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Center medgeneracijskega 
učenja tudi pri nas  
Postojna – V okviru 28 ljudskih univerz 
po vsej državi, tudi Ljudske univerze v 
Postojni, so zaživeli centri medgeneraci-
jskega učenja. Z različnimi programi naj bi 
spodbujali pozitivno medsebojno izmenjavo 
znanj, izkušenj in spretnosti ter tako omilili 
medgeneracijski prepad in razvijali medsebo-
jno razumevanje in spoštovanje. Njihov cilj 
je, da bi bilo učenje dostopno vsem prebival-
cem, da bi bili zanj motivirani oziroma bi bile 
vanj vključene še posebej ranljive skupine.
Na Ljudski univerzi Postojna sta na do-
ber odziv naleteli pilotni medgeneracijski 
delavnici. Mladi čebelarji z Osnovne šole 
Miroslava Vilharja Postojna so predstavili 
svoje delo varovancem v zavodu Talita Kum, 
v Notranjskem muzeju pa so se stari starši in 

njihovi vnuki družili na interaktivni muzejski 
delavnici, kjer so se seznanili z zgodovino 
domačega okolja.
Pobudi se je kot ambasador medgeneraci-
jskega učenja v naši regiji pridružil Drago 
Kolenc, ki bo pomagal širiti idejo in pomen 
tovrstnih dejavnosti.
»V prihodnje bomo center razširili na celotno 
Notranjsko-kraško regijo, oblikovali mrežo 
strokovnih partnerjev (osnovne šole, društva 
upokojencev, mladinski centri, društva, ki 
se ukvarjajo s podeželjem...) Glede na to, 
da se pripravlja nova finančna perspektiva, 
pričakujemo tudi razpis na to temo, na kat-
erega se bomo prijavili,« pa nam je povedala 
Tina Bazjako, vodja Ljudske univerze Posto-
jna, ki deluje v okviru Zavoda Znanje. •vrž

Mesto svetovnega krasoslovja

V omenjeni projekt sta že dobro leto vključena 
tudi javni zavod Zavod Znanje Postojna, OE 
Notranjski muzej in Postojnska jama d.d., dva 
od petih partnerjev čezmejnega projekta, ki 
širši javnosti promovira muzejsko kulturno 
dediščino. »Cilj projekta je prispevati h krepitvi 
kulturnega turizma z ustvarjanjem in s promoci-
jo tržno usmerjenih programov, ki vključujejo 
tudi kulturno dediščino,« so zapisali v sporočilu. 
S pomočjo projekta bodo partnerji oblikovali in 
postavili nove razstave ali zbirke ter obnovili in 
obogatili nekaj obstoječih. Tako bosta v Postojni 
zaživeli novi stalni razstavi, ki bosta pomem-
bno obogatili kulturno in turistično ponudbo 
kraja, Zelenega krasa in širšega območja. Z 
obema razstavama mesto Postojna uresničuje 
tudi svoj dolgo zastavljeni cilj−postati središče 
svetovnega krasoslovja, kar je bila že davno želja 
Postojnčana Ivana Andreja Perka, nekdan-
jega vplivnega direktorja Postojnske jame. V 

Notranjskem muzeju bodo tako postavili novo 
stalno muzejsko razstavo o krasu, kjer bodo 
podrobnejše predstavljeni vsi glavni kraški 
pojavi in oblike ter življenje človeka na krasu, 
od najzgodnejše poselitve do razvoja jamskega 
turizma in jamarstva. Za novo razstavo o Posto-
jnski jami, ki bo zaživela v začetku sezone 2014, 
pa bo bogatejši še obnovljeni paviljon nekdan-
jega bazenskega kompleksa v jamskem parku. 
Obogatiti in nadgraditi namreč želijo dosedanjo 
interpretacijo jame z novimi vsebinami, ki jih 
obiskovalci pri ogledu jame doslej niso doživeli. 
Partnerji bodo pod vodstvom Postojnske jame 
oblikovali tudi skupno strategijo trženja novih 
muzejskih produktov, vsak partner pa bo nato 
s pomočjo strategije pripravil in izpeljal svoj 
izvedbeni načrt trženja in promocije, so še 
izpostavili. V okviru projekta so se zaposleni  
iz Notranjskega muzeja in Postojnske jame že 
udeležili dveh delavnic s področja interpretacije 

FOTO: arHiV zaVODa znanJe POsTOJnaPostojna –  V Notranjskem muzeju so pripravili novinarsko konferenco, 
na kateri so predstavili čezmejni kulturni projekt z naslovom »Muzeji 
Jadrana bogatijo kulturni turizem«, s kratico Museumcultour, s katerim 
bodo  postavili nove  muzejske razstave in še bolj promovirali muzejsko 
kulturno dediščino. 

Sogovorniki so poudarili pomen 
promoviranja muzejske kulturne 

dediščine tudi s postavitvijo stalne 
muzejske razstave, ki jo bodo v 

Notranjskem muzeju za obiskovalce 
odprli v začetku leta 2015.

kulturne dediščine. »Z izobraževanjem bodo 
naši strokovnjaki izboljšali svoje kompetence 
pri predstavljanju kulturne dediščine in 
muzejskem vodenju. Izmenjavi izkušenj in 
podrobnejši seznanitvi poteka dela na novih 
razstavah pa sta namenjena dva študijskega 

obiska. Tako poleg nedavno izpeljane strokovne 
ekskurzije v Črni gori zdaj pri nas poteka drugi 
študijski obisk,« so poudarili izobraževalno 
plat projekta. Projekt bodo zaključili konec 
aprila 2015.  
•Barbara Čepirlo

Postojna – V Šolskem centru Postojna 
so z energetsko sanacijo stavbe, zgrajene v 
80. letih, ki so jo izvajali v zadnjem letu, že 
po prvi sezoni za polovico znižali porabo 
energije za ogrevanje, je povedala ravnateljica 
Helena Posega Dolenc. Že lani so v prvi fazi 
toplotno izolirali streho, zamenjali stavbno 
pohištvo in namestili solarni sistem za ogre-
vanje sanitarne vode, letos pa so zamenjali 
tudi vsa svetila, vgradili sistem prezračevanja 
z rekuperacijo in postavili centralni nadzorni 
sistem, ki omogoča spremljanje porabe. Za 
vsa dela so namenili več kot milijon evrov, 
prek razpisa so prejeli 90 odstotkov evropskih 
sredstev, razliko je zagotovila šola sama. K 
manjši porabi pa svoje prispeva tudi energent, 
saj je šola od konca leta 2011 priključena na 
kotlovnico na biomaso. 

Nezanemarljivi prihranki pri energiji so 
pomembni tudi pri ohranjanju ekonom-
ske stabilnosti v trenutnih razmerah, ko se 
morajo po besedah ravnateljice tudi šole 
boriti za obstoj na trgu, namesto da bi svojo 
energijo usmerjale v povečevanje kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela, kar naj bi bilo 
osnovno poslanstvo. 
Šolski center Postojna je kot največja 
izobraževalna ustanova v regiji, na kateri 
se letos skupno šola 845 dijakov (vključno 
z dislociranimi oddelki v Ilirski Bistrici), 
350 rednih in izrednih študentov ter 100 
slušateljev v programih izobraževanja odra-
slih, s tega vidika v prednosti. Svoje srednje- 
in višješolske programe ter ostale aktivnosti 
so predstavili tudi na dnevu odprtih vrat 
prejšnji teden. •vrž

Milijon za energetsko 
sanacijo




