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Predmet: Prošnja za umestitev nujne obnove vaške hiše v Kočah v občinski proračun za leto 2022:
sredstva za pripravo dokumentacije za obnovo strehe.

Spoštovani.

Vas Koče ni le 5. največja vas po velikosti v občini Postojna (od 40. naselij), pač pa tudi ena najhitreje
rastočih vasi v občini. Kljub temu, da je po podatkih iz leta 2020 v vasi 298 prebivalcev, pa smo ena
izmed redkih vasi, ki nima primernih prostorov, v katerih bi se lahko vaščani družili in zbirali v večjem
številu. V letu 2014 je bilo dokončano igrišče v Kočah, kjer se lahko zbirajo ljudje, vendar le na
prostem.
Do leta 2019 je bila stavba v središču vasi še toliko primerna in funkcionalna, da smo jo lahko
uporabljali za organizacijo dogodkov in sestanke vaške skupnosti, v letu 2020 pa zaradi dotrajanosti
zgradbe nismo mogli več uporabljati, zato je lastnica (občina Postojna) predlagala rušenje in
morebitno nadomestno gradnjo. Trenutno je hiša primerna samo za nujne dejavnosti (izvajanje volitev
in skladiščenje inventarja KŠD Koče).

Predlog o obnovi vaške hiše v Kočah je bil podan leta 2015, ko so bili tudi že pripravljeni idejni načrti
za obnovo. KS Prestranek je zagotovila sredstva za izdelavo načrtov in po besedah projektnega
biroja so bili idejni načrti v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Sredstva iz proračuna sveta krajevnih skupnosti, ki so bila predvidena za obnovo vaške hiše v Kočah,
so bila porabljena drugje.

Vaška hiša oz. “Gržinova hiša”, kot jo poimenujemo vaščani, je bila zadnjih 100 let namenjena
druženju ljudi in gradnji vaške skupnosti, o čemer priča tudi njena bogata zgodovina.

Zgodovina vaške hiše - Gržinova hiša - Koče št. 48
Na mestu, kjer stoji Gržinova hiša, je stala stavba že vsaj 200 let, kar dokazuje Franciscejski kataster,
na katerem je vrisana (1821-1823). Po do sedaj zbranih podatkih (ustno izročilo) naj bi bila do
drugega desetletja 20. stoletja v lasti Škrpelovih, pred prvo svetovno vojno pa naj bi jo kupil Franc
Gržina, ki je prišel v Koče iz Vrbice. Med obema svetovnima vojnama je v njej uredil trgovino (vhod s
ceste) in gostilno (vhod z dvorišča). Ko je bilo leta 1925 ustanovljeno Prosvetno društvo, je bil kot
zaveden Slovenec njegov glavni mentor in finančni podpornik.



Razglednica Koč, na kateri je Škrpelova hiša.
Poslana je bila 22. 6. 1910. Kot podlaga za izdelavo
je služila fotografija iz leta 1900, katere avtor je bil
ljubljanski fotograf J. Kotar (izvirnik hrani Notranjski
muzej Postojna, Zbirka razglednic).

Gržinova hiša v središču Koč med obema
svetovnima vojnama (izvirnik hrani Ana Bole, Koče
št. 41).

Današnja stavba izvira iz druge polovice 19. stoletja in je del vaške celote, kjer gre oblikovno za
prehodno obliko med alpskim in kraško-istrskim stavbarstvom, stilno pa za različico kmečkega baroka
s klasicističnim navdihom. Vas se je razvila ob dveh komunikacijah, ki se križata na ohlapno
pozidanem vaškem križišču, ki ima funkcijo središča vasi in je ujet med kapelico, Gržinovo hišo (hiša
št. 48) z lipo in vodnjakom iz sredine 19. stoletja. Stavba ima centralni vhod in je del vogalnih domov
s pretežno pritličnimi hišami s strmimi strehami.

Gržinova hiša v središču Koč med obema
svetovnima vojnama. Pred vhodom v trgovino stoji
gospodar Franc Gržina (izvirnik hrani Notranjski
muzej Postojna, Zbirka razglednic).

Ok. 1950 je lastnica hiše postala država in jo kaj hitro dala v uporabo vási. Že od 50. let 20. stoletja je
te prostore približno 10 let uporabljala vaška mladina, potem pa je vaška dejavnost nekoliko zamrla.
Prostore hiše so nato uporabljali občasno za praznovanje vaških dogodkov, ob določenih praznikih
itd. V 80. letih je bila v njej vaška trgovina, po osamosvojitvi Slovenije pa je dejavnost v stavbi spet
nekoliko zamrla. Ponovno je zaživela po letu 2009, ko je bilo ustanovljeno KŠD Koče. Leta 2011 je



KS Prestranek dala stavbo v uporabo vaški skupnosti Koče, od takrat pa v njej potekajo različne
dejavnosti, ki jih organizira in koordinira KŠD Koče: čistilne akcije, kulturni dogodki (predavanja,
potopisi, izobraževanja), interesne dejavnosti (npr. skupina vaških kvačkaric) … Od leta 2011 v stavbi
potekajo tudi volitve, kar še posebej navdušuje vaščane Koč, saj imajo za te dejavnosti v vasi svoj
prostor.
Na zahodni steni stavbe se nahaja spominska plošča, na kateri je navedenih devet vaščanov, ki so
izgubili svoje življenje kot partizani oziroma kot žrtve fašizma. Spominsko ploščo so leta 1963
namestili vaščani Koč.

Prispevek o zgodovini vaške hiše je pripravil mag. Davor Kernel.

Krajevna skupnost Prestranek, predstavniki vaške skupnosti in vaščanke in vaščani prosimo
za podporo, da Občina Postojna v vasi Koče pripomore k ohranitvi vaške hiše v obliki
obnovljenega objekta ali novogradnje. Trenutno predlagamo nujno obnovitev strehe vaške
hiše, da se vaška hiša ohrani do nadaljnje obnove.

Navedena stališča zagovarjamo iz naslednjih razlogov:
● Vaška hiša se nahaja v tradicionalnem središču vasi, kjer potekajo vsi sestanki vaške

skupnosti, organiziramo prireditve in kjer nas obiskujejo potujoči trgovci. Poleg tega je v centru
vasi tudi kapelica, avtobusno postajališče, spomenika, vaški vodnjak … Torej je ta del vasi že
od nekdaj središče vsega vaškega dogajanja.

● Vse okoliške vasi imajo prostore, kjer lahko organizirajo prireditve za več ljudi, vaščanke in
vaščani pa jih lahko (brezplačno) najamejo za praznovanja in družabne dogodke. Ti prostori se
nahajajo v kulturnih ali gasilskih domovih, v vasi Koče pa takega prostora nimamo.

● Vas Koče je je glede na prebivalstvo z 298 prebivalci 5. največja vas od skupno 40. naselij (vir:
pxweb.stat.si, podatki za 2020) in ena izmed najhitreje rastočih vasi v občini Postojna. Vse
vasi primerljive velikosti imajo prostore, kjer lahko organizirajo prireditve za vaško skupnost. V
vasi Koče trenutno nimamo primernega prostora, zato smo prisiljeni prireditve organizirati v
sosednjih vaseh (ali na prostem) in za najeme tudi plačevati najemnino, kar ni vzpodbudno za
gradnjo vaške skupnosti. Plačevanje najemnine predstavlja dodaten strošek tudi KŠD Koče, ki
je bilo ustanovljeno z namenom združevanja oziroma grajenja vaške skupnosti. Posledica
dodatnih finančnih obremenitev sta manjše število in manj kakovostnih dogodkov v vasi.

● Eden od prostorov v vaški hiši v Kočah je tradicionalno namenjen za druženje mladih iz vasi.
Sedaj tega prostora nimajo, želimo pa si, da bi ga imeli na voljo tudi v prihodnosti. Z druženjem
mladih v vasi bomo ustvarili okolje, v katerem se bodo mladi povezali in ustvarili bodoče
skupnostno jedro vaške skupnosti.

● Vaščani in vaščanke so leta 2011 obnovili del notranjih prostorov vaške hiše in od takrat naprej
je v vasi ponovno volilno mesto. Zaradi uvedbe volišča v vasi se je volilna udeležba močno
povečala. Želimo si, da volišče ostane tudi v prihodnje. Na tem mestu smo vaščanke in
vaščani Koč na plebiscitu o samostojnosti Slovenije leta 1990 s pozitivno opredelitvijo potrdili
željo po osamosvojitvi Republike Slovenije.

Vaščanke in vaščani Koč tako kot preostale občanke in občani občine Postojna neposredno ali
posredno prispevamo sredstva v občinski proračun in pričakujemo, da bomo do dela teh sredstev tudi
upravičeni. Napredek vasi ali naselja je v veliki meri odvisen tudi od tega, kar vanje vlagamo: od truda



in prostovoljnega dela vaščank in vaščanov do finančnih sredstev za aktivnosti in prostore, ki
pomagajo vaški skupnosti in tudi komunalne ureditve vasi. Glede na to, da je Občina Postojna do
sedaj sosednjim naseljem vedno pomagala pri pridobitvi ali zagotovitvi ustreznih prostorov, ne vidimo
razloga, zakaj bi bile Koče pri tem izjema.

Mnenje projektanta arhitekture glede obnove strehe
Ob ogledu projektanta arhitekture Tomaža Biščaka u.d.i.a. so bili opaženi sledovi navlaženosti in s
tem propadanja delov nosilne strešne konstrukcije in strešnega opaža. Ugotovljeno je bilo tudi
propadajoče stanje strešne kritine. Ob omilitvi propadanja bi bilo potrebno izvesti določene posege.

V sklopu nujnih vzdrževalnih del:
● Demontaža obstoječe kritine,
● odstranitev žlebov,
● odstranitev lesenega opaža pod konstrukcijo.
● Zamenjava oz. sanacija nosilnih delov strešne konstrukcije (lege, špirovci, vešala).
● Nabava, dobava in vgradnja:

● Strešni opaž
● Paroprepustna folija
● Vzdolžne in prečne letve
● Opečna kritina
● Vgradnja horizontalnih in vertikalnih žlebov ter strelovoda.

Predviden strošek za zgoraj navedena dela bi bil 50 000 EUR. Ocenjena površina strešne
konstrukcije je 350 m2

Vaščani Koč prosijo Občino Postojna za umestitev nujne obnove strehe vaške hiše v Kočah v
občinski proračun za leto 2022.

Za KS Prestranek
Ivan Vorotnjak


