DANAŠNJA
PODOBA
PRETEKLOSTI

Sedanja podoba stavbe
na Ljubljanski cesti 24 v Postojni.

Brivski lokal Ozbič je eden od najbolj celovito ohranjenih
obrtniških lokalov na Slovenskem iz obdobja pred
2. svetovno vojno. Želja po njegovi ohranitvi je v Postojni
zorela vrsto let. Skladno z upoštevanjem ohranjene notranje
opreme brivnice in opreme drugih prostorov, je bilo mogoče
načrtovati in izvesti obnovo hiše tako, da ima dediščinski pridih
in je obenem dovolj sodobna tako za ohranjanje obrtniške
dejavnosti kot tudi za izvajanje drugih dogodkov.
Obnovljena zunanjščina salona izkazuje prepoznavno zasnovo
pročelja, ki se z izjemo barvnih odtenkov v desetletjih ni
bistveno spreminjala. Ohranjeno je značilno stavbno pohištvo
in poustvarjeni napisi, ki so dejavnost salona prvič v njegovi
zgodovini označili izključno v slovenskem jeziku.

Kovinske črke, ki so krasile pročelje
od 60. let 20. st. do nedavne obnove.

Pod italijansko oblastjo je bil salon označen z italijanskimi napisi.
Družina Ozbič in njihov dobavitelj frizerskega materiala,
ob veliki prenovi salona leta 1936.

V notranjščini brivskega salona se predstavlja večino ohranjene
opreme, ki je bila v salon nameščena postopoma - ob odprtju
leta 1924, v času temeljite prenove leta 1936 in nato vse
do sredine 60. let 20. stoletja, ko se v lokalu pojavijo prvi
avtomatski pralni stroji. Obnovljena notranja oprema brivskega
lokala bo v bodoče v veliki meri opravljala svojo osnovno
funkcijo, kot celota pa bo prikazovala razvojne stopnje salona,
pogojene s splošnim tehnološkim napredkom.
Prvotni napis iz leta 1924, umeščen
nad vhodnimi vrati v brivski salon.

Po vojni so italijanske napise zamenjali slovenski.
Identične lahko beremo danes na obnovljeni fasadi.

V POSTOJNI IMA

Brivski in frizerski salon Ozbič v Postojni je v rokah Viktorja Ozbiča,
nato pa sina Janka Ozbiča deloval nepretrgoma od leta 1924 do 2015.
Salon na današnji Ljubljanski cesti 24 je v veliki meri ohranil podobo
in notranjo opremo iz časa med obema vojnama, ko je dejavnost
doživljala svoj vrhunec. S celovito obnovo bo salon Ozbič
kmalu znova odprl svoja vrata in sprejel bradate mladeniče,
ki po golobradih desetletjih potrebujejo roko veščega brivca.

DOLGO BRADO

Razstava o delovanju postojnskega brivsko-frizerskega salona Ozbič je pripravljena
v sklopu projekta ETNO PODJETNO, Stare obrti za nove podjetniške priložnosti.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Naročnik: Zavod Znanje Postojna, javni zavod Pripravljalec: Pisarna, Sonja Dolenc s.p.
Avtorji: Sonja Dolenc, Andrej Rijavec Oblikovanje: Boštjan Martinjak
Fotografije: last Janka Ozbiča, Boštjan Martinjak, Sonja Dolenc, Andrej Rijavec
Viri: Etnološka raziskava o brivsko-frizerskem salonu Ozbič, delovno gradivo (Marko Doles, 2019); Zgodbe iz vogalne hiše (Studio Proteus, 2016);
Obnova hiše na Ljubljanski cesti 24 v Postojni, smernice za obnovo (Vito Hazler in projektna skupina, 2017).

OD OBRTI NE OBOGATIŠ,
LAHKO PA DOBRO ŽIVIŠ
Za časa Italije stane britje v salonu 1 liro, striženje od 2 do 2,5 lire, trajna pričeska pa 17 lir.
Lira je takrat vredna nekaj več kot današnji evro. Delavec v salonu Ozbič zasluži 100 lir na
teden, delavec težak nekaj manj kot 90 lir na teden. V salonu je v najboljših časih zaposlenih
10 delavcev, od tega 3 do 4 vajenci. Glavnina strank salona so bili priseljeni italijanski
državni uslužbenci - uradniki, železničarji, policisti, karabinjerji in vojaki.

Postojnski obrtniki, ok. 1924.
Med njimi brivci Viktor Ozbič (skrajno levo),
njegov brat Adolf Ozbič (skrajno desno)
in Rafael Milavec (spredaj, tretji z desne).
Fotografirano za Ditrichovo hišo v Postojni.

MESTO NA MEJI,
MESTO PRILOŽNOSTI

Janko Ozbič v svojem salonu leta 2016.

ZLATA PRAVILA
USPEŠNEGA
OBRTNIKA

Viktor Ozbič kot vajenec
pri mojstru Tichyju.
Slikano v Tichyjevem,
kasneje Milavčevem
salonu v Postojni.

Po prvi svetovni vojni postane Postojna obmejno mesto Kraljevine Italije,
ki ga poleg fašistične represije in intenzivne vojaške navzočnosti
(militarizacije) zaznamujejo tudi številne državne naložbe in pospešen
gospodarski razvoj. To je razgibano obdobje, ko v Postojni obrt cveti,
zato deluje kar pet brivskih salonov.
Salon Viktorja Ozbiča v letu odprtja, 1924.
Viktor Ozbič striže v sredini.

Družina Ozbič
na letovanju
v Crikvenici, 1936.
Starša Viktor
in Frančiška.

“ Standard je bil takrat v Postojni
trikrat višji kot v Jugoslaviji, celo višji
kot dol po Italiji. V Postojni so bile investicije,
Italijani so se hoteli pokazati! ”
Janko Ozbič

“ V Trstu je bil profesor,
ki je učil obrtnike. Ko je nekdo
pripeljal otroka, da bi se učil
za frizerjaje rekel, da je to
»mestiere della miseria«
- poklic revnih.”
Janko Ozbič

Janko Ozbič
na fotografiranju
v fotoateljeju Jakoba Zirmanna
v Postojni, zač. 30. let 20. st.
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Notranjščina brivskega salona
je hvaležen fotografski motiv.
Na prvi fotografiji neznani obiskovalec
ob priljubljenem otroškem stolu s konjičkom,
na drugi podoba salona leta 1949 z
dodanimi ženskimi sušilnimi kapami.
Fotografiji je posnel Janko Ozbič.

Obvladaj svojo obrt.
Drži se etike.
Izogibaj se pitju in drugim odvisnostim.
Oblečen bodi dostojno.
Poskrbi za dobro opremljen in urejen lokal.
Do strank bodi spoštljiv.
Izogibaj se političnim temam.
Vedno delaj z dobičkom,
pomagaj si z dopolnilnimi dejavnostmi.
Brez stalne prisotnosti gospodarja se posel ne izide.
Za nadaljevanje družinske obrti se mora
naslednik vanjo roditi in z njo rasti.

“ Ne smeš biti pijanec.”
Janko Ozbič

SALON VIKTORJA
OZBIČA SKOZI ČAS
1903

Rojstvo Viktorja Ozbiča
v Velikem Otoku

1917

Vajeništvo v brivskem salonu Tichy
v Postojni, ki se zaključi leta 1921

1924

Poroka s Frančiško Gnezda,
najem salona na Ljubljanski cesti 24
in pričetek dejavnosti

1926

Rojstvo prvega sina,
Janka Ozbiča

1931

Rojstvo drugega sina,
Viktorja Ozbiča

1932

Nakup stavbe salona in vselitev družine.
Najem ženskega salona na drugi strani
ceste, v njem dela tudi Frančiška Ozbič.

1936

Celovita prenova moškega salona,
dodatno ureditev ženskega salona
v isti stavbi. Vanj se preseli dejavnost
iz najetega lokala onstran ceste.
Nadgraditev ponudbe s pedikersko
in manikersko dejavnostjo.

1939

Vpoklic Viktorja Ozbiča na večmesečne
orožne vaje, trinajstletni Janko se prvič
preizkusi v administraciji salona.

1942

Aretacija in konfinacija Viktorja Ozbiča,
Janko opravlja vsa dela v salonu:
striže, brije in vodi administracijo.

1943

Februarja je Janko odveden na prisilno
služenje vojske na Sardinijo.
Po kapitulaciji Italije se Viktor vrne v
Postojno, kjer nadaljuje z delom ob
pomoči žene in mlajšega sina.
Jankova četa medtem postane del
ameriške vojske. Pri njej služi kot brivec
in fotograf, pot ga vodi prek Korzike
v Marseille.

1945

Novembra se Janko vrne v Postojno,
kjer takoj nadaljuje z delom v salonu.

1948

Salon zaradi epidemije tifusa
za dva tedna zapre vrata

1972

Viktor Ozbič se upokoji

1986

Janko Ozbič se uradno upokoji,
vendar še vedno dela v salonu
po nekaj ur na dan

1991

Viktor Ozbič premine

2014

Salon zaradi hudega žleda
drugič v svoji zgodovini
za nekaj dni zapre vrata

2015

Konec januarja Janko zaradi nove
davčne zakonodaje preneha
z dejavnostjo in zapre salon

2017

Občina Postojna najame stavbo

2018

Uspeh projektov za obnovo in oživitev
salona na razpisih za evropska sredstva

2019

Obnovljena je zunanjščina stavbe,
pričetek obnove notranjščine salona

2020

Projekcija: odprtje obnovljenega
brivsko-frizerskega salona

Stranka salona in zaposleni
pred vhodom v moški salon,
začetek 30. let 20. st.
Z leve: Viktor Ozbič,
ženin brat Anton Gnezda,
italijanski financar,
pomočnik Ciril.

Družina Ozbič pred svojim
novourejenim ženskim
Pred vhodom v moški salon
okrog leta 1970. Z leve:
pomočnica iz Ajdovščine,
Viktor Ozbič,
pomočnik Polde Česnik,
Frančiška Ozbič,
pomočnica Adela Pantelić.

Pred vhodom v moški salon konec 30. let 20. st.
Frizerka Ančka Likon (sestra Frančiške Ozbič)
in pomočnik Viktor iz Zagona.

Pred vhodom v
moški salon,
druga polovica
40. let 20. st.
Frizerka Ema Kovšca
iz Ajdovščine in
mlajši sin Viktorja
Ozbiča Viktor.

salonom leta 1936.

Najet ženski salon preko ceste,sredi
30. let 20. st.
Na vhodu frizerka Angela (Elka) Dolenc
(sestra Frančiške Ozbič).

Viktor Ozbič
na sosedovem,
Srebotnjakovem
vrtu, ok. 1940.

