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V začetku leta 1968 se je postojnsko društvo še naprej 
zavzemalo za ustanovitev kraške turistične zveze in v ta namen 
pripravilo več posvetov; nanje so povabili tudi predstavnike 
turističnih društev iz Cerknice, Ilirske Bistrice in Sežane. 
Ker pa so v Sežani v tem času že sami ustanovili Kraško 
turistično zvezo, so se v Postojni osredotočili na ustanovitev 
notranjsko-kraške turistične zveze, v katero naj bi bila 
vključena društva s Postojnskega in Cerkniškega. Sestavili so 
že šestčlanski pripravljalni odbor – s po tremi predstavniki 
z vsakega območja. Zagovarjali so mnenje, da je ustanovitev 
zveze potrebna, saj bi »le-ta dala novega impulza že obstoječim 
turističnim društvom«. Tudi v naslednjih letih so člani 
postojnskega turističnega društva predvsem na občnih zborih 
poudarjali potrebo po ustanovitvi notranjsko-kraške turistične 
zveze. Tako je bil maja 1969 precejšen del razprave občnega 
zbora (v tem obdobju je bilo v društvo včlanjenih več kot 
400 posameznikov) namenjen ustanovitvi notranjsko-kraške 
turistične zveze, ki naj bi povezala celotno kraško turistično 
območje in del notranjskega. Delov poročevalec iz Postojne 
Hugon Debevec je takrat zapisal, da kljub naporom »program, 
ki bi podrobneje osvetlil vlogo in naloge te zveze, še vedno 
ni izdelan«. Zborovalci so izrekli nekaj kritičnih pripomb 
tudi na račun Turistične zveze Slovenije (TZS), ki ni v celoti 
izpolnila obljub v smislu sodelovanja pri pripravi omenjenega 
programa. »Razumljivo je, da tak mačehovski odnos ne more 
ugodno vplivati na postojnske turistične delavce, ki so v svojem 
snovanju prepuščeni sami sebi … Vsa dolgoletna prizadevanja 
so ostala zaman in vsa področna društva se tako iz leta v leto 

ubadajo na svojo roko z več ali manj podobnimi problemi,« 
je svoje poročanje z občnega zbora sklenil neznani dopisnik 
Primorskih novic. Lojze Bajc, dolgoletni društveni tajnik, je v 
enem od prispevkov za Primorske novice leta 1971 razmišljal o 
mnogoterih nalogah, ki jih opravljajo turistična društva in so 
seveda specifične za regijo, v kateri društva delujejo.  
Z obžalovanjem je poudaril, da je Notranjska »edini predel 
v Sloveniji, kjer občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna ne 
spadajo v nobeno turistično zvezo, pa se na njem z bliskovito 
naglico razvija izrazito prehodni turizem, medtem ko imajo 
ostala turistična področja Slovenije svoje specifikume bodisi  
v obmorskem, alpskem ali zdraviliškem stacionarnem turizmu«. 
Temi, »o kateri brezplodno govorijo že nekaj let«, so se posvetili 
tudi na občnem zboru leta 1971 in nato spet leta 1973 na 
jubilejnem občnem zboru ob 90-letnici ustanovitve društva. 
Kljub prizadevanjem in željam po načrtnem in organiziranem 
delovanju pri pospeševanju razdrobljene turistične ponudbe do 
ustanovitve zveze v tistem obdobju ni prišlo in vse aktivnosti 
so – kot je na omenjeni slovesnosti poudaril takratni predsednik 
Janko Sever st. (takrat ga je upravni odbor društva imenoval za 
častnega predsednika društva) – »ostale na pol poti«. 

Ponovno so oživele konec 90. let, ko je pobudo za ta korak 
ponovno prevzelo postojnsko turistično društvo in so se 
na turistični kmetiji Hudičevec v Razdrtem sestali župani 
oziroma predstavniki občin Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, 
Divača, Cerknica, Loška dolina, Bloke, Ilirska Bistrica, Pivka 
in Postojna ter predstavniki Centra za promocijo turizma 

Kraško-notranjska turistična zveza 
in nato Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska

Ideja o povezovanju turističnih društev, ki delujejo na območju Brkinov, Krasa in Notranjske, je v Turističnem društvu 
Postojna zorela več desetletij. Že ob odprtju hotela Kras septembra 1963 je France Habe v Delu zapisal, da je »praznik 
osemdesetletnice le ena izmed novih pobud k povezavi vsega kraškega turističnega območja v celoto, kjer bodo vsi deli enako 
propagirani, zavedajoč se, da so svetovno znano Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, pa kraški izviri Ljubljanice ali Škocjanske 
jame le posamezni svetli živopisni kamenčki v mogočnem mozaiku, ki mu pravijo kraški svet«. 
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in z zamejstvom, naloge, pomembne za učinkovitejši in 
kakovostnejši razvoj turistične društvene dejavnosti na 
območju, pa bodo skušali vnesti v načrte Slovenske turistične 
organizacije (STO), »ki bi jih po sprejetju njihove programske 
in vsebinske zasnove tudi finančno podprla«. Zveza se je 
zavezala sodelovati na razpisih nekaterih ministrstev in drugih 
mednarodnih ustanov. Ustanovitev zveze je pozdravil Marjan 
Rožič, saj naj bi ta, poleg različnih povezav, prispevala tudi 
k »večji vlogi kraško-notranjskih turističnih društev pri 
razvoju slovenskega turizma«. Z ustanovitvijo zveze so povezali 
prostor med Štanjelom in Loško dolino, odprti pa so ostali 
tudi za vse tiste, ki bi se jim pridružili pozneje. Zveza se je na 
pobudo Turističnega društva Rodik leta 2007 preimenovala 
v Turistično zvezo Brkini, Kras, Notranjska, vanjo pa se je 
povezalo kar 24 društev. 

Slovenije in TZS. Na srečanju 30. junija 1998 je potrebo, da 
se oblikuje »turistična območna zveza za Kras«, predstavil 
predsednik TDP Srečko Šajn. Ustanovitev zveze bi prinesla 
novo kakovost v delo turističnih društev oziroma širše, 
»v turizem na območju krasa«. Temeljila bi predvsem na 
kakovostni povezavi skupnih interesov in akcij. Razpravljavci 
so bili ustanovitvi zveze naklonjeni, sprejel jo je tudi 
predsednik TZS Marjan Rožič, ki je poudaril, da bi bila »taka 
zveza ustrezen sogovornik v dogajanju na področju turizma 
s subjekti, ki odločajo o urejanju, razvoju in akcijah v turizmu«. 
Na sestanku so sprejeli še sklep, da TDP skliče sestanek 
turističnih društev s krasa ter pripravi ustrezno gradivo. Po treh 
letih, 1. septembra 2001, je desetletja stara namera o povezavi 
turističnih društev z območja Brkinov, Krasa in Notranjske 
»postala resničnost«. Tega dne je TDP ob podpori županov 11 
občin na podlagi zakona o društvih in na temelju pogodbe o 
združevanju turističnih in drugih društvenih organizacij na 
območju pripravilo ustanovni občni zbor Kraško-notranjske 
turistične zveze, v katero se je ob ustanovitvi vključilo 17 
turističnih društev in društev, v katerih se turizem prepleta 
s kulturo in športom. Ob ustanovitvi zveze je njen prvi 
predsednik Srečko Šajn poudaril, da so v TDP v zadnjih 
letih začeli »z intenzivnejšimi prizadevanji za ustanovitev 
takšne oziroma še širše povezave«. Kot osrednji namen 
združevanja društev je novoizvoljeni predsednik izpostavil 
»lažje in kakovostnejše uresničevanje skupnih ciljev na 
področju razvijanja in pospeševanja vseh oblik turizma 
(jamskega, prehodnega, izletniškega)«, bogatenje turistične 
ponudbe, skrb za ohranjanje izročila, identitete in tradicije na 
različnih prireditvah, negovanje medsebojnega sodelovanja in 
ustvarjanje enakopravnejših partnerskih pogojev za delovanje 
društev na območju, izkazanem v imenu zveze. Izrazil je 
prepričanje, da bodo v bodoče na strokovni ravni lažje reševali 
različne naloge, pod okriljem zveze pa bi društva »s skupnimi 
močmi in sredstvi lahko izvajala številne skupne akcije«. Dodal 
je, da so v TDP ocenili, da je »stvaren temelj« za ustanovitev 
zveze »izdajanje mesečnih koledarjev prireditev za območje 
enajstih občin«, ki jih je TDP pripravljalo že od leta 1995. Na 
ustanovnem občnem zboru so še zatrdili, da si bodo prizadevali 
vzpostaviti širše sodelovanje, s celotnim slovenskim prostorom Koledarja prireditev Brkini, Kras, Notranjska, letni in mesečni
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Slovenije z označbo turističnih jam. Besedila s predstavitvijo 
posameznih področij bogate ponudbe krasa so prispevali 
številni strokovni sodelavci (dr. Andrej Kranjc, dr. Stanislav 
Renčelj, dr. Branko Rojc, dr. Matjaž Kmecl, Srečko Šajn, Marica 
Gombač in mnogi drugi). V razpravi, ki je sledila predstavitvi 
četrte izdaje kataloga, so razpravljavci poudarili, »da bi bilo 
treba za doseganje čim boljših učinkov sodelovanje okrepiti, 
ponudbo še bolj povezati, oblikovati konkretne turistične 
programe po celotnem krasu in destinacijo tržiti kot celoto«. 
Ne nazadnje se v zvezi zavzemajo tudi za to, da postane kraški 
prostor samostojno turistično območje, saj je slovenski kras 
v evropskem in svetovnem merilu prepoznavna pokrajina z 
bogato kulturno in izjemno naravno dediščino.

»Najpomembnejša projekta in povezovalna elementa zveze« sta 
– po besedah Srečka Šajna – izdaji že omenjenega mesečnega in 
letnega Koledarja prireditev, ki obveščata o različnih dogodkih 
na območju med Komnom in Loško dolino in hkrati vabita 
k ogledu tamkajšnjih kulturnih in naravnih znamenitosti, 
v tiskani in elektronski obliki (slednji v zadnjih letih) pa 
ga pripravljajo že skoraj 30 let, ter katalog Skrivnostni kras 
in turistične jame Slovenije (ob prvem natisu leta 2002 
poimenovan Kras in turistične jame Slovenije). Katalog, ki je 
namenjen svetovnemu trgu, zveza pripravlja v sodelovanju 
z STO ter ob sodelovanju mnogih partnerjev območja (občine, 
turistične in druge organizacije ter družbe); doslej so ga 
v šestih jezikovnih različicah in štirih izdajah (zadnja leta 2016) 
natisnili v že več kot 360.000 
izvodih. Na predstavitvi četrte 
izdaje julija 2016 v Divači (jeseni 
tega leta je bila na voljo tudi v 
spletni različici) je Srečko Šajn 
poudaril, da katalog »povezuje 
celoten kraški prostor in prinaša 
njegovo celostno podobo«. 
Vsakokratna izdaja kataloga 
predstavlja glavne turistične 
znamenitosti ter druge naravne 
znamenitosti in kulturno 
dediščino klasičnega krasa, pa 
tudi preostale turistične jame 
Slovenije. Poleg tega so 
v katalogu navedene 
pomembnejše prireditve 
in namigi za izlete, bralca 
pa pritegne še z lokalnimi 
kulinaričnimi dobrotami in mu 
posreduje ključne informacije 
turističnih ponudnikov 
v občinah. Publikacijo 
zaokrožata karti krasa in 

Mesečni in letni koledarji prireditev ter katalogi KRAS in turistične jame Slovenije

Srečanje ključnih deležnikov destinacije kras ob predstavitvi kataloga 
Skrivnostni kras in turistične jame Slovenije, Divača, 2016
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Katalog Kras in turistične jame Slovenije,  
prva izdaja

Katalog Skrivnostni kras in turistične jame 
Slovenije, tretja izdaja

Katalog Skrivnostni kras in turistične jame 
Slovenije, druga izdaja

Katalog Skrivnostni kras in turistične jame 
Slovenije, četrta izdaja
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Že 15 let se zveza skupaj z društvi območja predstavlja in 
celostno promovira na ljubljanskem sejmu Alpe Adria v 
Ljubljani, je pa tudi regijski koordinator tekmovanja Moja 
dežela lepa in gostoljubna (pred zvezo je koordinacijo 
opravljalo TDP). 

V okviru tega tekmovanja je Postojna – »kot najbolj urejena, 
lepa in gostoljubna« – leta 2012 (tega leta so se z območja, ki ga 
pokriva zveza, odlično odrezali še Hostel Pliskovica – prvi med 
mladinskimi prenočišči, Cerknica in Cerkniško jezero – tretja med 
izletniškimi kraji ter Učna pot Škocjan – druga med naj potmi) in 
leta 2017 zasedla prvo mesto med srednje velikimi mesti. 

Da gre zahvala za nagrado »predvsem našemu neumornemu 
Turističnemu društvu Postojna, pa tudi vsem turističnim 
delavcem, ki predstavljajo našo gostoljubnost, vsem, ki skrbijo 
za urejenost našega mesta, in vsem, ki oblikujejo dogajanje«, 
je v čestitki, namenjeni vsem zaslužnim, po prejemu nagrade 
leta 2017 izpostavil postojnski župan Igor Marentič. Naslednje 
leto je TZS v okviru istega tekmovanja priznanje za najlepši 
izletniški kraj prisodila Predjami, vasici, nad katero kraljuje 
Predjamski grad.

Predstavitev TZ Brkini, Kras, Notranjska – infotočka pred TIC-em 
Ljubljana

Predstava na sejmu Alpe Adria v izvedbi Janeza Posega in
Društva kmetic sežanske regije

Nastop Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska,
sejem Alpe Adria, Ljubljana

Spominki Srečka Šajna, nagrajeni na natečaju TZS in razstavljeni na sejmu 
Alpe Adria v Ljubljani

Sejem Alpe Adria in Moja dežela lepa in 
gostoljubna
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Zveza sodeluje pri organizaciji odmevnejših prireditev, kot sta 
na primer Furmanski praznik in pustovanje v Postojni, »tudi 
zaradi finančne podhranjenosti« pa tesno sodeluje s TDP. Med 
prednostne naloge uvršča vključitev čim več mlajših članov, 
ki bodo »bogatili dosežene vsebine ter vlogo v turističnem 
prostoru«. Leta 2015 je nominirala predstavnike v Izvršni 
odbor TZS. Član IO TZS je postal Vojko Mihelj, predsednik 
KŠTD Tabor Kalc 1869. 

Alenka Čuk, 
muzejska svetovalka, Notranjski muzej Postojna

Dnevi slovenskega turizma, Moja dežela lepa in gostoljubna

Moja dežela lepa in gostoljubna, podelitev priznanja Občini Postojna, 2017
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Čestitke ob 20-letnici uspešnega delovanja Turistične zveze 
Brkini, Kras, Notranjska in ob 140. obletnici ustanovitve 
Turističnega društva Postojna. Turistične zveze in društva 
so zelo pomemben del in aktivni subjekti slovenske turistične 
ponudbe. Tako tudi Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska, 
ki bistveno pripomore k pozitivnemu razvoju turistične 
dejavnosti v okolju, v katerem deluje. V svojih aktivnostih 
podpira trajnostno, butično in inovativno ponudbo 
slovenskega turizma; tako prispeva k uresničevanju vizije 
Slovenije kot zelene turistične destinacije za edinstvena 
doživetja in obiskovalcem ponuja turistične produkte, ki so 
rezultat spleta edinstvenih naravnih danosti, bogate tradicije 
in sodobnega pristopa. Najdragocenejši adut destinacije pa so 
prijazni in gostoljubni prebivalci, kar priznavajo tako domači 
kot tuji gostje. 

Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Kamorkoli 
se ozremo, proti alpskim vrhovom, zelenim gozdovom, 
Jadranskemu morju, skrivnostnemu krasu, vinogradom ali 
panonskim ravnicam, povsod nas obdaja narava. Slovenci 
imamo radi svojo zeleno deželo, zato je naša skrb usmerjena 
v ohranjanje naravnih in kulturnih zakladov. V slovenskem 
turizmu že vrsto let gradimo na trajnostni zavezi ter 
nemnožični ponudbi za edinstvena doživetja. Pred sedmimi 
leti smo oblikovali sistematični nacionalni model trajnostnega 
turizma, Zeleno shemo slovenskega turizma, ki destinacijam 
in ponudnikom daje konkretna orodja za oceno in izboljšanje 
trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green 
zeleno delovanje tudi promovira. Do danes je znak Slovenia 
Green prejelo skoraj 200 slovenskih turističnih ponudnikov 

in destinacij; med njimi najdemo številne tudi na območju 
Brkinov, Krasa in Notranjske, kar izkazuje trajnostni razvoj 
ter skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje 
v teh krajih. Komen, Miren Kras, Hrpelje - Kozina, Postojna, 
Sežana, Divača in Zeleni kras so destinacije, ki so se zaradi 
razvoja in udejanjanja trajnostnega, odgovornega turizma 
uvrstile med prejemnike znaka Slovenia Green Destination na 
ravni destinacij. Leta 2021 je Notranjski muzej Postojna kot 
prvi muzej v Sloveniji prejel trajnostni znak Slovenia Green 
Attraction za znamenitosti, prav tako se s tem znakom lahko 
pohvali Pomnik miru na Cerju, Park Škocjanske jame pa je 
prejemnik znaka Slovenia Green Park. Tu so tudi prejemniki 
trajnostnih znakov za gastronomijo in namestitve ter 
prizadevanja lokalnih ponudnikov za razvoj zelenih zgodb in 
edinstvenih, petzvezdičnih doživetij, ki jih STO nagrajuje 
z znakom Slovenia Unique Experiences. 

Slovenska turistična organizacija

Trajnostni razvoj – pravilna usmeritev regije

Kobilarna Lipica, lipicanci na paši
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Zelena usmeritev razvoja destinacij postaja vse pomembnejša 
tudi v luči spremenjenih navad turistov, ki v obdobju epidemije 
vedno bolj pričakujejo nemnožičen, zdrav in varen oddih 
v destinacijah, ki ravnajo odgovorno in trajnostno. Gostje 
čedalje bolj povprašujejo po produktih aktivnega oddiha 
v naravnem okolju, v ospredju so doživetja, povezana z 
gastronomijo, kar so tudi ključne usmeritve pri trženju 
destinacij na območju matičnega krasa. 

Trajnostni razvoj je vsekakor pravilna usmeritev regije, znane 
po ikonah slovenskega turizma, kot so Postojnska jama in 
Škocjanske jame, Predjamski grad, Lipica ter številne druge 
naravne in kulturne znamenitosti skrivnostnega krasa, ki jih 
že 20 let združuje Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska. 
V obdobju koronakrize se vse bolj poudarjata pomen 
sodelovanja in usklajenih razvojno-promocijskih aktivnosti 
ter povezovanje turističnih produktov na destinaciji, kar 
prinaša sinergijske učinke in učinkovito vodi do večjega 
števila obiskovalcev in ne nazadnje tudi večjega zadovoljstva 
obiskovalcev in lokalnih prebivalcev. Naj se zgodba 
povezovanja destinacij edinstvenega kraškega okolja uspešno 
nadaljuje in še naprej bogati doživetja številnih domačih in 
tujih obiskovalcev.  

OBJAVA NA MEDMREŽJU –  SPLETNIH STRANEH STO

Skrivnostni kras in 
turistične jame Slovenije

Park Škocjanske jame, MAB, Biosferno območje Kras

Škocjanske jame, leta 1986 vpisane na Unescov seznam svetovne naravne 
dediščine

V založbi Slovenske turistične organizacije in Turističnega 
društva Postojna ter ob sodelovanju številnih partnerjev Krasa, 
Brkinov in Notranjske (občine, turistične in druge družbe) je 
izšel 3. ponatis kataloga SKRIVNOSTNI KRAS in turistične 
jame Slovenije v nakladi 60.000 izvodov v slovenskem, 
nemškem, angleškem in italijanskem jeziku. Nova naslovnica 
je usklajena s celostno podobo promocijskih materialov STO. 
Povečana in ažurirana je vsebina informacijskega notranjega 
dela, kjer so po območjih predstavljeni posamezni ponudniki 
turističnih in gostinskih storitev. Naj spomnimo, da so pri 
pripravi kataloga sodelovali številni sodelavci, ki strokovno 
predstavljajo posamezna področja bogate ponudbe KRASA: 
besedilo dr. Matjaž Kmecl, krasoslovje dr. Andrej Kranjc, 
biologija in botanika Slavko Polak, grafično oblikovanje 
Arjan Pregl, mag. umetnosti, kulinarika dr. Stanislav Renčelj, 
kartografija dr. Branko Rojc, informacijski del Marica Gombač, 
uredila Lučka Letič, STO, zamisel in oblikovanje Srečko Šajn.
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Ljubljana, 13. julij 2016 – Izšla je publikacija SKRIVNOSTNI 
KRAS, ki so jo v sodelovanju pripravili in izdali Slovenska 
turistična organizacija (STO) in ključni deležniki destinacije: 
Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska ter številni 
partnerji, med drugim 10 občin s tega območja. Novoizdana 
publikacija je pomemben korak naprej pri skupni promociji 
destinacije in bralcem podaja celovito informacijo o Brkinih, 
Krasu, Notranjski in turističnih jamah Slovenije. 

V založbi STO in Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska ter 
ob sodelovanju številnih partnerjev Krasa, Brkinov, Notranjske 
(občine, turistične in druge organizacije ter družbe) je izšla 
nova izdaja publikacije SKRIVNOSTNI KRAS v slovenskem, 
angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in španskem 
jeziku v skupni nakladi 50.000 izvodov, publikacija pa bo do 
jeseni na voljo tudi v spletni različici. 

Pomen publikacije je za destinacijo KRAS velik, saj gre za 
pomembno tržno-komunikacijsko orodje omenjene destinacije 
in je korak naprej pri sodelovanju in povezovanju turističnega 
gospodarstva in drugih ključnih deležnikov destinacije.

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: 
»Veseli me, da so turistični in drugi deležniki destinacije 
KRAS naredili pomemben korak naprej pri snovanju skupne 
promocije in razvoja Brkinov, Krasa in Notranjske. Povezovanje 
in partnersko sodelovanje je eden od ključnih dejavnikov 
uspešnosti sleherne destinacije, tudi krasa. Destinacija KRAS 
se ponaša s številnimi mednarodno prepoznanimi turističnimi 
biseri, kot so Postojnska jama, Kobilarna Lipica in Škocjanske 
jame, če omenim le nekatere. S še tesnejšim sodelovanjem in 
povezovanjem najpomembnejših partnerjev, kar se odraža tudi 
v izidu publikacije SKRIVNOSTNI KRAS, je začrtana jasna 
smer destinacije za uresničitev cilja: povečanje števila domačih in 
tujih turistov, ki iščejo doživetja v edinstveni neokrnjeni naravi.« 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova publikacija SKRIVNOSTNI KRAS – 
pomemben korak naprej pri skupni promociji destinacije

Kobilarna Lipica, lipiška jahalna šola
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Publikacija v besedi in sliki predstavlja lepote skrivnostnega 
KRASA, to je Brkinov, Krasa, Notranjske; izpostavljene in 
predstavljene so tri osrednje turistične destinacije, to so 
Postojnska jama s Predjamskim gradom, Kobilarna Lipica ter 
Škocjanske jame. Posebna pozornost je namenjena naravnim 
znamenitostim in kulturni dediščini KRASA, kulinaričnim 
dobrotam Brkinov, Krasa in Notranjske ter pomembnejšim 
prireditvam ter namigom za izlete. Ob informacijah ključnih 
turističnih ponudnikov v Brkinih, na Krasu in Notranjskem 
so bralcu na voljo podatki o turističnih jamah Slovenije ter 
turistični karti KRASA in Slovenije s turističnimi jamami.

Novoizdana publikacija o naravnih lepotah, kulturni dediščini 
in turistični ponudbi KRASA ter turističnih jamah Slovenije 
ima velik pomen tudi za nadaljnje sodelovanje ključnih 
deležnikov v turizmu na tej destinaciji, saj so pripravo in izid 
publikacije podprle vse štiri destinacijske organizacije na 
območju, to so Postojnska jama, d. d., Kobilarna Lipica, Park 
Škocjanske jame in RDO Zeleni kras, ter 10 sodelujočih občin, 
ki vidijo nadaljnji potencial pri turističnem trženju območja.

Srečko Šajn, predsednik Turistične zveze Brkini, Kras, 
Notranjska: »Z velikim veseljem in počaščeni smo ponovno 
sprejeli povabilo Slovenske turistične organizacije, da skupno 
pripravimo in izdamo nov katalog SKRIVNOSTNI KRAS ter 
tako ponovno postavimo na mednarodni turistični zemljevid 
to edinstveno dvonadstropno pokrajino, s prepletenim in 
skrivnostnim podzemljem, ki privablja številne obiskovalce 
z vsega sveta. Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije 
je temeljna edicija, to je že četrta izdaja, ki povezuje slovenski 
kras. Prinaša njegovo celostno podobo tako naravnih 
znamenitosti kot kulturne dediščine klasičnega krasa. 
Je promocijsko učinkovita in odlična podlaga za nadgradnjo 
s sodobnimi elektronskimi orodji.« 

Slovenska turistična organizacija je pripravo in založbo 
kataloga izvedla s Turistično zvezo Brkini, Kras, Notranjska 
kot edino organizacijo, ki že od ustanovitve leta 2001 povezuje 
območje, sodeluje z vsemi predstavniki turizma na območju in 

uspešno promovira Brkine, Kras in Notranjsko, da tako skupno 
dosegajo dodano vrednost projekta.   

Slovenski kras je v evropskem in svetovnem merilu 
prepoznavna pokrajina z bogato kulturno in izjemno naravno 
dediščino, ki je v aktualni strategiji razvoja slovenskega turizma 
prepoznana pod zgovornim nazivom Slovenija – edinstvena 
dežela KRASA.

Predjamski grad, največji jamski grad na svetu
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Kras, Brkini in Notranjska so bogati 
z naravno in kulturno dediščino. Zaradi 
izvirnosti in slikovitosti imajo bogato 
zgodovino raziskav, ki so prispevale 
k predstavitvi območja evropski in 
svetovni javnosti. Čez Notranjsko in 
Kras so vodile številne trgovske poti 
iz notranjosti proti morju in obratno. 
Domačini so se odzvali z gostinsko 
ponudbo in servisnimi storitvami.

Obiskovalci Postojnske jame, 
Škocjanskih jam, Kobilarne Lipica 
in Štanjela so spodbudili razgledane 
posameznike, ki so spoznali 
gospodarski pomen turističnega 
potenciala, da so se posvetili njegovemu 
organiziranemu razvoju.

Turistična društva so skozi desetletja s svojim delom prispevala 
k animaciji domačinov, da so sprejemali razvoj turističnega 
gospodarstva. Njihovo stremljenje k povezovanju pri promociji 
in organizaciji prireditev, ki črpajo motive iz bogate in izvirne 
dediščine, je pomembno tudi danes.

Katalog Skrivnostni kras in turistične jame Slovenije je združil 
enajst kraško-notranjskih občin in Brkine. Katalog je izdalo 
Turistično društvo Postojna ter TZ BKN  v sodelovanju 
s Slovensko turistično organizacijo ob pomoči turističnih 
organizacij in občin s tega območja. Naklada 360.000 izvodov 
in prevod v šestih jezikih je bil velik konkreten promocijski 
projekt. Take dejavnosti so možne ob aktivni vlogi občin. 
Zapiranje v občinske meje slabi promocijsko učinkovitost 
v tujini in zmanjšuje zanimanje za naše znamenitosti in 
gastronomske posebnosti.

Povezani smo bolj učinkoviti

Predstavitev žganjekuhe KETŠD Alojz Mihelčič Harije 
na Furmanskem prazniku v Postojni

Predstavniki TZ BKN Marica Gombač, Vojko Mihelj in Jerica Strle na sejmu Alpe Adria v Ljubljani
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Drobitev ponudbe ni zanimiva za turistične operaterje. Katalog 
je od zamisli do izvedbe zahteval veliko organizacijskih in 
vsebinskih priprav. V njem je predstavljena celovita ponudba 
z navedbo gostiln, turističnih kmetij ter lastnikov zasebnih sob, 
apartmajev, restavracij in penzionov. Opremljen je z bogatim 
slikovnim gradivom turističnih zanimivosti in kulinarike, ki 
vabi na pokušino dobrot Brkinov, Krasa in Notranjske.

Predstavljeni so tudi zaščiteni izdelki Krasa in Brkinov, 
ki so rezultat vpetosti domačinov v dediščino ter njihove 
motiviranosti za proizvodnjo in udeležbo v turistični ponudbi.

TIC Postojna, infotočka pri Postojnski jami, TD Postojna

Podelitev priznanj TZS Mireli Bubnič in Darji Debevec na Dnevih 
slovenskega turizma v Postojni, 2021

Pomemben je koledar prireditev  Brkini, Kras, Notranjska 
(letni in mesečni), ki v Brkinih, na Notranjskem in Krasu vabi 
na Furmanski praznik v Postojni, Praznik terana in pršuta 
v Dutovljah, Pastirske igre v Senožečah, Praznik kostanja v 
Rodiku, Praznik češpovih njokov v Slivju, dogajanja na kraški 
vinski cesti in Sadni poti v Brkinih. Prireditve zapolnjujejo 
prostor med Blokami, Postojnsko jamo, Škocjanskimi jamami, 
Lipico in Štanjelom. S prireditvami je povezana kulinarika, ki 
daje območju dušo.

Dogodki presegajo občinske meje in imajo širši promocijski 
pomen. Iz tega izhaja potreba po skupni valorizaciji kulturnih 
dogodkov in dediščine. Domačini znajo živeti z naravo. Za 
promocijo sta potrebna širša razgledanost in zaupanje v skupno 
organizacijo ter izvedbo. Kadri, ki delajo v turizmu, porabijo 
preveč energije za dokazovanje uspešnosti skupne promocije. 
Nujna je načrtna vzgoja kadrov, ki so predani turističnemu 
gospodarstvu. Turizem moramo jemati kot gospodarsko 
panogo, ki poganja tudi druge gospodarske subjekte in prispeva 
k skladnemu razvoju območja.
    
Doc. dr. Stanislav Renčelj
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Čeprav bi se moral le pridružiti čestitkam ob praznovanju 
visokega jubileja, 20-letnice Turistične zveze Brkini, Kras, 
Notranjska, sem se odločil ob tem dotakniti aktualnega 
dogajanja v zvezi s tesnejšim regionalnim povezovanjem 
turističnih društev (TD), ki ga na našem območju že vsa leta 
obstoja spodbujamo, kar dobro negujemo in nadgrajujemo.

Potreba po povezovanju turističnih društev, ki so nekoč 
edina skrbela za razvoj turizma, je bila zaznana že zgodaj. 
Turistična zveza Slovenije (TZS) deluje že od leta 1905, ko je 
bila ustanovljena kot Deželna zveza za pospeševanje tujskega 
prometa na Kranjskem. Je prostovoljna, interesna, neprofitna, 
nevladna in nestrankarska nacionalna turistična organizacija. 
Čeprav v Sloveniji trenutno deluje blizu 700 turističnih društev, 
je v TZS združenih le okoli 400 društev ter 23 medobčinskih in 
regijskih turističnih zvez. V okviru medobčinskih in regijskih 
turističnih zvez deluje le dobra polovica od teh društev, druga 
polovica pa se ne povezuje z nikomer, le redka so vključena 
direktno v TZS.

Da bi spremenili organizacijo TZS in pospešili povezovanje 
turističnih društvenih organizacij, je bil v okviru TZS 
ustanovljen Svet za razvoj turističnih društvenih organizacij 
(Svet za razvoj TDO), ki ga vodi Franc Špegel, izkušen, 
dolgoletni turistični delavec, z dobro prakso pri povezovanju 
društev na Šaleškem, Koroškem in Celjskem območju (TZ 
Saška). Našo regijo v tem svetu zastopam avtor tega prispevka.

Zastavili smo si smel program in usmeritve. Okrepiti 
nameravamo piramidno organizacijo od društev, preko 
občinskih, medobčinskih in regijskih zvez do TZS. Zato naj 
bi ustanovili regijske zveze tam, kjer jih še ni, in okrepili delo 
obstoječih regijskih zvez, vanje skušali vključiti čim več TD, 
nadgradili sodelovanje in povezovanje na regionalni ravni ter 
zagotovili boljši obojestranski pretok informacij. Reorganizacija 

predvideva osem regijskih turističnih zvez: Pomurska TZ, 
Štajerska TZ, TZ Saška, Posavsko-dolenjsko-belokranjska TZ, 
Osrednjeslovenska TZ, Gorenjska TZ, TZ Posočja in Goriškega 
in TZ Brkini, Kras, Notranjska (vključno z Obalo). Poleg 
reorganizacije TZS so naloge Sveta za razvoj TDO še:
- sodelovanje pri pripravi plana dela in finančnega plana TZS,
- sodelovanje pri pripravi strategij in drugih aktov na  
 področju turizma,
- postavljanje ciljev na vseh ravneh piramide,
- aktivno sodelovanje pri projektih TZS,
- sodelovanje z mladinskimi odbori pri TZS pri vključevanju    
 mladih v društva,
- sodelovanje pri pripravi pravilnikov in drugih  
 dokumentov TZS,
- priprava predlogov za kadrovanje v organe TZS,
- promocija turistične ponudbe TD in občin v regijskih TZ,
- izobraževanje,
- informiranje,
- tesno sodelovanje s strokovno službo TZS in njenim  
 predsednikom. 

Dejavnost regijskih TZ bo vključena v plan dela TZS, pri čemer 
moramo urediti tudi njihovo sofinanciranje. Sodelovale bodo 
pri pripravi in izvajanju projektov TZS ter strategij in drugih 
aktov na področju turizma. Želja je, da se cilji TZS usklajujejo 
z regijskimi zvezami, da se upoštevajo pobude društev in čim 
bolj podpira sodelovanje z društvi. Društva bodo tako preko 
regionalnih TZ lažje sodelovala pri pripravi pravilnikov in 
drugih dokumentov TZS in dajala predloge za kandidate v 
organe TZS. Regijske TZ pa bodo poskrbele za promocijo 
turistične ponudbe TD, za skupne prireditve, izobraževanje in 
informiranje ter strokovno pomoč svojim članom. Posebno 
skrb nameravamo posvetiti vključevanju mladih v društva 
(mladinske sekcije) in njihovemu aktivnemu delu v regijskih 
TZ in organih TZS. 

Povezovanje je najpomembnejša
usmeritev v turizmu
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Komunicirati bomo morali z nad 40 turističnimi društvi in 14 
občinami (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Loška 
dolina, Bloke, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje - Kozina, Koper, 
Izola, Piran, Ankaran). Potruditi se bomo morali vzpostaviti 
dober partnerski odnos med društvi, se povezati tudi s 
številnimi drugimi zunanjimi deležniki, ki delujejo v turizmu, 
ter doseči bolj prepoznavno vlogo na lokalni in državni ravni, 
pa tudi večje spoštovanje prostovoljnega dela in dolgoletnih 
izkušenj društev in zveze. Še posebno skrb bomo morali 
posvetiti vključevanju mladih v delo društev in zveze.

Pred nami je je res težko delo za dosego teh ciljev in rezultatov 
čez noč ni pričakovati. Verjamem pa, da bo večina društev 
spoznala in sprejela pomen povezovanja, da bodo s prenosom 
dobrih praks, dobrimi predlogi, s svojo aktivnostjo in srčnostjo 
ter tradicijo prostovoljnega dela pomagala k vzpostavitvi 
dobrih regijskih zvez in organizaciji učinkovitega piramidnega 
sistema in dobrega komuniciranja. 

Strokovnost, prepoznavnost, skupna promocija, medsebojno 
sodelovanje z vsemi sodelujočimi v turizmu bodo vsekakor 
privedli do večjega ugleda in spoštovanja prostovoljnega dela, 
ki od nekdaj bogati naš turizem. 

Turizem smo ljudje nikakor ni le iztrošena parola, ampak 
večna resnica. V društva povezani ljudje in v zveze povezana 
društva pa smo močnejši, prodornejši in uspešnejši. Zato 
stopimo skupaj in smelo zakorakajmo v naslednje desetletje 
obstoja in razvoja!   

Vojko Mihelj, član IO TZS

Za uspešno izvajanje svojega poslanstva naj bi vsaka regijska 
TZ imela vsaj delno pogodbeno zaposlenega sodelavca, ki bi 
poleg koordinacije dela RTZ sodeloval tudi pri pripravi in 
izvajanju projektov za društva in TZS. Predsednik ali tajnik bi 
bil avtomatsko tudi član UO TZS.

Že leta 2019 smo skušali opredeliti območja regijskih zvez 
tako, da bi bilo za društva najprimernejše, in si prizadevali 
za ustanovitev zvez tam, kjer jih ni. Iskali smo tudi način in 
vire za sofinanciranje zvez. Žal pri STO za dodatna sredstva 
zaenkrat ni bilo posluha. Prizadevanje sveta je precej zavirala 
neusklajenost pri regijski razdelitvi države, delo pa je skoraj 
zaustavila epidemija kovida-19. 

Ostali smo v zahtevni fazi, ko moramo društva seznaniti, 
kaj bodo s povezovanjem pridobila (koordinacijo, pomoč 
pri pripravi projektov, večjo prepoznavnost, dvostransko 
informiranost in kontakt s TZS, promocijo, skupne predstavitve 
itd.). Zato je pripravljen dopis za društva, s katerim bi jih 
animirali za včlanitev v regijske TZ. Odločitev pa morajo 
društva sprejeti sama, prostovoljno in z odgovornostjo 
(verjetno na občnih zborih), nato pa podpisati pristopne izjave 
in pogodbe. 

Istočasno je treba poslati dopise županom in se domeniti za 
razgovore z njimi, saj moramo tudi občinske oblasti seznaniti 
s koristmi regionalizacije in povezovanja društev v regijske 
zveze in začeti dogovore za redno sofinanciranje. Ob tem 
moramo utrditi ugled ter prepoznavnost društev in zvez ter 
zagotoviti spoštovanje njihovega bogatega prostovoljnega dela 
na področju turizma.

Kljub temu da smo v naši TZ Brkini, Kras, Notranjska 
navajeni medsebojnega sodelovanja, da imamo dolgoletne 
izkušnje in dosegamo dobre uspehe, tudi nas čaka zahtevno 
delo pri nadaljnji regionalizaciji in tesnejšem povezovanju. 
Predvideno je, da v našo zvezo vključimo tudi društva z Obale/
iz Istre, kar pomeni svojevrsten izziv in veliko širitev. Tudi pri 
našem članstvu moramo zaustaviti osip in upad dejavnosti, 
pa tudi animirati 'nepovezana' društva, da se nam pridružijo. 
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Predstavitev nekaterih društev, 
včlanjenih v Turistično zvezo 

Brkini, Kras, Notranjska, 
ki so se odzvali povabilu

TURISTIČNO DRUŠTVO BLOKE

TURISTIČNO DRUŠTVO BREST

KETŠD ALOJZ MIHELČIČ HARIJE

KŠTD TABOR KALC 1869 KNEŽAK

TURISTIČNO DRUŠTVO LOŠKA DOLINA

TURISTIČNO DRUŠTVO MENIŠIJA

TURISTIČNO DRUŠTVO PIVKA

TURISTIČNO DRUŠTVO PUDGURA

TURISTIČNO DRUŠTVO RODIK

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOCJAN

TŠKD TISA NANOS

TKŠD URBANŠČICA VREME
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Bloških dvajset

Druga svetovna vojna je vse uspehe na turističnem 
gospodarstvu v celoti uničila. Nova oblast ni bila naklonjena 
zasebni pobudi in gostilničarji so zaprli skromne gostilne. Bloke 
so izgubile tudi osnovno samoupravno obliko, to je občino. 
Zaupanje v turizem pa je vendar tlelo ne glede na dejstvo, da 
Bloke niso bile več konkurenčne niti v športnem smučanju niti 
v jadralnem letalstvu. Skupina zanesenjakov je leta 1964 pri 
vasi Volčje ponovno ojezerila opuščen ribnik. Zraslo je naselje 
počitniških hišic. Toda turističnega utripa ni bilo.

V času 1. svetovne vojne in po njej je prihajal na Bloke pionir 
slovenskega športnega smučanja Rudolf Badjura. Samoumevno 
se mu je zdelo, da med starimi bloškimi smučarji uvede novo 
športno obliko. Na Blokah je organiziral smučarske tečaje in 
pripeljal prve goste. Bločani so jih navdušeno sprejeli. Zlasti 
aktivni so bili vaški gostilničarji, ki so se združili pod imenom 
Smučarski klub Bloke. Po turiste so hodili na železniško 
postajo Rakek, jih s konji in sanmi pripeljali na Bloke in jim 
ponujali 'penzionske' storitve. Turistično življenje pa je dodatno 
popestrila še šola jadralnega letenja, ki je delovala desetletje 
pred 2. svetovno vojno.

Pohod po Krpanovi poti, Bloke



23

Konec drugega tisočletja so Bloke ponovno dobile občino. 
Zaupanje vase se je vrnilo. Nekaj zanesenjakom, kot so Dušan 
Kaplan, Tanja Lavrič in France Ješelnik, je uspelo ustanoviti 
Turistično društvo Bloke. Občina je iniciativo društva podprla 
in izvedla sanacijo Bloškega jezera, da je zasijalo v nebeški 
lepoti. Turistično društvo je populariziralo Bloke z ureditvijo in 
rednimi pohodi po Krpanovi poti. Ta pot je postala znana daleč 
naokoli. V zgodovini Blok je mnogo stoletij znan Mihaelov 
sejem. Turistično društvo ga je obnovilo ter mu ob ohranitvi 
tradicije ljudskega sejmarstva dodalo sodobne oblike trgovine 
in zabave. Tudi smučarsko tradicijo skuša društvo vključiti 
v turistično ponudbo. Tako podpira vzdrževanje tekaških prog 
in izvedbo rednih Bloških tekov. Uspehe na tem področju nam 
onemogoča vztrajno segrevanje ozračja, saj so zime praviloma 
brez snega.

Z zadovoljstvom lahko ugotavljamo, 
da tudi turistično gospodarstvo zelo 
uspešno deluje. Tu je pomembno 
predvsem podjetje Hija, ki 
s sodobnimi tržnimi produkti, kot 
je glampinški turizem in podobno, 
daje kraju nov utrip. Danes lahko 
trdim, da so Bloke dobile mesto na 
turističnem zemljevidu Slovenije. 
Navkljub krizi zaradi epidemije 
koronavirusa se na Blokah ustvari 
že okrog 5000 prenočitev letno.

Da danes govorimo o takšnih 
uspehih, se moramo zahvaliti 
tudi Turistični zvezi Brkini, 
Kras, Notranjska in Turistični 
zvezi Slovenije, ki sta z nami 
vselej vzorno sodelovali. Dobro 
sodelovanje med javnim, 
družbenim in zasebnim sektorjem 
se nam tako bogato obrestuje.
    
Stane Korenjak, 
Turistično društvo Bloke

Skulptura vola v Zavrhu pri Sveti Trojici

Cerkev sv. Urha, kjer je bil Krpan mežnar.
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»Vsaka vas ima svoje posebnosti in značilnosti. Ena izmed 
posebnosti Brestovice, če naj se sklicujemo na podobo 
zahajajočega sonca v grbu Komna, središča občine, v katero 
spada tudi njen najzahodnejši del – naša vas –, je, da v njej 
sonce zaide najpozneje v državi! To ne pomeni, da je Brestovica 
pri Komnu najzahodnejši kraj v Sloveniji. A ker ga proti zahodu 
ne zastirajo hribi, ampak se pokrajina spušča v Furlansko 
nižino, sveti Brestóvkam in Brestóvcem večerno sonce 
v naši državi najdlje.« (Andrej Arko, uvodnik iz monografije 
Brestovica pri Komnu, nje hiše in njih prebivalci)

Turistično društvo Brest iz Brestovice pri Komnu smo ustanovili 
leta 2006. Zbralo se nas je nekaj vaščanov, ki smo v povezavi 
skozi društvo videli možnost za uveljavitev svojih želja, 
sposobnosti in možnosti na področju turizma, kulture in športa, 
predvsem pa v želji po razvoju vasi in njenih prebivalcev.

Društvo med letom organizira številne prireditve, med katerimi 
izstopajo Brstovska špargljada, Koloosmica in Špargljev pohod. 

Turistično društvo 
Brest, Brestovica pri Komnu

Okrepčilo pri Grofovi jami Brestovica pri Komnu, pohod v organizaciji TD Brest
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Izvrstna kulinarika, povezana z rekreacijo, privabi številne 
obiskovalce, ki uživajo v vožnji z MTB-kolesi po skritih kraških 
poteh, obisku osmice v slovenski zamejski vasi ali pa pohodu 
po okoliških hribih in dolinah. Vse tri prireditve, združene 
v eno, prirejamo praviloma prvo nedeljo v aprilu.

Pohod po sledeh soške fronte zaznamuje zgodovinska soška 
fronta, katere del se je odvijal prav na tem prostoru. Tri- do 
štiriurni pohod nas popelje mimo ostankov kavern in strelskih 
jarkov. Pohod poteka v čudoviti kulisi rdeče obarvanega ruja, 
ki kraško pokrajino naredi še bolj privlačno. Nekaj okrepčil 
na poti in na cilju jota s klobaso in kozarec kraškega terana. 
Prireditev organiziramo zadnjo nedeljo v oktobru, takrat 
ko se urni kazalci pomaknejo za eno uro nazaj. Pri vseh teh 
prireditvah sodelujemo s slovenskimi zamejskimi društvi iz 
sosednjih vasi, kar daje prireditvam širši čezmejni značaj. V
 okviru društva smo pripravili in izdali knjižno monografijo 
z naslovom Brestovica pri Komnu, nje hiše in njih prebivalci, 
v kateri so popisana in razložena hišna imena vseh stavb v vasi. 

Nastop skupine 1313 ob Grofovi jami nad Brestovica pri Komnu

Pohod po sledeh soške fronte

Ob tem so bili neprecenljivi viri 
najstarejših vaščanov in župnika 
ter izjemen strokovni prispevek 
posameznikov – strokovnjakov za 
to področje. V monografiji so 
obenem popisane zgodovinske 
okoliščine razvoja vasi od njenega 
nastanka do danes.

V društvu se zavedamo pomena 
dobrega sodelovanja, zato smo 
odprti za vse pobude, ki kakorkoli 
pripomorejo k razvoju in dobrobiti 
okolja, v katerem živimo. Naše 
delovanje lahko spremljate na 
spletni strani: www.brestovica.com 

Stane Švigelj, 
predsednik Turističnega društva Brest 
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Na stičišču poti, kjer si podajajo roke Brkini, dolina reke Reke in 
Čičarija, trčimo na cesti, ki pelje proti slovenski obali in Trstu, 
na krajevno oznako Harije. Ni nam znano, ali je po njej tovoril 
ljudski junak Martin Krpan, a iz virov gre razbrati, da so bili 
tukajšnji prebivalci nekdaj sila odvisni od bližnjega Trsta in Reke. 

Kdaj natančno je bila zgrajena harijska cerkev, še danes ne vemo. 
Z gotovostjo lahko le trdimo, da so imeli v vasi navado pobirati 
mitnino ob proščenju, praznovanju godu cerkvenega zavetnika. 
Cerkev je posvečena prvemu krščanskemu mučencu sv. Štefanu, 
ki goduje 26. decembra in velja za zavetnika številnih poklicev. 

Najbolj ga čislajo konjarji, zato imamo vsakega 26. decembra 
'zimski shod' z blagoslovom konj in konjarjev. V spomin na 
Štefanovo kamenjanje se je do dandanašnjih dni ohranila 
navada Štefanovo lučanje, obmetavanje z zrnjem žita, za zdravje, 
letino, srečo in od leta 1991 dalje za domovino. Oblasti so bile 
šegi včasih naklonjene bolj, včasih manj. Tudi takrat, ko je bila 
povsem prepovedana, so se na svetnikov godovni dan konjarji 
zbirali pri maši in pri 'ofru' darovali za zdravje živali.

Zemlja v Brkinih ni bila nikoli posebej rodovitna, pa še burja 
je ves čas nagajala in se poigravala z njo. Kljub temu se je 

Kulturno etnološko turistično športno društvo Alojz Mihelčič Harije

Polje, kdo bo tebe ljubil

Likof ob jezeru Mola
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Žehtanje v Trnjem potoku

KETŠD Alojz Mihelčič Harije se predstavi.

ob ognjiščih stiskalo toliko otrok, da jih matere niso mogle 
prešteti na prste obeh rok. Ljudje so se znašli, kot so vedeli in 
znali. Najbolj iznajdljive so morale biti gospodinje, kajti vsako 
jajce, ki ga je znesla kokoš, je šlo za prodajo: »Ze petrwljo, su, 
ze tubak ...«. Kljub revščini pa je veljala navada, da forjšt brez 
kofjeta nej smeu sz šiše. Pri tem so si največkrat pomagale 
z ječmenovim zrnjem.

Enkrat na leto so si ljudje le vzeli čas, se odtrgali od trdega 
kmečkega dela in se na veliki šmaren odpravili na božjo pot. 
Do leta 1938 so največkrat romali na Trsat, pozneje pa na bližnje 
Soze, kjer je zrasel nov Marijin hram. Med potjo so utrgali 
kakšno cvetlico, zdravilno zel ali travno bilko, naredili šopek in 
ga ponesli k blagoslovu. Tu najdemo korenine blagoslova šopkov 
na veliki šmaren, ki smo ga leta 2021 nadgradili z blagoslovom 
medu, kajti staro izročilo pravi, da so čebele nastale iz solz 
Matere božje, ko je objokovala mrtvega sina.

V časih, ko ljudje še niso poznali radia, televizije in drugih 
novodobnih pripomočkov, so se zabavali po svoje. Nadvse so 
čislali godovne dneve, obeležili vsak likof, plesali po skednjih, 
prepevali ob ljudskih opravilih in igrali prave predstave. Nič 
drugače ni bilo niti v Harijah. 

Do prve organizirane prelomnice pridemo leta 1980, ko je 
bilo ustanovljeno Kulturno društvo Alojzij Mihelčič, ki si je 
nadelo ime po slovenskem skladatelju, rojenem v vasi Harije. 
Društvo je bilo zelo dejavno na pevskem področju, bilo je 
pobudnik občinske revije pevskih zborov na Ilirskobistriškem 
in tudi njen večletni uspešni organizator. Po letu 1987 pa je 
začelo počasi usihati.

Prvi koraki k ponovni oživitvi so bili narejeni leta 1999. Pri 
tem so bili posebej zaslužni cerkveni pevci, ki so se zbirali in se 
še vedno vsako nedeljo zbirajo pri maši. Do leta 2001, ko smo 
društvo tudi formalno registrirali, je bilo za nami lepo število 
uspešnih nastopov. 

Naše tri osrednje prireditve so: Gremo na božjo pot, Likof: 
Dobrodošli pri nas in Štefanovo; v želji po negovanju kulturne 
dediščine in ljudskega izročila jim vedno znova dodajamo 
nove vsebine.

Alenka Volk Penko, 
KETŠD Alojz Mihelčič Harije
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Na podlagi bogate pevske tradicije in društvenega življenja 
so se konec leta 1994 zbrali mladi iz sosednjih vasi Zgornje 
Pivke (Knežak, Bač, Koritnice) in ustanovili Mladinski mešani 
pevski zbor Tabor Kalc 1869. Ime so si nadeli po vseslovenskem 
taboru pri gradu Kalc, ki ga je 9. maja 1869 organiziral 
tam živeči graščak, pesnik, skladatelj in narodni buditelj 
Miroslav Vilhar (1818–1871), avtor številnih, danes večinoma 
ponarodelih pesmi (Lipa zelenela je, Zagorski zvonovi, Po jezeru 
bliz' Triglava …) in spevoiger (Jamska Ivanka).

Nekaj let pozneje so se registrirali kot Kulturno društvo Mešani 
pevski zbor Tabor Kalc 1869 Knežak. Zbor je v najboljših časih 
združeval več kot 45 pevk in pevcev in je uspešno nastopal ter 
si prislužil številna priznanja doma in v tujini. 

Kulturno športno turistično 
društvo Tabor Kalc 1869 Knežak
»Pridi k nam in pojdi z nami, radoživo v ta naš svet,

spremeniš ga le, če z nami boš pomagal ga ogret.«

Ob nastopih na revijah in srečanjih doma, drugod po Sloveniji, 
v zamejstvu in v tujini, pa tudi v radijskih oddajah so pridobili 
številne hvaležne poslušalce in prijatelje ter tako vzorno 
promovirali naše kraje.

Z nastopi in kakovostno organizacijo prireditev so postali 
nepogrešljiv dejavnik kulturnega in družabnega življenja 
v domačih krajih. Ob gostovanjih so spoznali številne dobre 
prakse in prišli do spoznanja, da lahko delovanje razširijo še 
na druge dejavnosti. Tako so nekaj pred 15-letnico delovanja, 
leta 2008, ustanovili Kulturno športno turistično društvo 
Tabor Kalc 1869 Knežak, kajti po ukinitvi društva Prijatelji 
Informiranja, Športa, Kulture, Ekologije Knežak (Društvo 
PIŠKOTEK Knežak) je pri teh aktivnostih nastala velika 

praznina. V tem novem obdobju 
sta tako poleg kulturne sekcije, 
v kateri so delovale kar tri 
pevske skupine (mešani pevski 
zbor, moška in ženska vokalna 
skupina), zaživeli še športna in 
turistična sekcija. 

V okviru športne sekcije 
skrbimo, da so članice in člani, 
pa tudi drugi krajani vedno 'fit' in 
pripravljeni na različne podvige. 
Organiziramo športne prireditve, 
rekreacijsko vadbo, pohode, 
pozimi izpeljemo smučarski 
vikend, poleti pa poletni tabor.

Folklorni festival Beroun, Češka, 2016
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Vedno bolj resno in aktivno je delo na 
področju turizma, saj vlada med člani in 
somišljeniki velika želja, da bi naše čudovite 
kraje in neokrnjeno naravo spoznalo čim več 
ljudi. Zavest, da lahko ponudimo številne 
naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti, 
ki niso dovolj cenjene, in prizadevanje za to že 
rojevata prve sadove. 

Več članov se je izobrazilo za lokalne 
turistične vodnike za območje Zelenega krasa; 
z veseljem popeljejo obiskovalce na en 'džiro' 
po vasi in okolici. 

Na rednih delovnih akcijah spomladi in 
jeseni združimo vse vaščane pri čiščenju in 
urejanju okolja. Tudi med letom poskrbimo za 
urejeno okolje na t. i. 'aktivnih sprehodih', ko 
v skupinah ali posamezno med hojo urejamo 
sprehajalne in pohodniške poti.

Obiskovalce vabimo tudi z ohranjanjem tradicije Shoda 
v Knežaku, ko z večdnevno prireditvijo ob vaškem prazniku 
velikem šmarnu (15. avgusta) poskrbimo za popestritev 

Mednarodni festival Slovakia 'cantat', Bratislava 2012: MePZ, dobitnik 
zlatega in srebrnega priznanja

Čistilna akcija Očistimo Slovenijo Knežak

kulturnega utripa vasi ter za zabavo in rekreacijo vseh generacij.

Ne nazadnje številne obiskovalce med letom privabijo tudi 
bogate kulturne prireditve, po katerih postaja vas vedno bolj 
prepoznavna (Primorska poje, Knežak v pesmi …).

Svoje aktivnosti je društvo pred 25-letnico predstavilo 
v zgibanki KŠTD Tabor Kalc 1869.
Izdelali pa smo tudi lepo zgibanko Med zakladi beuga kamna – 
Zanimivosti Zgornje Pivke, v kateri so predstavljene privlačnosti 
v širši okolici, do katerih lahko popeljemo obiskovalce.

KŠTD Tabor Kalc 1869 je član Turistične zveze Slovenije in 
Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska, saj skušamo čim bolj 
aktivno delovati pri povezovanju in izmenjavi izkušenj ter še 
naprej razvijati turizem v naših krajih na temeljih zgodovine, 
kulturne dediščine in naravnih znamenitosti.

Vojko Mihelj, KŠTD Tabor Kalc 1869
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Osnovne dejavnosti Turističnega društva Loška dolina so 
usmerjene v spodbujanje ohranjanja starih šeg in še posebej 
v ohranjanje tradicije polhanja na Notranjskem. Društvo že 
vse od leta 1976 pa do prenosa polharske zbirke in polharskega 
muzeja v pristavo pri gradu Snežnik skrbi za ohranjanje 
zamirajoče tradicije polhanja na Notranjskem. Polhanje in 
z njim povezano nočno življenje polharjev v jesenskem času 
v notranjskih gozdovih je tema, ki združuje strastne ljubitelje 
tega starodavnega izročila naših prednikov. 

Že od 13. stoletja dalje je znano, da so polhi, te male živalce, 
zaznamovale življenje tu živečih prebivalcev. Marsikatera 
nenapisana zgodba naših prednikov se je prenesla tudi na 
mlajše generacije, ki jo z vsem spoštovanjem predstavijo tudi 
obiskovalcem Lovske zbirke in Polharskega muzeja. Muzej 
in zbirka predstavljata trofeje in eksponate živali, živečih na 
območju Snežniško-Javorniškega masiva. Še posebej pa so 
poudarjene predstavitev zgodovine polhanja na Notranjskem 
ter z njo povezane navade in šege. 

Predstavitev 
Turističnega društva Loška dolina

Lovska zbirka
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Člani društva se pri vodenju in 
predstavitvi polhanja skupinam 
in posameznikom potrudijo, da 
predstavitev dobi tudi izobraževalni 
pomen, ki je še posebej pomemben 
za najmlajše obiskovalce muzeja 
v smislu vzgoje in razumevanja 
tradicije. 

Ni pa muzej edina aktivnost, ki jo 
člani društva izvajajo. Tradicijo 
polhanja želimo ohranjati tudi 
z organizacijo vsakoletne turistične 
prireditve Polharska noč, ki poteka 
prvo soboto v oktobru; na njej 
omogočimo sodelovanje vsem 
registriranim društvom v občini 
Loška dolina, da se sama predstavijo 
s svojo dejavnostjo ter da 'polharsko' 
leto zaključimo s promocijo TD 
Loška dolina skozi čas ter promocijo 
občine Loška dolina.

Polharski muzej

Lovska zbirka

Več dodatnih informacij lahko zainteresirani obiskovalci dobite 
s klicem na tel. št. 031/288 470 in na tel. št. Javnega zavoda 
za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik 
081/602 853 ter na elektronskem naslovu tic.loz@zavod-
sneznik.si oziroma neposredno v pisarni Turističnega društva 
Loška dolina v pristavi pri gradu Snežnik vsako nedeljo med 
10. in 13. uro ter med 15. in 17. uro.  

Janez Komidar, 
Turistično društvo Loška dolina
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»Menišija je gozdnata visoka kraška planota med Cerkniškim 
in Planinskim poljem ... Večji del Menišije porašča gozd, 
v katerem se ni težko izgubiti ...« piše na spletnem mestu 
Notranjskega regijskega parka. Menišija je ime dobila 
po nekdanjih lastnikih, saj so bile tu od 13. stoletja dalje 
posesti kartuzijanskega samostana v Bistri, od koder je 
prek Menišije v Cerknico vodila tudi t. i. samostanska pot. 
Med številnimi društvi, ki jih je najti na tem lepem koščku 
Slovenije, s svojim delovanjem še posebej izstopa Turistično 
društvo Menišija.

TD Menišija je nastalo leta 2002 na pobudo KS Begunje in 
posameznikov. V letih delovanja so zastavili in izpeljali številne 
projekte, od postavitve tematskih poti, oživitve lokve 
v Dobcu, do številnih, danes že tradicionalnih športnih in 
kulturnih dogodkov in podobno. Predvsem pa so skozi različne 
projekte povezali ljudi. Kot pravi aktualni predsednik društva 
Marko Beličič, je delo društva večplastno, saj je: »… poslanstvo 
turističnega društva Menišija usmerjeno v urejenost kraja, 
ohranjanje kulturne dediščine in povezovanju vaščanov. Turizem 
smo ljudje, zato veliko pozornosti posvečamo organizaciji mnogih 
glasbenih, kulturnih, športnih in etnoloških prireditev, 
ki ohranjajo mnogotero skoraj izgubljeno izročilo kraja. 
Z različnimi dogodki skrbimo za ohranjanje družabnega življenja 
na vasi, za kulturno dediščino kraja in predvsem za druženje 
in spoznavanje sokrajanov. Menišijo in njeno okolico skušamo 
predstaviti širši Sloveniji. Menišija je obdarjena z neokrnjeno 
naravo, zato si prizadevamo za razvoj okolju prijaznih oblik 
turizma in rekreacije.«

Pohodniške in kolesarske aktivnosti
Turistično društvo Menišija je že leta 2005 uredilo sprehajalno 
pot Po medvedovih stopinjah, primerno za vse generacije, po 
kateri se obiskovalci sprehodijo čez senožeti in travnike 
v zaraščanju, mimo mokrišča na Ločicah, si ogledajo suhi 
potok, kjer leži opuščen peskokop, prečkajo suhe travnike, kjer 
so rastišča nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst slovenske 
flore, kot na primer gorskega kosmatinca, navadne bodike, 
kranjske lilije, brstične lilije, tise, v kotavlji pozdravijo star 
opuščen sadovnjak, kot poslastica pa je obisk zdravilnega 
kraškega izvira Beč. Ob poti so prostori za piknik, ki jih 
obiskovalci lahko najamejo in tako podaljšajo prijetno bivanje 
na Menišiji. Lahko se sprehodijo tudi po Naravoslovni učni poti 
v Dobcu in po krožni sprehajalni poti Po poteh kartuzijanov. 
V okviru društva že 20 let poteka tradicionalni Gasparijev 
nočni pohod ob polni luni na Veliko Špičko, ki se ga udeleži 

Turistično društvo
Menišija

Domače dobrote za pogostitev na kulturnem dogodku Na lepi Menišiji ...
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več kot 100 pohodnikov iz vseh krajev naše države. Društvo 
že vrsto let sodeluje s Plesnim društvom Kolesar iz Cerknice 
pri tradicionalnem Novjorškem teku in pohodu. V počastitev 
občinskega praznika v sodelovanju s Plesnim društvom 
Kolesar vsakoletno izpelje tudi kolesarjenje po Meniševski 
kolesarski poti, ki je primerna za vse generacije, saj poteka po 
dveh trasah: lažji in nekoliko zahtevnejši. Organizirajo redno 
tedensko vadbo v telovadnici lokalne osnovne šole. Najnovejša 
pridobitev je nova tematska pot, ki so jo poimenovali Po poteh 
kartuzijanov in združuje številne zanimivosti na Menišiji.

Sodelovanje s Podružnično osnovno šolo Maksim Gaspari
TD Menišija aktivno sodeluje tudi s Podružnično osnovno 
šolo Maksim Gaspari v Begunjah. Posebej zanimiva je bila 
posvojitev jablane pri informacijski točki Vaga v Begunjah, 

ki je potekala leta 2012. TD Menišija je v sodelovanju 
z lastnikom ter Podružnično osnovno šolo Maksim Gaspari 
v Begunjah ob takratni priložnosti pripravilo prav poseben 
dogodek, v okviru katerega so staro drevo posvojili učenci 
drugega razreda te šole. Za drevo tako skupaj s člani TD 
Menišija skrbijo učenci lokalne šole, s čimer se znanje o skrbi 
za sadno drevje na nevsiljiv način prenaša na mlade rodove. 
Člani društva so skupaj s šolarji izpeljali krožek na temo 
Zbiranje ljudskih pripovedi, in te zdaj v obliki brošure čakajo 
na objavo. Vrsto let v sodelovanju z omenjeno šolo izpeljejo 
prikaz vzdrževanja starih sadovnjakov (obrezovanje, cepljenje, 
obiranje jabolk), kar pritegne tudi obiskovalce iz daljne 
okolice. Skupaj priložnostno izvajajo tudi druge projekte.

Obiranje jabolk na posvojeni jablani v Begunjah. Na fotografiji je tajnik društva in pobudnik projekta Janez Košir.
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Sodelovanje z drugimi društvi
Člani TD Menišija se skozi svoje delo nenehno povezujejo 
z drugimi društvi; omenimo naj PGD Begunje ter Kulturno 
društvo Menišija. Ob tradicionalni prvomajski budnici 
v izvedbi Godbe Cerknica poskrbijo za sprejem in pogostitev. 
V sodelovanju z Mikološkim društvom Notranjske poteka 
v prostorih TD Menišija gobarska razstava, ki si jo z veseljem 
ogledajo tudi šolarji in se seznanijo s kulturo nabiranja gob. 
Društvo deluje tudi na medobčinski ravni, saj s TD Rakitna 
partnersko sodeluje pri projektu Po sledeh potovanja najdaljšega 
jambora Rakitna–Trst, katerega pobudnik je TD Menišija. 

Drugi dogodki in prireditve
Vsako leto pripravijo številne zanimive dogodke, srečanja in 
predavanja, ki se jih v Kulturno-družabnem središču 
v Begunjah udeležijo bližnji in daljni prijatelji TD Menišija. 
Kot zanimivost: več let zapored se na Menišiji z izvirnimi 
maskami, narejenimi po izročilu domačina – slovenskega 
slikarja Maksima Gasparija – s programom predstavijo tudi 
Potecini, pustna skupina z Menišije. Društvo sodeluje tudi z 
lokalnim čebelarjem Vasilijem Škrljem, ki pripravi Čebelarski 
dan na Menišiji. Sodeluje tudi v vseslovenski akciji na dan 
zemlje Očistimo Slovenijo, ki je izpeljana tudi na Menišiji. 
Predstavniki društva sodelujejo s cerkniškim DEOS Centrom 

starejših. V počastitev občinskega praznika v sodelovanju 
z različnimi društvi in lokalnim prebivalstvom izpeljejo 
tradicionalno kulturno prireditev Na lepi Menišiji, na kateri 
se imajo priložnost predstaviti mladi talenti in je zelo lepo 
obiskana. V Selščku že tradicionalno poteka več prireditev 
in dogodkov: kresovanje po stari ljudski šegi na Cerkvenem 
griču v počastitev dneva državnosti, Mnogokosje (zanimiva 
dvodnevna etnološka prireditev, na kateri se v košnji na star 
način med seboj pomerijo kosci), Gasparijeve jaslice (Selšček 
je namreč med drugim tudi vas razglednic slikarja Maksima 
Gasparija). Zanimiva je razstava starih sort meniševskega sadja 
in predstavitev sadnih dobrot, ki nosi ime Jabolčni dan na 
Menišiji, in številni drugi dogodki.  

Delovne akcije
Brez vzdrževalnih akcij vsekakor ne gre. Vsako leto tako 
obnavljajo markacije, tekoče vzdržujejo sprehajalne in 
kolesarske poti, ki jih urejajo, dopolnjujejo ter so zgledno 
označene s predstavitvenimi panoji, skrbijo za zasaditev in 
vzdrževanje zelenic na vstopnih točkah Menišije, ureditev 
dodatnih cvetličnih nasadov, stojal za kolesa in drugo. 
Leta 2021 so izdelali meniševski grb, ga javno predstavili 
in namestili na informacijsko točko Vaga in vstopno točko 
Zaprtisk. Namestiti ga nameravajo tudi na druge informacijske 
točke na Menišiji. Turističnemu društvu Menišija delovne 
vneme in idej ne manjka. 

Za zaključek
Dolgoletni tajnik TD Menišija Janez Košir pravi: »Pred leti sem 
na polhariji na Menišiji srečal gosta iz Nemčije. Globoko ganjen 
mi je dejal: 'Prepotoval sem skoraj ves svet. Bival sem v hotelih 
najvišjih kategorij. V meniševskih gozdovih sem prvič v življenju 
preživel večer v 'hotelu' tisočerih zvezdic. Nikjer ni tako čiste 
narave in tako lepega neba. To je najlepši kraj na svetu.'« Skozi 
njegove oči sem dognal, kakšno bogastvo skriva čista neokrnjena 
narava, kaj pomeni videti modro nebo, zvezde. Odtlej je Menišija 
samo še dežela tisočerih zvezdic, od katerih smo jih nekaj dodali 
tudi Meniševci. Srečen sem tukaj ...«

Damijana Škrlj, 
Turistično društvo Menišija

V sodelovanju z Mikološkim društvom Notranjske pripravijo gobarsko 
razstavo. Skrajno levo je dolgoletni predsednik društva Jože Arko
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Pivški shod, 2018

Občina Pivka se je prvič predstavila na turističnem sejmu 
Alpe Adria v Ljubljani marca 1996, in to je neposredno 
spodbudilo ustanovitev društva. Turistično društvo Pivka je 
bilo ustanovljeno po dobrem letu delovanja nove občine Pivka 
7. maja 1996. Na ustanovnem občnem zboru je udeležence 
pozdravil takratni predsednik Turistične zveze Slovenije Marjan 
Rožič, predsednik Turističnega društva Pivka pa je postal Janko 
Kruh. Društvo je takoj začelo delovati. Prizadevni člani so 
začeli udarniško urejati dostope do vojaških utrdb na Primožu. 
Društvo je izdalo komplet razglednic s Pivškega in prvi prospekt 
s smelim naslovom Pivka vabi, na katerem je bila predstavljena 
pivška narava. Prospekt, izdan v štirih jezikih, je pomenil prvo 

promocijo občine Pivka na turističnem zemljevidu Slovenije. 
Primorske novice so poročale: 'Pivka na prospektu'. Delovanje TD 
Pivka je zamrlo s smrtjo predsednika Janka Kruha leta 2004.

TD Pivka je na pobudo občanov s podporo župana Roberta 
Smrdelja oživelo na sestanku 30. marca 2006. Za predsednika 
so izvolili Marka Mezgeca. Društvo je ponovno začelo delovati; 
s sodelovanjem krajevnih skupnosti naše in sosednjih občin 
so organizirali velikonočno razstavo z naslovom Njesemo 
h žjgni. Poleg razstave značilnih velikonočnih dobrot je 
potekalo ocenjevanje najboljših žolc. Razstavo so prirejali 
kar nekaj zaporednih let. Drugi dogodek je bila prireditev 

Turistično društvo Pivka – 25 let
1996–2021
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Pivški shod, praznik šempetrskega zavetnika svetega Petra. Ta 
prireditev do danes ostaja tradicionalna in hkrati najzahtevnejši 
dogodek za društvo, tako organizacijsko kot finančno. V 
zadnjih letih so programu dodali še kmečke igre, na katerih 
v različnih izzivih med seboj tekmujejo skupine mladih iz 
lokalnega okolja, pa tudi z drugih koncev Slovenije.  

V društvu je bila aktivna sekcija žganjekuhe, ki jo je vodil Rudi 
Tomšič. Vsako leto so organizirali strokovna predavanja in 
tekmovanje, na katerem so podeljevali 'krpane' za najboljšo 
slivovko, sadjevec in brinjevec. Po zaslugi TD Pivka je kakovost 
žganih pijač v regiji in širše zelo napredovala. 

Leta 2008 je bil za predsednika TD Pivka izvoljen Peter Ženko, 
ki društvo vodi še danes. Pod njegovim vodstvom vsako leto 
organizirajo številne dogodke za prav vse okuse. Izjemno 
obiskana so predavanja: potopisna, ki občanom popestrijo dolge 
zimske večere, pa predavanja na celo vrsto drugih tem, od skrbi 
za telesno in duševno zdravje, do geomantike in energijskih točk 
na Primožu, veliko predavanj je bilo 
o olepševanju krajev, vzgoji rastlin in urejanju vrtov in balkonov 
ter zdravi pridelavi zelenjave. Temu je sledilo tekmovanje za 
najlepše urejeno vas v občini ter razglasitev najlepšega balkona 
in vrta. Zagotovo so te dejavnosti pripomogle, da je leta 
2009 Pivka postala zmagovalka v kategoriji manjša mesta na 
tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Velika pozornost TD Pivka je namenjena varstvu narave in 
okolja; z vsakoletno tradicionalno čistilno akcijo obeležujejo 
svetovni dan vode in svetovni dan zemlje. Med pandemijo 
kovida-19 so se ljudje obračali nazaj v naravo, nekateri žal 
zelo neodgovorno in egoistično, kot človeštvo smo se soočali 
(in se še soočamo) z vse večjo prisotnostjo razpršenih 
odpadkov v naravi. Tako je TD Pivka začelo ozaveščevalno 
kampanjo, ki so jo poimenovali smetek, kot slovenski 
odgovor na mednarodni plogging. To dejavnost sta podprli 
tako Turistična zveza Slovenije kot Slovenska turistična 
organizacija. 

V sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera 
vsako leto organizirajo več dogodkov, povezanih 
z občudovanjem in spoštovanjem narave – vse od 
tradicionalnih pohodov in kolesarjenj med Pivškimi jezeri, 
decembrskega nočnega pohoda z baklami na Sveto Trojico do 
specializiranih butičnih dogodkov, kot so opazovanje ptic in 
metuljev, spoznavanje botanike na območju jezer, poznavanje 
užitnih rastlin in še mnogo več.

Organizirali so tečaj nordijske hoje, kar nekaj let pa je potekal 
tudi tečaj salse, ki ga je vodila članica društva, doma s Kube. 

V vseh letih je 
bilo organiziranih 
veliko kulturnih 
dogodkov, koncertov, 
gledaliških iger, 
fotografskih, likovnih 
in kiparskih razstav. 
V veselem decembru 
organizirajo 
Miklavžev sejem 
z veliko ponudbo 
izdelkov lokalnih 
ustvarjalcev, 
jabolčno-cimetovimi 
palačinkami in 
toplimi napitki.

Prevzem priznanja TZS za najlepše in 
najbolj gostoljubno manjše mesto

Na velikonočni razstavi Njesemo h žjgni
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Vsako leto ob svetovnem dnevu živali 
zbirajo hrano in druge potrebščine za 
zapuščene živali in jo nato podarijo 
lokalnim društvom za zaščito živali. 
Tudi na pomoči potrebne ljudi ne 
pozabijo. V sodelovanju z Rdečim 
križem in Karitas so za božične 
praznike občanom podarili piškote, 
jabolka, čokolado, čaj, kavo.

Zelo pomemben član TD Pivka 
je Martin Krpan, ki ne manjka na 
nobenem promocijskem dogodku. 
Impersonator Andrej Godina je 
namreč z igranjem vloge Krpana 
začel prav v TD Pivka.

So tudi odlični promotorji lokalne kulinarike; na dogodkih 
vedno pripravljajo krompir v zevnici, ki ga skuhajo v kotlu 
in ponudijo obiskovalcem. Več let so branili prvo mesto na 
tekmovanju v kuhanju krompirja na kmetijski tržnici v Ilirski 
Bistrici, tudi na televiziji so se večkrat predstavili. S svetovno 
priznanim miksologom opojnih pijač, barmanom Mariem 
Markovićem, so razvili lokalne koktajle in jih poimenovali 
krpan, cesarica in kobilica. 

Pivko in njeno turistično ponudbo predstavljajo na sejmih in 
drugih promocijskih dogodkih po celotni Sloveniji. Društvo 
je vedno namenjalo veliko pozornosti vključevanju celotne 
lokalne skupnosti. Člani TD Pivka radi sodelujejo 
z lokalnimi društvi in organizacijami (KP Pivška jezera, Park 
vojaške zgodovine, OŠ Pivka, Lokalna akcijska skupina med 
Snežnikom in Nanosom, Boreo …). Sodelujejo pri dogodkih, 
kot so kmetijska tržnica v Ilirski Bistrici, Gozdar-kmet, nekoč in 
danes na Belskem, predstavitev na prireditvi Postoj na živi ulici 
v Postojni, srečanje s prijatelji iz pobratenega bavarskega mesta 
Durach ter srečanje vseh Šempetrcev iz še preostalih sedmih 
krajev z enakim imenom; eden od teh je celo iz Italije. Radi se 
odzovejo tudi vabilu drugih društev in organizacij iz Slovenije. 
Tako z veseljem sodelujejo na Kmečkih igrah v Čezsoči na 

Bovškem, predstavili so se domačinom in turistom na dogodku 
v Bohinju, na turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani, 
v Prekmurju in še bi lahko naštevali.

Delo v TD Pivka temelji na prostovoljskem delu, aktivni člani 
se trudijo in se bodo tudi v prihodnje trudili, da se bodo občani 
in obiskovalci lahko udeleževali zanimivih dogodkov, prav 
tako bodo še naprej širili dober glas o lepoti pivških krajev in 
gostoljubju domačinov.

Leta 2020 in 2021 se je društvo prilagodilo omejitvam in 
ustavitvi javnega življenja zaradi pandemije. Organizirali so 
več spletnih predavanj na temo trajnostnega razvoja turizma. 
Gostili so zanimive predavatelje in sogovornike, zato je bila 
udeležba na predavanjih zabeležena v več tisoč ogledih.

Da je TD Pivka lahko tako dejavno, gre zahvala Občini Pivka, 
ki društvo finančno podpira z vsakoletnim razpisom za 
delovanje turističnih društev.

Anita Boštjančič, Ernest Margon in Erika Kovačič, 
Turistično društvo Pivka

Voden pohod po Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera
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Turistično društvo Pudgura, ustanovljeno leta 1999, povezuje 
sedem podgorskih vasi v občini Postojna: Studeno, Strmca, 
Lohača, Belsko, Gorenje, Predjama in Bukovje. Pred dvema 
letoma smo praznovali 20-letnico delovanja.

Naš osrednji prostor delovanja je kozolec toplar, ki stoji ob cesti 
med Postojnsko jamo in Predjamskim gradom, nosi častitljivo 
letnico 1883 in je spomenik slovenskega stavbarstva. V njem 
smo postavili bogato in lepo urejeno etnografsko zbirko starega 
kmečkega orodja. Kozolec smo tako rešili pred propadom. 
Zbirka obsega več kot 200 predmetov najrazličnejšega 
orodja in priprav, ki so jih ljudje na tem območju uporabljali 
pri opravilih, povezanih s kmečkim delom, gozdarstvom, 
furmanstvom, kovaštvom, kolarstvom, lovom, čebelarstvom in 
gospodinjstvom. Ogled zbirke je možen od aprila do oktobra 
vsak dan po vnaprejšnji najavi, julija in avgusta pa so vodeni 
ogledi vsako soboto in nedeljo med 15. in 18. uro. 
Za organizirane skupine lahko pripravimo tudi pogostitev 
s tradicionalno joto in našo specialiteto pudgurskimi štruklji.

Predstavitev 
Turističnega društva Pudgura

V neposredni bližini kozolca poteka stara Jamborna cesta, ki je 
najstarejša povezava čez znamenita Postojnska vrata. Zgradili so 
jo že Rimljani, pozneje pa je bila znana pod imenom Jamborna 
cesta, saj so po njej furmani vozili dolge jambore in drug ladijski 
les v severnojadranska pristanišča. Najdaljši jambor, ki je 
kadarkoli potoval po tej cesti, je tehtal približno 
9 ton in je meril 64 metrov, zato so ga ljudje poimenovali 'lesena 
pošast'. Leta 1894 so ga tovorili skozi bližnje vasi z osmimi pari 
konj, na nekaterih delih poti pa so pripregli še volovsko vprego. 
Repliko tega jambora smo postavili ob kozolcu (na Jamborni 
cesti) in je obiskovalcem na ogled vse dni v letu. 

Zanimiv je tudi izvor besede Pudgura. Gre za staro domače 
narečno ime za Podgoro, ki se razprostira pod goro Gora 
(1019 m), zdaj bolj znano kot Sveti Lovrenc. Pod imenom 
Gora pa so bili naši kraji omenjeni tudi v Valvasorjevi Slavi 
vojvodine Kranjske. 

Razstava gob pritegne veliko zanimanja.

V prostorih kozolca je bogata zbirka orodij in pripomočkov, ki so bili nekoč 
nepogrešljivi.
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Naš glavni namen je skrb za kulturno in etnološko dediščino 
krajev ter obujanje starih šeg in navad. S tem namenom in 
poslanstvom smo v letih našega delovanja ustvarili številne 
prireditve, med katerimi je najznačilnejša in najodmevnejša 
Gozdar-kmet, nekoč in danes. Osrednja prireditev društva 
poteka vsako prvo soboto v avgustu (zadnji dve leti je zaradi 
epidemije odpadla), na njej pa številnim obiskovalcem 
predstavljamo razna opravila in dela v gozdu in na kmetijah, 
pa tudi šege in navade na vasi, kot so vasovanje, vestirnga in 
kmečka ohcet. Daleč najbolj zahtevna tema je bila žganje apna. 
Zanimivi pa so bili tudi kuhanje oglja, tolčenje kamenja za 
vzdrževanje cest, pranje pri koritih, izdelava platna in prireditev 
Od zrnja do kruha. V zadnjem času se trudimo prikazati stare 
obrti, ki so bile zelo pomembne za življenje v naših krajih, kot 
so kolarstvo, kovaštvo, sedlarstvo in zotlarstvo.

Društveno dogajanje vsako leto začnemo z novoletnim 
pohodom na Sveti Lovrenc, tako imenovanim Jakobovim 
pohodom. Za veliko noč pripravimo velikonočno razstavo 
pirhov, drugih velikonočnih jedi in okrasja. Poletno sezono pod 
kozolcem začnemo s kakšno gledališko komedijo, predavanjem, 
pravljico za najmlajše, koncertom itd., v jesenskem času pa 
občani že nestrpno čakajo našo gobarsko razstavo, ki je po 
zaslugi sodelavcev strokovnjakov tudi izobraževalna.  

Prvi veliki adventni venec; pobudnikov ni ustavil niti sneg

Prikaz kuhanja oglja na prireditvi Gozdar-kmet, nekoč in danes, 2010

V adventnem času spletemo in postavimo adventni venec 
v premeru 3,5 metra. Naša najstarejša prireditev je blagoslov 
konj za štefanovo, saj smo jo organizirali že leta 1999. Pozneje 
smo blagoslovu dodali organizacijo osrednje občinske proslave 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Vseh prireditev in pestrega dogajanja ne bi bilo brez številčnega 
in predanega članstva. Članic in članov je danes 94. Podobno 
kot v drugih društvih se tudi pri nas zavedamo, da pridne roke 
aktivnih članov z leti postajajo utrujene in da je pred nami izziv, 
kako v društvo pritegniti mlade z novimi idejami. Nikakor 
pa ne gre spregledati prizadevnega dela in vloženega truda 
vseh dosedanjih predsednic in predsednikov, ki so ob podpori 
aktivnih članov vsak po svoje zaznamovali svoje obdobje. 
Ponosni smo tudi, da ima Občina Postojna veliko posluha in 
naše delo tako v moralnem kot finančnem smislu podpira. 

Vojko Bauman, 
predsednik TD Pudgura
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Turistično društvo
Rodik

Rodik je gručasto naselje na zahodnem vznožju flišnih Brkinov. 
Leži na prehodu na Kras, nad staro cesto Divača–Kozina. Ima 
bogato preteklost, ki ji lahko sledimo do Rima in prazgodovine, 
ko so tu živeli Rundikti in dali kraju ime.

Rodik se ponaša z bogato kulturno dediščino in veliko 
turističnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti. Prav zato 
se je pred več kot tridesetimi leti skupini vaščanov utrnila 
zamisel o ustanovitvi turističnega društva. Turistično društvo 
Rodik je bilo tako ustanovljeno 24. aprila 1989, zato da bi v vasi 

organiziralo dogodke, ki se bodo vrstili skozi vse leto, in da se 
ohranijo znamenitosti in nadaljuje bogata kulturna dediščina. 

V Rodiku imamo kar nekaj praznikov, ki jih skrbno negujemo. 

Vsako leto začnemo z zelo pomembnim pustom. Veselimo 
se že 'teden pred drugimi', in to je naša posebnost. Skrbno jo 
negujemo, saj izhaja iz naše zgodovine in starih šeg. Pri tem 
dogodku je eden od poudarkov na sprejemu mladih fantov 
med pustne šeme in njihovem krstu.

Za opasilo leta 2016 so domači igralci v domačem narečju uprizorili prvo veseloigro Novi šulni za opasilo.
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Vsako leto organiziramo praznovanje 
8. marca in velikonočne delavnice 
za otroke. Prav tako ne pozabimo na 
tradicionalni kres na predvečer 
1. maja. Turistično društvo organizira 
tudi spomladansko čistilno akcijo. 

V spomladanskem času organiziramo 
enodnevni izlet za vaščane. Vsako 
leto gremo na drugi konec Slovenije 
in občasno tudi čez mejo. Na tak 
način spoznavamo druge kraje 
in ljudi ter vzpostavljamo nova 
prijateljstva.

Tradicionalno Rodiško opasilo, ki 
poteka zadnji konec tedna v juliju, je 
v času nastanka turističnega društva 
preraslo v Rodiške dneve. Takrat so 
se številne prireditve dogajale ves 
teden pred opasilom. V začetku je 
del prireditev v okviru Štrekljevih 
večerov potekal v času Rodiških dnevov. Bili so precej kulturno 
obarvani, saj so potekale predstavitve knjig in pesniških zbirk, 
gledališke predstave, nastopi pevskih zborov in še bi lahko 
naštevali. Tradicija Rodiških dnevov se nadaljuje še danes. 
Predvsem ohranjamo staro navado, ko se v nedeljo po sveti 
maši gre 'v prvega' oziroma ko se ob godbi na pihala zapleše 
sredi vasi. 

Turistično društvo je bilo tudi pobudnik, da se vas Rodik 
vključi v vseslovenski projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna 
in skrbno bdimo nad podobo naše vasi. 

Teden pred Rodiškim opasilom poteka spominska slovesnost 
pred spomenikom padlim v 1. in 2. svetovni vojni. V spomin 
na mlade, ki so bili žrtev fašističnega terorja, pa vsako leto 
organiziramo pohod na Artviže na dan, ko so nacisti pobili 
šest mladih aktivistov. Ta dan, 21. julij, je tudi spominski dan 
občine Hrpelje - Kozina.

Oktobra pripravljamo Kostanjev praznik. Iz majhne prireditve, 
namenjene vaščanom, je prerastel v prireditev, ki jo vsako leto 
obišče več tisoč ljudi. Tisti dan v Rodiku diši po kostanju in po 
številnih jedeh, ki se kuhajo v bakrenih kotlih. Ekipe kuharjev 
iz sosednjih vasi in tudi od drugod pripravljajo tradicionalne 
jedi (jota, golaž, bobiči, njoki, bograč ...). Kostanjev praznik je 
tudi športno obarvan, saj lahko kolesarite, tečete, se odpravite 
na pohod ali igrate 'škrabe'. Otroci se lahko kratkočasijo na 
ustvarjalnih in športnih delavnicah. Poskrbljeno je za glasbo, 
postavljene pa so tudi stojnice z domačimi izdelki in pridelki. 
Seveda ne smejo manjkati kostanjeve sladice, ki jih pripravijo 
izključno domače gospodinje, in predvsem pečen kostanj. Pri 
tem je pomembna točka dneva izbira kostanjeve kraljice in 
kralja kot ambasadorjev kostanja.

Po Kostanjevem prazniku si novembra privoščimo 
martinovanje, ko vaščane popeljemo v vinorodne slovenske 
kraje, se skupaj poveselimo in se nagradimo za dobro 

Ob predstavitvi zbornika Turističnega društva Rodik leta 2019 so njegovi akterji 
obudili spomine na tri desetletja delovanja.
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Za 20. Kostanjev praznik so lahko obiskovalci občudovali kar 20 tort – za vsako leto eno.

Gregor Mihelj, predsednik KS Rodik in Irena Cek Babič, 
predsednica Turističnega društva Rodik

opravljeno delo na prireditvah, ki so 
se dogajale v Rodiku. Da nam vse te 
prireditve v Rodiku uspejo, je želja 
in volja nas vseh, da nekaj naredimo 
in da so obiskovalci veseli. Brez 
medsebojnih prijateljskih odnosov 
in povezanosti nobena prostovoljska 
organizacija ne more obstajati in 
delovati; za svoje prizadevanje smo 
leta 2019 prejeli priznanje Turistične 
zveze Slovenije. 

Ko se leto počasi poslavlja in 
zaživi veseli december, obdarimo 
rodiške otroke in jim s prazničnimi 
vsebinami pričaramo božično-
novoletno vzdušje, vaščanom pa 
s številnimi prireditvami popestrimo 
decembrske večere. 

Pri tem ne smemo pozabiti na novoustanovljeno amatersko 
igralsko skupino, ki je začela delovati leta 2016. V svojem 
kratkem delovanju je pripravila in odigrala dve veseloigri 
Novi šulni za opasilo in Eno jabolko na dan … Obiskali smo 
kar nekaj okoliških odrov in z igro v domačem pogovornem 
jeziku navdušili veliko gledalcev ter poželi veliko pohval. Na 
tem področju si želimo ustvarjati naprej, saj že otroci kažejo 
zanimanje z uprizoritvijo domačih Rodiških pravc.
Da bodo obiskovalci lažje našli znamenitosti naše vasi in 
izvedeli vse o njih, turistično društvo ravnokar pripravlja 
informacijske table z natančnim opisom znamenitosti in 
prevodom v angleški jezik. Poleg tega smo ponosni na domači 
pogovorni jezik, zato smo se odločili zapisati in označiti ulice 
z njihovimi domačimi imeni.
Ker samo skupaj zmoremo, imamo v Rodiku tudi slogan: »Vsi 
za enega, eden za vse, to je ključ, da v Rodiku vse uspe.«

Aljana Resinovič in Irena Cek Babič, predsednica,
Turistično društvo Rodik
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Na pobudo krajanov treh vasi, Matavun, Škocjan in Betanja, 
smo ustanovili društvo in ga poimenovali Turistično društvo 
Škocjan. To je bilo daljnega leta 1994.

Že ob ustanovitvi smo začeli razmišljati o svojem prostoru in 
ga do leta 1996 uredili v stari šoli 'enorazrednici' v Škocjanu. 
V obnovo je bilo vloženo veliko truda in ogromno ur 
prostovoljnega dela.

Že v prvem letu delovanja smo organizirali odmevno prireditev 
– Božično mašo v Tominčevi dvorani Škocjanskih jam. Žal 
zaradi administrativno-birokratskih težav s to prireditvijo 
nismo smeli več nadaljevati.

Dve leti po ustanovitvi smo skupaj z društvom iz Vremske 
doline organizirali pohod, se po treh letih osamosvojili, 
zamenjali traso in od takrat je v domovini in tujini znan 
kot Tradicionalni pohod ob ponoru reke Reke. Že na začetku 
smo ga zasnovali profesionalno: pohod ni voden, temveč 
označen, vodimo evidenco pohodnikov, jubilante nagrajujemo, 
postavljeni imamo dve kontrolni točki in na cilju za pohodnike 
tudi priskrbimo dobro hrano, pijačo in glasbo.

Leta 1997 smo prvič priredili festival amaterskih gledaliških 
skupin, danes znan kot Škocjanski festival – Škocjanfest. Že 
drugo leto nam je pomoč pri festivalu ponudil takratni v. d. 
direktorja in programski vodja Kosovelovega doma iz Sežane 

Aleksander Peršolja. Začutil 
je našo zagnanost in voljo 
ter nam dolga leta nesebično 
pomagal in nas usmerjal v naših 
mnogoštevilnih dejavnostih.

V program Škocjanfesta smo 
med amaterske gledališke 
skupine občasno vrinili tudi 
nekaj profesionalcev. 
V Škocjanu so nastopali: 
Gregor Čušin, Violeta Tomić, 
Saša Pavček, Jernej Kuntner, 
Mojca Partljič, Alenka 
Tetičkovič, Matjaž Javšnik, 
Alida Bevk, Branko Ličen, Janez 
Starina, Jože Hrovat, Gojmir 
Lešnjak - Gojc, Teja Glažar in 
glasbene skupine Katalena, Ana 
Pupedan in drugi.

Turistično društvo
Škocjan

Tradicionalni pohod ob ponoru reke Reke
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Leta 2005 pa smo v program uvrstili dogodek Večer z igralcem; 
prvi nas je z obiskom počastil Gojmir Lešnjak - Gojc. Pozneje 
se je dogodek preselil v Muzej slovenskih filmskih igralcev 
v Divači.

Istega leta smo se velikopotezno lotili mednarodnega bienalnega 
likovnega ustvarjanja v Parku Škocjanske jame 
z naslovom Globine. Povabili smo priznane umetnike, da so en 
teden ustvarjali v Škocjanu, naslednje leto pa pripravili razstavo 
v Kosovelovem domu v Sežani in jo od tam popeljali tudi v svet: 
na Dunaj, v Milano, Zalaegerszeg, Bratislavo, Kranj, Trst … Žal 
so se Globine zaradi spleta okoliščin ustavile pri številki dve.

V Škocjanu smo od leta 2006 dalje prirejali mednarodno 
pesniško-prevajalsko delavnico Zlati čoln, ki jo je vodil Iztok 
Osojnik. V dolgih letih sodelovanja je v Škocjanu ustvarjalo 
veliko eminentnih imen svetovne književnosti. Zaradi teh 
delavnic je pozneje prišlo do prevoda poezij Srečka Kosovela 
v angleški jezik.

Leta 2007 je k nam v Škocjan 
prišel tudi Mednarodni 
filozofski simpozij pod 
vodstvom Primoža 
Reparja. Nato smo dobili 
še Mednarodno srečanje 
malih založnikov Srednje in 
Vzhodne Evrope pod okriljem 
Primoža Reparja in založbe 
Apokalipsa.

Z Markom Ferijem je leta 2008 
v Škocjan prišla prireditev 
Mednarodni festival kitare.

Med tri zahtevnejše projekte 
lahko štejemo organizacijo 
koncerta Vlada Kreslina 
z Beltinško bando leta 1998, 
srečanje Sindikata bančnikov 
Slovenije in obuditev srečanja 

Škocjanov Slovenije, Italije in Avstrije; v naslednjih letih smo 
tudi mi obiskali istoimenske kraje v tujini.

V naših prostorih smo redno pripravljali slikarske, fotografske, 
etnološke in druge razstave. Pri nas so razstavljali Emi Vega, 
Jožica Zafred, Boris Poropat, Cveto Vidovič, Vladimir Vatovec, 
Milan Maljevac, Erna Kopše, Jože Požrl, Janko Sila, Fotoklub 
Žarek in drugi.

Prirejali smo tudi kuharske, kaligrafske in kulinarične 
delavnice, potopisna in vrtičkarska predavanja, delavnice 
študentov iz Vermonta (ZDA).

Že od mladih nog je društvo dobro sodelovalo z Javnim 
zavodom Park Škocjanske jame. Plod tega sodelovanja je tudi 
Jamski praznik – Belajtnga. Na dan praznika za obiskovalce 
v naših treh vaseh pripravimo stojnice s ponudbo ekoloških 
izdelkov domačih pridelovalcev, domače obrti, godbo na 
pihala, delavnice za otroke …

Pevski zbori kresni noči
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Nastop Etnohisterie v Škocjanu

Mednarodni festival kitare

Vsa ta leta sodelujemo z Javnim skladom RS za kulturne 
dejavnosti, Območno izpostavo Sežana, najprej pod vodstvom 
Aleksandra Peršolje, sedaj pa Vladislave Navotnik. Preko 
sklada smo kot uvod v Škocjanfest začeli z dogodkom Pevski 
zbori kresni noči. Obema hvala za vso pomoč. Zgledno je 
sodelovanje z Občino Divača. Včlanjeni smo v Turistično 
zvezo Slovenije in tudi z njo lepo sodelujemo. Leta 2003 smo 
ob zaključku projekta Naravne vrednote, kulturna dediščina in 
turizem 2001/2002 prejeli priznanje TZS in na podelitvi dobili 
priložnost za predstavitev našega primera.

Od ustanovitve smo člani Turistične zveze Brkini, Kras, 
Notranjska in tudi z njo sodelujemo, predvsem po zaslugi 
neutrudne Marice Gombač.

Smo pa v vseh teh letih vedno delali tudi za mlade. Organizirali 
smo fotografski in likovni ekstempore za osnovnošolce iz šol 
nekdanje občine Sežana, pripravljali obdarovanje otrok za 
dedka Mraza s kulturnim programom in prirejali razne otroške 
delavnice. Soorganizatorji z Lokalno akcijsko skupino (LAS) 
smo bili tudi pri taboru mladih v Škocjanu.

V vseh teh letih smo redno urejali naše tri vasi in skrbeli za red 
in čistočo. Enkrat letno imamo pred pohodom skupno čistilno 
akcijo s Parkom Škocjanske jame.

Ob 400-letnici cerkve sv. Kancija, Kancijana in Kancijanile  
v Škocjanu smo pripravili slovesnost in bili sozaložniki knjige 
Pričevanja škocjanskih kamnov in Škocjancev avtorjev Božidarja 
Premrla in Jasne Majde Peršolja.

Spodbudili smo Jasno Majdo Peršolja, da je napisala knjigo 
Škocjanski kaplanci, in jo tudi založili.

V 27 letih delovanja smo izdali zgibanki društva in cerkve  
v štirih jezikih, ponatisnili stare razglednice z motivi Škocjana 
in Matavuna ter izdelali eno novo s pogledom na Škocjan  
z okolico iz ptičje perspektive.

Kljub obilici prireditev pa smo vedno našli čas za skupno 
druženje ob dnevu žena, kresovanju, piknikih in strokovnih 
ekskurzijah po Sloveniji in tujini.

Verjamemo, da bosta volja in sreča na naši strani in da bomo 
maloštevilnemu članstvu navkljub kos vsem novim izzivom, ki 
nam bodo prečkali pot v prihodnosti.

David Gombač, 
predsednik Turističnega društva Škocjan
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Turistično, športno in kulturno društvo Tisa Nanos že dobrih 
20 let združuje več kot 150 članov in članic iz Krajevne 
skupnosti Veliko Ubeljsko in vasi Mala Brda. Društvo je 
poimenovano po mogočni tisi, ki velja za najdebelejšo in po 
ljudskem izročilu tudi najstarejšo tiso v Sloveniji in stoji 
v vasi Strane, ter po planoti Nanos, ki bedi nad vasmi Krajevne 
skupnosti Veliko Ubeljsko. Trenutni predsednik TŠKD Tisa 
Nanos je Nejc Natlačen, ki z ožjo ekipo stremi k ohranjanju 
tradicije društva in medsebojnemu povezovanju članov. 

Turistično, športno in kulturno 
društvo Tisa Nanos

Priprava krompirja na Krompirjevi noči

V društvu so najbolj ponosni na tradicionalno Krompirjevo 
noč, prireditev v avgustu, znano po krompirju in dobri glasbi, 
ki jo organizirajo že 42 let zapored. V okviru društva delujejo 
trije pevski sestavi, in sicer Vokalna skupina Ubeljsko, ki poje 
že od ustanovitve društva, moški pevski zbor Domorodci 
in otroški pevski zbor. Poleg udejstvovanja na kulturnem 
področju v društvu dejavnost dopolnjujejo še s športnimi in 
turističnimi dogodki in druženji. Društvo je po svoje zanimivo 
tudi v sestavi članov: sestavljajo ga namreč najmlajši člani, 
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ki še ne hodijo v šolo, vse do tistih nad 80 let, ki z veseljem 
delijo svoje izkušnje mlajšim generacijam. Pri večini projektov 
se povezujejo z lokalnim Prostovoljnim gasilskim društvom 
Veliko Ubeljsko, ki je bilo prvi organizator Krompirjeve noči, in 
Krajevno skupnostjo Veliko Ubeljsko. 

Kot povedano so v TŠKD Tisa Nanos najbolj ponosni 
na Krompirjevo noč. Za celotno organizacijo in izpeljavo 
prireditve, ki jo vsako leto obišče 2000 in več ljudi z različnih 
koncev Slovenije, se morajo zahvaliti  zagrizenemu in 
prostovoljnemu delu organizacijskega odbora Krompirjeve 
noči ter vseh članov društva, ki prireditvi namenijo svoj čas in 
voljo. Zavedajo se, da je organizacija takega dogodka velik in 
zahteven projekt, a z zagnanostjo članov vsako leto ustvarijo 
prijeten večer. Na Krompirjevi noči obiskovalcem ponudijo več 
ton krompirja, pripravljenega na različne načine, srečelov ter 
zabavni program s krompirjevimi igrami, turnirja v teršetu in 
briškuli, tehtanje najtežjega krompirja ter glasbeni program 
za vse generacije. Z izkupičkom prireditve pa poskrbijo za 
dobrobit skupnosti. 

V TŠKD Tisa Nanos pa ne organizirajo samo Krompirjeve 
noči, temveč tudi vsakoletni jesenski izlet v neznano, 
25. junija piknik v čast dnevu državnosti, akustični koncert 
v zgodnjih pomladnih mesecih, materinski dan s pevskim 

Koncert na tradicionalni Krompirjevi noči

Delitev brezplačnih porcij krompirja obiskovalcem na Krompirjevi noči

programom in v decembru obisk sv. Miklavža za vse otroke 
iz krajevne skupnosti in okoliških vasi. Poleg omenjenih 
dejavnosti vsak od pevskih zborov v okviru društva enkrat 
letno priredi letni koncert. 

Prireditve in srečanja potekajo v nekdanji osnovni šoli na 
Velikem Ubeljskem, ki so jo pred leti obnovili in je od takrat 
kulturni dom, ki hkrati služi Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Veliko Ubeljsko. V prostorih kulturnega doma 
potekajo sestanki, pevske vaje, gasilske vaje, pikniki in 
drugo, na igrišču za stavbo pa člani nabirajo kondicijo ob 
igranju košarke. 

Novi člani društva prihajajo in malo manj tudi odhajajo. V 
TŠKD Tisa Nanos se trudijo prisluhniti vsakemu članu pri 
novi zamisli; navsezadnje so društvo ljudje, ki se radi družijo, 
radi skupaj aktivno preživljajo prosti čas in s tem navdihujejo 
naslednje generacije. 

Nejc Natlačen, predsednik, TŠKD Tisa Nanos
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Leta 2006 je minilo sedem let od prekinitve delovanja 
Turističnega društva Vremska dolina, ki je v Vremah delovalo 
v letih od 1993 do 1999. Društvo je imelo nekaj čez 50 aktivnih 
članov. Zaradi uspešnega delovanja je pridobilo tudi status 
društva, ki deluje v javnem interesu. Kar šest let zapored je 
avgusta organiziralo zelo atraktivne tekmovalne Skoke 
s škofeljskega mostu v reko Reko. Organiziralo je tudi pohode 
ter izdalo brošuro in razglednice zanimivih utrinkov domačega 
kraja. Od ustanovitve dalje je bila večletna predsednica Mirjam 
Frankovič Franetič, zadnje leto pa Iris Birsa, ki pa je zaradi vseh 

Društvena dejavnost
TKŠD Urbanščica iz Vrem

omejitev in zahtev odstopila. Leto dni je društvo mirovalo, nato 
pa prenehalo delovati prav zaradi vse večjih zahtev nekaterih 
institucij, ki so organizacijo skokov onemogočale, tudi 
z raznimi zahtevnimi elaborati in soglasji. To pa je že zahtevalo 
profesionalno delo, ne le prostovoljstvo društvenih članov. 

V letih zatišja je nastala vrzel, ki so jo nekateri krajani želeli 
zapolniti. Izrazili so pobudo, da bi v kraju ustanovili novo 
društvo. To se je tudi zgodilo. Decembra 2006 se je rodilo 
društvo TKŠD Urbanščica s sedežem v Famljah. Ime ima 

Tradicionalni pohod po Magajnovi poti, pred domačijo Magajnovih v Gornjih Vremah
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po narcisi, ki se ji po vremsko reče urbanščica in raste na 
Vremščici. Trenutno je v društvo včlanjenih 37 članov, imamo 
pa še nekaj simpatizerjev, ki nam pomagajo pri delovnih 
čistilnih akcijah in akcijah suhozidne gradnje. 

Že petnajsto leto združujemo interese krajanov na področju 
turistične, kulturne in športne dejavnosti ter skrbimo za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraja. Znotraj društva 
deluje kulturna sekcija z ljubiteljsko gledališko dejavnostjo. 
Pred leti je bila zelo aktivna tudi otroška gledališka skupina, ki 
sta ju vodila mentorja iz učiteljskih vrst. V zadnjih letih pa je 
otroška skupina postala dejavna tudi na podružnični šoli 
v Vremah in preimenovali smo jo v mladinsko sekcijo. Ves čas 
pa je aktivna odrasla gledališka skupina, ki jo iz vrst igralcev 
vodi David Hreščak. V času našega delovanja smo na oder 
postavili več komedij; ena od teh je bila Partljičeva, preostale 
je napisal Bojan Podgoršek, največ veseloiger in igranih 
odlomkov pa ljubiteljski igralec Drago Županc. Sledili so 
tudi drugi pisci igranih odlomkov, zakonca Joško in Mirjam 

Frankovič Franetič ter vodja 
mladinske sekcije Tjaša Race. 
Nastopi so se vrstili 
v domačem kraju, v krajih 
naše občine in zunaj nje. 
Letno smo imeli tudi več 
kot 20 nastopov, zadnji 
dve leti pa smo se zaradi 
koronavirusa in vseh 
omejitev morali preseliti 
v virtualni svet in naše igrane 
odlomke posneti. Imamo 
svojo spletno stran  
www. urbanscica.si.  
Dolgoletni ljubiteljski igralci 
društva so: Drago Županc, 
David Hreščak, Miran 
Furlan, Tamara Kljun, Joško 
Franetič, Tjaša Race, zadnja 
leta pa še Mirka Grabljevec, 
Stojana Race in Mirko 

Martinčič. V mladinski skupini že vrsto let vztrajata Lana 
Furlan in Taja Medved. Sodelovali smo tudi na Linhartovem 
srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin in prejeli posebno 
priznanje regijskega selektorja Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti za komedijo avtorja Draga 
Županca Priprave na fantovščino, in sicer za angažma in pristop 
k delu. Na območnem srečanju otroških gledaliških skupin 
pa smo dobili pohvale za sodelovanje. Ljubiteljski igralci so 
za svoje dolgoletno delo prejeli od Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti in Območne izpostave Sežana 
bronasta Linhartova priznanja za več kot petletno sodelovanje 
ter srebrna Linhartova priznanja za več kot desetletno 
sodelovanje v ljubiteljski gledališki dejavnosti.

Na področju turizma in športa organiziramo vsakoletno pustno 
prireditev, prireditev ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žena, 
vremskem prazniku, novoletno praznovanje s prihodom 
dedka Mraza, pa tudi delovne akcije, delavnice, predavanja in 
razstave. Pripravimo tudi stojnico s kulinarično ponudbo. 

Pustovanje za otroke v Vremah
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Leta 2021 smo za delovanje pridobili obnovljene prostore 
z dvorano in muzejsko zbirko premogovništva na Vremskem. 
Prej je objekt služil nekdanjemu vremskemu rudniku črnega 
premoga, pozneje pa industrijskemu obratu LIV iz Postojne. 
Za obnovo objekta smo se krajani potegovali več kot desetletje.  

Organiziramo tudi tradicionalne pohode po Magajnovi poti in 
po Poti vodnih zakladov. Ti dve tematski poti smo umestili 
v svoj kraj v sodelovanju z Občino Divača in iz razpisa 
evropskih sredstev za razvoj podeželja. Pri ocenjevanju 
tematskih poti v akciji TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna 
smo skupaj s sosednim turističnim društvom Mejame prejeli 
priznanje za 1. mesto na regijskem tekmovanju na območju 
Sežane za Pot vodnih zakladov. Uredili in prenovili smo 
literarno Magajnovo pot na Vremščico, ki je vrisana v zemljevid 
Slovenske pisateljske poti. Za to pot smo izdelali tudi mobilno 
aplikacijo. 
Skrbimo za to, da ne propada kulturna in tudi ne industrijska 

Muzejček vremskega premogovnika v dvorani Rudnik Vreme

Dramska skupina Med ženami rudarjev

dediščina našega kraja. Ves čas si prizadevamo za njen 
obstoj: za rudarstvo na Vremskem, dediščino južne železnice 
z vodnimi rezervoarji – 'tajhi' – in vodarno Draga ter 
dediščino naših sakralnih objektov. Sodelujemo z vsemi 
institucijami: z Občino Divača, krajevno skupnostjo, Osnovno 
šolo dr. Bogomirja Magajna Divača, Javnim zavodom Park 
Škocjanske jame, kjer delujemo v odboru za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, župnijo Vreme in drugimi kulturnimi 
in turističnimi društvi. Pobratili smo se s sorodnimi društvi: 
z Etnološkim društvom Srečno iz Griž in Zabukovice pri 
Žalcu ter Kulturno-turističnim društvom iz Zasipa pri 
Bledu. Z njima vzdržujemo prijateljske stike in vezi, tako da 
sodelujemo na skupnih promocijah in prireditvah. Smo tudi 
člani Partnerstva kraške suhozidne gradnje, Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Krasa in Brkinov, TZ Brkini, Kras, Notranjska 
in Turistične zveze Slovenije. 

Mirjam Frankovič Franetič, 
predsednica TKŠD Urbanščica



Srčna hvala 
pokroviteljem 

za podporo


