
PREPLET STOLETNE TRADICIJA MOJSTRSTVA DRUŽINE
OZBIČ S SODOBNIMI BRIVSKO-FRIZERSKIMI STORITVAMI

BRIVSKO-FRIZERSKI SALON OZBIČ

Nekdanji brivsko-frizerski salon Ozbič, eden od najbolj celovito ohranjenih obrtniških lokalov
na Slovenskem iz obdobja med obema svetovnima vojnama, bo svojo zgodbo v lokalnem in
tudi vseslovenskem prostoru ustvarjal še naprej. Skrbno obnovljen, z originalno opremo in
detajli, predvsem pa izbrano vsebino in izjemnim spoštovanjem do preteklosti, ki se v njem
piše že skoraj stoletje, namreč svoja vrata znova odpira obiskovalcem. Hiša na vogalu s
svojim nenavadnim in edinstvenim izgledom poživlja staro postojnsko mestno jedro in
kulturno dediščino te obrti v lokalnem prostoru in tudi širše.

Na Ljubljanski cesti, ki vodi skozi Postojno, ja namreč težko zgrešiti stavbo, ki odslej vse
zgodbe, trenutke in edinstvena doživetja zaokroža v skrbno in lično zastavljen salon s
poslanstvom, lokalnemu okolju in širše podariti del tradicije, s katero se lahko ustvarja nove
poslovne priložnosti. V prostore se namreč znova vrača brivsko-frizerska dejavnost, prav
tako pa je v družabnem prostoru, skozi stalno razstavo, moč spoznati zgodbo dediščine
salona in stoletje življenjskega sloga na Ozbičevih stolih. V salonu se bodo odvijali tudi
skrbno zasnovani spremljevalni dogodki, pedagoški in družinski program ter tematske
delavnice za otroke in odrasle. Ozbičev brivsko-frizerski salon je nedvomno primer dobre
prakse kakovostne obuditve domačih obrti, v njem se bo med drugim prizadevalo izvajati
strokovne vsebine ter izuriti domače, mlade mojstre, ki jim bodo edinstvene izkušnje in
znanje iz tega znamenitega salona pomembna popotnica in motivacija za uspešno delo in
nadaljevanje tradicije v tem salonu. Vse to v luči ponosa in želje, da se ohrani in oživi
doživetje kultne brivnice z najdaljšo brado na Slovenskem. Poseben navdih celotni zgodbi,
vsem prizadevanjem za obnovo in prenovljeno podobo ter vsebinam je nedvomno 95-letni
Janko Ozbič, domač mojster, čigar zgodbo se želi nadaljevati, njemu v veselje in ponos.



Stavbo družine Ozbič je leta 2017 v najem pridobila Občina Postojna ter pristopila k projektu pridobitve
evropskih sredstev za njegovo prenovo. Po izvedenih aktivnostih revitalizacije objekta je upravljanje v
imenu najemnika prevzel Zavod Znanje Postojna.

Brivsko-frizersko tradicijo bo v salonu, v svojem prepoznavnem in sodobnem slogu, priložnostno znova
odprl priznani slovenski brivec Luka Nebec, ki svoje delo opravlja z vso predanostjo, kar se kaže v
njegovem obvladovanju vihtenja britve. V svojem delu ohranja pristno brivsko kulturo in skrbi, da
strankam vsak obisk spremeni v pravo brivsko izkušnjo. Uspešen podjetnik, ki vodi svoj salon v središču
Ljubljane in vzpostavlja tudi svojo potujočo brivnico, v zgodbi postojnskega salona čuti poseben čar,
predvsem pa veliko spoštovanje do pretekle dediščine in mojstra, v čigar salonu bo gostoval.
Karizmatični brivec se želi povezati z lokalnim prostorom in pridobiti zaupanje tukajšnjih strank. Svojo
prisotnost v Postojni bo izurjeni brivec zagotavljal glede na povpraševanje strank. 

Občina Postojna in Zavod Znanje si želita s prepoznavno stavbo v središču mesta ohraniti spomin na
obrt, pa tudi utrip in zgodbe, ki so jih v salonu pisali domačini. S tem namenom si v salonu prizadevajo
zagotoviti naslednika, karizmatičnega najemnika, ki bi s stalno dejavnostjo skrbel za urejenost frizur,
brad in brk, predvsem pa užival v svojem delu in poslanstvu, ki ga vodi izjemno živ duh tradicije. Po
dveh neuspelih pozivih za najemniškega kandidata že potekajo dogovori za nova poslovna sodelovanja. 

Kulturna dediščina, preteklost in tudi sam izgled prostora, pa tudi vizija in poslovne priložnosti v njem
so namreč navdihujoče in obetamo si lahko novodobno zgodbo tradicije. Ker je brivsko-frizerski salon
Ozbič pomemben del Postojnčanov je prav, da bodo tudi v prihodnje vsa prizadevanja usmerjena v to,
da bo stavba s široko odprtimi vrati prijetno stičišče domačinov in drugih še naprej. Želja je namreč
Ozbičev salon postaviti na zemljevid edinstvenih turističnih postojank, kot atraktivno in živahno točko v
mestnem središču, ki nudi novodobno doživetje, prežeto s tradicijo domačega mesta. O vseh aktualnih
dogodkih se bo obveščalo preko spletnih strani, družbenih omrežij in ostalih lokalnih medijev.



Celoten projekt, ki se je izvajal v obdobju med leti 2018 in 2021 in potekal v dveh fazah, v okviru katerih
se je uredila zunanjost objekta in notranjost ter vsebina prostorov, je vreden 212.705,22 eur (1. faza:
75.566,56 eur, 2. faza: 137.138,66 eur), izbran je bil na LASovih razpisih in sofinanciran s strani
Republike Slovenije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Obe fazi projekta je uspešno pripravila in prijavila RRA Zeleni kras v sodelovanju s
projektno skupino.

»Projekt revitalizacije legendarnega brivsko-frizerskega salona Ozbič se je po
vseh ovirah in nenačrtovanih izzivih le prevesil v svojo zaključno fazo. Ponos
in hvaležnost sta čustvi, ki me prevevata ob pogledu na rezultate, ki so bolj
pomenljivi kot je videti na prvi pogled, saj ne gre zgolj za prenovljene zidove
in obnovljeno opremo lokala, temveč gre za nekaj več. Predvsem gre za
poklon in spoštovanje obrtniške tradicije, kulturne dediščine ter
kolektivnega spomina ene lokalne skupnosti. Obenem pa tudi za spodbudo
in priložnost prihodnji generaciji, da sama ustvari svoje zgodbe na temeljih,
ki so jih postavili naši predniki. To so tiste drobne, nevidne vezi in iskrice, ki
dajejo našemu bivanju v skupnosti smisel. Zadovoljstvo ob dobro
opravljenem delu je zasluga mnogih sodelavcev, partnerjev in podpornikov
projekta, ki so vsak po svojih najboljših močeh prispevali svoj del v končno
in celovito podobo slavne rožnate hiše na vogalu. A zaključek enega
poglavja pomeni, da snujemo že novega. Ob tem sem prepričana, da bo
lokalna skupnost izrekla dobrodošlico in podprla mlade talente, ki se bodo
dokazovali v tem salonu. Luki na tem mestu izrekam toplo dobrodošlico in si
iskreno želim, da mu bo širše okolje naklonjeno in ga sprejelo. Zasadili smo
semena kulturne dediščine, postavili prostor kjer se bodo mojstrili mladi
obrtniki, predvsem pa vzpostavili stičišče v želji, da se bodo Postojnčani in
vsi obiskovalci tako radi vračali vanj kot so se v času, ko je škarje vihtel
legendarni Janko Ozbič.«
Tatjana Hvala, direktorica Zavoda Znanje Postojna



BRIVSKO-FRIZERSKI SALON OZBIČ 
doživetje, ki ga je ustvarila tradicija

Foto: Valter Leban



Priljubljenost britja in striženja, ki smo ji nekaj zadnjih let priča v Sloveniji, je del širšega trenda
negovanega moškega. Ta je k nam segel z Zahoda, delno pa k popularnosti brivstva pripomore tudi
dejstvo, da smo na robu Balkana in z njim vzhodnih tradicij, kjer moško britje in nega nista nikoli izginila
iz ponudbe. Tako je zdaj v Sloveniji precej brivnic, večinoma v ameriškem slogu, s skoraj obveznimi retro
ali vintage elementi. Ozbičev salon v Postojni pa se od brivnic tega tipa razlikuje, ker je avtentičen.

Eden najbolj celovito ohranjenih obrtniških objektov izpred 2. svetovne vojne, brivsko-frizerski salon
Ozbič, prvič odprt leta 1924, je pod vodstvo Viktorja Ozbiča in nato sina Janka Ozbiča, deloval vse do
konca januarja 2015. V skoraj 90-letnem delovanju so salon le dvakrat zaprli in sicer leta 1948 zaradi
epidemije tifusa ter leta 2014 zaradi žleda. 

Salon ob glavni cesti, ki vodi skozi Postojno, je težko spregledati. Stavba in prostor sta večinoma
ohranili podobo in notranjo opremo iz časa med obema vojnama, ko je dejavnost doživljala svoj
vrhunec. In prav to vrednost se želi hraniti tudi naprej, saj gre za poseben ponos nad zgodbo, ki že
skoraj stoletje živi v teh prostorih.  Po celoviti in skrbno načrtovani obnovi edinstveni salon Ozbič znova
odpira svoja vrata obiskovalcem v želji središču Postojne vrniti živahen utrip in obogatiti turistično
privlačnost ter dokazati, da se lahko z revitalizacijo domačih obrti nadaljuje podjetniško tradicijo
prilagojeno potrebam sodobnega človeka.

Dodatno razlagalno gradivo



O PROJEKTU

Namen revitalizacije brivsko-frizerski salon Ozbič je obogatiti podjetniško, družabno in turistično
ponudbo v središču mesta ter ohraniti kulturno dediščino lokalnega prostora. Notranjščina salona
vsebuje opremo od leta 1924, pa vse do konca delovanja salona leta 2015 in je bila tekom projekta
obnovljena ter predstavljena skladno z muzeološkimi in konservatorskimi standardi. Prav tako je
prostor prilagojen opravljanju sodobnih brivskih storitev. Da bi salon zares zaživel, so bili v okviru
projekta oblikovani dokumenti, ki so osnova za njegovo nadaljnje delovanje: etnološka študija o salonu
Ozbič, promocijska brošura, poslovni načrt, marketinški načrt in CGP salona ter družabnega prostora.
Izvedene so bile tudi promocijske aktivnosti ter oblikovana inovativna brivsko-frizerska storitev. Projekt
je usmerjen tudi širše v promocijo obrti, zato je Notranjski muzej, ki bo z njim upravljal, pripravil
didaktični program in izvajal delavnice namenjene ranljivim in drugim skupinam na temo domačih in
umetnostnih obrti.

Celoten projekt, ki se je izvajal v obdobju med leti 2018 in 2021 in potekal v dveh fazah, v okviru katerih
se je uredila zunanjost objekta in notranjost ter vsebina prostorov, je vreden 212.705,22 eur (1. faza:
75.566,56 eur, 2. faza: 137.138,66 eur), izbran je bil na LASovih razpisih in sofinanciran s strani
Republike Slovenije, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Obe fazi projekta je uspešno pripravila in prijavila RRA Zeleni kras v sodelovanju s
projektno skupino.



FAZA 1
Projekt »Stare obrti za nove podjetniške priložnosti« (Etno podjetno) so sofinancirali Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Vključeval je obnovo zunanjščine, pripravo razstave o delovanju brivsko-frizerskega
salona Ozbič ter razvojni načrt salona. Vrednost projekta je bila 75.566,56 EUR, vodilni partner pa je
bila Občina Postojna.
 
FAZA 2
Projekt »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« (DUO) je sofinanciran s strani
Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje in
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Vrednost projekta za revitalizacijo salona Ozbič 137.138,66 eur. Vodilni partner
je LAS med Snežnikom in Nanosom s partnerji Občina Postojna, RRA Zeleni kras in Zavod Znanje, v
projekt so bili vključeni še LAS loškega Pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem. Rdeča nit
sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so
v preteklosti pomembno zaznamovale območje v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na
gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne: območje LAS
društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom – brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno
tradicijo v Postojni, območje LAS loškega pogorja – čevljarstvo, LAS Vipavska dolina – mlinarstvo in
pekarstvo in LAS s CILJem – z rudarstvom povezane obrti, predvsem izdelava rudarskih svetil ter
glinarstvo in izdelava posebni glinenih posod. Vsem navedenim obrtem je skupna potreba po oživitvi,
revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih
priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.



JANKO OZBIČ - NAVDIH STOLETNE STAVBE

Janko Ozbič, rojen leta 1926 v Postojni, se je z obrtjo seznanil že v otroških letih, ko je po pouku
pomagal očetu Viktorju v frizerskem salonu. 70 let je svoje delo, življenje, strast in predanost vsak dan
posvečal brivsko-frizerski dejavnosti. Med vojno je bil mobiliziran v italijansko vojsko, kasneje se je
priključil ameriškim enotam in v Franciji odprl frizerski salon. Kot ameriški vojak se je pričel ukvarjati s
fotografijo, delal je za slovensko edicijo časnika Stars and Stripes. Leta 1945, šest mesecev po koncu
vojne, se je takrat 19-letni Janko vrnil domov. Vladalo je vsesplošno pomanjkanje, delo je upadlo,
materiala za obratovanje ni bilo mogoče nabaviti in salon je zapustilo tudi deset delavcev, ki so jih imeli
zaposlene. Takrat je za stranke skrbel oče Viktor, Janko pa mu je pomagal. V obdobju do leta 1955 so
oblasti izvajale pritiske predvsem na obrtnike in kmete, katere je takratna oblast želela spraviti v
zadruge in državna podjetja, saj so zasebništvu hoteli narediti konec. Oče Viktor je Janku, ki je odtlej v
salonu deloval sam, prepustil salon leta 1972. V zadnjih letih se je največ strank, starejših gospodov, pri
Ozbiču ustavilo ob praznikih in na dan pokojnine. Še danes cenjen mojster, ki tudi v prenovljenem
salonu ostaja osrednji navdih, je vrata svojega salona na Ljubljanski ulici z identično podobo iz leta
1936, zaprl konec januarja 2015. 

Foto: Boštjan Martinjak

ROŽNATA HIŠA NA VOGALU

Mnogi Postojnčani se še danes spominjajo glamuroznih stolov, ki prišli v Postojno iz daljne Parme leta
1936 in so še vedno ohranjeni ter na uporabo v salonu. Lahko bi sicer že odšli v Južno Korejo, ampak g.
Janko je vedel, da nekatere stvari preprosto nimajo cene, še posebej zato, ker je salon večkrat gostil
tudi goste višjega ranga - od uradnikov do italijanskih državnih uslužbencev. V okviru projekta je sprva
nov videz dobila zunanja podoba salona - arhitekturno zanimiva hiša na vogalu. Novo pomlad je
dočakala junija 2019, ko se je iz vsem znane ''zelene hiše na vogalu'' spremenila v oko vpadljivo rožnato
preobleko. Barvna študija fasade, napisov in stavbnega pohištva, ki so jo izvedli odgovorni konzervatorji
v skladu s smernicami Zavoda za kulturno dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, je pokazala, da so
izvorne barve objekta rožnato-oranžnih odtenkov. Izgled sledi podobi po drugi svetovni vojni, ko so bili
napisi prvič izključno v slovenskem jeziku. S ciljem in željo po revitalizaciji salona tudi z brivsko-
frizerskimi podjetniškimi aktivnostmi, se je prav tako izvedla tudi obnova notranjosti. Ker prostor
predstavlja živi muzej in s tovrstno obnovo zagotavlja nadaljnje delovanje salona, je nekaj dragocenih
kosov Ozbičeve brivske opreme in pohištva restavriranih, nekaj rabljenih pa so darovali posamezniki.



O RAZSTAVI »V POSTOJNI IMA BRITJE DOLGO BRADO«

Razstava se osredotoča na uspešno obrtno zgodbo, predstavlja jo s podjetniškega vidika. To gre
razumeti v širšem kontekstu projekta, katerega namen je obuditi staro obrt in promovirati njen
podjetniški potencial. Pričevanje in dokumenti lastnika stare postojnske brivnice, ki v letošnjem letu
prenovljena znova odpira svoja vrata, Janka Ozbiča, so dragocen dokument časa in skoraj stoletnega
razvoja brivske obrti na našem območju. Posebno dragocen vidik dolgoletne obrtniške zgodbe je
podjetniško znanje, ki je družinsko brivnico ohranjalo pri življenju celi dve generaciji. Podjetniški vidik je
ključnega pomena za uspešno delovanje brivsko-frizerske dejavnosti, zato je tudi nosilna tema razstave,
ki je na ogled v stavbi salona. Iz življenjske zgodbe Janka Ozbiča so izluščeni temeljni podjetniški nauki,
ki naj bodo v navdih podjetnikom nove dobe. Tako brivskemu nasledniku v obnovljeni brivnici kot tudi
drugim obrtnikom, ki vračajo v prostor pozabljena ali že skoraj izgubljena znanja.  Ustvarjalci razstave
(dr. Ana Vrtovec Beno, Sonja Dolenc in Andrej Rijavec – avtorji razstave, Tina Poljšak – avtorica
pedagoškega dela razstave, Urška Škvorc – jezikovni pregled, Andreja Čepič – oblikovanje, Sonja Dolenc
s.p. in TV Kolut-Nestko d.o.o. – audio in video vsebine, Janko Ozbič – predmeti in dokumentarno
gradivo ter pomoč pri izvedbi razstave, Eda Belingar – pomoč pri izvedbi razstave in odgovorna
konservatorka, mag. Andrej Jazbec – odgovorni restavrator, Boštjan Martinjak - oblikovanje razstave na
prostem, Andreja Čepič - oblikovanje razstave v notranjosti salona, Marko Doles, dr. Vito Hazler -
zunanji sodelavci, mag. Tomaž Biščak – arhitektura, notranja oprema in nadzor, Lesnina MG oprema
d.o.o., CRMA restavratorstvo d.o.o., Uroš Obleščak s.p. – restavratorska dela in priprava predmetov,
Mizarstvo Abram Marko s.p. – mizarska dela, GPS Grad d.o.o. in Stanovanjska d.o.o. – gradbeno
obrtniška dela) so gradivo zanjo črpali iz etnološke študije Marka Dolesa, arhivske fotografije pa so iz
bogate zbirke Janka Ozbiča, ki je tudi sam fotograf. Razstava o delovanju postojnskega brivsko-
frizerskega salona Ozbič, ki je bila od septembra do decembra 2019 na velikih razstavnih panojih
postavljena na Titovem trgu v Postojni, je bila pripravljena v sklopu projekta Stare obrti za nove
podjetniške priložnosti - ETNO PODJETNO. Razstava »V Postojni ima britje dolgo brado« je bila za
potrebe postavitve v notranjosti brivsko-frizerskega salona Ozbič preoblikovana.



RRA Zeleni kras je skupaj s partnerji pripravila informativno brošuro o projektu Domače in umetnostne
obrti - dediščina in sodobnost. Namen projekta je raziskati, ohraniti in prenašati kulturno dediščino ter
njen potencial razvijati v smeri vključevanja v sodobno podjetništvo v širše družbeno življenje. V projekt
so poleg RRA Zeleni kras, LAS med Snežnikom in Nanosom, Občine Postojna, Zavoda Znanje vključeni
še LAS loškega pogorja, LAS Vipavska dolina ter LAS s CILJem. Vsak od partnerjev obravnava obrti, ki so
bile v preteklosti značilne za njegovo območje: v Postojni je to brivsko-frizerski salon Ozbič, v Vipavski
dolini mlinarstvo in pekarstvo, v Žireh čevljarstvo ter na Idrijsko-Cerkljanskem območju čipkarstvo in
obrti povezane z rudarstvom. Brošura je dostopna na: https://www.rra-zk.si/mma/brosura-duo-las-
med-sneznikom-in-nanosompdf/2020122107310334/?m=1608532263.

BROŠURA O PROJEKTU DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRT – DEDIŠČINA IN SODOBNOST

PEDAGOŠKI IN DRUŽINSKI PROGRAM V ROŽNATI HIŠI NA VOGALU

Z obiskom prenovljenega in delujočega salona ter ogledom razstave lahko obiskovalci spoznajo bogato
zgodbo dediščine salona in stoletja življenjskega sloga urejanja frizur, brk in brad. Za najbolj radovedne
obiskovalce pa se v prostorih izvaja tudi pester pedagoški program.

Kdo brije brivca?
Z vodenim ogledom po razstavi boste spoznali brivski salon družine Ozbič in poklic brivca. Ogledali si
boste predmete, ki jih brivec pri svojem delu uporablja ter se poučili o tem kakšne frizure so imele naše
prababice ter kakšne brke in brade so nosili naši pradedki. Videli boste obnovljeni prostor, kjer brije
brivec in mogoče tudi odkrili kdo brije njega.

Glavnikopolh: Kaj imata skupnega polh in glavnik?
Raziskovalni ogled razstave frizerskega salona, razstave Muzej krasa in delavnica 
Ogled stare brivnici vam bo pričaral nostalgičen priokus. Na vodstvu boste spoznali brivsko-frizersko
obrt skozi čute vonja, pogleda in otipa. Ogledali si boste tudi razstavo Muzej krasa, ki vabi na ogled vse
radovedne in vedoželjne raziskovalce krasa ter na razstavi poiskali žive fosile – polhe. Obiskovalci si na
delavnici izdelajo tudi svoj lesen glavnik. 

Časovni stroj in brivski laboratorij
Časovni stroj Vas bo popeljal skozi zgodovino obrti frizerstva in brivstva. Arheološki in antropološki
dokazi nam jasno govorijo, da so si ljudje, kolikor daleč nazaj nam seže človeški spomin, urejali svoje
lase in krasili svojo podobo. Lasje, brada in brki so neločljivo povezani s kulturo, zgodbami, mitologijo
ter tudi šegami in navadami. S pomočjo preprostih poskusov boste ugotovili katere trditve držijo in
katere ne.

Vse informacije in rezervacije obiska ter oglede izvaja Notranjski muzej Postojna
(info@notranjski-muzej.si, 05 72 11 090). 

https://www.rra-zk.si/mma/brosura-duo-las-med-sneznikom-in-nanosompdf/2020122107310334/?m=1608532263
https://www.rra-zk.si/mma/brosura-duo-las-med-sneznikom-in-nanosompdf/2020122107310334/?m=1608532263
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