikov. Vse našteto in še kaj danes imamo, največkrat zgrajeno z odločilno
pomočjo krajevne skupnosti in njenih krajanov.

Kot aktualni predsednik Krajevne skupnosti Hruševje bi se v imenu krajanov rad
zahvalil vsem udeležencem v tem dolgoletnem prizadevanju za boljši kraj, predvsem
pa vsem predsednikom in članom svetov, ki so vsi vložili ogromno dela, svojega
časa, potrpežljivosti in skrbi, nikoli računajoč na plačilo. Moralno zadoščenje je bilo
največje plačilo tem ljudem, pa še tega niso bili vsi deležni.
Prihodnost krajevnih skupnosti bo določil novi zakon. Če jih bo ukinil, si bo država in
politika naredila medvedjo uslugo ; če jih obdrži, jih je potrebno modernizirati in
profesionalizirati v organizacijskem smislu.
Glede zaslužnosti posameznih predsednikov in članov svetov Krajevne skupnosti
Hruševje, bi lahko dejali, da so nekateri storili več, nekateri manj, vendar je bil uspeh
mnogokrat odvisen od politike in časa , v katerem so bili na funkciji. Glede na dolžino
mandata, ki na neki način tudi opredeljuje prizadevnost in vloženo delo, pa lahko
razporedimo predsednike po naslednjem vrstnem redu:
Šabec Aleksander, Hruševje 19
Knafelc Egon, Hruševje 23
Tornič Aleksander, Hruševje 89
Volk Rado, Hruševje 22 ( pokojni )
Knafelc Ivan, Hruševje 23 ( pokojni )
Batista Lucijan, Slavinje 18

Predsednik sveta KS Hruševje
Knafelc Egon
…………………………………………………………………………………………………

KRAJEVNA SKUPNOST H R E N O V I C E

Pregled delovanja KS Hrenovice v štiridesetih letih obstoja

Krajevna skupnost HRENOVICE združuje naslednje vasi :
Hrenovice pod katero spada tudi Fara in ima 181 prebivalcev,
Studenec ima 77 prebivalcev,
Goriče 79 prebivalcev in
Dilce 131 prebivalcev.
(Podatki so za leto 2003.)
V začetku delovanja KS so imele še vse vasi makadamske ceste, nekatere so bile
še brez vodovoda, javne razsvetljave in telefona. V vsaki vasi je bilo veliko potreb,
denarja pa vedno premalo, toda krajani so vedno dobljeni denar desetkratno
oplemenitili s svojim delom.

Nikjer niso zapisane ure, dnevi in tedni , ki so jih preživeli na prostovoljnih akcijah.
Začelo se je postopoma vas za vasjo. Najprej urejanje odvodov meteornih voda,
postavljanje kanalov in jaškov in nato asfaltiranje cest. Koliko so ljudje naredili sami,
nam lahko pove en zanimiv podatek, da je takratni predsednik KS Franko Rupnik
sam naredil več kot trideset železnih rešetk za jaške. Za vsako asfaltiranje cest pa se
je zbiralo sredstva tudi od krajanov.
Zadnja je dobila vodovod vas Dilce leta 1976 in cesta je bila asfaltirana leta 1985,
prav tako na Dilcah.
V tem času je bil v vasi Studenec zgrajen gasilski dom, z velikim trudom gasilcev,
vseh vaščanov in sodelovanju KS. Leta 1984 smo ostali tudi brez trgovine, a s
prizadevnostjo Občine in razumevanjem takratnega trgovskega podjetja NANOS in
seveda samoprispevka krajanov je bila pri Bolku zgrajena stavba, ki je polovico v lasti
trgovskega podjetja MERKATOR, polovico pa last Krajevne Skupnosti, ki ima v njej
svoje prostore. Trgovina je bila odprta leta 1986.
Pred letom 1980 je bil v vsaki vasi samo po en telefon. Od leta 1980 – 1982 je spet
potekala aktivnost za napeljavo telefona, seveda spet s prostovoljnim delom
krajanov. Dobili smo 35 telefonskih priključkov. Še večja prizadevanja pa so bila
vložena med leti 1989 in 1993. Postaviti je bilo potrebno novo telefonsko centralo in
zgraditi omrežje do konca. Naročniki so spet zbirali sredstva s samoprispevkom štiri
leta, tako so dobile vse vasi telefonske priključke.
Še vedno nam ostaja mnogo nerešenih problemov, upamo pa , da nam bo uspelo
razrešiti tudi te. Dolgoletni problem je mrliška vežica, saj je menda samo še naša KS
brez nje, oziroma na pokopališču pri FARI se vršijo pokopi iz vasi treh KS
(HRUŠEVJE, HRAŠČE, HRENOVICE).
Zemljišče za gradnjo nam je uspelo kupiti, ureja se dokumentacija in upamo, da nam
bo uspelo s pomočjo še ostalih dveh KS letos zgraditi temelj.Tako da se bo počasi
razrešil tudi ta problem.
Dogovarjamo pa se tudi za ureditev avtobusne postaje pri BOLKU. Dogovorili smo
se za odkup zemljišča za parkirišče in avtobusno postajo, kajti do sedaj je bilo
zemljišče v privatni lasti.
Naša KS je tudi brez enega urejenega igrišča, a tudi v to smer potekajo pogovori in
kar verjamemo, da se bo kaj premaknilo tudi v to smer.
To je le pregled večjih del, ki so bila narejena v tem obdobju. Koliko poljskih poti je
bilo v tem času popravljenih in divjih odlagališč smeti očiščenih, pa ni nikjer
zapisano.
Ljudje zelo radi rečemo, saj se ni nič naredilo, zelo malo ali pa kar veliko s
sredstvi, ki so bila na razpolago. Ko ni bilo več samoprispevka, so ostale KS brez
vsakršnih finančnih sredstev.
Tako se je nekaj let razpolagalo le s sredstvi, ki so bila zbrana od ljudi in
prostovoljnim delom.
Z gotovostjo lahko trdimo, da se dela v taki meri ne bi realizirala, če ne bi bilo toliko
posluha in dobrega sodelovanja z občinskimi službami in želimo si, da ostane tako še
naprej.

V obdobju štirideset let so bili izvoljeni naslednji predsedniki:
EDO TURK ( pokojni )
FRANC KOBAL ( pokojni )
FRANKO RUPNIK
MIROSLAV KONOBELJ
DARKO MUHIČ
DRAGO PANGERC
JOŽICA KOBAL
Predsednica SVETA KS
HRENOVICE
Jožica KOBAL
……………………………………………………………………………………………..

KRAJEVNA SKUPNOST LANDOL
Najmanjša krajevna skupnost v občini Postojna obsega naselje Landol ter šteje 148
prebivalcev. V preteklih štiridesetih letih beleži KS Landol stalni razvoj na področju
kakovosti bivanja in izboljšanje osnovne infrastrukture ter uspešno in zavzeto
ohranjanje zgodovinsko-kulturne dediščine. Med pomembnejše mejnike v razvoju
krajevne skupnosti štejemo projekte izgradnje in obnove vodovoda, kanalizacije,
telefonskega omrežja, cestne infrastrukture, doma krajanov, spomenika padlim
krajanom v NOB ter obnovo cerkev
Sv. Miklavža in Sv. Jošta (fantovska cerkev).
Večina zastavljenih nalog je bil opravljena z lastnimi sredstvi (samoprispevki) in
prostovoljnim delom krajanov kot sledi iz naslednjega časovnega pregleda.
Obdobje
1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

Izvedena dela /pomembnejši dogodki
- izgradnja vodovoda
- izvajati se je pričel prevoz otrok z minibusom v O Š Hruševje
- leta 1962 odkritje spomenika padlim borcem NOB v Landolu
- leta 1965 je bil zgrajen betonski most preko Nanoščice na
odseku
lokalne ceste Landol-Bolk
- potekala so dela za ureditev cestne in komunalne infrastrukture
- leta 1975 je bila izvedena napeljava prvega telefonskega
priključka
- leta 1977 je bila asfaltirana cesta skozi Landol
- leta 1979 je bila končana izgradnja kanalizacijskega omrežja v
dolžini 1400 metrov
- rekonstrukcija in obnovitev vodovodnega in kanalizacijskega

1990 - 1999

2000 - 2004

omrežja
- leta 1981 je bila s kmetijsko zadrugo Postojna sklenjena
najemna pogodba za objekt »kovačija« s pripadajočim
zemljiščem, na katerem se prične z gradnjo doma krajanov
- izvajala se je obnova vaških ulic in poljskih poti
- leta 1985 je bila obnovljena in asfaltirana lokalna cesta LandolBolk
- obnova elektro napeljave na območju KS Landol ter postavitev
26 novih luči javne razsvetljave
- izvaja se gradnja poslovilnega objekta na pokopališču
- leta 1989 otvoritev doma krajanov Landol
- leta 1989 se prične z zbiranjem samoprispevka za izgradnjo
telefonskega omrežja
- leta 1991je bila obnovljena in asfaltirana lokalna cesta LandolVrhe
- leta 1993 je bila končana izgradnja telefonskega omrežja
- obnova cestne infrastrukture in preplastitev odseka lokalne
ceste Landol - Bolk
- ureditev igrišča in balinišča pri domu krajanov Landol
- ureditev in asfaltiranje ceste do pokopališča in obnovitev
pokopališkega zidu
- obnova ostrešja in fasade na cerkvi Sv. Miklavža
- asfaltiranje dveh vaških ulic
- leta 2003 je izvedena obnova ostrešja na cerkvi Sv. Jošta
- postavitev varnostne ograje na igrišču
- obnova in dograditev kanalizacijskega omrežja
- posodobitev notranje opreme v domu krajanov

SEZNAM predsednikov in tajnikov:
Predsednik
Jager Franc, Landol 9/a

Tajnik
Pavčič Milka, Landol 45

Bole Emilijan, Landol 5

Sever Vlasta, Landol 19/a

Marinšek Marjan, Landol 16

Sever Vlasta, Landol 19/a

Šabec Silvester, Landol 34/a

Marinšek Irena, Landol 24

Bole Srečko, Landol 36

Horvat Darija, Landol 25

Čuk Miran, Landol 38

Jenček Nataša, Landol 22/a
PREDSEDNIK SVETA KS
ČUK Miran

KRAJEVNA SKUPNOST RAZDRTO
Ko se ob praznovanju 40. obletnice delovanja Krajevnih skupnosti v občini Postojna
ozremo v tisti čas pred 40. leti ter na osnovi arhivov obudimo vsa dela, katera so
bila s požrtvovalnostjo opravljena v naših vaseh, se lahko vprašamo dvoje;
Kakšni so bili takrat naši kraji ter koliko požrtvovalnosti, entuziazma, pridnosti in
pripadnosti svojemu kraju so skozi svoje delo izkazali krajani, še posebej pa
posamezniki, kot so predsedniki ter člani Odborov KS.
Krajevna skupnost Razdrto je ena najmanjših krajevnih skupnosti v postojnski občini.
Čeprav najmanjša KS, pa smo zagotovo lahko ponosni, da smo bili skozi vsa ta 40.
leta zelo dejavni na sledečih področjih:
KANALIZACIJA; KS Razdrto je skozi vse svoje delovanje urejala ter gradila novo
kanalizacijo v vasi. To področje je bilo eno najmanj urejenih, saj so gnojnica ter vse
ostale fekalije v tistem času odtekale površinsko. V vasi Razdrto je tako danes
zgrajene ter urejene kar 2100 m cevne kanalizacije.
VODOVOD; Stalni problem prebivalcev KS Razdrto, še posebej v poletnih mesecih,
je bila pitna voda. Zato so se vodstva KS Razdrto skozi ves čas trudila urediti ta
problem. Obnovilo se je zajetje pod Nanosom ter zamenjalo se je približno 1000 m
dotrajanih cevi. Sledila je še obnova vodnih zajetij pod Bricem v Stranah ter
izgradnja 4800 m dolge trase vodovoda do Razdrtega. Izgradnja je zajemala tudi vse
pripadajoče objekte, kot so raztežilniki ter zračniki. Omenjen projekt je za samo vas
Razdrto ter njenih 150 volilcev pomenil podvig brez primere.
Vendar se delo ni ustavilo. Razpisan ter sprejet je bil samoprispevek ter tako
omogočena izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja po vasi. To so bile prave
delovne zmage, katere so združevale ljudi, vodstvu KS pa dajale nov pogum za
bodoče projekte. Tako smo v vasi danes preskrbljeni s pitno vodo, imamo nov 200
m3 vodni rezervoar, v katerega smo vgradili vodni dezinfektor na UV žarke ter s tem
dosegli, da pijemo neoporečno vodo. Imamo tudi vodovodni odbor s strokovnim ter
odgovornim vodstvom, imamo statut vode, ter dvakrat letno opravljeno analizo pitne
vode. Seveda krajani porabljeno vodo redno plačujejo ter skrbijo za vodomere. V
letošnjem letu je v planu ponovna obnovitev vodnega zajetja na Ravnah. Zavedamo
se, da je prav dobra voda izredna vrednota, katero bomo čedalje bolj zasledovali.
JAVNA RAZSVETLJAVA; Ko se s spominom vrnemo v tisti čas, ko so krajevne
skupnosti začele delovati, se posebej mi, starejši, spomnimo tistih nekaj svetilk javne
razsvetljave, katere so komaj označevale glavne obrise vasi. Potrebno je bilo veliko
truda, dela ter organizacije,da smo počasi v vasi dobili sodobno javno razsvetljavo.
ASFALTIRANJE CEST: V Krajevni skupnosti Razdrto smo imeli poleg vse večjega
cestnega prometa to srečo, da smo imeli skozi vas že zgodaj asfalt. Neasfaltirana je
bila samo stara cesta proti kamnolomu ter odcep za Veliko Ubeljsko. Prvi delni asfalt
je bil v tankem sloju položen v spodnjem delu ceste proti kamnolomu že leta 1970.
Vse do leta 1985 je bila vsa ostala cesta '' bela''. Z veliko prizadevnostjo vodstva KS
smo končno uspeli dobiti pravo asfaltno cestišče po vsej dolžini, približno 800 m. Ob
gradnji avtocestnega križa v Razdrtem smo si v lokacijskih pogojih uspeli izboriti

obnovo celotne magistralke skozi vas ter zgraditev pločnikov in avtobusnega
postajališča.
TELEFONIJA; V začetku šestdesetih let smo imeli v naši vasi samo en telefon.
Odbor KS Razdrto se je dolgo trudil, da bi dobili v vas vsaj še nekaj telefonskih
priključkov. Da pa smo to dosegli, smo morali sami vaščani postaviti lesene drogove
ter napeljati vse kable.
Tako smo si takrat izborili v vasi še 8 novih priključkov. Nekaj let kasneje pa je
takratni PTT na Razdrtem postavil novo telefonsko centralo za KS Ubeljsko ter
Razdrto. Tako so bile končno izpolnjene vse potrebe po telefonskih priključkih v vasi.
TRGOVINA; Krajani Razdrtega smo konec 70. let ostali brez trgovine z živili. Bili smo
užaljeni, prizadeti a obenem vztrajno trmasti. Spet smo pod vodstvom KS zbirali
denar v vasi ter tako kupili novo lokacijo za izgradnjo nove trgovine. Pridobljeno
zemljišče smo takrat ponudili trgovskemu podjetju NANOS, da bi na tem območju
postavil nov market z živili.
KS Razdrto je k lokaciji prispevala ter izgradila kompletno infrastrukturo ter uredila
okolico, Nanos pa je zgradil sodoben samopostrežni market, kateri je bil odprt leta
1983.
GASILSKI DOM; Gasilsko društvo ima v naši vasi že kar 110- letno tradicijo.
Od takrat imamo tudi gasilski dom, kateri pa je bil med vojno žal porušen. Kljub temu,
da je bil gasilski dom po vojni popravljen, smo ga morali v začetku devetdesetih let
ponovno temeljito obnoviti. Kompletno obnovo smo si finančno delili z gasilskim
društvom, s katerim zelo tesno sodelujemo. Danes imamo v domu urejene prostore
tako gasilci kot KS.
ŠPORTNO IGRIŠČE; Da smo bili dejavni na širokem področju morda dokazuje tudi
urejeno športno igrišče. Bilo je vloženega veliko truda, da se je uredilo lastništvo
zemljišča, na katerem igrišče stoji.
CERKEV TER ZVONIK; Leta 1957 se je v Razdrtem zaradi dotrajanosti podrl zvonik
na vaško cerkev. Takrat se je le s skromnimi sredstvi, vendar z neverjetno voljo
krajanov omenjeni zvonik ter cerkev le delno popravilo. Konec devetdesetih let pa
smo na vaškem referendumu izglasovali strokovno obnovo cerkve ter odvodnje.
Obnovo smo izpeljali tudi s pomočjo donacij delovnih organizacij ter posameznikov.
Delo smo opravili tako uspešno, da je vodstvo KS ponovno razpisalo samoprispevek
in v naslednjem letu dogradilo še zvonik na cerkvi. Za KS Razdrto je bil finančni
izdatek zelo velik, zato pa je bil končni uspeh vseh krajanov toliko slajši.
MRLIŠKA VEŽICA; V planih KS Razdrto je bila dolga leta tudi izgradnja mrliške
vežice. Neutrudno vodstvo KS je pripravilo vso potrebno dokumentacijo za gradnjo le
te v letu 2000. Zgradila se je tudi finančna konstrukcija, ter v letu in pol smo zgradili in
opremili omenjeni objekt. Uredili smo tudi okolico, katera dopolnjuje pokopališče ob
cerkvi. Obnovili smo tudi pokopališki zid ter zgradili večnamensko parkirišče.
KABELSKA TELEVIZIJA; V času rekonstrukcije magistralne ceste ter ostalih odsekov
skozi vas, nismo pozabili vgraditi tudi zemeljskega omrežja za kabelsko televizijo. V

letu 2002 je bilo izvedeno tudi kabliranje, tako da smo vsi zainteresirani krajani dobili
svoj kabelski priključek.
V kratkem smo se trudili skromno opisati samo največja dela, ki so bila opravljena v
40. letnem delovanju KS. Marsikaj pomembnega smo verjetno tudi pozabili, vendar je
na teh nekaj straneh nemogoče opisati vsa prizadevanja posameznikov, še manj pa
oceniti, koliko časa je bilo potrebno za izvedbo opisanih in neopisanih del.
Z gotovostjo lahko ugotovimo, da smo v KS Razdrto postorili ogromno dela, kar
nakazuje na veliko pripadnost kraju, nesebičnost posameznikov ter veliko dobre
volje.
Vsa opravljena dela pa smo lahko kljub lastni iniciativi ter lastni zagnanosti izpeljali le
z dobrim sodelovanjem z Občino Postojna ter z njenim razumevanjem naših
problemov na vasi.
V KS Razdrto imamo še veliko novih planov in idej, kako bi izboljšali življenje na
vasi. Trudili se bomo, da omenjene plane izpolnimo ter tako prispevamo k še boljši
kvaliteti življenja v naši vasi.
Predsedniki KS Razdrto: Žagar Miloš, Nabergoj Jože, Blažek Franc, Žagar Rajko,
Zadnik Darko, Blažek Rudi, Žagar David.
Tajniki KS Razdrto; Nabergoj Jože, Tominc Alma, Blažek Drako, Vidmar Ludvik,
Vidmar Ivanka, Murkovič Maura
Člani Odbora KS Razdrto; Blažek Bernard, Junc Ignac, Dolenc Albin, Vidmar Jože,
Kaučič Vladimir, Mohorčič Matevž, Nabergoj Viktor, Osana Marija, Jerič Tonček,
Barut Dušan, Žagar Danijel, Blažek Robert, Sedej Franc, Blažek Boštjan, Zadnik
Andrej, Bubnič Martina, Simsič Emiljan.
PREDSEDNIK SVETA KS
Rudi BLAŽEK
…………………………………………………………………………………………….

KRAJEVNA SKUPNOST POSTOJNAPREDSTAVITEV 40.LETNEGA DELA
Krajevna skupnost Postojna teritorialno obsega mesto Postojna in vasi: Veliki Otok, Zagon,
Staro vas in Zalog, ki pa že sodi v območje mesta Postojne.
Krajevna skupnost Postojna je s skoraj 9000 prebivalci tudi največja v občini. Delo v njej je
zaradi mestnega in vaškega utripa zato specifično in izredno raznoliko.
V mestu Postojni je tudi upravno središče občine ter vrsta pomembnih institucij/višja,
srednje, osnovne in glasbena šola, SAZU- Inštitut za raziskovanje Krasa, Notranjski muzej,
banke, knjižnica, bolnišnica) ter delovnih organizacij.
Simbol mesta Postojne je nedvomno svetovno znana Postojnska jama, pravi kraški biser, ki
mu v svetu ni para in na katero smo Postojnčani še posebej ponosni.

Krajevna skupnost Postojna ima svoj sedež v Postojni na Jamski c.št.9, kjer deluje tudi
Poslanska pisarna Državnega zbora in Državnega sveta RS.
V preteklih štiridesetih letih je naša KS odigrala pomembno vlogo v urejanju komunalne in
cestne infrastrukture, obnavljanju zastarele in graditvi nove javne razsvetljave, graditvi
telefonskega omrežja po vaseh, urejanju hortikulturne ureditve javnih površin v mestu. Bila
pa je tudi nosilec nekaterih večjih investicij. To ji je v letih od 1975 – 1990 omogočal vir iz
naslova samoprispevka, katerega so v teh letih združevali naši krajani, seveda poleg sredstev,
ki jih je prispevalo takratno združeno delo.
Naj navedemo nekaj pomembnih del, katerih investitor je bila Krajevna skupnost in so bila
ključnega pomena za boljše delo in življenje naših občanov:
- Izvedena je bila rekonstrukcija vodovodnega, kanalizacijskega in telefonskega
omrežja ter obnova cestišča z asfaltno prevleko na Tržaški in Ljubljanski cesti ter
Titovem trgu.
- Zgrajena je bila Titova cesta s celotno ureditvijo JR ter kasneje Povezovalna cesta med
Titovo in Tržaško cesto.
- Skoraj v celoti je bil saniran ulični sistem v mestu Postojna, prav tako pa tudi po
vaseh, kjer je bila ponekod predhodno izvedena tudi primarna kanalizacija.
- S sredstvi samoprispevka in združevanju lastnih sredstev in prostovoljnega dela
krajanov so bila po vaseh zgrajena vodovodna in telefonska omrežja.
- V letu 1985 je bila Krajevna skupnost nosilec investicije razširitve obstoječega
pokopališča v Postojni s pridobitvijo novih grobnih polj, v III.fazi pa je bil zgrajen
prepotrebni poslovilni objekt- mrliške vežice.
- V letu 1988 je bila izvedena kanalizacija za zahodni del mesta Postojne s črpališčem
»E«.
- V letu 1995 je bilo zgrajeno vodovodno omrežje na Javorniški cesti.
- V celoti je bilo obnovljeno vojaško pokopališče zavezniških in tujih armad v Kazarju
pri Postojni, prav tako pa so bila vzdrževana druga spominska obeležja iz II.svetovne
vojne/ Talci, Ravbarkomanda /, na novo pa je bil postavljen tudi spomenik Jožetu
Kukcu, članu organizacije TIGR.
- KS je skupaj z okoliškimi skupnostmi združevala sredstva za zgraditev pretvornika
II.programa na Pečni rebri.
- Bila je eden izmed nosilcev za razpis referenduma za uvedbo samoprispevkov, tako za
urejanje komunalne in cestne infrastrukture kakor za samoprispevek za zgraditev
nove Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Postojni, katera ima že vrsto let
velik ugled širom Slovenije.
- Vsa leta je bila KS skupaj s Turističnim društvom Postojna nosilec urejanja kraja v
hortikulturnem pomenu/ nabavljena so bila cvetlična korita, klopi, koši za odpadke/.
- V spomin na slavna imena iz zgodovine našega kraja je bila KS pobudnik in investitor
ponovne postavitve spomenika našemu rodoljubu, pesniku in pisatelju Miroslavu
Vilharju- spomenik je bil ponovno postavljen na staro mesto- Trg padlih borcev, od
koder so ga italijanski fašisti odstranili, KS pa ga je pomočjo prostovoljnih
prispevkov krajanov Postojne ponovno postavila.
- Iz sredstev občinskega proračuna in združevanja lastnih sredstev vaščanov so bili
obnovljeni nekateri sakralni objekti po vaseh: streha podružnične cerkve sv.Katarine
v Velikem Otoku in mrliška vežica, v Stari vasi cerkev sv.Antona, v Zagonu fasada in
okna farne cerkve, v Zalogu notranjost cerkve sv.Danijela.
- Po vaseh: Velikem Otoku, Zagonu in Risovcu so bila postavljena avtobusna
postajališča.

-

Obnovljena in na novo zgrajena športna igrišča v mestu Postojna in posameznih
vaseh.
Obnovljena stopnišča in podporni zidovi po mestu in vaseh.

Vsa večja dela so bila vodena preko »gradbenih odborov«, ki jih je imenoval svet KS,
delo odborov pa je bilo izključno brezplačno, čeprav je bilo potrebno veliko časa, da so
bile investicije tako finančno pokrite kakor tudi strokovno izvedene.
Da so bila zgoraj navedena dela realizirana je bilo potrebnih še mnogo drobnih del kakor
pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč, organiziranje javnih razprav in zborov krajanov
ter pridobivanje finančnih sredstev.
V okviru Krajevne skupnosti so v preteklih letih zavzeto delovali tudi drugi odbori in
komisije, kateri so bili nosilec mnogih akcij, ki so jih ljudje vzeli za svoje. Naj navedemo
nekatere:
-

-

Vrsto let je bil nepogrešljiv prihod Dedka Mraza za naše najmlajše krajane, ki jih je
obdaroval v sodelovanju s šolami, vrtcem in takratno Zvezo prijateljev mladine.
Krajevna skupnost je organizirala skupaj s TD Postojna čistilne akcije« Očistimo naš
kraj« v skrbi za lepše in urejeno okolje.
Organizirana je bila podelitev knjige »Naš malček« mamicam, ki so povile svojega
prvorojenca ali prvorojenko. Prireditev je potekala v sodelovanju z osnovno šolo in
babiško službo ZD Postojna.
Organizirane so bile prireditve ob krajevnih in državnih praznikih, kjer smo
podeljevali tudi »Priznanja KS » posebej zaslužnim krajanom.
Organizirane so bile javne razprave v zvezi z različno problematiko: zazidalni načrti,
zdravstvo, šolstvo, socialno varstvo.
Vsako leto KS organizira komemorativno žalno slovesnost ob Dnevu spomina na
mrtve na Trgu padlih borcev, kjer sodelujejo Organizacija zveze borcev,
osnovnošolci in dijaki, Postojnska godba, Mešani pevski zbor Postojna in Slovenska
vojska.
KS sodeluje tudi v predvolilnih in referendumskih aktivnostih.
Vsa leta je v okviru naše krajevne skupnosti zelo aktivna Komisija za socialne
zadeve, ki preko organizacij Rdečega križa in Karitasa poskuša pomagati iz stisk
krajanom, ki so potrebni pomoči.

- Vsako leto je v mesecu decembru organiziran tudi obisk bolnih, invalidnih in ostarelih
občanov, pri čemer je KS Postojna nosilec akcije v sodelovanju z Občino Postojna in
ostalimi KS v občini Postojna ter organizacijami in društvi: Društvom upokojencev,
Organizacijo ZB, Društvom invalidov, Župnijsko Karitas, OO Rdečega križa, šolami in
številnimi prostovoljci in donatorji, ki pomagajo izpeljati to humano akcijo.
- Posebno področje dela je posebej v preteklosti predstavljalo delo s področja obrambe in
zaščite. Večji del nalog je z novo zakonodajo prešlo v pristojnost lokalne skupnosti in
države, vendar ne gre zanemariti dejstva, da je bila v letu 1991 tudi Krajevna skupnosti
eden izmed nosilcev aktivnosti pri osamosvojitvi Slovenije. Pri tem je bila izredno
aktivna kurirska služba in MOB komisija ter CZ in NZ .
- In ne nazadnje se Krajevna skupnost na željo svojcev poslovi tudi od svojih pokojnih
krajanov.

Še mnogo bi lahko napisali o delu in aktivnostih, ki so se v vseh štiridesetih letih odvijale
in navedli številna imena ljudi, ki so nesebično delovali v naši skupnosti bodisi v okviru
Svetov krajevne skupnosti ali posamično. Naj gre prav vsem iskrena zahvala za njihov
prispevek.Vseh žal ne moremo poimensko imenovati, naj pa kjub temu navedemo
posebej zaslužne krajane, ki so tkali zgodovino naše KS:
- žal že pokojni prvi predsednik Sajevic Pepko, dolgoletni predsednik Miran Fajdiga,
njegov naslednik Franc Smrdelj, ki je KS vodil preko dva mandata; nasledil ga je
sedanji župan Jernej Verbič, ki je delo aktivno nadaljeval, sedanje vodenje pa je
zaupano predsedniku Zvonetu Boletu, ki v okviru Finančnih načrtov KS s člani sveta
vodi KS in izvaja njen program dela.
- kot tajniki so delo vestno opravljali: prvi tajnik Pavla Gruden, nasledila jo je Milena
Novak, ki to delo opravlja še danes, ter Jože Glažar in Vesna Muhič.
Posebej gre zahvala celotni Komisiji za socialna vprašanja in članom: Nevreden
Mirki, Vilhar Mariji, Berra Aniti, Tonkovič Mimici, Bittner Tadeji in Peršolja Jožetu.
-

več kot dva mandata so v svetu KS in drugih odborih aktivno delovali: Tiselj
Romana, Škrlj Jožica, Ambrožič Stane, Zemljak Franc, Čehovin Jerko in Mirko
Kaluža kot predsednika skupščine KS ter Repe Janez, Kovačič Dušan, Koren Andrej,
Čič Ivan, Geržina Jože, Posega Janez , Bole Zvone in drugi.
Posebno mesto pa gre v KS tudi 91.letnemu Štefanu Bratini.

Krajevna skupnost predstavlja živo delovanje ljudi in brez sodelovanja le teh uspešno
delo ni možno. V vseh preteklih letih je vodstvo KS uspešno sodelovalo predvsem
z vsemi vodstvi Občine Postojna, saj velja, da so krajevne skupnosti » podaljšana roka
Občine«, nenazadnje so po ukinitvi krajevnih samoprispevkov edini realni vir za delo v
KS prav sredstva iz občinskega proračuna. Vsa leta je potekalo tudi dobro sodelovanje z
vsemi šolami in posameznimi društvi ter ustanovami na območju naše krajevne
skupnosti.
Naj se ob koncu prav vsem, ki so v štiridesetih letih delovanja naše krajevni skupnosti
na kakršen koli način pomagali ustvarjati lepšo podobo mesta Postojne in vasi ter
življenja krajanov v njih, iskreno zahvalimo.
Pričakujemo, da bodo tudi v prihodnje krajevne skupnosti delovale, čeprav morda
drugače organizirane, v skupno zadovoljstvo svojih občanov.
Predsednik sveta KS POSTOJNA
Zvone BOLE

