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Glasilo občine Loška dolina

Most pri Renkočih
Most, ki nosi letnico 1808 ima že od začetka tri kamnite oboke, zgornji del pa je bil v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja obnovljen in spremenjen za nove vozne potrebe. Povezuje desni breg
Markovca z nekdanjim mlinom in žago pri Renkočih ter naprej z gradičem Koča vas.
(iz zgodovine mostu več na str. 43)

Foto: Edvard Šega - Edo iz Žage

ZIMSKI VZPON
NA GORNJE POLJANE
(zapis na str. 23)
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Naj nas vsebina povezuje tudi letos
Dobrodošli v sedemnajstem letu izhajanja Obrha. Tako kot preteklo leto bodo tudi
letos naslovnice namenjene mostovom Loške doline, ki povezujejo levi in desni breg
Obrha, po katerem ima ime naše občinsko glasilo.
Notranja vsebina je kot vedno namenjena temam in informacijam, ki zaznamujejo
trenutno obdobje. Želim si, da bi bilo v njem predvsem veliko pozitivnih in
vzpodbudnih zapisov, ki nas bodo povezovali, kot povezujejo mostovi oba bregova.
Hvala vsem, ki se trudite, da je tako.
Tudi za to številko je na naslov uredništva poleg naročenih in dogovorjenih vsebin,
prispelo izredno veliko gradiva, zapisov in fotografij. Z namenom, da bo kar največ
člankov objavljenih, je bilo potrebno glede na razpoložljiv prostor omejiti število in
tudi velikost fotografij. Poleg tega mora nekaj tem počakati na naslednjo številko.
Hvala vsem za razumevanje.
Strani te številke so zapolnjene z nekaterimi dogajanji med božičem in veliko nočjo,
to je čas med izidom zadnjega lanskega in prvega letošnjega Obrha. Skoraj na četrtini
straneh lahko beremo o kulturi in z njo povezanih dogodkih, ustvarjanju, spominih,
razmišljanju. Pozna se, da smo v tem času imeli kulturni praznik ...
Po ostalih straneh sodeč so bili zelo aktivni tudi trije zavodi, ki delujejo v Loški dolini
in Babnem Polju. Nič manj ne zaostajajo tudi aktivnosti v mnogih društvih, od katerih
jih je nekaj predstavilo svoje preteklo delovanje.
K soustvarjanju Obrha ste poleg zavodov in društev še naprej vabljeni tudi predstavniki
ustanov, vaške skupnosti, posamezniki, ustvarjalci na različnih področjih življenja in dela.
Naj vas pri pisanju vodi predvsem misel, ki povezuje.
Do naslednje številke vas lepo pozdravljam in vam v imenu uredniškega odbora želim
vesele velikonočne praznike.
Borut Kraševec
urednik

Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah
posameznih prispevkov ni nujno tudi stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 5. maj 2016
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Vera
Jasna Lekan, Pavla Lavrič, Živana Meljo, Miha Razdrih, Marija Sterle, Simona Truden, Mario Žnidaršič • Odgovorni
urednik: Borut Kraševec • Naslov uredništva: Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. •
E-naslov: obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • naslovnica: Most pri Renkočih, •
Tekst in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Načrti za leto 2016

O

bčinski svet Občine Loška dolina je
4. februarja sprejel Proračun Občine Loška dolina za leto 2016. Poleg vseh
zakonsko določenih obveznosti občine,
ki so finančno podrobneje opredeljene in
opisane v proračunu, bi se rad podrobneje dotaknil le nekaterih nalog in projektov,
ki pa so podrobneje opisani in ovrednoteni
v Načrtu razvojnih programov za obdobje
2016–2019.
Finančno največji poudarek je na nadaljevanju izgradnje kanalizacijskega sistema ter
zamenjavi vodovodnega omrežja. Planirana investicija je načrtovana tako, da se večina primarnega vodovodnega omrežja polaga skupaj s kanalizacijo povsod tam, kjer
je to možno. S tem poskušamo zmanjševati
stroške, ki bi sicer bili potrebni, če bi se
vsak vod izvajal ločeno. Poleg naštetega pa
smo tudi v dogovorih z enim od slovenskih
telekomunikacijskih operaterjev, da v času
izvajanja naše investicije vzporedno izvede
položitev cevi za optično omrežje. Želim si,
da bi se načrti v celoti uresničili in da bi v
občini še pet naselji priključili na optično
omrežje. Ker pa neko vrsto omrežja predstavljajo tudi ceste, ki prav tako povezujejo,
načrtujemo v letošnjem letu pričeti s pridobivanjem projektne dokumentacije za cesto
in parkirišča za osnovno šolo ter za ureditev obeh priključkov, tako pred šolo kot na
novi povezovalni cesti proti Markovcu. S
tem želimo izboljšati prometno varnost na
območju šole ter urejati tudi mirujoči promet, ki je na navedenem odseku problematičen. Idejna zasnova za cesto in parkirišča
je že bila izvedena, vendar pa je za prostor,
v katerega posegamo, potrebno izdelati še
podrobni prostorski načrt ter pridobiti soglasja pristojnih državnih služb. V kolikor
bomo prejeli vsa pozitivna soglasja na posredovan podrobni prostorski načrt, pridobivamo tudi dodatne razpoložljive površine, ki bodo dolgoročno namenjene športu
in šolskim dejavnostim.
V letu 2016 imamo namen kandidirati tudi
za evropska sredstva, in sicer za dva projekta. Prvi projekt, ki ga želimo nadaljevati, je
projekt Medgen borza oziroma medgeneracijski center. Za ta projekt smo že v dogovorih s partnerji iz Republike Hrvaške
in Slovenije in upamo na pridobitev cca.
450.000 eurov evropskih sredstev. Skupno
naj bi v projektu sodelovalo pet partnerjev,
želimo pa, da bi bila Občina Loška dolina
vodilni partner. Drugi projekt, za katerega
upamo, da bo deležen sofinanciranja iz EU
sredstev, pa je izvedba agromelioracije na

Dela na Babni Polici (Foto: Borut Kraševec)
komasacijskem območju Nadlesk–Podcerkev. S pridobljenimi sredstvi bi na celotnem
območju komasacije, ki je bila zaključena v
letu 2015, uredili potrebno prometno infrastrukturo. Ocenjujemo, da bi za ta ukrep
lahko pridobili približno 200,000 eurov
evropskih sredstev.
Iz lastnih sredstev pa nameravamo v letošnjem letu tudi sofinancirati nabavo reševalnega vozila, sofinancirati izdelavo nadgradnje gasilskega vozila, dokončati ureditev
krožišča ter zaključiti obnovo stanovanjskega objekta Pot na Ulako ter v stanovanjski
fond pridobiti pet obnovljenih stanovanj.
Poleg naštetega pa menim, da je potrebno
še posebej izpostaviti načrtovano obnovo
vodovodnega sistema Gradišče–Smelijevo
naselje. Projekt, ki mu namenjamo 166.000
eurov, ter zaključiti že pričeto investicijo novogradnje vodovodnega omrežja do Babnega Polja, ki pa je vredna dobrih 500.000 eurov. Z obema investicijama želimo občanom
omogočiti boljšo in kvalitetnejšo oskrbo s
pitno vodo. Zavedanje, kako pomembno je
imeti kvalitetno pitno vodo, ki je dostopna
vsem občanom, je v občini močno prisotno
od leta 2010, ko je bil občinski vodni vir
kontaminiran. Kaj pomeni motena oskrba z
vodo, smo lahko vsi občutili tudi prve dni
žledoloma v letu 2014. In prav zato se vsa-

ko leto iz proračuna namenjajo sredstva za
posodabljanje in novogradnje vodovodnega
sistema ter njegovo vzdrževanje.
Želim si, da bi nam v letošnjem letu uspelo
realizirati vse zastavljene načrte in doseči
vse cilje v naše skupno zadovoljstvo ter za
razvoj naše občine. 

Andreja Porok

Na kratko iz
občinskega sveta
8. in 9. redna seja
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Borut Kraševec

Povabilo na Občino

Dan odprtih vrat Občine Loška dolina

Župan Janez Komidar je občanom, ki so se odzvali na vabilo predstavil kaj vse je bilo
potrebno narediti za izvedbo povezovalne ceste Stari trg-Markovec (Foto: Borut Kraševec)

N

a Občini Loška dolina so se pridružili
skupni že peti zaporedni akciji slovenskih občin in Skupnosti občin Slovenije »Odprta vrata«ter 17. februarja za svoje občane
pripravili dan odprtih vrat z namenom, da
jim približajo delo in potek določenih projektov. Janez Komidar, župan občine, je občanom, ki so se odzvali na vabilo, predstavil
potek dela v lanskem letu uspešno zgrajene
povezovalno obvozne ceste Stari trg–Markovec, odgovoril pa je tudi na nekaj vprašanj.
Župan se je odločil, da bo občanom predstavil, kako je potekal celoten projekt, katerega

rezultat je povezovalna cesta med Starim trgom in Markovcem, ki je bila uradno odprta
za občinski praznik, 19. oktobra 2015. Na
občini so se izvedbe projekta lotili sami, saj,
kot je dejal župan, na obljube države in njena sredstva niso mogli več čakati. Za celotno
investicijo skupaj z nakupom večine zemljišč
in ureditvijo javne razsvetljave so namenili
znesek v višini 907.000,00 €, ki so ga v celoti plačali iz občinskega proračuna. Če bi
se dela lotila Direkcija za ceste RS bi bil isti
projekt vendar brez zemljišč in razsvetljave
kar 1.35 milijona evrov. Komidar je poudaril, da se za realizacijo tega projekta skrivajo

V

času od izida zadnje številke glasila Obrh se je občinski svet
Občine Loška dolina sestal dvakrat. Osma redna seja je potekala 23. 12. 2015, 9. redna seja pa je bila 4. 2. 2016.
Na sejah sta potekali prva in druga obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Loška dolina in Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2016 ter bila skupaj z nekaterimi
amandmaji tudi oba sprejeta.
Poleg omenjenih dveh odlokov je na 8. redni seji potekala še
obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina št. 2. Občinski
svet je sprejel Sklep o potrditvi cen pogrebnih in pokopaliških
storitev. Pogrebno in pokopališko dejavnost v naši občini od 1. 1.
2016 dalje izvaja JP Komunala Cerknica d.o.o. V nadaljevanju je
bil sprejet sklep o poračunu omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo za leto 2014. Svetnice in svetniki so potrdili

dolgotrajni postopki nakupa zemljišč, ki so
se začeli že pred več leti, ter pridobivanje dokumentacije in dovoljenj, za kar gre, kot je
dejal, zahvala tudi zaposlenim na Občini. Za
dokončen zaključek mora Občina odkupiti
še nekaj zemljišč ter urediti otok krožišča.
Zgrajeno cesto, ki je občinska, bi radi prekategorizirali v državno, seveda pa morajo z
ministrstvom za promet doseči sporazum za
zamenjavo z državno cesto v Bračičevi ulici,
ki jo je izgradnja obvozne ceste razbremenila tovornega in v veliki meri tudi osebnega
prometa. Župan je obiskovalce seznanil tudi
z načrtom nadaljnje ureditve prometa v Starem trgu pri Ložu pri osnovni šoli in vrtcu.
Območje med šolo in zdravstveno postajo je
zelo prometno in bi ga z izgradnjo ceste, ki
naj bi potekala za šolo mimo igrišč do obvozne ceste Stari trg–Markovec, razbremenili
in poskrbeli za večjo varnost. V letošnjem
letu bodo na Občini pričeli s pridobivanjem
projektne dokumentacije, termin začetka
gradnje pa še ni znan, saj, kot je dejal župan,
se bodo najprej lotili načrtovane ureditve
kanalizacije v Pudobu in drugih krajih jugovzhodnega dela občine. Potekajo tudi dogovori o možnostih priključitve kanalizacije v
Babnem Polju na čistilno napravo čez mejo
v sosednji Hrvaški. Po uradnem zaključku
predstavitve so obiskovalci v sproščenem
klepetu načeli še nekaj drugih tem, povezanih z napeljavo optičnega kabla na določena
območja občine, vprašanje lastništva Pristav
v kompleksu gradu Snežnik in tudi reševanja
problematike prisotnosti medveda. 

cene programov predšolske vzgoje, sprejeli sklep o opredelitvi javnega interesa glede izgradnje transformatorske postaje TP Markovec Pivka ter soglašali z uskladitvijo zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim za objekt na naslovu Cesta Notranjskega odreda 44.
Imenovani so bili predstavniki v Svet šole in v Svet Območne izpostave JSKD, imenovan je bil sodnik porotnik ter člani Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predsednik Nadzornega
odbora Občine Loška dolina je predstavil poročila o opravljenih
nadzorih, in sicer nad črpališči, ureditvijo gozdne poti Škrilje –
Šmarata in nad poslovanjem Medobčinskega inšpektorata.
Na 9. redni seji pa je občinski svet obravnaval še Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Loška dolina za obdobje 2016–2020. Potrjena sta bila Letna programa športa in ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2016. Na
koncu je občinski svet sprejel Letno poročilo o izvedenih ukrepih
iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih
učinkih v letu 2015 in plan dela za leto 2016. 
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Sonja Butina iz Podcerkve se že desetletje ukvarja z izdelavo oblačil iz rut in šalov. Lani poleti se ji je porodila ideja, da te svoje kreacije pokaže
tudi ostalim. Decembra je zato v starotrški knjižnici pripravila razstavo, ki ji je dala naslov STARE RUTE IN ŠALI ali kako predelamo zaklad iz
preteklosti.Osnovna ideja za razstavljene izdelke je bila ta, kako vdihniti novo življenje tako imenovanim modnim dodatkom.
O svojem ustvarjanju je za Obrh napisala:

Sonja Butina, Podcerkev

Zgodba iz starih rut in šalov
Razstava

Konec januarja sem podrla v starotrški knjižnici skoraj dva meseca postavljeno razstavo
izdelkov iz starih rut in šalov. Odziva obiskovalcev tako rekoč ni bilo, ampak na otvoritvi
9. decembra smo se imeli s prijatelji zelo lepo
ob dobri glasbi in v sproščenem vzdušju.
Resnično sem uživala, ko sem te izdelke
ustvarjala, čeprav se mi je delo večkrat zaustavilo. Motiv, da jih tudi pokažem, se mi
je porodil šele lani poleti, ko sem spet razvlekla ostanke blaga, čipk, rut in šalov. S tem
se pravzaprav bolj intenzivno ukvarjam zadnjih 10 let, večino oblačil tudi nosim(o).

Ideja, motiv

Osnovna ideja za razstavljene izdelke je bila
ta: kako vdihniti novo življenje povsem običajnim modnim dodatkom. V taki vlogi so
navadno relativno malo časa, kar je odvisno
od potrebe, še bolj pa od trenutnih trendov,
dostopnosti in kvalitete materialov.Veseli
me, da se v zadnjih letih množično nosijo
šali, navadno enobarvni in spleteni iz debele, bolj ali manj volnene nitke ter z vzorci kit,
luknjic in celo cofkov. Tudi večbarvni izdelek je že po pravilu ročno delo. Posebej me
veseli, da so se takega dela oprijeli tudi naši
fantje in ne le pastirji v daljnih gorah.

Na žalost je pri nas, zlasti v letih po osamosvojitvi, obveljala kapitalistična miselnost.
Zato skoraj nimamo več niti oddelkov na srednjih šolah, znanje cele vrste drobnih obrti pa
se od prejšnjih generacij niti ne utegne prenašati. Tudi smisel za lepo, uporabno in skladno se izgublja, tradicionalni postopki pa se
ukinjajo. Spretnost oz. znanje tkanja, pletenja,
kvačkanja, vezenja in šivanja ni le hobi. Da pa
nastane uporaben in za povrh lep izdelek je
treba le malo poguma in nič izgovorov. Prepričana sem, da ima skoraj vsak privzgojenih
vsaj nekaj osnov, če že ne za ustvarjanje, pa
vsaj za občudovanje ročnih del.
Šivam že skoraj 50 let, sem samouk, ki sem
se učila na napakah in povsem tehničnih težavah. Obvladati šivalni stroj, razbrati kroje,
izbrati in pripraviti blago ter ustrezno pozamterijo je bil vedno poseben izziv. Imela
sem srečo, da sem odraščala v obdobju, ko je
bilo v naši državi nešteto vrhunskih tekstilnih, usnjarskih in pletilskih podjetij in je bilo
moč dobiti izredno kvalitetno blago. Takrat
so še delovale šiviljske in krojaške delavnice,
saj konfekcije ni bilo v izobilju, tudi čez mejo
nismo mogli pogosto.Zdaj komaj še najdeš
popravljalnico oblačil, saj je trg preplavljen
s poceni cunjami, narejenimi s suženjskim
delom (otrok) tam na vzhodu.

Pa ravno od tam izhaja bogata tradicija izdelovanja svile, ročnega tkanja in tisočletnih
vzorcev. Kašmirski vzorec in pašmina (fina
volnena tkanina azijskih gorskih koz, včasih
dodano 30 % svile) me od nekdaj magično
privlači. Zato ga poskušam v izdelku ohraniti ali vzorec stiliziranih listov, vitic in cvetlic še poudariti.Če le morem, skušam kar
najbolje izrabiti dani kos blaga, ali uloviti
vzorec. In še vedno me zanese, da kupim kakšno kvalitetno blago, kateremu ni primešan
elastan ali viskoza. Prisegam na naravne materiale, ki so prijetni za nošenje in za katere
veš, kako se bodo obnašali po pranju in likanju. Tudi izdelki iz starih rut in šalov so iz
takih materialov. Težava pri njih pa je omejenost po velikosti in kvaliteti, večina jih je
(bilo) poškodovanih zaradi pranja in likanja,
popackanih, zguljenih, raztrganih inprecvikanih, zlasti na robovih. Če jih nisem imela
s čim drugim kombinirati, so pač nastale le
okrasne blazine, primerne za darilo.

Stare rute in šali kot
oblačilna tradicija

Naglavna ruta je bila še pred petdesetimi leti
obvezen del ženske garderobe, saj je ščitila
pred mrazom in vročino, dopolnjevala in
krasila videz oblačila ter poudarjala priložnost, ob kateri se je nosila … rute: svetle-bele, rumenkaste, rdeče-bele, modro-bele,
rjavo-bele, ali črno-bele s pikami, drobnimi
cvetličnimi ali »turškimi« (paisley) vzorci
ali čisto črne ob žalovanju, narejene pa iz
bombažnega kambrika za poletno delo na
polju ali v hiši, svilene ali iz mešanice svile
in volne za k maši ali za druge »nedeljske«
priložnosti …
Pozneje se pojavi kot surovina tudi viskoza,
pogosto zelo pisano potiskana – to je bilo obdobje »tržaških« rut v 60-tih letih prejšnjega
stoletja, ki so kmalu postale samo ovratne
rute pod plaščem, saj so zaradi gladkega blaga zelo drsele z glave. Malo preden so se rute
začele opuščati, še pred modo viskoznih rut,
so bile nekaj časa priljubljene tudi prosojne
rute iz najlona. Povzeto iz: Milena Ožbolt,
Oblačilna tradicija Loške doline in Babnega
Polja, 2013; str. 24-25

Sonja Butina na razstavi svojih kreacij (Foto: Mario Žnidaršič)

Z Mileno sva ocenili približno starost posameznih rut, iz katerih sem naredila oblačila.
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Rute so ženske kupovale v prejšnjih časih na
semnjih ali od potujočih kramarjev, kasneje
pa kar v trgovini z vsemi mogočimi gospodinjskimi potrebščinami, ki ji še zdaj rečemo
»železnina«. Nova pošiljka rut je vsakič zelo
hitro pošla. Najpogostejši material je bil bombažni kambrik (delavniške), za »ta boljše« pa
so veljale »židane«, torej svilene oz. s svilnatim leskom, ki so pogosto imele »turške« (kašmirske) vzorce v obliki vitic, listkov ali kravatnih (geometrijskih) vzorcev. Po letu 1967
za v cerkev rute niso bile več obvezne niti za
poročene ženske, dekletom je bilo menda že
prej dovoljeno biti razoglave.
Kar se materialov, vzorcev in barv tiče, je
enako veljalo tudi za moške »zakmašne« šale,
ki so se nosili pod plaščem. Ob nedeljah so
se tudi moški napravili zelo elegantno za na
sprehod po maši ali do gostilne na nedeljsko
družinsko kosilo. Lep, barvno usklajen in natančno prekrižan šal je bil obvezen, prosto viseči šali, navadno beli (z resicami ali brez) so
bili značilni za mlajše, radožive moške.

Za spodbudo

Večino rut sem podedovala od svoje stare
mame, žal pa se niso ohranile manjše, navadno zelo pisane in tanjše bombažne rute, ki
jih je nosila ob delu. Za v štalo ali za na njivo
jih je zavezala »na marinko«. Zaradi pogoste
rabe so bile preprane, obledele in raztrgane, zlasti na vogalih. Od prijateljice sem po
smrti njene mame dobila 12 več ali manj dobro ohranjenih rut z lepimi in nenavadnimi
vzorci. Moja mama je nosila rute okoli vratu,
večinoma so bile sintetične in enobarvne. Ko

Foto: Mario Žnidaršič

Najstarejša je svetleče drap v damaščanskem
tkanju (brezrokavnik), ki bi utegnila izvirati še izpred II. vojne. Naslednja je črna žalna
(bluzica), verjetno iz 40-tih let. Obe ruti sta bili
precej poškodovani, nekaj morda zaradi rabe,
nekaj zaradi dolgoletne neustrezne hrambe.

marec, 2016

se je v Ljubljani odprla prva »indijska« trgovina, sem si tudi sama kupila veliko potiskano skoraj prosojno svileno ruto za okrog
vratu. S svilenimi in bombažnimi šali me je
založila prijateljica, ki jih je pobarvala in potiskala. Po izvoru najmlajši pa so široki šali
iz bazarjev na Kosu in Istanbulu, namensko
kupljeni za to, da sem si iz njih naredila tunike. Imam še nekaj zaloge in nedokončanih
oblačil, a že dobivam nove stare primerke.
Vsi razstavljeni izdelki so narejeni iz relativno majhnega kosa blaga, zato je bilo treba
kombinirati. Kaj bo iz posamezne rute ali
šala nastalo je bilo največkrat pogojeno tudi
s tem, koliko so bile poškodovane in kako je
bil rob v osnovni barvi še uporaben. Pravi
izziv, vam povem!
Moj osnovni namen je bil pravzaprav spod-

buditi ljudi k temu, da se po eni strani ohranja izročilo, po drugi pa, da spodbujam k
ustvarjalnosti. Prav tako sem prepričana, da
je pri vsaki hiši veliko šalov in rut, ki se valjajo po predalih in policah, pa jih iz kakšnega
razloga ne želimo več nositi, a jih nekako ne
moremo zavreči.Pripravila sem torej le nekaj
namigov, kaj in kako se da narediti iz tako
majhnega kosa blaga. Nemara bi bil lahko
eden od nasledkov te razstave tudi ideja, da
se ti in podobni predmeti oblačilne tradicije sistematično zbirajo ali vsaj ohranjajo ne
glede na izvorno starost. Sem sodijo tudi
čipke, vezenine in pletenine, skratka vse s
čimer s(m)o krasili sebe in svoj dom.
Ja, a vidite, tudi dobro zgodbo se da narediti
iz starih rut in šalov … 

Mario Žnidaršič

Pri gradu Snežnik prižgali luči
Na lanski predbožični dan so simbolično prižgali luči v parku gradu
Snežnik. Izvajalec del zunanje razsvetljave pred gradom in pristavami
je bilo podjetje Elektrovod inštalacije iz Ljubljane. Naloge, ki jim jih
je zaupalo Ministrstvo za kulturo, so sprejeli in z veseljem opravili, je
povedal direktor Miro Miloševič.
Osvetlitev in vnos novih elementov je bilo potrebno opraviti s posebnim
posluhom za grajsko okolje. Projektanti in predstavnica Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije so našli način, da obogatijo ta
prostor ter ga s temi novimi elementi ne onesnažijo. Tudi pri izbiri svetilk
so bili pozorni, da so varčne in da dodatno ne škodujejo okolju.
Mogoče bodo te luči prinesle več svetlobe v to okolje in pregnale mračne
sile, ki se nabirajo okrog Kozarišč in bližnjih objektov. 

č
foto: Mario Žnidarši
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Mario Žnidaršič

Božično-novoletni sejem

D

ogajanje na tradicionalnem božično-novoletnem sejmu,
ki ga je 19. decembra na tržnem prostoru v Starem trgu
pri Ložu organiziral Javni zavod Snežnik, je privabil številne
obiskovalce. S svojo ponudbo so sodelovali: Čebelarstvo
Kandare, Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška
dolina, Ekološka kmetija Knap, Ekološka kmetija Palčič,
Kmetija Bajer, Kmetija Ileršič, Kmetija Mihelčič, Kmetija
T'dolenj, Mesnine Srečko Štupar,
Turizem Jure, akad. slik. Karmen
Bajec, zeliščar Milan Zemljič,
rezbar Jože Šparemblek, Zdrava
celica, Skavti, TCR Inpro, OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg, PGD Iga
vas, Javni zavod Snežnik in drugi.
Obiskovalce so zabavali člani
cirkusa SOLUNA. Dišalo je po
svežem pecivu, čaju in kuhanem
vinu, na obisk pa je prišel tudi
dedek Mraz s spremstvom.
Na zelenici poleg tržnega prostora
je tokrat kar enajst ekip posameznih
vasi in društev iz občine Loška
dolina krasilo novoletna drevesca,
ki so v prazničnih dneh polepšala
središče Starega trga. 

Janja Urbiha

Na Štefanovo

N

a tradicionalnem blagoslovu se je na sončen dan,
26. decembra, v Šmarati, ob cerkvi sv. Marjete,
zbralo lepo število konj. Letos je bilo blagoslova
deležnih 43 konj, od tega kar 11 vpreženih v vozove,
največ doslej. Župnik Boštjan Modic je tako konje kot
njihove lastnike blagoslovil za varno, zdravo leto, brez
poškodb. Domačini pa so, tako kot vedno, tudi letos
poskrbeli za prigrizek in toplo pijačo. 

foto: Roberto Francomano
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Edo iz Žage

Od 120-letnice mostu do danes že tretjič!
Vrhniški ognjemet posta

l tradicionalen

K

Mario Žnidaršič

Spominska slovesnost
Pred spominskim obeležjem na Sveti Ani je bilo 13. januarja srečanje v spomin na 16 pred 71 leti ujetih borcev
1. in 2. čete Notranjskega odreda, ki so jih napadli in ustrelili domobranci iz Rakeka. Slavnostni govornik na
srečanju je bil dr. Martin Premk. V kulturnem programu so sodelovali pevke zbora Jasna, pesnik Tone Šepec,
harmonikarica Magda Mlakar ter člani Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož. Srečanje je pripravilo Območno
Združenje ZB Cerknica in krajevna organizacija ZZBLoška dolina za vrednote NOB.

Foto: Edo Šega

amnoseški mojstri so konec 19. stoletja – točno leta 1894
izklesali in sestavili pet lokov mostu, ki še danes povezuje
severni del vasi z južnim, kjer stoji tudi ena starejših cerkva v
Dolini.
Most je poleg odlične arhitektonske konstrukcije pomemben, saj so
istega leta v Londonu svečano odprli še danes enega najslavnejših
mostov na svetu Tower Bridge.
Tako kot londonski je tudi vrhniški most dočakal novo leto
razsvetljen z ognjemetom. Zaradi vse večje osveščenosti do čistega
okolja oz. ozračja in čim manjšega zastraševanja domačih živali pa je
bil tokrat v Vrhniki čas spuščanja raket omejen – za tekmovalni del
pa se je upoštevala le po ena ognjena baterija.
Priznani mojster Nenad iz Markovca je za to priložnost graviral
prave zlato-srebrno-bronaste medalje, ki so bile tokrat namenjena
najmlajšim tekmovalcem. Prvo serijo medalj so prejeli zmagovalec
Nejc Modec, druga Lea Bavec in tretji Mitja Palčič.
Za zelo veliko presenečenje je poskrbela prvošolka Živa Palčič iz
Markovca s slikovitim, večbarvnim bengaličnim ognjem in prejela
medaljo za posebne efekte, drugi in tretji pa sta bila Franci Palčič
in Edo Šega.
Ob ognjemetu so uživali gostje iz Markovca, Starega trga,
Nadleska, Viševka in Pudoba, od koder se je dogodka udeležil
nekdanji kandidat za župana Stane Pavlič z družino.
Drugo presenečenje pa je pripravil »Lokin Franci« – eden od
organizatorjev, ki je s prijatelji preuredil garažo tik ob mostu v
prijeten in celo ogrevan silvestrski prostor.
Da presenečenj ni bilo konec, so poskrbele družine »Rugljeva
Nataša, Matjaž«, Danilo in Marinka iz Markovca in Francijeva
–Lokina Sonja« z bogatimi narezki, flancati, potico, čajem in
nepogrešljivim kuhančkom.
Veselje je doseglo višek s trkom kozarcev in željami po srečnem,
zdravem in uspešnem novem letu točno ob polnoči. 
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Janja Urbiha

Teater Circus Soluna

T

a in podobna vprašanja kar pogosto slišim, ko se kateri izmed njih pelje s kolesom po opravkih v Stari trg ali ko se pojavijo
na kakšni od prireditev kot obiskovalci ali
celo kot nastopajoči.
Kdo so pravzaprav
TEATER CIRCUS SOLUNA?
Petra in Stefaniz nemškega cirkusa Soluna
sta že več kot 27 let na poti z vozovi. Imata
šest otrok, štirje so že odrasli in so odšli po
svoje, najmlajša Nis in Fjozok pa sta še z njima. V njihovi družbi potuje tudi Hari, mlad
fant z Madžarske. Povsem zadovoljno živijo od tega, kar jim prostovoljno namenijo
obiskovalci njihovih družbeno angažiranih
predstav, ki so mešanica teatra in cirkusa. V
našo dolino so pripotovali na povabilo Matija Solceta kot eni od nastopajočih na poletnem festivalu Plavajoči grad 2015.
Nenadna smrt njihovega najmočnejšega konja prav med bivanjem pri nas je prekrižala
njihove načrte, da bi preteklo poletje še vsaj
dva meseca potovali in nastopali po Sloveniji,

LJUDJE IN KRAJI
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Kaj so še vedno tu? Kje pa živijo? Pa jih nič ne zebe?
Kaj njihovi otroci ne hodijo v šolo? Od kod jim pa denar?
Od kod pa so?

in jih praktično prisilila, da so si zimsko lokacijo morali uredili kar v naši dolini, na Šrangi.
Prav konji in druge živali, ki potujejo skupaj s potujočim cirkusom, odrejajo družini
dnevni ritem. Prvo jutranje opravilo je skrb
za živali, hranjenje in molža. Tudi vsakoletna lokacija zimskega tabora je pogojena s
potrebami njihovih živali. Vedno si poiščejo
lokacijo z dostopom do tekoče vode in dovolj velikim pašnikom. Konje uporabljajo
kot pogonsko moč za potovanje z vozovi, od
perutnine dobijo sveža jajca, koze in ovca pa
so vir svežega mleka, iz katerega v poletnih
mesecih izdelujejo tudi sir. Psi poskrbijo za
njihovo varnost in tudi za zaščito pred morebitnimi nočnimi obiski divjih živali.
Za življenje v vozovih sta se Petra in Štefan
odločila sama, ker se jima tak način zdi ustrezen. Preprosto zato, ker svoj čas raje porabita
za ročno pranje perila v naravi, z naravi prijaznimi mili, kot da bi v redni službi izgubljala dragoceni čas in moči, da bi prislužila
dovolj za nakup pralnega stroja in dragih, za
naravo škodljivih pralnih sredstev.Tudi zato,
ker svoj čas raje potrošita za pripravo domačega kruha v štedilniku na drva v enem od
svojih vozov, kot bi leta in leta služila denar
za izgradnjo hiše in nakup drage in bog ve
kje pripravljene hrane … Bivanje v vozovih
je za njih dovolj udobno, tudi toplo jim je v
njih, saj so si že v jesenskem času z lahkoto
nabrali dovolj suhljadi, ki po gozdu leži še
od žleda, pa tudi grajski park so v tem
času temeljito obrezali in vej je
bilo povsod na pretek.
Kdor jih obišče in pobliže spozna, hitro
ugotovi, da pri njih
čas teče drugače,
v tesni odvisnosti
od letnega časa, od
dnevne
svetlobe,
od vremena ali od
potreb njihovih
živali.

Na njihov način življenja lahko gledamo
tudi kot na živ eksperiment oz. dokaz, da se
še vedno da živeti in preživeti tudi brez telefona, brez mesečnih položnic, brez hiše in
celo brez avtomobila. Pa kljub temu redno
potujejo, so zelo razgledani, prijazni do narave in soljudi, odprti, nevsiljivi, skromni …
Njihove dnevne potrebe povsem zadovolji le
solarna in vetrna energija, ki jo pridelajo kar
med potovanjem.
Nomadski način življenja njihovim otrokom zelo oteži obiskovanje redne šole, zato
sta za osnovno izobrazbo vseh svojih otrok
poskrbela kar starša sama z rednim, vsakodnevnim poukom doma in vsi njihovi otroci
so uspešno opravili osnovnošolske izpite v
nemški cirkuški šoli.
Zimski čas, to je za njih obdobje brez predstav, namenijo intenzivnejšemu učenju za
šolo, vzdrževanju in popravilu vozov, naberejo si novih moči, da pripravijo novo družbeno aktualno predstavo za novo sezono.
Spomladi, ko se bo narava dovolj ogrela, da
bodo predstave na prostem spet mogoče,
bodo, kot je njihova navada, pokazali svežo
predstavo, na katero vas že sedaj lepo vabijo. Generalka za novo sezono bo hkrati neke
vrste zahvalna predstava za našo pripravljenost, da smo bili to zimo svojo prekrasno
Loško dolino pripravljeni deliti tudi z njimi.
Topli pomladni dnevi pa bodo potujoči cirkus, kot vedno, zvabili iz naše doline na pot
v neznano, novim dogodivščinam naproti. 
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Milena Ožbolt

Zgodbe, spomini in modrosti iz Podloža
Naneslo je, da sem hotela v Podložu nekaj malega povprašati, pa sem izvedela veliko več:
Zakaj se zapravljivčku reče zapravljivček?
Za tiste, ki ne vedo: zapravljivček je lahek bolj ko ne
luksuzen voz na konjsko vprego za prevoz ljudi in
morebiti še njihove prtljage, kaj več pa ne.
"Konj je zapravljiv", so mi razložili." Z voli so poprej lahko lepo zaslužili, če so jih doredili in prodali,
vmes pa so delali z njimi; ko so odslužili, so jih prodali mesarju. Konj je bil pa strošek ali vsaj ni prinašal toliko dohodka, zato se reče, da je zapravljiv
in tudi voziček je dobil ime zapravljivček, ker so ga
vlekli samo konji, voli nikoli. Reveži niso imeli konj
in tudi zapravljivčkov ne, samo premožni kmetje".
Podloški skednji
Stali so v gruči stran od vasi in to z razlogom.
Zgodba namreč pripoveduje, da so podloški hlevi in skednji, ki so prvotno lepo v vrsti stali tik
za stanovanjskimi hišami, kot je bila povsod po
dolini navada, nekoč pogoreli do tal. Zažgali pa
naj bi jih delavci, prav tisti, ki so potem zaslužili
s postavljanjem novih in zaslužek naj bi bil tudi
razlog za takšno dejanje ... Nove so zato vaščani
potem postavili v gruči nekoliko stran od vasi, da
ob morebitnem ponovnem požaru ne bi ogrozili
še hiš ... Nekaj jih stoji še dandanašnji, le strehe so zdaj pokrite z opeko in lepo popravljeni so
... Ko pa so potomci takratnih vaščanov pred leti
obnavljali hiše, so tu in tam še naleteli na ožgan
tram, ki ga je zaznamoval tisti požar.
Gričkopajlca
To je Marijina kapelica na griču med Ložem in
Podložem. Nekoč je nekomu v Podložu zbolela
svinja, ki se je ravno oprasila. Pa prideta dva tujca, falota in pravita: "Čez Gičkopajlco jo je treba
peljati, pa bo ozdravela!"… »Lahko jo midva peljeva, samo ne sme nihče iti za nama!« In so jima
zaupali svinjo, da bi jo peljala čez Gričkopajlco in
bi ozdravela. Pa je najbrž res, ker je ni bilo nikoli
več nazaj, »zdravilcev« pa tudi ne.
Kako je Podlož nastal
O Podložu, eni najbolj idiličnih vasi daleč naokoli,
pripoveduje zgodba, da je nastal potem, ko je gospoda z Loškega gradu tja nagnala tlačane, ki jih
je bilo treba kaznovati – menda so bili tisti ljudje
zelo žleht. Morali so biti tam in pasti živino – tako
je ukazal gospodar, ki so mu bili podložni – zato je
njihova naselbina dobila ime Podlož.
Druga zgodba pravi, da so v tiste kraje prišli ljudje
od drugod in toliko časa žgali apno, da je nastalo lepo očiščeno polje, saj so v opliencah v živo
apno predelali vse kamenje. Naselili so se za
zmeraj, obdelovali polje in tako je nastal Podlož.
Ali pa so si na tak način naredili polje kar tisti ka-

znovani tlačani, ki jih je tja poslal grof?
Kaj je vera
Stara mama je učila svojo vnukinjo: » Če ti bo kaj
več rodilo, kar drugim daj, pa ti ne bo nikoli nič
manjkalo!« Ona je bila taka, da vsakemu kaj dala
in vse pietlarje oprala …
»Eden tukaj, ki ni imel potomstva, je bil pa drugačen,« je pripovedovala. »Je bil pa tak: če je prišel
škof, bi vola ubil, če je prišel pietlar, so pa psa odvezali. Zdaj gre pa hiša dol, ko ni otrok!
To ni vera; vera je, da pomagaš! ...« so rekli stara mati.
Kako je Ciganka šlogala
Bila sta dva mlado poročena, stara komaj kakšnih dvajset let. Je Ciganka prišla in mož ji je dal,
da bo šlogala, kako bo z denarjem. Sta pa morala
biti zunaj, tako je ukazala, če hočeta, da bo lahko
šlogala. Pa ju je ven zaklenila, ona je pa notri »šlogala« – pa vse pokradla, pa skozi okno ven ušla …
Podgane
V štali sta imela vse polno podgan. Je prišel Cigo,
pa je rekel, da lahko pomaga. Jima je pumfer dal:
»Pejta not, pa to zažgita!« Sta ubogala – pa sta
vsa črna in osmojena ven prišla.
Kar ni za povedati, se ne pove, pa tudi, če greš
v Ameriko!
Tako pravijo v Podložu, to pa zato, ker je bilo nekoč pa tako:
Enkrat je en Žerulan peljal tisto veliko kišto za prašiče, pa dva majhna pujska v njej. Je bila slaba
Vrtačna pot, pa se je voz prevrnil, kišta razbila,
pujska pa ušla. Enega so ujeli, drugi se je pa izgubil. Šemek ga je pa našel, je bil na njegovem. Ga
je domov odnesel, zredil in jeseni zaklal.
Potem se je odpravil pa v Ameriko. Na ladji je imel
za popotno tisti želodec ali mehurček ali kar je že
bilo in ga počasi jedel. Poleg je bil pa en mlajši
človek in Šemek mu je pripovedoval, kako je prišel
do mesa: našel in ujel je prašička, ki je pobegnil,
ko se je Žerulanu prevrnil voz … Pa je bil mladenič, ki je to poslušal, sin prav tistega človeka, ki
je takrat izgubil pujska in je s prvo pošto sporočil
domov v Žerovnico, kako je končal njihov prašiček
in tako se je stvar razvedela čez tri fare. Od takrat
Podložani radi rečejo: »Kar ni za povedati, se ne
pove – pa tudi, če greš v Ameriko!«
Ob suši
Nekoč je bila huda suša in Zdolajni studenec v
Podložu je že presahnil, v Zgorajnem je bilo pa
tako malo vode, da so jo ženske s šiefarco nabirale in zlivale v škaf. Čez dan niso imele veliko časa,

zvečer in ponoči pa so čepel ob izviru, klepetale
in nabirale vodo, da jo je bilo za silo. Šemek se je
pa ponoči v rjuho ogrnil in se priplazil ženskam za
hrbet. Ko so ga zagledale, so se v trenutku vrešče
razbežale. Potem je pa vso vodo iz škafov nalil v
svojega in odnesel. Tak je bil Šemek.
Še ena o suši
Je bil pa enkrat eden z Zgorajnjih Poljan, pa je
šel z bačvo v Pudob po vodo. Morala je biti huda
suša, saj bi drugače vodo lahko dobil že v Podgori
ali Sigi. Natočil je vodo in počasi peljal proti Poljanam, ko se je nebo na hitro močno zaoblačilo,
začelo je grmeti in treskati. »Dež bo!« je menil
Poljanec, odmašil bačvo in iztočil vodo ven. »Kaj
bom vozil to težko vodo gor v hrib!«
Je prišel na Poljane – je pa sonce sijalo! Žena ga
je špotala, pa je počasi obrnil in šel še enkrat po
vodo. Ga sreča Pudobec, ki je za njegovo zgodbo
že izvedel, pa mu pravi: »Pa zakaj si pa izlil vodo
– mar bi jo v kopico del!!« »Saj bi jo,« pravi Poljanec, »samo kako bi pa potem Pudobci seno
sušili? Ko ga pa zmeraj v vodi sušite!«
Ljudem ne bo nikoli prav
Sta šla oče in sin, pa sta gonila osla s sabo. Ju
sreča eden pa pravi: »Joj, al' sta neumna! Mar
bi šla na osla sedet!« Sta si mislila: »Pa res! Kaj
bova peš hodila!« In zlezeta na osla. Ju sreča drugi, pravi: »Kaj vaju ni sram! Dva na taki majhni
živali!« Ju je res sram ratalo, pa gresta dol. Pride
tretji: »A ne bi dal otroka jahat, vidiš, kako je majhen!« In oče posadi sina na osla. Pa je spet eden
prišel in ozmerjal sina: »Kakšen si do očeta, ti jahaš, on star in zmatran pa peš zraven tebe!« …
Kar narediš, zmeraj se bo kakšen našel, ki mu ne
bo prav.
To zgodbo so pripovedovali stari oče in dodali:
»Za ljudi boš zmeraj neumen, zato živi po svoji
pameti in po svojih zmožnostih!«
Kako so zdravili otroka, če ga je bolel trebuh
Najprej so ga dali na mizo ali na posteljo in se
igrali štuco valat ali pa povaunca pec – trkljali so
ga sem in tja. So šli vetrovi od njega pa je bilo bolje. Pomagalo je pa tudi karjolco vozit. Če ne, so
mu pa gomajlce skuhali.
Kako so poravnali hodniene rjuhe
Hodnene rjuhe je težko pajglat. Pa so otroka položili na rjuho, dva sta ga dvignila in zibala sem in
tja. Rjuha se je poravnala, otrok pa užival.
Kako so obdarovali otroke in jim napravili veselje
- kosci so iz gmajne prinesli šopek jagod za klobukom
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- našli so satovje od čmrljev in jim ga prinesli
- že skaljene lešnike, ki so si jih nanesle miši v
gnezdo, so prinesli in dali otrokom.
Al' je bilo lušno!

LJUDJE IN KRAJI

marec, 2016

Pavla Lavrič

Velika noč tako in drugače

Modrosti in spomini
• Mlinarjev spomin: »Včasih so ljudje že zjutraj
pripeljali žito mlet, potem so pa čakali, da se je
zmlelo in se ob tem vse sorte pomenili. Zdaj pa
nič ni več tega.«

O

• Otrokom govorijo: »Uči se, da ti ne bo treba delati!« namesto da bi rekli: »Uči se, da boš ZNAL
delati!«

Iz spominov najzgodnejšega otroštva: blagoslov ognja, košarica z blagoslovljenimi jedmi,
krožniki žolce, štručke »flejna«, barvanje pirhov … Kakšnih cerkvenih obredov se iz tega
časa niti ne spominjam.

• Jaz, ki verujem, moram biti boljši kot tisti, ki ne!

Vse drugače sem doživljala veliko noč in pomen praznovanja vstalega Kristusa v letih, ko
sem v času obiskovanja nižje gimnazije živela pri teti v Sodražici. Tu je bil velik poudarek na
verskih obredih, ki sem se jih udeleževala z največjim veseljem. Ves postni čas smo hodili
vsak dan zjutraj k sveti maši, ob postajah križevega pota premišljevali Kristusovo trpljenje,
vsak večer molili žalostni del rožnega venca. Televizije takrat še ni bilo. V vsakem postnem
času se je začelo tudi sistematično čiščenje stanovanja. Ni smelo biti kotička v hiši, da ne bi bil
očiščen za veliko noč. Še pomembnejše je bilo očiščenje duha, naših grehov. Postili smo se na
pepelnično sredo, veliki petek in tudi na veliko soboto. Komaj smo čakali vstajenjsko procesijo v nedeljo zjutraj in se še posebno otroci veselili težko pričakovanega velikonočnega zajtrka:
suho meso kot simbol Kristusovega telesa, rdeči pirhi kot kaplje krvi, hren naj bi simboliziral
žeblje, okrogla potica Kristusovo krono. Veliko bogatega duhovnega doživetja, veliko fizičnih
priprav, veliko simbolike. Skratka: Ora et labora (moli in delaj) v polnem pomenu besede in
to ne samo v pričakovanju praznovanja velike noči, ampak prav vsak dan v letu.

• Svet je okrogel: kar sem jaz prav naredila, daj
še ti tako, če sem narobe, daj ti pa boljše!
• Oba morata biti, far in žandar, zato da ljudi krotita; oba moraš pa okoli prinesti, da preživiš.
• Vsi ljudje vse vejo, z vsemi ljudmi se moraš meniti, rabi jih pa tako kot sol: raje premalo kot
preveč.
• Nobenemu nič slabega ne želi, ker bo vse skozi
tvoja vrata prišlo.
• Nobenemu ne bodi nevoščljiv: dve roki imaš in
glavo, pa še ti daj tako kot oni, pa boš še ti imel!
Slovarček:
žleht – hudoben
oplienca – apnenica, kopa za žganje apna
pietlar – berač
gre hiša dol – rodbina propada
šlogati – prerokovati
pumfer – smodnik
kišta – zaboj
šiefarca – zajemalka
bačva, bača – sod za vodo na prvi premi voza
ratat – postati, nastati
zmatran – utrujen
štuco valat – valjati štruco, (otroška igra)
karjolco vozit – voziti samokolnico, (otroška igra)
povaunca pec – peči povaunco (otroška igra)
povaunca – vrsta boljšega kruha, namazanega z
ocvirki ali čim drugim
gomajlce – kamilice
hodnien – z lanenega platna
pajglat – likati
far – duhovnik
lušno – lepo
Vir: N. N., december 2015

b pobudi uredniškega odbora, naj za Obrh napišem nekaj o veliki noči, me je najprej
prešinila misel, ali sem jaz sploh tista prava oseba, da pišem o veliki noči – o največjem
krščanskem prazniku. Teološko? Zagotovo prezahtevno zame. Izkustveno? Sama pri sebi izberem izkustveno.

V srednji šoli sem prišla v čisto drugačno okolje. Kmalu sem spoznala, da mi ne preostane
drugega, kot da se čim prej prilagodim načinu življenja družine, v kateri sem bila sicer lepo
sprejeta. O kakšnem praznovanju velike noči ni bilo ne duha ne sluha. Celo pirhe smo z otroki barvali za prvi maj, da je ja bila velikonočna nedelja brez najmanjšega pridiha velike noči.
Kmalu za tem je prišla prva zaposlitev v domačem kraju. Takratna šolska upraviteljica nas
je že takoj na začetku opozorila, da tista, ki bo iskala kakršne koli stike s cerkvijo, nima kaj
delati v razredu. In res je še v istem šolskem letu kolegica, ker ni upoštevala tega opozorila,
kar sredi dela dobila odpoved in se nato zaposlila v tujini.
Prihajali so novi časi. Slovenija se je osamosvojila. Vernost učitelja je bila vedno manjši kamen spotike. Danes učitelj lahko javno svobodno izkazuje svojo vernost, tudi svojim otrokom lahko svobodno omogoči versko vzgojo.
Tudi jaz že nekaj let na veliko soboto v košarico zložim kos suhega mesa, rdeče pirhe, hren,
malo potice in našo potoško krajevno posebnost »flejne«. Košarico pokrito z lepim prtičkom
nekdo od otrok ali tudi že vnukinja ali vnuk odnese k blagoslovu. Po vstajenjski procesiji se
ob velikonočnem pogrinjku zbere sedaj ob mizi že razširjena družina.
Kako vsakdo izmed nas dojema pomen skrivnosti velike noči kot največjega krščanskega
praznika, je v veliki meri odvisno od poučenosti v času odraščanja, od vzgoje v primarni
družini. Zamujeno je težko nadoknaditi. Zagotovo bo tisti, ki ni preveč odmaknjen tako od
obredov postnega časa kot od velikonočnega tridnevja oziroma od cerkve nasploh, globlje
dojemal in doživljal skrivnost Kristusovega trpljenja, odrešenja in vstajenja. Zase lahko rečem, da kadarkoli stopim v cerkev, imam občutek, da je z menoj del Sodražice in tedaj se
počutim neizmerno pomirjena in notranje izpolnjena.

Veliko odrešenjskega miru in velikonočnega vstajenjskega veselja
voščim vsem bralkam in bralcem glasila Obrh.
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KOLUMNA

marec, 2016

Jera Razdrih

Nelson Mandela

D

Foto: Jera Razdrih

ober dan, prijatelji mačk in vsi ostali!
Moje ime je Nelson M. Razdrih. Sem
najmehkejši, najdebelejši in najbolj puhast
maček na svetu. Tako vsaj pravita moja dva
človeka, ki živita v moji hiši. Včasih me ljubkovalno kličeta tudi krofteljček. Razložila
sta mi, da je to mešanica buhtlja in krofa.
To morata biti dve prekrasni živali, če sodim po tem, kar vidim, kadar se pogledam
v ogledalo. Oglašam se vam s svojega stola
za razmišljanje. Ob meni sedi moja mami
in tipka, kar ji narekujem. Prejšnjič je za
vas spregovoril moj starejši brat Tom, zato
sem se odločil, da vam bom še sam zaupal
nekaj mačjih modrosti, saj nisem nič manj
pomemben kot on.
Za začetek nekaj besed o meni. Kmalu po
svojem rojstvu sem iz Žerovnice migriral v
Nadlesk. Prvih nekaj mesecev mi je bilo ime
Čarna, saj sta moja dva človeka mislila, da
sem mačja punčka. To samo dokazuje, da
sem ju moral takoj začeti učiti o življenju.
Ker mi je bilo ime kar všeč, jima nekaj časa
nisem povedal, da živita v zmoti. Ko pa sem
se naveličal njune nevednosti in jima ravno
hotel razložiti nekaj življenjskih dejstev, sta
svojo zmoto tudi sama opazila in me preimenovala. Tudi s svojim novim imenom
sem zadovoljen, predvsem zato, ker sem kasneje spoznal, da je po meni dobil ime tudi
veliki svetovni humanitarec in borec za človekove pravice. Počasi, a vztrajno sem rasel
do svoje današnje zavidljive teže. Priznam,
sem gurman. Vedno pridno pospravim vse,
kar pade v mojo skledico, pa potem še vse,
kar ostane v bratovih dveh. Hrane se vendar
ne spodobi metati v smeti! Ko se je pri nas
nastanil mali nebodigatreba Luc, me je na
začetku kar malo skrbelo, da hrane ne bo
dovolj za vse tri, kasneje pa sem ugotovil, da
je bil moj strah odveč. Tom in Luc namreč
vedno pustita nekaj grižljajev še zame, ki
jih sam hvaležno pospravim. Ravnokar sem
se spomnil še enega vzdevka, s katerim me
ljubeče kličeta moja človeka. Pravita mi tudi
kobilica, ampak dvomim, da ima to kakršnokoli povezavo z zgoraj povedanim. Bolj
mi diši razlaga, da je to zaradi moje gibčnosti, poskočnosti in hitrosti …
Imam se za zelo kulturnega mačka. Vedno
ko vstopim skozi vrata svojega doma, lepo
pozdravim starša z glasnim mijavkanjem,
takoj zatem pa jima odmijavkam vse o svojih zunanjih dogodivščinah. Prepričan sem,
da me razumeta, saj na moje mijavkanje odgovarjata v svojem človeškem jeziku. Potem
se usedem pred svojo skledico in mirno čakam, da kaj pade vanjo. Po obedu se skrbno
umijem in se zleknem na katerega od svojih

počivalnih prostorov. Zelo rad imam prostor
ob knjižnih policah. Knjige tako lepo dišijo
po dobrih zgodbah in življenjskih resnicah.
Kadar jih bere mami, se uležem zraven nje
in poslušam njene misli. Tudi filmi so moja
strast. Te najraje opazujem iz maminega naročja, iz katerega je razgled najlepši. Strašijo
me le glasni poki, ki se včasih pojavljajo v
njih. Takrat se urno odpravim pod kavč, kjer
počakam, da nevarnost mine. Enako naredim tudi, kadar se zunaj bliska in grmi. Blisku in gromu ne gre zaupati. Nikoli ne veš,
kdaj se odločita skočiti skozi okno v sobo
… Moj najljubši zvok je sicer tišina, rad pa
imam tudi zvoke, ki se jim reče glasba. Če
le ni preglasna. Tudi čebljanje mojih staršev
v njuni, za moja ušesa nenavadni človeščini je neke vrste glasba. Njuna glasova me
pomirjata in mi dajeta vedeti, da sem na
varnem. Tudi sam sem nadarjen glasbenik.
Inštrument, ki je moj adut, je moj milozvočni glas. Starša se v tem sicer ne strinjata z
mano, ampak predvidevam, da sta samo
malo ljubosumna na moje pevske sposobnosti. Milo rečeno, nista namreč najboljša pevca. Slikanje je ena redkih kulturnih panog,
ki je ne obvladam najbolje. Nekoč je mami
hotela preizkusiti moj slikarski talent in mi
je namazala prednji tački z barvo ter predme postavila bel list papirja. Vse kar vam
lahko povem o tem je, da barva nikakor ni
dobrega okusa in če mene vprašate, ne vem,
zakaj bi jo morali nanašati ravno na majhen
list papirja, če lahko slikarsko umetnino
razširimo kar čez celo sobo in še naprej …
Vse to, o čemer sem vam do zdaj govoril, se
baje imenuje kultura. Pri nas doma jo imamo zelo radi. Kolikor sem lahko zasledil na
svojih obiskih po vasi, tudi ostalim ljudem

naokrog veliko pomeni. Včasih mi sploh ni
treba daleč. Lahko samo sedim pod katerim
od dreves na svojem vrtu in poslušam zvoke
sosedovih udomačenih harmonik, ki pojejo
tako, kot jim ljudje ukažejo. Menim, da je
ta danes že tolikokrat omenjen pojem zelo
pomemben za obstoj človeštva in posledično
tudi mačjega življa. Vpliva na človeško obnašanje in dojemanje sveta. Ena od stvari, ki jo
kultura pri ljudeh krepi je tudi čustvena inteligenca, ki je pomembna tudi za nas, živali. V
svojem pestrem mačjem življenju sem tako
tudi že spoznal, da se ljudje, ki jo imajo radi,
obnašajo do nas prijazneje. Sam živim v zelo
prijazni soseski. V to dejstvo malo podvomim le, kadar kakemu človeku prečkam pot.
Večina namreč začne neusmiljeno pljuvati
čez ramo. Pomena tega pojava sicer še nisem
popolnoma razvozlal, ker pa to počnejo tudi
zelo prijetni ljudje, je nemara tudi to samo
kakšen od nenavadnih, a neškodljivih človeških obredov. O tem se moram nekoč malo
bolje poučiti …
Ali sem vam že povedal, da sta dve od mojih
mnogih dobrih lastnosti tudi vedoželjnost
in neučakanost? Ravno zaradi teh se zdaj na
žalost nimam več časa posvečati vam, dragi
bralci, in moram žal prekiniti mamino blagozvočno tipkanje. Nujno in še ta trenutek
mi mora razložiti vse podrobnosti o nekaterih človeških obredih. Že zato, da se bom
znal sam obnašati, če naletim na katerega
izmed njih … za začetek se moram verjetno
naučiti pljuvati čez ramo.
Do naslednjič, ko se mi bo spet uspelo približati maminemu računalniku, pa vas le še
na hitro prav lepo pozdravljam in se vam
zahvaljujem za pozornost. Saj sem vendar
maček, ki ve, kaj je kultura! 
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KULTURA

marec, 2016

Sonja Butina, Podcerkev

O kulturi ali … samo Butalcev ne!

P

rav gotovo je povsem normalno, da si
vsak čisto po svoje predstavlja, kaj je
kultura. Zato ne bom utrujala s citati drugih, naj le preprosto zapišem, da je pojem
zelo širok in da je kultura živ in radoživ organizem, ki pa vseeno potrebuje vsaj minimalno osnovo, da lahko preživi. Trdim, da
je kultura v vseh svojih različicah odraz naše
človeškosti, je ogledalo tega, kako se obnašamo do sebe, soljudi in okolja. Kultura nas
nekako združuje tudi v najtežjih časih.
Marsikdo kulturo ali vsaj tisto, kar diši po
kulturi, enači z umetnostjo, ki pa je dejansko le material(izira)ni odsev dela kulture,
točneje le posamezne zvrsti. Če povem kar
najbolj preprosto, umetnost je vse tisto, kar
se nas globoko dotakne, nam prikliče solze
na oči in naježi kožo ter nas sili k razmisleku
in podoživljanju. Ne umetnost in ne kultura
v splošnem, ne more in ne sme biti domena
le nekaterih, ki so (ali naj bi bili) poklicani.
Hja, tudi poklicani za ocenjevanje vrednosti
posameznih del. Svoje čase smo v šolah imeli tudi Kulturno vzgojo …
Ne jamram, cajhnam
Navajeni smo stvari popredalčkati, da se
nekako znajdemo v vsakodnevnem življenju, ki nas vztrajno bombardira s celo vrsto
bolj ali manj preverjenih informacij. Tako se
ustvarja trend, ki velikokrat ni v sozvočju s
človeškim dostojanstvom (politična kultura). Zasuti smo s smernicami o tem, kaj je
vredno videti, slišati in okusiti ali imeti (potrošniška kultura). Biti zraven ali ustvarjati
(tu pritikam tudi športno kulturo) je čedalje bolj podobno gladiatorstvu. Še posebej
v letih po osamosvojitvi se je tudi pri nas
intenzivno razpaslo pomilovanje vsega, kar
izstopa od splošnega, vsiljenega okusa. Pozabljamo na našo kulturno dediščino in
kultura krajine (okolja) je vredna le toliko,
kolikor se da z njo zaslužit. Da ne omenim
naše prometne kulture in kulture obnašanja
do soljudi, saj je postalo splošno sprejeto, da
se niti pozdravljamo ne več (mularija še posebej), da dopuščamo verbalno nasilje (celo
grožnje s sodnijo). Več ali manj smo neprestano posiljeni s šokantnimi novicami, brutalnostjo in bebavimi šovi. Zato je kulturni
dogodek deležen pozornosti le, če gre za medijsko (bučno) podprt projekt ali za znano
osebo (na žaru) ali pa za dogodek, ki močno
odstopa od pravil spodobnosti, ki draži vse
ozkosrčne, primitivne, dvolične in servilne
Slovence (ali Slovenceljne, kot jim pravi Svetlana). Zdi se, da je večini malo mar, kako
zelo je pri tem trpinčen slovenski jezik. Koliko jih sploh razmišlja o tem, da je v njem
zakodirana DNK naroda, skrita zgodovina,

Z razstave Nine Lautar v starotrški knjižnici (Foto: Sonja Butina)
poganstvo, upor, skrivnost in magija…(Vesna Milek, Delo 16. 2. 2016).Ah, bralna kultura je čedalje bolj pojem, rezerviran le za
nekaj entuziastov. Zato niti ni čudno, da si
ljudje podrobno ogledajo le reklamne letake,
v časopisu pa preberejo le naslov, na TV gledajo programe, kjer ni treba dosti misliti ter
na kulturne prireditve ne pridejo, četudi so
zastonj in se običajno zaključijo z zakusko.
Kaj naj torej taki počnejo z bogato umetniško, zlasti literarno dediščino?
Nonsens ali … Alica v čudežni deželi
Upam si trditi, da bi imel vrli Milčinski v
sedanjih časih res ogromno snovi za svoje
hudomušne zapise. Malokdo ve, da je imel
mož v svojem času veliko težav, preden je
lahko objavil prve verzije butalskih zgodb.
Še danes so aktualne, saj silijo h kritičnemu
razmisleku.
Pravzaprav je nekoliko presenetljivo, da se
v naši lepi deželi kljub vsemu veliko piše in
ustvarja na vseh drugih področjih ne glede
na to, da je tovrstni dejavnosti namenjeno

pomilovanja vredno malo sredstev iz skupne
malhe. Da kljub temu nastajajo svetovno
priznana in odmevna dela, je navadno kriva
notranja potreba zanesenjakov po tem, da se
izraziš, da si človeški v najglobljem pomenu
besede. In to kljub temu da se nihče prav rad
ne izpostavlja tveganju, da bo nerazumljen.
Kultura ni (več) cenjena, kljub temu da je
za vsakim prispevkom ogromno truda in
ur premišljevanja. Kaj hitro je lahko poteptano naše človeško dostojanstvo, še posebej
od tistih dežurnih kavč-komentatorjev, ki v
življenju niso nič naredili za druge, takih, ki
besno iščejo krivce za vse, kar jim ni po volji,
četudi so to tisoči, ki bežijo pred vojno v čudežno ali vsaj obljubljeno deželo.
Zato za konec (iz zapisa režiserja državne
proslave) citiram misel pokojnega pesnika
Debeljaka: Umetnost je poslednje zavetišče
svobode. In, če se skrčijo meje svobode tudi
za umetnost, smo le še korak od tega, da
bodo vsi mislili isto. Kjer vsi mislijo isto, ne
misli nihče!
Eh, ko je odšla večina najbolj lačnih, so se
pojavili trije Butalci … 
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Marija Antončič Podcerkavska

Praznični koncert pevk zbora Jasna

K

ar nekaj let zapored pevke Pevskega
zbora Jasna pod vodstvom zborovodkinje Jasne Lekan priredimo božično-novoletni koncert. Tako je bilo tudi lanskega 19.
decembra kot običajno v starotrškem kulturnem domu.

Foto: Borut Kraševec

Za popestritev programa smo k sodelovanju
povabile goste iz Blok, ki so se povabilu z veseljem odzvali. Našemu vabilu se je odzval
tudi naš zvesti spremljevalec na harmoniki Domen Šraj ter pevec Matjaž Žnidaršič.
Vodenje koncerta smo prepustile izkušeni
Mileni Ožbolt.
Koncert smo odprle skupaj z moškim pevskim zborom Martin Krpan, ki ga vodi in s
klavirjem spremlja Vita Mekinda. Zapeli smo
staro božično pesem "Ko bi ljudje ljubili se".
Nadaljevale smo pevke PZ Jasna. Ob spremljavi Domnove harmonike in klavirja smo
zapele nekaj pesmi. Nekaj pesmi je z nami
zapel domači pevec Matjaž Žnidaršič.
Z otroškim zborčkom starotrške OŠ pod
vodstvom Vide Truden smo zapeli pesmico
o Božičku in njegovem jelenčku Rudolfu.
Sodelovanje z otroci je bilo tako za nas kot
tudi zanje v veliko zadovoljstvo.
Za 5 let petja v našem zboru je članica zbora Milka Lah prejela bronasto Gallusovo
priznanje, ki ga ji je podelila Jožica Mlinar
iz Javnega Sklada RS za kulturne dejavnosti
iz Cerknice.
V drugem delu programa je voditeljica predstavila goste iz Blok. Pozdravila in zahvalila
se je vsem donatorjem PZ Jasna. Moški pevski zbor Martin Krpan je v nadaljevanju zapel nekaj pesmi.

Koncert smo zaključili s skupnimi močmi. Zapeli smo pesem Sveta noč. Poslušalcem, ki so
nas nagrajevali z bučnimi aplavzi, se iskreno zahvaljujemo za obisk. Druženje z gosti smo
nadaljevale ob večerji v gostišču Mlakar v Markovcu.Tam smo dobili darilca – koledarje s
strani tiskarne Mljač. Naša zborovodkinja Jasna je gostom podarila še malenkost iz domače
pekarne – prašičke, ki prinašajo srečo. 

Sanda Turšič

V spomin Dušanu Velkavrhu

P

rosila sem ga, on pa je dobrodušno dovolil, da sem naslov njegove popevke »Med
iskrenimi ljudmi« uporabila tudi za naslov ene mojih knjig. Tako sva se spoznala in
ugotovila, da sva približno enakih let ter da preživljava zelo podobno usodo medvojnih
in povojnih let II. svetovne vojne.
Ker sem o tem napisala zbirko črtic, sem mu knjigo podarila. Po zahvali mi je še napisal:
»Knjigo sem na dušek prebral še isti dan, ko sem jo dobil. Presenetil me je lepi, kleni
slog pisanja in ganil prenekateri opis dogodkov, saj ni vsakemu dano tako čustveno in
prizadeto, a brez zagrenjenosti podoživljati dogodke iz otroštva, zaznamovanega z neprijaznim, razdvojenim obdobjem naše zgodovine.«
On pa mi je podaril svojo pesmarico 28 pesmi, h katerim je spremno besedo napisal
Jure Robežnik, in dve kompaktni plošči svojih popevk, ki jih, kadar se ga spomnim, rada
poslušam, sedaj s solzami v očeh, ker ga od 1. februarja ni več med nami:

»Mnogo srečnih let od tod
nisem rad imel,
toliko pomembnega
nisem doživel,
bil sem kot nasmeh,
ki se zaljubi v temo,
tam kjer je obstal,
nikogar ni bilo.
Mnogo srečnih let od tod
v moje puste dni
nežno in z ljubeznijo
si stopila ti,
zame se je svet začel,
ko sem te prvikrat objel,
mnogo, mnogo srečnih let
od tod.«
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Alenka Veber, Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina

Med nosilkami žive kulturne dediščine tudi skupina
gospodinj Loške doline in Babnega Polja
Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza,
ki je v svojem nagovoru posebej pozdravil
članice zavoda Parnas kot tudi Ljudske pevce iz Boštanja, je spregovorila Metka Starič,
predstavnica Zavoda Parnas. Predstavila je
ta element nesnovne kulturne dediščine, ki
je od leta 2013 vpisan v Register žive dediščine, v letu 2015 pa je bila oddana pobuda za
razglasitev te nesnovne kulturne dediščine
za živo mojstrovino državnega pomena.
O poprtniku v Loški dolini in v Babnem Polju je zbranim spregovorila Ana Zakrajšek. V
predstavitvi je med drugim poudarila, da pri
nas poprtnik imenujemo župn'k. Zbrani, ki
so poskusili našega župn'ka, so bili presenečeni, da je kruh še vedno svež.

Predstavitev dediščine poprtnikov v Državnem zboru (Foto: Iztok Ilich)

S

lovenski etnografski muzej je v letu 2011
po sklepu Ministrstva za kulturo RS prevzel naloge in obveznosti Koordinatorja
varstva žive dediščine, ki mu jih nalagajo
zakonske in pravne podlage s področja kulturne dediščine.
Koordinator opravlja naslednje naloge, ki so
zapisane v 98. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1):
1. identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira živo dediščino,
2. usklajuje in samostojno predlaga vpis
žive dediščine v register,
3. svetuje nosilcem žive dediščine glede
njenega celostnega ohranjanja,
4. pripravlja predloge za razglasitev živih
mojstrovin,
5. usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi
z ohranjanjem žive dediščine in kulturnih prostorov, povezanih z njo,
6. opravlja druge naloge v zvezi z živo dediščino po naročilu ministrstva.

6. januarja 2016, poprtnike predstavili v Državnem zboru. Zbrani so lahko poprtnike
tudi poskusili.
Predstavitev dediščine priprave poprtnikov
je organiziral Zavod Parnas, to nesnovno
kulturo dediščino so predstavile predstavnice osmih skupin gospodinj – nosilk, ki so
pod enoto Priprava poprtnikov evidentirane
v Registru žive dediščine.
Predstavitev poprtnikov so s koledniško in
z ljudsko pesmijo spremljali Ljudski pevci iz
Boštanja na Dolenjskem.

V registru žive dediščine je priprava poprtnika oz. župn'ka predstavljena takole: »V
Loški dolini in v Babnem Polju božični kruh
imenujejo župn'k. Gospodinje ga pečejo po
izročilu svojih mam in starih mam.
Za božični kruh zamesijo boljše testo, ki ga
spečejo v okrogli posodi, nekatere gospodinje pa ga spečejo v obliki hlebca. Po vrhu
ga okrasijo s kito in golobicami, nekatere
gospodinje golobice samo naložijo okrog že
pečenega kruha.
Božični kruh pečejo za božič, blagoslovijo
pa ga na vse tri svete večere. Ta praznični

Pred letom 2011 je naloge Koordinatorja
varstva žive dediščine opravljal Inštitut za
slovensko narodopisje ZRC SAZU.
V Register žive dediščine je bilo na dan 19.
februarja 2016 vpisanih 46 enot in 137 nosilcev nesnovne kulturne dediščine. Med njimi
je tudi skupina gospodinj Loške doline in
Babnega Polja pod vodstvom Ane Zakrajšek, predsednice Društva žena in deklet na
podeželju Ostrnice, Loška dolina.
Da gre za pomembno živo dediščino, govori
tudi dejstvo, da so na god svetih treh kraljev,

Župn'k je obredni kruh, ki so ga zaradi vere v njegovo magično moč do srede 20.
stoletja pekli v božičnem času skoraj po vsem območju Slovenije.
(Foto Iztok Ilich)
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kruh ostane na mizi do praznika svetih treh kraljev, ko ga razrežejo
in razdelijo med člane družine in domače živali.«
(Vir www.nesnovnadediscina.si/)
Živo izročilo ve še dodati, da kdor je jedel praznični kruh na praznik
svetih treh kraljev, v tem letu ne bo lačen.
Vpis priprave poprtnika v Register žive dediščine je med drugim nedvomno priznanje, ne samo za nosilke – gospodinje, ki svoje znanje
prenašajo iz roda v rod, temveč lahko veliko prispeva tudi k etnološki
(turistični) prepoznavnosti naše občine. Ana Zakrajšek je npr. v decembru 2015 pripravila delavnico peke župn'ka za učence starotrške
osnovne šole.
Hkrati pa je lahko to vzpodbuda za nadaljnje vpise žive dediščine iz
naše občine, ne samo poprtnikov.
Predsednica Društva Ostrnice Ana Zakrajše (Foto: Iztok Ilich)

Dodatne informacije lahko dobite pri Ani Zakrajšek na mobilni telefon 041 260 985 ali po e-pošti anaz.ostrnice@gmail.com. 

Bok

Čezmejno pevsko sodelovanje
Gostovanje pevk ženskega pevskega
društva Kr’snice v decembru ter v
januarju pevk in pevcev mešanega
pevskega zbora Sv. Jurij na Avstrijskem
Koroškem.

Z

amisli za nastope je botrovalo sodelovanje med Turističnim društvom Loška
dolina in društvom Grad Glanegg iz Avstrije.
Sodelovanje med društvoma in skupnostjo
koroških Slovencev se razvija vse od leta
2013, ko je predsednik društva Grad Glanegg Jacob Koschutnig obiskal Loško dolino
ter Polharski in Lovski muzej. Na njegovo
povabilo je TD Loška dolina konec junija

MePZ Sveti Jurij (Foto: Jakob Koschutnig)
Otvoritev pevskega sodelovanja je pripadla pevkam Kr,snic. Pod
vodstvom Anemarije Štefančič so se Koroškemu občinstvu v Avstriji
predstavile lanskega 20. decembra na predbožično adventnem koncertu. V pozno gotski romarski Marijini cerkvi v kraju Maria Feicht
v občini Glanegg so nastopil z repertoarjem sedmih skladb. Zapele
so tudi skupaj s cerkvenim pevskim zborom iz Loč. Na koncertu so
nastopili še koroški zbor Singkreis iz Glanegga, Gertraud Koschutnig
z igranjem na orgle, Klaus Lippitch s tolkali in harmonikarica Anja
Habich. Kr'snice so s svojim petjem navduševale tudi na druženju po
uradnem zaključku prvega dvojezičnega koncerta v tem kraju.

Kr,snice skupaj s koroškim zborom iz Loč (Foto: Borut Kraševec)
2014 na gradu Glanegg v bližini Celovca sodelovalo na festivalu, posvečenem polhu z edinstveno polharsko razstavo ter predstavitvijo
Loške doline. Do danes se je sodelovanje dodatno okrepilo in se razširilo tudi na čezmejna pevska srečanja pevskih zborov iz Loške doline ter pevcev iz občin Glanegg in njihovih sosedov iz Loč ob Baškem
jezeru na Avstrijskem Koroškem.

Pevke in pevci Sv. Jurija pod vodstvom zborovodkinje Tanje Avsec so
pri avstrijskih sosedih gostovali 24. januarja. Peli so v Ločah ob Baškem jezeru, pri maši v baročni farni cerkvi, ki je posvečena sv. Urhu
in jo zaradi velikosti imenujejo tudi stolnico zgornjega Roža. Mašo je
vodil tamkajšnji župnik dekan Stanko Olip. Skupaj z domačim cerkvenim zborom in zborom Singkreis iz Glanegga je bilo zbranih nad
60 pevk in pevcev. Po maši, ki je prikazala pisano in bogato pevsko
kulturo dvojezične Koroške ter Slovenije, so se zbori zbrali na skupnem kosilu, kjer se je razvilo sproščeno druženje.
Zbore junija čaka naslednji skupni pevski nastop, ki bo tokrat v
Loški dolini. 
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Miha Razdrih

Kulturni praznik v Loški dolini
nedeljo, 7. februrarja, na predvečer slovenskega kulturnega praznika, je bilo
slavnostno tudi v Kulturnem domu v Starem
trgu. Na prireditvi v počastitev dneva kulture, ki jo je pripravil Javni zavod Snežnik, je
po himnah zbrane nagovoril župan občine
Janez Komidar. Vesna Kovač in Toni Rot
sta nastopila in navdušila občinstvo s priredbami znanih slovenskih pesmi. Članici
Bralnega društva Fran Milčinski Sonja Butina in Milena Ožbolt sta nam avtentično, s
kostumskim nastopom predstavili Slovenska plemiška pisma, ki so nastala v Koča vasi
med letoma 1680 in 1700. Našli so jih v Trstu
v drugi polovici prejšnjega stoletja, v knjigi
pa so izšla leta 1980, in sicer v založbi Založništva tržaškega tiska, potem ko jih je uredil
in za tisk pripravil dr. Pavle Merku. Pisma, ki
sta si jih pisali mati in hči Ester Maximilliana Coraduzi iz Koča vasi in Maria Izabella
Marenzi iz Trsta, dokazujejo, da slovenski
jezik v 17. stoletju nikakor ni bil le jezik
služabnikov, ampak ga je razumelo, govorilo in pisalo tudi plemstvo in to celo v zelo
intimni komunikaciji, kot je to med materjo
in hčerjo. Dominika Urbiha iz Kulturno-izobraževalnega društva Plesonoga je nastopila
z moderno plesno točko in nam predstavila
izrazni ples. Na največjega slovenskega pesnika nas je najprej spomnil domači kulturnik Tone Šepec s svojo doživeto interpretaci-

Foto: Mario Žnidaršič

V

jo Povodnega moža. Prešernovo poezijo pa
nam je kasneje predstavila še Hana Truden,
ki je nastopila s pesmijo Nezakonska mati.
Po poti našega največjega poeta so se odpravili tudi številni domači pesniki in pesnice.
V čutnih interpretacijah Lare Mlakar smo na
prireditvi tako lahko slišali pesmi Maričke
Žnidaršič, Aleksandre Turšič ter Benjamina Žnidaršiča. Zbrano občinstvo je nastopajoče in svež koncept nagradilo z glasnim
aplavzom. Za prijetno in okusno pogostitev
po prireditvi pa se moramo spet zahvaliti
Društvu deklet in žena na podeželju, našim
»Ostrnicam«. Glede na proslavo, na kateri

MiR

Medved-narodni festival

Plavajoči grad 2016
Vabljeni ste, da obiščete našo spletno stran www.floatingcastlefestival.com ali stran
na družabnem omrežju Facebook www.facebook.com/floatingfestival. Tam boste
poleg aktualnih informacij in čudovitih fotografij lahko našli tudi različne prijavnice,
če vas mogoče zanima tudi nastop na festivalu ali sodelovanje v orkestru.
Za organizacijo tako velikega dogodka in zato, da se bodo umetniki in obiskovalci
pri nas počutili kar se da dobro, pa seveda potrebujemo tudi vašo pomoč. Če
ste pripravljeni aktivno sodelovati pri organizaciji, pomagati kot prostovoljci,
kot ponudniki izdelkov na tržnici, darovati kaj hrane za zajtrk nastopajočih
ali pa kakor koli drugače pomagati, ste vabljeni, da se nam pridružite! Vseh
posameznikov, zavodov, društev in podjetij bomo zelo veseli! Lahko se na nas
obrnete preko kontaktov na spletu ali pa se kar osebno oglasite v TIC-u, prostorih
zavoda Snežnik v Ložu. Odprti so vsak dan v tednu in z veseljem vas bodo sprejeli!
Še enkrat vabljeni, da se nam pridružite. Skupaj lahko pokažemo, da je dolina res
turistični in kulturni biser in da smo ljudje, ki živimo tu, odprti, prijazni in gostoljubni!
Turistično informacijski center Lož
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: +386 (0)81 602 853
E-pošta: tic.loz@kabelnet.net, floatingcastlefestival@gmail.com
Odpiralni čas:
od 1. maja do 30. septembra vsak dan od 10.00 do 18.00 ure
od 1. oktobra do 30. aprila od ponedeljka do petka od 10.00 do 16.00 ure

so se s svojimi nastopi prepletali izkušeni in
mlajši kulturniki in kulturnice, ples, petje,
literatura, domači pesniki in Prešeren, se za
kulturo v Loški dolini očitno ni bati.
Vsi skupaj tako že zdaj vabljeni, da se tudi
sami večkrat udeležite kakšnega od številnih
kulturnih dogodkov pri nas. 
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Beseda mora biti osvetljena …
Večer glasbe in poezije

marec, 2016

ba Mladena Bucića z naslovom Eho, ki jo je
podkrepil še z lastnimi verzi.
Poezijo je med glasbenimi odmori prebirala
pesnica Vanja Strle. Večino iz njene zadnje,
že enajste pesniške zbirke Kavčne meditacije, ki je izšla leta 2014. Za ta večer je izbrala
in interpretirala tudi po eno pesem dveh pesnikov in pesnice, ki jih ni izbrala po naključju. France Prešeren je bil njen prvi pesnik,
s katerim se je srečala, in pri svojih desetih
letih je znala njegovo Poezijo že na pamet.
Drugi pesnik je Srečko Kosovel, o katerem
meni, da je eden največjih genijev na področju poezije nasploh. Med pesnicami pa
je izbrala pesem prijateljice in velike pesnice
Neže Maurer.

Foto: Borut Kraševec

Pesnica Vanja Strle je med svojimi pesmimi
prebrala tudi pesem, ki sporoča misel, po kateri so prireditev naslovili. V njej pravi:
Da me slišiš

V

ečer kulturnega praznika so v poročni
dvorani gradu Snežnik z glasbo in poezijo oblikovali pesnica Vanja Strle ter glasbeniki zasedbe Trio RE LA MI. Prireditev so
omogočili Narodni muzej Slovenije, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Javni zavod
Snežnik in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Cerknica.

bojnega dialoga, odnosov in strpnosti, česar, je dejal, nam velikokrat primanjkuje.
Truden je poudaril, da nam prepogosto primanjkuje tudi kulture, ki ji pravimo umetnost. Dejal je: »Vsi, ki smo se danes tukaj
zbrali, smo naredili korak v pravo smer.
Korak, s katerim bomo vsaj za kratek čas
zapolnili to vrzel.«

V uvodnem delu je zbrane nagovoril Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda Snežnik, ki je svoje razmišljanje o kulturi navezal na govor župana Janeza Komidarja na
osrednji občinski prireditvi ob kulturnem
prazniku, kjer je govoril o kulturi medse-

Člani zasedbe Trio RE LA MI Mladen Bucić
s kitaro, Rebeka Hren Dragolič s petjem in
flavto ter Liljana Kobal s flavto so nastopili
z deli predvsem slovenskih skladateljev, izvajali pa so tudi nekaj baročnih skladb. Med
izvedenimi deli je bila tudi avtorska sklad-

Sanda Turšič

Pa še opomnik
V naslednjih nekaj letih (do l. 2005) sem
napisala in izdala štiri, zdaj že odmevna prozna dela - mladinski roman »Eno
samo poletje«, zbirko črtic »Med šarom
in cediljem«, zbirko pogovorov z znanimi
Slovenci »Med iskrenimi ljudmi« in zbirko novel »Neizbežnosti«. Vsebina vseh
naštetih knjig je popolnoma resnična.
Vmes sem izdala še pesniško zbirko »Mladost za rešetkami« in ponatis le te pokojnemu vnuku Roku, mlademu pesniku, ki
je za kratek čas krenil po moji poti. Tako
sva postala nova slovenska »literata« in
kot Štajerca zaznamovala Loško dolino in

vso Slovenijo. V njegov spomin sem zbrala
vse literarne ustvarjalce Loške doline ter ožje
okolice in skupaj smo izdali 5 literarnih revij
»Rokova literarna srečanja.«
Iz vsebine »Enega samega poletja«:
Zdrsnila je k njemu na kolena v pesek in ga
objela čez gola pleča. Zaprla sta oči in se z
usti združila v neskončno dolg, vroč poljub,
da sta njuni srci razbijali drugo ob drugega,
in se je zdelo, da je med njima le svila Aleškine bluze …
Iz vsebine »Med šarom in cediljem«:
Že s strani potoka je oprezala sredi noči proti
gomili. Ko pa je prečkala most, je prav buljila
v kužno znamenje. Takrat se je njene desne
roke nenadoma dotaknilo nekaj mrzlega in
vlažnega …

Beseda je vsaka beseda,
ki mora biti osvetljena
z vseh strani v mojem umu
in mojem srcu,
preden je izrečena,
preden je poslana k tebi
z željo, da jo slišiš,
da te sreča
in ti sporoči nekaj o meni
in zato tudi nekaj o tebi
in o najinem svetu,
ki sva ga obesila v čas
kakor živi lestenec,
za katerega si želim,
da je ugasnjen le ob počitku.

Iz vsebine »Med iskrenimi ljudmi«:
Bila je Sneguljka vsem vidnim in nevidnim
grajskim škratom. Pa ne tista krhka in nežna. Nežna že, po duši in srcu, kar so čutile
ribe in race v grajskem bajerju, pa skobčevke
v kletki na grajskem dvorišču …
Iz vsebine »Neizbežnosti«:
Čez nekaj časa se je s polja zaslišal obupen
krik, ki je preparal ozračje. Fantje v krčmi so
menili: »Tako pa črn haloški korant preganja ostanke zime!« Nande pa je pokleknil na
mrzlo, mrtvo travo ob polju, z golimi rokami
izdolbel jamo v vlažno, mehko prst v razoru
in zemlji iztulil svojo bol.
Rokov verz z njegovega nagrobnika:
Nič več ne tavam med njimi,
puščam jasne sledi s svojimi pesmimi …
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Milena Ožbolt

Karel Destovnik Kajuh in Loška dolina

V

Foto: Borut Kraševec

Knjižnici Jožeta Udoviča, Enota Maričke
Žnidaršič Stari trg, se je 11. februarja 2016
odvijal literarni večer v spomin pesnika Karla
Destovnika Kajuha, kjer so poslušalci spoznali
njegovo življenje, knjigo pisem Ljubimca iz Vošnjakove ulice in še posebej pesnikove povezave
z Loško dolino.
Karel Destovnik Kajuh velja za enega najvidnejših
slovenskih literarnih ustvarjalcev med drugo svetovno vojno in škoda bi bilo, če bi utonilo v pozabo njegovo delovanje v naših krajih. Dogodek, ki
bi spominjal na Kajuhovo prisotnost v Loški dolini, je že ob 70-letnici pesnikove smrti pred dvema
letoma predlagal profesor zgodovine Tone Avsec,
ki je pred leti o tem že pisal v Glasilu Kovinoplastike, vendar je bilo vseeno treba še nekaj dela,
poleg prebiranja literature predvsem zbiranja
spominskega gradiva »na terenu«.
Po uvodni glasbi in recitaciji Ive Jakše Strle, ki je
povedala Kajuhovo Slovensko pesem, je sledil
nagovor vodje oddelka knjižnice v Starem trgu
Anđelke Pogorilić. Po Avsenikovi skladbi Slovenija, od kod lepote tvoje, ki jo je na harmoniko
igrala Ana Porok, smo prisluhnili bogati predstavitvi knjige pisem Karla Destovnika in Silve
Ponikvar. Knjigo je predstavil dr. Mihael Glavan,
dolgoletni vodja rokopisnega oddelka v NUK-u, ki
je pisma tudi razbral in uredil za objavo ter napisal spremno študijo. Tako smo spoznali mnogo
podrobnosti iz pesnikovega življenja in okoliščine
nastanka pisem, ki jih vsebuje najbolj brana slovenska knjiga v letu 2014.
Nazadnje smo se srečali še s spomini krajanov
Loške doline na čas, ko se je Kajuh gibal in nastopal na Notranjskem. Zbranih je bilo nekaj
spominskih drobcev in nastal je krajši zapis o še
enem delčku lokalne literarne zgodovine.
Ob koncu literarnega večera smo poslušali tudi
spomine Franceta Bavca na pesnikovo smrt, ki
jih je občinstvu posredoval France Bavec mlajši.

Na Bloški polici: kulturniki Brina, Belač, Janez Lavrič, Špik in zadaj Kajuh
Na literarnem večeru je bilo razstavljenih tudi
nekaj povečanih in lično uokvirjenih slik Karla
Destovnika Kajuha na Notranjskem, ki sta jih pripravila urednik spletne strani stareslike.cerknica.
org Miloš Toni in fotograf Jože Žnidaršič, originale
pa je posodil Muzej novejše zgodovine v Ljubljani.
Fotografije je leta 1943 posnel partizanski fotograf Jože Petek in so bile že večkrat objavljene.
Krajši zapis o Kajuhu v Loški dolini je objavljen
tudi na navedeni spletni strani.

DROBCI SPOMINOV
NA PESNIKA KAJUHA
V LOŠKI DOLINI
Čeprav je živih le še malo prič dogodkov pred 72imi oziroma 73- imi leti, preseneča živost spominov nanje. Ob znani sliki mitinga v Starem trgu,
ki ga je posnel partizanski fotograf Jože Petek, je
takrat enajstletna udeleženka tega dogodka Vilma Prosenc povedala:

Strašno lepo in s poudarkom je recitiral: »Veš,
mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel
še enkrat umreti! … Še danes ga slišim.« Na sliki je
poleg sebe zanesljivo prepoznala tudi strica Vilkota Žnidaršiča, sestrično Malči Vesel in vrstnika Jerneja Zabukovca. Morda je v ozadju tudi njen brat,
nasproti Kajuha spredaj pa moški, ki so mu rekli
Janezkov Jože iz Dan, mogoče se je pisal Škrbec.
Marija Škrbec iz Podgore pa se ob sliki spominja:
»Bilo je po nemški ofenzivi, takoj ko je minila hajka. Bili smo pri dopoldanski nedeljski maši, po njej
pa so nas prestregli partizani in nas usmerili na
miting, ki je potekal pri cerkvi znotraj ograje. Spominjam se Kajuhovega obraza, ne pa tudi, kaj je
recitiral. Pač pa se spomnim Matevža Haceta, ki je
imel zelo dolg govor. Zapomnila sem si nekaj njegovih besed: 'Bežímo, pa bomo še en čas bežali,
ampak nazadnje bomo pa zmagali!' Govoril je zelo
glasno in po domače. Vsi borci, ki so bili tam, pa so
bili videti izčrpani, lačni, žejni in prezebli.«
Na oknu kaplanije je mitingu prisostvoval tudi kaplan Lovšin. Kdo je še nastopal, se je pozabilo, bil
pa je vsekakor prisoten harmonikar, prav mogoče, da eden od dveh Notranjcev: Stanko Modec
Kostja iz Rakeka ali Janez Lavrič iz Cerknice, ki je
pozneje padel na Štajerskem.
Vendar pa se Marija Škrbec spominja Kajuha tudi
z mitinga, ki se je dogajal v Podgori v nekdanji
gostinski sobi pri Lahovih. Bilo je prej, tik po razpadu Italije. Takrat Kajuh ni nastopal, Marija ga
je prepoznala pozneje po sliki, bila pa je tam partizanka Vera (Hreščak, op. M. O.), ki je zelo lepo
deklamirala. Prisoten pa je bil tudi duhovnik Jože
Lampret (verski referent 14. divizije, op. M. O.) ki
je takoj ob vstopu v prostor zagledal križ v kotu in
nanj navezal svoj govor. To je bila osrednja točka
dogajanja na tistem mitingu.
Tudi Janez Voljč se mitinga v Starem trg dobro
spominja, a so podrobnosti zbledele. Marija Mi-
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helčič, doma iz Markovca pa je povedala, da sta
bila Kajuhova soborca tudi njena dva strica Franc
in Tone Kočevar. Vendar pa nista bila edina, saj je
šlo v 14. divizijo veliko Notranjcev, iz Loške doline
še posebno, vključno z njenim komisarjem in poznejšim pisateljem Matevžem Hacetom.
Kot je znano, je bil Kajuh prisoten na nam bližnjem
Mašunu že ob ustanovitvi Rabske brigade, kamor
so se v veliki meri vključili tudi osvobojeni rabski interniranci iz Loške doline, potem pa je kulturniška
skupina 14. divizije, ki jo je vodil Kajuh, v času od
septembra do novembra v Loški dolini priredila veliko mitingov, ki se jih ljudje še vedno spominjajo.
"Kajuh je prišel, pojdimo poslušat!" so govorili,
saj so ga že poznali vsaj po imenu, ker so bili pesnikovi ognjeviti nastopi zelo navdušujoči in prepričljivi in se je o njih veliko govorilo.
Članica kulturniške skupine, plesalka Marta Paulin - Brina se v svojih zapisih o prvem obdobju
bivanja kulturniške skupine na Notranjskem, septembra 1943, spominja mitingov v naslednjih vaseh: Šmarata, Podgora, Dane, Podlož, Nadlesk,
Pudob, Kozarišče, Iga vas, Babno Polje, Prezid,
Nova vas, Vrhnika, Viševek, Žerovnica, Lož, Podcerkev, Loški Potok in Studenec na Blokah.
Iz tega časa so mogoče tudi spomini Meri Antončič, Grabnarjeve mame, ki je pripovedovala sinu,
da je bil pesnik večkrat v njihovi gostilni v Podcerkvi. Ne vemo pa ali je bilo to ob mitingu ali kakšni
drugi priložnosti.
Stane Hace pa se spominja mitinga v Podcerkvi:
Na začetku Rihtarjevega skednja je bil postavljen oder, po dvorišču pa klopi za poslušalce,
predvsem starce, matere in otroke. Med drugim
so peli pesem, ki si jo je za zmeraj zapomnil in je
po njeni vsebini mogoče sklepati, da je bil miting
kmalu po kapitulaciji Italije. Nastopali so člani
kulturniške skupine 14. divizije:
Kmalu bode vojne konec,
vsak se tega veseli,
samo sosedova mlada Micka
si še tega ne želi.
Imela fanta je Taljana,
dal ji je prstan zlat,
zdaj pa ostala doma je sama,
on pa odšel je v svet od nje.

KULTURA

Ob tem je Stanko Hace povedal še podatek o eni
najlepših fotografij kulturniške skupine 14. divizije, na kateri so poleg Kajuha v ozadju še plesalka
Brina, kipar Belač in Janez Lavrič: nastala je na zidani klopci pod lipo Mlakarjeve gostilne na Bloški
Polici in ne na Mašunu kot je navedeno ponekod
v literaturi. (Spomine Staneta Haceta je zapisala
Anita Manfreda, 11. 2. 2016)
Po pisanju plesalke Brine so kulturniki 14. divizije priredili še naslednje mitinge: 3. novembra
1943 za borce na Petelinjeku nad Poljanami,
na dan oktobrske revolucije 7. novembra v Mrzli
Jagi (ali Jami) nad Jurščami, po nemški ofenzivi
pa novembra 1943 spet v Loški dolini, na Blokah
in drugod: Šmarata, Vrhnika, Stari trg, Metulje,
Topol, Ravne, Benete, Gora, Globel, Nova vas ...
Zatem so se z divizijo premaknili na Dolenjsko,
naprej na Hrvaško in končno na Štajersko. Marta Paulin - Brina med drugim piše tudi, da je bila
kulturniška skupina 14. divizije 23. septembra
1943 prisotna na Knežji Njivi pri ustanovitvi Loške – pozneje Bračičeve – brigade, 24. septembra
na Mašunu, 25. septembra v Babnem Polju, nato
pa v gradu Snežnik in v začetku oktobra v Vrhniki.
Kajuh je nekaj časa spal v Vrhniki pri Zakrajškovih, po domače pri Adolfovih, kjer sta ga zelo prijazno in gostoljubno sprejeli gospodinja Marica
in njena hči Gabrijela, tako da so se kulturniki
pri njih počutili zelo domače, kot se je še dolgo
spominjala Brina. Požgana vas s svojo žalostno
zgodbo pa je navdihnila Kajuhovo zadnjo pesem,
ki jo je naslovil V slovenskih vaseh. Marta Paulin Brina piše, da je pesem nastala v začetku oktobra
1943. Sama jo je zapisala v beležnico, saj ji jo je
Kajuh le povedal, zapisal pa je ni nikoli.
Glede na zapis Marte Paulin - Brine, podatke prof.
Avsca ter spomine Marije Škrbec lahko zaključimo,
da je znana fotografija Kajuha na mitingu v Starem
trgu zagotovo nastala 21. novembra1943, čeprav
nekateri viri navajajo tudi datum v septembru.
Prof. Tone Avsec je povedal tudi, da je bil v tistem letu
v Loški dolini še en pesnik. V domobranski postojanki Pudob, ki je imela moštvo v Rosinovi hiši na začetku vasi nasproti cerkve, poveljstvo pa v gasilnem
domu čez cesto nasproti hiše kolarja Štefančiča, se
je namreč zadrževal France Balantič. Neke noči se je
potem skupaj z drugim vodstvenim kadrom umaknil
čez Obrh in po Javornikih na Rakek.

Govor vodje kulturniške skupine Karla Destovnika Kajuha na prvem mitingu
po nemški ofenzivi v Starem trgu pri Ložu konec novembra 1943.

(fotografija z rastave, ki jo je v starotrški knjižnci pripravila ekipa spletne strani stareslike.cerknica.org)
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Ladica Štritof je Kajuha videla v živo potem, ko je
14. divizija na svoji zgodovinski poti prišla v Belo
krajino. Z materjo, brati in sestrami je po smrti
očeta bivala v Bereči vasi, kjer ji je prijateljica povedala, da na Suhor prihajajo partizani 14. divizije, zato sta jih šli tudi onidve gledat in pozdravit.
»Prikorakali so v četverostopih,« se spominja, in
prijateljica mi je pokazala: »Glej, tisti v prvi vrsti
poleg duhovnika je pesnik Kajuh!«
Navdušeno so tudi begunci iz Loške doline ploskali in pozdravljali partizane, med katerimi je bil
tu in tam kak obraz iz domačega kraja.
Naslednja pesnikova vez z našimi kraji je Kajuhova zbirka sedemindvajsetih pesmi s preprostim
naslovom Pesmi, ki je bila natisnjena novembra
1943 v javorniških gozdovih v osemintridesetih izvodih na skromni zalogi papirja iz gradu Snežnik,
ki ga je v partizansko tehniko prinesel kurir France
iz Viševka … Marta Paulin - Brina piše, da je bil
papir moker in so se črke na več mestih razmazale. Obstaja tudi fotografija razmnoževanja Kajuhove zbirke Pesmi, 18. novembra 1943 pri Starih
Ogenjcah, ki jo je posnel Jože Petek.
Za svoja leta zelo zreli in izredno karizmatični Kajuh je bil star komaj enaindvajset let, ko je 22.
februarja 1944 končal svojo življenjsko pot pod
sovražnimi streli. Krogla ga je ubila pri Belih vodah nad Šoštanjem, prav blizu rodnega kraja.
Priči njegove smrti v Žlebnikovi hiši sta bila poleg
drugih tudi Gregorinov France in Mezinov Tone –
Franc Bavec in Tone Žnidaršič, oba iz Podcerkve,
ki sta ga potem tudi položila v grob in pokopala.
Kajuhovo smrt so njegovi soborci doživeli kot zelo
pretresljivo izgubo.
Pesnik, notranjski rojak Jože Udovič mu je posvetil naslednje verze:
KAJUHU
Upornega srca nemirni soj
jim svetil je, ko v mrzli zimi
po krajih teh strašan so bili boj.
Jaz z njimi hodil sem in pel sem z njimi.
Da iz verig ubogi milijon bi vstal,
da bi prenehalo trpljenje,
sem tudi jaz, vse, kar imel sem, dal:
besedo svoje pesmi in življenje.
(Zbrano delo 2, str. 344)
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Art Ajva

LISTI ŽIVLJENJA

NE, NE BOM TI KUPIL ROŽE

NA STAREM ZVONIKU

Tako hitro čas beži,
da včasih se mi pošteno zdi,
da popisani so listi življenja
naši s prijetnimi rečmi.

Raje ti bom
utrgal cvet,
tako na poti,
po večerji,
ko bova šla
tam mimo spet.
Kjer hodiva že
nekaj let ...
Življenje zate
bom ujel,
v rutino časa
bom odet,
za roko te bom
držat smel.
Ne, ne bom
ti kupil rože,
ker bi te to
naredilo umetno ...
In ne bi vonjal
tvoje kože,
kot zdaj,
ko čutim
te prevzetno.
In ker dišiš
v svobodi svoji
in se dogajaš
v zgodbi moji,
bo moja utrgana
cvetlica prinesla
ti nasmeh
na lica.

Na starem zvoniku se
oglasil je domači zvon,
ki pesem svojo
je prepeval prelepo.

In ko drugo stran
debele knjige življenja obrneš
in vidiš tudi težke trenutke,
takrat glavo je potrebno vzdigniti
in list knjige na lepšo
stran življenja obrniti.
Vse tok življenja nosi s seboj,
lepše in prijetne stvari
in tudi žalostne trenutke,
objokane s solzami.
List življenja in pisalo
je potrebno vzeti,
pisati na njih pa je potrebno
le najsrečnejše trenutke,
prijetne z vseh strani,
za vse prijatelje in ljudi.
Naj bodo listi življenja
vsem popisani s trenutki sreče
in polni nasmejanih,
svetlečih oči, iz katerih sije
sreča, dobrota in prijazna beseda.

V modrem večeru,
na kavču sediš ...
Od daleč vidim
tvoje solze ...
Ko sveža, s kopeli,
po tebi dišiš ...
In ko tišina
v sobo leze.
Premilo bo zvonec
na trgu zapel ...
In cel, tvoj nemir
bo do mene prignal ...
Trenutek bo v
mučno tišino odel.

Kje smeh je
in želje,
se bom spraševal.
Bi usedel se
k tebi,
bi ti šepetal ...
A kaj, ko verjamem,
da bi si lagal ...
Od zvona sem
slišal žalost zapeto,
in vase jo shranil
zelo doživeto.
V modrem večeru,
na kavču sediš.
In žalostno misel,
v meni budiš.

Še enkrat bi rad slišal
domači zvon, ko daleč
oddaljen sem od svoje
domače vasi, a vedno
jo v srcu nosil bom.
Kjerkoli po svetu hodil
bom, se rad spominjal bom
čudovitih snežniških gozdov,
ko me misli popeljale bodo
v moje domače kraje ljubljene.
In prisluhnil bom petju
in nežnemu zvonenju
domačega zvona,
ko prepeval bo pesem
svojo v obsijanem meglenem jutru
in risal nasmeške sreče
na mojem obrazu.

Foto: Stanko Grl
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DOŽIVETO

Čudovito pesem pel je
domači zvon v temnem
večeru in obsijanem jutru,
ko se prebujal sem.

Stanko Grl

DAN ZA DNEM
Dan za dnem že leta mnoga
križajo poti se moje.
A sem v snegu, ki zdaj pada,
zaman iskal stopinje svoje.
So se skrile, so minile,
so utonile v stare sanje,
so izgubile se kot leta,
le spomin, spomin je nanje.

Sneg že pada tiho, nežno
skrilo bo poti in vse,
naj moja pot se križa s tvojo
morda nekoč, nekoč in kje.

Ne spoznam korakov svojih,
sled drugačna je od moje,
noge druge, kdo in kaj ste,
najdite poti si svoje.

Zdaj pod kapo zasneženo
iščem svojo sled v snegu,
sem jo našel, tisto mojo
zasneženo v belem bregu.
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Leto zaključili z dobrodelnim tekom in hojo
Foto: Borut Kraševec

V

organizaciji Osnovne šole heroja Janeza Hribarja iz Starega
trga pri Ložu in Športne zveze Loška dolina je 27. decembra
tradicionalno že devetič zapored potekal novoletni dobrodelni
tek in hoja. Prireditev je že od začetka organizirana z namenom
druženja in dobrodelnosti. Zadnjih nekaj let na prireditvi zbrana
sredstva namenijo šolskemu skladu, za učence iz socialno šibkih
družin. Letos je bilo na ta način zbranih1.360,50 €. Na šest in de-

set kilometrov dolgo krožno progo s startom in ciljem pred Kovinoplastiko Lož se je tokrat podalo 215 pohodnikov in 40 tekačev.
Skupno 255 udeležencev iz Loške doline in tudi sosednjih občin je
nagovoril Janez Komidar, župan Loške doline, ki je dal tudi znak
za start. Poleg okrepčila na cilju in ob progi je vsak od udeležencev
prejel srečko, ki mu je prinesla praktično nagrado sponzorja, najmlajše pa je na cilju pričakal tudi dedek Mraz s košaro bonbonov. 

Mateja Peček

Zimski vzpon na Gornje Poljane

Z

ima je čas, ko se nas večina kar malo
poleni in raje uživamo v toplini svojih
domov, kot da bi se podali v naravo. Zato je
več kot dobrodošlo, da tudi v tem času kdo
povabi na organizirano druženje, kot je pohod. Eden takih v naši dolini je zdaj že tradicionalni zimski vzpon na Gornje Poljane,
najvišje ležečo vas v naši dolini.
Zadnjo nedeljo v januarju smo se tako zbrali v
Viševku, kljub bolj kislemu vremenu odločeni,
da si pretegnemo zaspane noge in osvojimo
zadani cilj. Bojazen, da bi nas na poti ovirale
zimske razmere, je bila tokrat odveč. Še največja nadloga je bilo blato, ki ga to zimo res ne
manjka. Da letošnja zima res ni svojemu imenu v ponos, so dokazovale tudi rožice, ki so
sramežljivo kukale izpod listja v gozdu. Gozd
je bil miren, morebitni nespeči kosmatinci
nam niso prekrižali poti in hoja ravno prav
dolga, da noge niso bile preveč utrujene, iz misli pa je izginila vsa navlaka minulega tedna.
Vrvež, ki nas je pričakal na Gornjih Poljanah,
je takoj pregnal bojazen, da nas bo tistih 20, ki
smo krenili iz Viševka, vsa druščina tega pohoda. Poti je več, vsak je ubral svojo, vseh se
nas je nabralo tam okrog 300.
Da na Poljanah ni opustelo in samotno, že
nekaj let skrbi Jure s svojim Turizmom Jure,
ki je kot organizator pohoda poskrbel, da je
iz loncev zadišalo po domačem. Seveda ne

sam, ampak z očitno dobro uigrano ekipo. Le
kako drugače bi lahko v tako kratkem času
poskrbel za vse lačne želodce in žejna grla?
Vsak planinec ve, da se kot osvojen vrh ne
šteje koča in žig v njej, ampak je treba stisniti še tistih par metrov na vrh hriba. Tako
tudi na Gornjih Poljanah velja, da ne šteje, če
se tvoja pot konča ob okusni Juretovi hrani,
ampak se je treba po odpustek »pomujati«
še do sv. Andreja. Še pogled proti dolini in
potrditev samemu sebi, da je bilo vredno zapustiti toplo posteljo.
Na poti nazaj sem razmišljala o ljudeh, ki
so še desetletja nazaj tam gori živeli. Vsak
dan in v vsakem letnem času. Kako bi oni
gledali na nas, ki smo se kar tako, iz ljubega

miru sprehodili iz doline do njihove vasi?
Na nedeljo, ko je vendar treba počivati, da
si nabereš moči za naporno delo na kmetih,
ki te izčrpava med tednom. Oni, ki so v dolino morali zaradi nuje, ne za rekreacijo. Peš
seveda ali pa v najboljšem primeru z vozom.
Pa sem na koncu prišla do zaključka, da je
prav, da gre človeštvo naprej, da moja generacija živi drugače, da nam je mnogo težkega dela prihranjenega, smo pa izpostavljeni
drugim izzivom. In da je ravno tako prav, da
se tudi zaradi pohodov, kot je ta na Gornje
Poljane, generacije, ki ne poznamo življenja
brez telefonov, računalnikov, avtomobilov
(in lahko bi še naštevala, brez česa vse nam
še živeti ni), zavemo naše dediščine. 

Skupina zbranih pohodnikov v Viševku pred vzponom na Gornje Poljane.
(Foto: Edo Šega)
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Bok

Lojze Škulj podjetnik leta 2015

V

Jamskem dvorcu v Postojni je bila v
začetku januarja slavnostna prireditev
ob zaključku akcije Ona ali on 2015, ki jo
že več kot dvajset let organizira Radio 94.
Poslušalci radia so za osebnost leta izbrali Andreja Tratnika, ki je vodil gasilski del
intervencije v verižni prometni nesreči na
avtocesti pri Postojni. Za podjetnika leta
so razglasili Lojzeta Škulja iz podjetja Kovica iz Loške doline, za gospodarstvenika
pa Matjaža Štefana iz podjetja Alpod iz
Podskrajnika. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Priznanje Podjetniški uspeh leta je Lojzetu
Škulju direktorju podjetja Kovica, podelil
predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh.
V podjetju Kovica se ukvarjajo z avtomatskim CNC struženjem in obdelovanjem
kovin. Lojze Škulj je samostojni podjetnik
že vse od leta1992, ko je zastavil svoje delo
v majhni garažni delavnici. Podjetje Kovica
je ustanovil leta 2007. Ves čas skrbi, da se
nenehno razvijajo in posodabljajo tehnologijo, opremo in prostore. V lanskem letu so
se iz starih vselili v nove sodobno opremljen
prostore v industrijski coni Markovec, kjer
sedem zaposlenih proizvaja za 25 kupcev in
jih po sistemu pravočasnih dostav oskrbujejo s 400 različnimi proizvodi. Na začetku nji-

Predsednik RS Borut Pahor, gospodarstvenik leta 2015 Matjaž Štefan, direktor podjetja
Alpod, urednica Radia 94 Mateja Jordan, podjetnik leta Lojze Škulj iz podjetja Kovica
in Andrej Tratnik dobitnik priznanja On - dejanje leta 2015 (Arhiv: Radio 94)
hovega poslovanja so z mehansko vodenimi
stružnicami izdelovali predvsem enostavne
kovice. Razvoj računalniško podprte tehnologije na najsodobnejših CNC stružnih avtomatih pa jim omogoča izdelavo vedno bolj
zahtevnih izdelkov.
Lojze Škulj je tisti, ki je vedno prvi na delu. Pravi, da je za dobro delo potreben zgled in tudi
dobra komunikacija z zaposlenimi. Ob novih

OBISKALI SMO GRAD SNEŽNIK
V skupini Modri polhki se
pogovarjamo o gradovih.
V igralnici smo si izdelali
grad, v katerem prirejamo
čajanke, igramo šah,
se oblačimo v princese,
izdelujemo nakit
in še in še.
Želeli smo si, da bi si
lahko ogledali pravi grad.
Odšli smo v nam najbližji
grad Snežnik, kjer nam
je prijazna vodička gospa
Majda Špeh pričarala
nepozabno dopoldne.
Anita Veber

strojih in tehnologiji pa je potrebno tudi nenehno učenje, pridobivanje novih znanj, ki se
jih ne naučiš v šoli, ampak le z delom.
Lojze Škulj poleg dobrega poslovanja razvija
tudi dober in odgovoren odnos do lokalnega okolja, saj s svojimi donacijami podpira
različne projekte, ki pripomorejo k boljšemu
počutju in varnosti občanov, med drugim
pomaga tudi pri nakupu gasilske opreme. 
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SREČANJE S PISATELJEM IVANOM SIVCEM

V

torek, 15. 12. 2015, je ob 17. uri potekalo srečanje devetošolcev, njihovih
staršev, učiteljev in pisatelja Ivana Sivca v
šolski knjižnici OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu.
Dogodek je bil podprt s strani Društva
slovenskih pisateljev in Javne agencije za
knjigo RS.
Tema se je navezovala na avtorjevo delo
Pege na soncu. Učenci so pri urah slovenščine in knjižnično informacijskih znanj
obravnavali vsebino. Delo je potekalo v
skupinah, v katerih so: analizirali medsebojne odnose med knjižnimi junaki, obravnavali problematiko rejništva (povabili so
predstavnico Centra za socialno delo iz
Cerknice, ki pokriva rejništvo), pripravili
igre vlog, navezujoč na vsebino iz knjige,
igre vlog, ki so vključevale prizore srečanj
med literarnimi liki in so bile plod njihove
ustvarjalnosti, pripravili so različne predstavitve (o avtorju in njegovih delih in posneli kratek igran prizor o pisatelju Ivanu
Sivcu), pri urah glasbene umetnosti so se
naučili nekaj avtorjevih pesmi, pri likovni
umetnosti so ustvarjali sonce in pege.
Po obravnavi dela smo prizore izbrali in jih
vključili v scenarij našega srečanja.
Program je bil razdeljen v dva sklopa: predstavitev dela devetošolcev in avtorjev del.
Ob tej obliki dela so se učenci preizkusili v
različnih vlogah:
vodili so program in pogovor z avtorjem,
igrali v prizorih, peli pesmi, igrali na harmoniko, ob pegah, ki so bile pritrjene na

sonce pa je vsak izmed njih izrekel svojo
zahvalo staršem.
Po našem programu se je predstavil avtor.
Podal je ozadje zgodbe za nastanek knjige
Pege na soncu ter nam predstavil še nekatera svoja dela, ki jih z navdušenjem berejo
mladi bralci.
Srečanje smo zaključili ob 19. uri.
Tudi tokrat se je spletla čudovita nit literarnega popoldneva med učenci, starši in
avtorjem. Hkrati pa je bila to priložnost
devetošolcev, da pokažejo svoje spretnosti
in talente. In so jih, saj so se čudovito izkazali v svojih vlogah.
Avtor je s svojim nastopom navdušil mlade bralce in njihove starše za branje svojih
del, učenci pa so dokazali, da so knjige, ki
pritegnejo mlade bralce, le poiskati je potrebno način, kako jim te vsebine podati.
Leonida Zalar

Pisatelj o srečanju
Cenjena knjižničarka Leonida,
na vaši šoli je čutiti veliko
pozitivne energije, tako s strani
učencev kot učiteljev in vodstva.
Pripravili ste izjemno čustven
in vsebinsko poglobljen spored,
otroci so se izkazali kot čudoviti
bralci in igralci, presenečen pa
sem tudi bil, da je prireditev
obiskalo toliko staršev. To pomeni,
da čarobni trikotnik: učenec –
starši – šola funkcionira v polno.
Zato kličem bravo, bravo, bravo
predvsem vsem vam!!!
Ivan Sivec
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PRAZNIČNI DECEMBER V IGA VASI
Stoletna igavaška šola je
vsako leto polna prazničnega
vzdušja. Če vas pot v decembru
pripelje do nje, kar urno in
brez zadržkov zakorakajte skozi
šolska vrata v praznični čas.
Veliko se je dogajalo …

Učenci so pridno izdelovali in se trudili narediti
uporabne, okrasne in lepe izdelke, ki smo jih
razstavili na božično-novoletnem bazarju. Hkrati
pa smo učenci in učiteljice pripravljali novoletno
prireditev za starše in dedka Mraza. Starši so v
velikem številu obiskali našo prireditev in bazar
ter darovali toliko denarja, da si bomo lahko
plačali pomladni izlet v Ljubljano. Slišali pa smo
tudi veliko pohval glede novoletne prireditve.
Verjetno so te pohvale prišle tudi do dedka
Mraza, ki nas je z zvrhanim košem daril obiskal
pred odhodom na božične počitnice.
Barbara Turk

Živimo zdravo,
ohranjamo naravo
V soboto, 16. januarja,
v Babnem Polju smo se dobili,
da bi o ohranjanju narave se učili.
Mraz babnopoljski
na lastni koži smo doživeli,
saj zjutraj – 22 °C v vasi so imeli.
Milo naravno smo naredili,
zdravo malico zaužili,
se s papirjem in škarjami poigrali,
da v lično škatlico milo bomo dali.
Kako nekoč perilo so prali, smo spoznali,
le madeže smo na toplem prali.
Domov prašek unikaten smo dobili,
o uporabi se učili.
Skupaj prav lepo smo se imeli,
dopoldne koristno preživeli,
Babnopoljki obljubili,
da se bomo še kdaj tu dobili.
Anita Bajec, Helena N. Obreza

marec, 2016
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Javni zavod Snežnik

Druženje – rdeča nit prireditev

Prireditve, ki jih organizira Javni zavod Snežnik v občini Loška dolina v skladu s poslanstvom zavoda, pripadajo različnim področjem človekovega ustvarjanja in delovanja.
Nekaj med njimi je v letih obstoja zavoda
postalo tradicionalnih, kar priča o tem, da so
v lokalnem okolju pozitivno sprejete. Še posebej pa nas veseli, da na njih sodelujejo številni posamezniki, društva in druge institucije ter tako rušijo mit o neki splošni družbeni
apatičnosti in nezainteresiranosti.
V praznično decembrsko vzdušje nas je tudi
v preteklem letu popeljal božično-novoletni sejem v Starem trgu. Že v vabilu na prvi
tovrstni sejem leta 2010 smo zapisali, da ga
je vredno obiskati, saj 'boste v prazničnem
vzdušju lahko poklepetali s prijatelji, znanci
in se pogreli s toplimi napitki'. Sejem že dolgo ni več zgolj ponudba izdelkov na stojnicah, temveč vključuje zabavni in animacijski
program. Tržni prostor se je v najlepši luči –
tudi v prijetni svetlobi sončnih žarkov – zopet
vzpostavil kot prostor druženja, ki ga strukture sodobnega življenja na vseh koncih tako
močno trgajo na razen.

za profesionalne in predane nastope. Zahvaljujemo se tudi donatorjem, ki so prispevali
sredstva za izvedbo prireditev ter seveda
vsem sosedom prireditvenega prostora za
njihovo razumevanje in podporo.

Možnost druženja in skupnega veselega praznovanja je letos omogočal tudi prostor 'pod
šotorom', ki je bil postavljen v središču Starega trga zadnja dva dni starega leta. Prednovoletna zabava s Pihalnim orkestrom Kovinoplastike Lož in bandom 501 ter silvestrovanje
z Ansamblom Tomaža Rota, v katerega nas je
popeljal popoldanski nastop domačih glasbenikov in pevcev, sta bila zelo dobro obiskana. Za to gre zahvala vsem nastopajočim

»Naša« proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku v Kulturnem domu Stari trg je v
nasprotju z veliko državno slovesnostjo v
Cankarjevem domu minila brez težkih besed o cenzuri umetniške svobode. Besede
o kulturi pa je bilo vseeno moč slišati – ne
le z odra kulturnega doma, ampak tudi na
druženju po prireditvi. Grenak priokus, ki
ga po navadi pušča debata o sistemskem
položaju kulture v naši državi (in občini),

Nastop domačih glasbenikov v novoletnem šotoru (foto: Mario Žnidaršič)

Dobro obiskana novoletna zabava z Binno in Bandom 501 (foto: Mario Žnidaršič)

tokrat ni prišel do izraza. Prevladal je prijeten okus sladkosti, ki so ga pustili izjemni
nastopi in ga še podkrepile dobrote naših
Ostrnic. Izjemno umetniško doživetje je ponujal tudi Večer glasbe in poezije, ki je potekal na sam kulturni dan v gradu Snežnik
in čigar izvedbo so poleg zavoda omogočili
še JSKD Območna izpostava Cerknica, Narodni muzej Slovenije in Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik.
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi na
prihajajočih dogodkih. Najbližje je 6. velikonočna tržnica, ki jo pripravljamo v soboto, 19.
marca 2016, v Starem trgu. Ker želimo obiskovalcem ponuditi resnično »pristne podeželske okuse«, nam letos pri organizaciji pomaga
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina. Stojnice bodo posamezni ponudniki založili z lokalnimi ekološkimi pridelki,
domačimi dobrotami in seveda tudi izdelki
domače in umetne obrti, ki so primerni velikonočnemu oz. pomladnemu času. Že sedaj
pa moramo napovedati bogat sklop letošnjih
prireditev V deželi ostrnic, ki se bodo nizale
skozi poletje. Priče bomo likovnim razstavam,
ex-temporam, etnološkim in kulturnim prireditvam, delavnicam, mednarodnemu festivalu Plavajoči grad in še čemu.
Sledite našim dogodkom, ki jih med drugim
skrbno beležimo v Koledar prireditev na
spletni strani www.loskadolina.info. Tukaj se
zbirajo napovedi vseh dogodkov v občini Loška dolina, ki so namenjeni širši javnosti in
pomembnejših dogodkov v njeni neposredni
okolici. V letu 2015 je bilo v koledarju objavljenih kar 232 različnih obvestil. Vabljeni, da
sodelujete tudi vi. 
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Blagovna znamka Dežela ostrnic

Blagovna znamka je eno izmed osnovnih orodij sodobnega tržnega komuniciranja. Njena
glavna funkcija je t. i. razlikovalni učinek, ki
ga vzpostavi v množici istovrstnega blaga in
storitev.
Blagovna znamka Dežela ostrnic je kolektivna blagovna znamka območja občine Loška
dolina. Uporablja se za promocijo občine in
njenega geografskega področja, trženje blaga
in storitev nastalih na geografskem območju
znamke ter samih ponudnikov oz. proizvajalcev na omenjenem območju.
Registrirana je bila leta 2009, proces pridobivanja soglasij za uporabo znamke in aktiv-

ne uporabe znamke se je začel leto kasneje.
Znamka je leta 2014 spremenila svojo grafično
podobo in s tem vsaj delno zadostila novim
oblikovalskim trendom. Skrbnik znamke, odgovoren za njeno upravljanje in trženje, je od
vsega začetka Javni zavod Snežnik. Do sedaj je
bilo soglasje za uporabo dodeljeno le trinajstim društvom, samostojnim podjetnikom in
fizičnim osebam.
Ker je to kolektivna znamka, jo gradimo vsi nosilci. Njeni učinki bodo pozitivni le ob konstantni in konsistentni uporabi. Vabimo vse potencialne upravičence (javne institucije, društva
in druge nevladne organizacije, kmetije, če-

belarje, podjetja, samostojne podjetnike ..., ki
delujejo na geografskem območju Dežele ostrnic), da vložijo prošnje za pridobitev pravice do
uporabe znamke Dežela ostrnic. Več informacij
dobite na spletni strani www.loskadolina.info
(Domači izdelki/ Znamka Dežela ostrnic) ali na
sedežu Javnega zavoda Snežnik.
Delo Javnega zavoda Snežnik je usmerjeno k
oblikovanju celostne podobe območja občine
Loške doline predvsem kot turistične destinacije. Blagovna znamka Dežela ostrnic je njen
bistveni element in primarno promocijsko
sredstvo. Želimo si, da bi postala tudi dejavnik
konkurenčne prednosti vseh njenih nosilcev. 

Javni zavod Snežnik

Promocija turistične destinacije občine Loška dolina

Načinov in oblik promocije, predvsem tistih, ki
jih omogočajo nove tehnologije, je vedno več.
Uporabni in v nekaterih primerih neizogibni
pa so še vedno klasični mediji turistične promocije – tisk in sejmi.
Javni zavod Snežnik se vsako leto udeleži kar
nekaj turističnih sejmov. Osrednji slovenski je
vsekakor sejem Alpe Adria, ki poteka konec januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Letošnje leto sta se povezala Gospodarsko
razstavišče, dolgoletni organizator sejma Alpe
Adria Turizem in prosti čas (v letu 2015 je na
sejmu sodelovalo 341 razstavljavcev in zasto-

panih podjetij iz 12 držav, sejem si je ogledalo
15.000 obiskovalcev) ter Toleranca marketing,
ki je do sedaj organizirala devet poslovnih
borz Natour (skupaj prek 300 ponudnikov in
preko 300 kupcev iz več kot 30 držav). Novi
dogodek Natour Alpe-Adria je kombinacija
obeh, njegov poudarek pa je aktivno preživljanje prostega časa. Sejma smo se udeležili
tudi ponudniki iz občine Loška dolina, ki že
vrsto let sodelujemo pod okriljem TZ Brkini,
Kras, Notranjska. Na sejmu smo bili prisotni
predstavniki Javnega zavoda Snežnik, Društva
žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, Zavoda Rihtarjeva domačija, Turističnega

Predstavitev »Dežele ostrnic« na sejmu Natour Alpe Adria na GR v Ljubljani
(arhiv: javni zavod Snežnik)

društva Loška dolina, Društva ljubiteljev Križne
jame in Kmetija T'dolenj.
Tiskani promocijski material turistične destinacije občine Loška dolina predstavljajo
zgibanke posameznih ponudnikov oz. produktov, zemljevidi (predvsem so to trganke)
in brošura Loška dolina in Babno Polje. V slednji je strnjena celotna turistična ponudba
z znamenitostmi in aktivnostmi, gostinsko
ponudbo in prenočišči ter drugimi za turista
koristnimi informacijami. Brošure so poleg
slovenskega jezika dostopne tudi v angleškem, italijanskem, francoskem in nemškem
jeziku. Na voljo so v TIC Lož, pri vseh turističnih ponudnikih v občini Loška dolina ter pri
pomembnih turističnih ponudnikih v neposredni okolici, TIC-ih, RDO Postojnska jama –
Zeleni kras ter v STIC-u v Ljubljani. Ravnokar
pripravljamo ponatis brošure z nekoliko osveženimi vsebinami in novimi fotografijami.
Našo turistično ponudbo s poudarkom na
vedno bolj zanimivem turističnem produktu
– opazovanju rjavega medveda v naravnem
okolju predstavljamo tudi v dveh katalogih,
ki bosta izšla še pred letošnjo turistično
sezono: Dobra ideja – izbrana ponudba za
izlete in počitnice ter Alpen Adria. Prvi bo
poslan na skoraj 10000 naslovov v Sloveniji
(različnim združenjem, turističnim agencijam in javnim ustanovam), drugi, prav tako
v nakladi 10000 izvodov, pa bo porazdeljen
v Avstriji, severni Italiji, južni Nemčiji in Sloveniji. Poleg naštetega smo prisotni v publikacijah, ki jih izdaja RDO Postojnska jama –
Zeleni kras, s katero zelo dobro sodelujemo
tudi na drugih področjih.
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Oblačilna dediščina Loške doline

Od fjәrtahu do pražnjih oblek
Dediščina je ena izmed temeljnih delovnih
področij Javnega zavoda Snežnik. Lansko leto
smo v okvir študijskega krožka strnili vsebine oblačilne dediščine. Poleg raziskovalnega
dela, zbiranja starih fotografij, oblačil, zapisov
in ustnih poročil smo že spomladi 2015 začeli z

rekonstrukcijami oblačil (materiali, kroji, načini
izdelave) in šivanjem enega najbolj preprostih
in nepogrešljivih kosov ženske obleke v preteklosti – predpasnikov. Narejenih je bilo 24
predpasnikov, ki so si jih za prireditev Snežniške zgodbe (grad Snežnik, 31. maj 2015) nadele učiteljice in vzgojiteljice iz osnovne šole in
vrtca v Starem trgu. Predpasniki so stilizirana

Predpasniki s pridihom naših babic (foto: Romana Nared)
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podoba tistih, ki so jih naše prababice nosile v
začetku 20. stoletja. Materiali, vzorci in kroji so
bili navdih, ki nas je vodil v izdelavo uporabnih izdelkov. Vsak je unikat, ročno delo, ki je,
čeprav popolnoma nov, poln spominov in nostalgije. Predpasniki nosijo blagovno znamko
Dežela ostrnic in so naprodaj v TIC Lož.
Kmalu po novem letu smo nadaljevali začeto
delo. Tokratni izziv nam predstavlja kmečka
ženska pražnja noša s konca 19. stoletja: krilo z
životcem (modrcem), rokavci in kočemajka, pa
untarce pod dolgimi, močno nabranimi krili, ki
jih kiti črn predpasnik. Članice krožka povezujeta zanimanje za preteklost z odkrivanjem lastne
zgodovinske umeščenosti in veselje do ročnih
del, ki ju nadgrajujemo z novimi znanji. Pri tem
nam svetujejo poznavalke iz lokalnega okolja in
strokovnjaki s področja oblačilne dediščine, kot
sta dr. Marija Makarovič in dr. Bojan Knific. Naj
se ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki nam na
različne načine pomagate pri delu, kakor tudi
članicam krožka za predano delo.
Delovanje študijskega krožka bomo natančneje
predstavili v naslednji številki Obrha, v oblekah
pa se bomo pokazale na kateri izmed prireditev v Loški dolini. V načrtu imamo tudi rekonstrukcije oblek iz drugih zgodovinskih obdobij
(pri tem sodelujemo z institucijami s področja
folklore in kulturne dediščine), šivanju kot družabnem medgeneracijskem srečevanju in učenju ter še čim ... Vsi, ki bi se radi pridružili – lepo
vabljeni. Dodatne informacije dobite v TIC Lož.

Špela Bohinjec Modic

Varnost starejših doma in v prometu
ne oskrbe, z novimi in neprilagojenimi tehnologijami, stanovanjskimi težavami in revščino.

V promet se kot udeleženci vključujemo v
vseh svojih generacijskih obdobjih od takrat,
ko nas pripeljejo iz porodnišnice, pa do takrat,
ko nas pospremijo na zadnjo pot. Prometna
pravila se skozi leta spreminjajo in prilagajajo
novim situacijam in tehnologijam. Največ znanja o varnem vključevanju v promet navadno
dobimo ob opravljanju šoferskega izpita - navadno pa ga opravljamo le enkrat v vseh letih,
ko se vključujemo v promet kot vozniki.

V ta namen smo v MGC Gaber z Društvom
upokojencev Loška dolina v januarju organizirali predavanje o varnosti starejših. Ga. Lidija
Jurkovič, upokojena vodja policijskega okoliša
občin Loška dolina in Bloke, je poleg zanimivega predavanja, podprtega z interaktivnimi
testi o vožnji skozi krožišča, pripravila tudi
svetovanje in razpravo o temah, povezanih z
varnostjo starejših voznikov v prometu v Loški
dolini. Še posebno je izpostavila pogostejše
napake in dileme, ki se pojavljajo uporabo novega krožišča, prometne signalizacije in infrastrukture ter varnost pešcev, kjer je poudarila,
da ni dovolj, da so na cesti previdni le vozniki,
saj za varnosti lahko ogromno naredijo pešci
tudi sami, tako da so primerno oblečeni in
opremljeni z odsevniki. V ta namen je razdelila nekaj odsevnikov tudi udeležencem. Del
srečanja je namenila preventivnemu in samozaščitnemu ravnanju pred neželenimi zlorabami starejših, povezanih tudi z dvigovanjem
denarja na bankomatu, zlorabe pri prodaji od
vrat do vrat in telefonski prodaji ter vlomi in
krajami.

S staranjem prebivalstva narašča tudi število
starejših voznikov ter se podaljšuje obdobje
aktivne udeležbe v prometu, zato je potrebno
občane ohraniti čim dlje samostojno mobilne ter obenem tudi varne v cestnem prometu. Starejši so lahko v prometu vozniki, pešci,
vozniki ali pa uporabniki javnega prevoza.
Čim daljše samostojno sodelovati v prometu
starejšim omogoča vzdrževanje svojih vsakodnevni navad, opravil in družbenih stikov, preko katerih se vključujejo v družbo. Starejši pa
se pogosteje kot druge družbene skupine soočajo s težavo dostopnosti do storitev, primer-

foto: Špela Bohinjec Modic

Predavanje v
Medgeneracijskem centru Gaber

V lanskem letu smo na temo varnosti že izvedli
delavnice Staranje brez nasilja v izvedbi Inštituta Antona Trstenjaka, delavnico za osvežitev
prve pomoči, ki jo je izvedel Rdeči križ Cerknica-Bloke-Loška dolina. Glede na potrebe
in odziv udeležencev, pa v prihodnosti načrtujemo podobne aktivnosti, ki spodbujajo k
večjem vključevanju v družbo, mobilnosti in
kakovostnejšem staranju v lokalni skupnosti.
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Špela Bohinjec Modic

Magic show Saturno
Čarovniška predstava
za vse generacije

Med zimskimi šolskimi počitnicami, v februarju, nas je v MGC Gaber obiskal čarovniški
mojster Saturno, ki je za stare in mlade pripravil čarovniško predstavo.
Čarodej Saturno je resnično pravi čarodej,
poln domišljije in novih idej, ki otrokom in
odraslim ter starejšim na obraz nariše začudenje in veselje. Na predstavi je pričaral majhne
in velike zajčke, bele golobe in naredil, da so
ti spet skrivnostno izginili ali se spremenili v
kaj drugega. Izvajal je čarovnije z žogicami,
ognjem, kartami, meči, noži, čudežnimi ruticami in še mnoge druge. Med predstavo nam
je zaupal kako je kot prvi čarodej v Sloveniji
začel nastopati po šolah in vrtcih, katere trike
je izvajal na televiziji in večjih prireditvah ter
da ima veliko izkušenj z nastopi in čarovniški-

Foto: Špela Bohinjec Modic

mi tekmovanji po celi Evropi. Večino domiselnih magičnih pripomočkov, ki jih uporablja za
svoje čarovnije, pa je izumil sam.V svojo točke
je vključil tudi svoje občinstvo in jih nekaj čarovnij tudi naučil. Tako, da smo v Loški dolini
dobili prave čarovniške vajence. Ker pa se mu
je med predstavo zgodila nerodnost, je po ne-

sreči pričaral preveč majhnih zajčkov, ki jih je
v oskrbo ponudil občinstvu. Predvsem otroci
so ponudbo navdušeno sprejeli, upamo, da se
zajčki med seboj magično množijo in mali lastniki za njih lepo skrbijo. Vsak mlajši obiskovalec je za spomin dobil tudi psička, meč, rožico
ali ostale figure, narejene iz balona.

Iz Zavoda Ars Viva

Skupina za
aktivno staranje

Na pobudo Milene Strle in Marije Antončič se
je 26. 1. 2016 v Podcerkvi ustanovila skupina
za aktivno staranje »Podcerkljanke«. Takšna
srečanja omogočajo ljudem, da uresničijo
svoje možnosti za dobro telesno, socialno in
duševno počutje skozi celoten tok življenja,
da se udeležujejo v družbi v skladu s svojimi
potrebami, željami, zmožnostmi ter se jim zagotovi ustrezna zaščita, varnost in oskrba, ko
potrebujejo pomoč. Skupino pomagajo sooblikovati Martina Šumrada in Suzana Bavec.
Program je pripravljen v povezavi z Medgeneracijskim centrom Gaber Stari trg pri Ložu.

arhiv: Zavod Ars viva

Iz Zavoda Ars Viva

Samostojna razstava Benjamina Žnidaršiča za kulturni praznik

Benjamin Žnidaršič med svojimi deli v galeriji
Štala (arhiv: Zavod Ars viva)

Benjamin Žnidaršič je umetnik, ki s svojim delom velikokrat seže v polje žive umetnosti. Izhodišče njegovega dela je pogosto njegova pozicija invalida, katerega preizkušnja
je njegova neposredna okolica. Njegova dela so bila predstavljena na številnih razstavah
in ex-temporih doma in po svetu. Benjamin Žnidaršič je polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Razstava Moje slike, ki ga umetnik predstavlja od 8. februarja 2016 v galeriji »Štala«,
predstavlja njegov cikel ustvarjanja v zadnjih štirih letih. Njegove slike so polne čistih,
močnih in živih barv, z motivi iz vsakdanjega življenja. »Človek postane vesel ob gledanju
njegovih slik, kjer mu kot slikarju uspe z na videz preprosto slikarsko tehniko jasnih čistih
površin in sredozemsko uglašenih barv zgraditi premišljeno, harmonično kompozicijo.
Njegove slike so božansko sončne. Pred njimi ne moreš ostati ravnodušen. Tu je skladje
barvnih ploskev, nikjer nobene moteče ostrine, sredozemska prešernost, tiha ubranost,
predvsem pa veselje do življenja,« je o njegovih delih napisal Bernd Wittschinsky.

31

DRUŠTVA

marec, 2016

Iz Zavoda Ars Viva

Izdelava eko čistil

Delavnico za izdelavo EKO čistil je v torek, 16.
2. 2016, v Lužarjevem skednju vodila Tamara
Urbančič, univ. dipl. ing. zoot. , mentorica različnih krožkov na temo kmetijskih, ekoloških
in prehrambenih projektov.
arhiv: Zavod Ars viva

Preden so se lotili izdelave čistil, so udeleženci poslušali predavanje o škodljivosti današnjih čistil. Številni izdelki za čiščenje doma
vsebujejo veliko nevarnih sestavin, kot so
amoniak, belila in kisline, ki lahko dražijo oči
in pljuča. Mnoga čistila vsebujejo tudi nepotrebne antibakterijske sestavine, zaradi katerih lahko bakterije postanejo še močnejše in
odpornejše.
Tudi najtrdovratnejše madeže lahko učinkovito odstranimo s sodo bikarbono, z bora-

ksom, limoninim sokom in drugimi preprostimi sestavinami.
Čistila za vsakodnevno uporabo lahko ekološko, enostavno in poceni naredimo tudi sami.
Veliko sestavin poznamo in imamo z njimi

izkušnje, nekatere so pozabljene, druge neobičajne, nekatere vzamemo iz omare, druge kupimo – kakorkoli že, domača čistila so
razgradljiva, z njimi ne onesnažujemo, predvsem pa ne zastrupljamo sebe.

Iz Zavoda Ars Viva

Izdelava eko mila

arhiv: Zavod Ars viva

Delavnico za izdelavo naravnega mila je 26. 1. 2016 vodila
Tamara Urbančič, univ, dipl. ing zoot, mentorica kmetijskih
krožkov na 4-ih šolah, vodja številnih projektov na temo
zdrave prehrane.
Delavnica je v kratkem uvodu obsegala razlago o zgodovini
in sestavinah za izdelavo mil. V nadaljevanju je sledil prikaz
izdelave mila z dodatki ter pomoč pri izdelavi mila vsakemu
udeležencu. Namen delavnice je bil, da se udeleženci naučijo izdelati milo z dodatki zdravilnih rastlin, ga tudi izdelajo
in vzamejo domov (pribl. 1,5 kg). V milo so vsak po svojih
željah dodajali potrebne maščobe in ostali material, cvetove zdravilnih zelišč ter začimbe in eterična olja.

Iz Zavoda Ars Viva

Tečaj kaligrafije

Začeli so s spoznavanjem pisav in pisala,
ki je na začetku delalo težave. S pomočjo
mentorice so udeleženci hitro osvojili pravilno držo peresa in pa seveda pripravo črnila. Pot jih je nato peljala skozi spoznavanje harmonije – sozvočja elementov, ki so

arhiv: Zavod Ars viva

Začetni kaligrafski tečaj je bil organiziran 13.
in 14. februarja 2016 v Lužarjevem skednju
v Podcerkvi. Pod mentorskim vodstvom Loredane Zega so zelo hitro napredovali. Tudi
tisti, ki so mislili, da niso posebej umetniško
nadarjeni. Na tečaju si je vsak izbral eno izmed štirih različnih kaligrafskih pisav (Unciala, Karolina, Gotica tekstura ali Copperplate).
http://kaligrafijazloredano.blogspot.si/p/
ucim-za-vas-i-teach-4-u.html
pomagali najti skupni imenovalec črkam
izbrane pisave. Na ta način so pisavo lažje
osvojili in si jo zapomnili. Z vajo in vztrajnostjo so spoznali čar kaligrafske pisave.
Zanimivo je bilo opazovati, s kakšno zagnanostjo so se lotili dela in že prvi dan prese-

nečeni nad svojim delom odšli zadovoljni
domov. Drugi dan so s ponosom ugotovili,
da jim je tisto, kar se je zdelo prej nedosegljivo, padlo v naročje. S svojim trudom so
prišli do vznemirljive izkušnje v pridobivanju novega, čudovitega znanja!
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Iz Zavoda Ars Viva

arhiv: Zavod Ars viva

Tržno komuniciranje malih ponudnikov

V torek, 12. 1. 2016, smo v Podcerkv v prostorih Zavoda ARS VIVA sodelovali
na popoldanski delavnici z naslovom »Tržno komuniciranje malih ponudnikov
destinacije NOTRANJSKA ali prepoznavnost vsakega ponudnika gradi odličnost
destinacije«.

Predavateljica dr. Tanja Lešnik Štuhec je
na primeru avstrijskih regij Vulkanland, Biosphärenpark Großes Walsertal, Naturpark
Almenland, Bergbahnen Werfenweng ter
slovenskih Solčavsko in Bohinj, katere
izredno dobro pozna, predstavila uspešen
način celovitega povezovanja in pozicioniranja teh destinacij. Vsaka je s svojimi posebnostmi unikatna in posebna.
Z razvojnim konceptom in cilji regij imamo
tudi mi kar precej stičnih točk, ugotavljali pa
smo tudi pomanjkljivosti in razlike v načinu
razmišljanja, ki nam otežujejo doseganje
želenega. Skupaj smo ugotovili, da smo na
začetku, imamo pa velike skrite potenciale, ki jih moramo vsakodnevno odkrivati.
Predavateljica je na osnovi bogate prakse v
turizmu in dela s ponudniki na terenu udeležencem predstavila elemente načrtovanja
marketinškega spleta za male ponudnike s
poudarkom na sodobnih oblikah komuniciranja, udeleženci pa smo pridobili konkretne in
praktične informacije za pripravo lastne strategije tržnega komuniciranja.

Mir

Butalci končno spet doma!
Pustovanje v
zavodu Ars Viva v Podcerkvi

Foto: Mario Žnidaršič

Na letošnji pustni torek so se v Loško dolino
končno spet vrnili Butalci. Prva prava butalska ulična predstava »Oštarija« je v prostore
zavoda Ars Viva privabila mlade, malo manj
mlade in predvsem najmlajše. Oštir Anže
Frakeljček je najprej z nekaj vajami ogrel
vse maškare in jim razdelil bombone. Ker je
med drugim tudi butalski zdravilec, jih namreč vsem otrokom predpisuje vsaj dvakrat
dnevno po dva. Čarovnik Francot Zajcavidu
je otroke nasmejal s svojimi butalskimi triki.
Ženska predstavnica plemenitega butalskega rodu Julija Zmajska je poskrbela, da so se
vsi naučili butalskega koraka, ki so ga potem
lahko uporabili tudi pri pravem pustnem
plesu. Kvartet nemih pevcev nam je odpel
še uspešnico Sonato za tišino v treh stavkih,
izvedeli smo, da je bolje kot v enem imeti kamen v obeh čevljih in zakaj imajo Butalci tako
velike glave. Kuskov Feliks je vse nasmejal še
s tem, da je v past ujel celo pamet. Po končani
predstavi so vsi skupaj še malo zaplesali, se
poveselili ter se slikali z Butalci. Slikar, pesnik,
idejni oče in gonilna sila zavoda Ars Viva Benjamin Žnidaršič je bil vesel, da je s pustovanjem v Podcerkvi Butalce s predstavo doma-

čina Mihe Razdriha in prijateljev spet pripeljal
domov, v Loško dolino. V prihodnje načrtujejo
še več podobnih dogodkov. Od kuharskih tečajev in različnih delavnic do slikarskih kolonij.
Pester program dogajanja v zavodu lahko sicer
najdete na njihovih spletnih straneh. In ker je

s pustom prišla tudi pomlad in bo za njo poletje velja omeniti tudi medved-narodni festival
Plavajoči grad, ki bo letos potekal med 10. in
16. julijem po Loški dolini z otvoritvenim koncertom Etno World Histeria Orchestra ravno v
amfiteatru zavoda Ars Viva. Vabljeni!
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Predstavitev knjige 3D tisk
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deliranje Blender v svetovnem prostoru, sta
v Podcerkvi 15. januarja 2016 predstavila
zbrani javnosti prvo slovensko knjigo o 3D
tisku. Ob predstavitvi knjige sta predstavila
najpomembnejše tehnologije, na katerih temelji 3D tisk, in na kratko opisala obstoječe
aplikacije, ki so povezane s tehnologijami.
Predstavila sta, kako je mogoče virtualne ideje, ki nastajajo v obliki 3D-modelov, pretvoriti
v fizične 3D-predmete ali izdelke.
Vsebina knjige je poljudno-strokovna in zato
dostopna dijakom, študentom kot tudi seveda vsem, ki jih tovrstne tehnologije še posebej zanimajo.

arhiv: Zavod Ars viva

Mnenje o knjigi so napisali: Marcel Štefančič,
jr., dr. Marko Jaklič, minister za gospodarstvo
– Zdravko Počivalšek in prof. dr. Igor Grabec.
G. Štefančič je zapisal:

A

vtorja knjige Tadeja Muck, redna profesorica na Katedri za informacijsko in
grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške

fakultete Univerze v Ljubljani in Igor Križanovskij, eden pionirjev uporabe odprtokodnega računalniškega programa za 3D-mo-

»Ko boste prebrali tole knjigo, boste lahko
vsem tistim, ki še vedno mislijo, da je prihodnost nekaj, kar šele pride, povsem mirno
rekli, da je to le iluzija. Prihodnost je že tu.
Za vedno.« 

Iz Zavoda Ars Viva

Zgodbe ob krušni peči

Zgodbe o živalih
Zgodbe ob krušni peči so se zaradi lažje organizacije z letom 2016 prestavile
na ponedeljkov termin. Na prvih letošnjih zgodbah se je Janez Kandare z otroki pogovarjal o živalih. S starimi zgodbami jim je pričaral zanimive zgodbe iz
svojega otroštva, ki so bile povezane z divjadjo. Otroci so v skupini ponazorili
velikost divjadi v naravi in s slikami spoznavali vsako od njih. Spoznali so: jelena, košuto, srne, srnjaka …
Vsako spoznano žival so potem ponazorili s svojimi telesi in celo po teži so se
primerjali z njimi. Zahvaljujemo se Janezu Kandaretu za podane zgodbe in iznajdljivost v vlogi pripovedovalca.

Čudežna dežela

arhiv: Zavod Ars viva

Na zadnjih lanskih Zgodbah ob krušni peči 22. decembra je Janja Urbiha prebrala pravljico
Čudežna dežela starega Wilija, ki jo je napisal in ilustriral slikar Bruce Perdon, ki je slikal
z usti. Pravljica govori o Avstraliji in o sozvočju življenja ljudi z naravo. Kako stari Wili s pametnim kmetovanjem obudi življenje v naravi. Čudežna dežela, na kakršno smo doslej naleteli le
v pravljicah, je ustvaril s posaditvijo drevja in živalmi, ki jih je pripeljal iz živalskega vrta. Edino
bogastvo, ki ga je imel, je bilo, da se je učil na napakah prednikov in ob opazovanju narave.
Otrokom smo po pravljici pokazali razlike med Avstralijo in Slovenijo. Sami so odkrili razlike v
velikosti, razlike v naravi in živalskem svetu ter življenju na drugi strani celine.

Od Lintverna
Beno Peček se je v ponedeljek 25. januarja prelevil v pripovedovalca zgodbe Od Litntverna. Zgodba
je otroke pritegnila s svojo vsebino. Lintvern, zmaj z devetimi glavami, ki mu »ogenj in žveplo iz
gobca letita«, vsak dan zahteva živega človeka, sicer bo uničil celo mesto. Revni mladenič, ki gre
po svetu, da bi našel srečo, ga s pomočjo puščavnikove čudežne soli in nasvetov ubije. Po zapletu z
lopovom, ki ukrade glave ubitega zmaja in se izdaja za rešitelja mesta, končno dobi pravi mladenič
kraljevo hči v zakon, postane kralj in pri vsem tem ne pozabi na svojo staro mater. Pripoved je zapisana tako, da ohranja pridih govornega jezika, v kakršnem je nekoč živela med ljudmi, Anja Štefan pa jo
je priredila do te mere, da je razumljiva in prepričljiva sodobnim bralcem, tako otrokom kot odraslim.
Otroci so v zgodbi sodelovali in se s pripovedovalcem vred poistovetili z revnim mladeničem in skupaj premagajo zmaja in mu odrežejo jezike iz devetih glav. To so potem tudi narisali.
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Zavod Rihtarjeva domačija, Alenka Veber

O ekonomiki in dostopnosti turizma ter vodenju
skupin s posebnimi potrebami

V

soboto, 9. januarja 2016, je v sodelovanju Zavoda Rihtarjeva domačija in Kluba
profesionalnih turističnih vodnikov Slovenija
potekala enodnevna delavnica Turizem moja
bodočnost in Dostopni turizem in vodenje skupin s posebnimi potrebami. Delavnice so se
udeležili številni turistični vodniki s Primorsko-notranjske regije in širše ter drugi, ki so
povezani s turistično dejavnostjo. Še posebej
pa je organizatorja razveselilo dejstvo, da so
se delavnice udeležili tudi turistični ponudniki s sosednje Primorsko-goranske županije.
Delavnico sta vodili članici Zavoda Rihtarjeva
domačija in Kluba profesionalnih turističnih
vodnikov Slovenija Mateja Kregar Gliha ter
Dominika Koritnik Trepel.
Predavateljici, obe z več kot dvajsetletnimi
delovnimi izkušnjami v turizmu, sta med drugim skušali podati odgovore na vprašanja:
Turizem – dejavnost bodočnosti? Kje je lahko
moje mesto v turistični dejavnosti? Turistični
vodnik – najpomembnejši člen v verigi turistične ponudbe? Kako oblikovati ceno, da bo prav
za mene in potrošnika?
Kdo so osebe s posebnimi potrebami? Kakšna
so osnovna pravila pri vodenju skupin s posebnimi potrebami? Ali trend izletov in potovanj, v
katerih so udeležene omenjene skupine, nara-

Pred začetkom dela so se predstavili vsi udeleženci (Foto: Alenka Veber)
šča ali pada? Ali je Slovenija dostopna za skupine s posebnimi potrebami?
Delavnica je tekom celega dneva potekala
izjemno dinamično: od predavanj, predstavitev do dela v skupinah. Predvsem pa v smislu,
da se je na tem področju potrebno nenehno
izobraževati.
Izvedbo delavnice so podprli Ars Viva, Zavod
za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin, Podcerkev • Društvo ljubite-

ljev Križne jame, Bloška Polica • Etnološka
zbirka Palčava šiša, Plešce • Narodni muzej
Slovenije, grad Snežnik • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) Pintar, Čabar
• Selankin mlin, Plešce • Malinaričeva žaga,
Plešce • Park vojaške zgodovine Pivka • RRA
Zeleni kras, d. o. o. • Turistično društvo Pudgura, Studeno • Zavod Rihtarjeva domačija,
Babno Polje • Zavod za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine, Muzej Cerkniškega jezera Jezerski Hram Kebe. 

Zavod Rihtarjeva domačija, Alenka Veber

Zvočna ptica Mateje Gorjup

Mateja Gorjup pri igranju na kozarec
(Foto: Alenka Veber)

M

ateja Gorjup se kot pevka in pedagoginja vrsto let posveča poustvarjanju
ljudskih pesmi različnih slovanskih narodov,
s posebnim poudarkom na ljudskem pesemskem izročilu slovenskega etničnega ozemlja.
Konec leta 2015 je izdala prvenec Ljekaru.
V Babnem Polju se je predstavila v nedeljo,
31. januarja 2016. Med glasbenim nastopom
je predstavila tudi nekaj skladb, ki so objavljene na zgoščenki ter v celoti predstavljajo
njeno avtorsko delo.

Med njimi je najti upeto poezijo, improvizacijske vložke in zvočna ozadja. Na prvenec je
Mateja vključila tudi nekaj svojih priredb slovenskih ljudskih pesmi in oživila ljudske pesmi, ki jim je melodija v času pošla, besedilo
pa je zabeleženo v zbirki Slovenske narodne
pesmi, ki jo je pred več kot stotimi leti uredil Karel Štrekelj s sodelavci. Mateja glasbo
ustvarja z glasom, uporablja napravo looper
za nasnemavanje zvočnih zank, igra na različna zvočila in vsakdanje zveneče predmete,
mestoma pa zaigra tudi na glasbila.
Zadnja leta intenzivno raziskuje neizrekljive
zmožnosti vokalnih izrazov. Ljubi petje z ljudmi. Glas in zvok jo zanimata v vsej svoji polnosti in praznini. Zvoki narave so eni njenih
prvih glasbenih sopotnikov, dandanes pa se
rada posluži tudi elektronskih naprav, ki so ji
na voljo za ustvarjanje glasbe.
Vse to nam je Mateja v nedeljskem popoldnevu tudi predstavila ter skupaj z obiskovalci
tudi zapela. 

Mateja uporablja različne zveneče
predmete (Foto: Alenka Veber)
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Grenlandija – zelena in ledena
Potopisno predavanje

marec, 2016

postavil celonočni izlet z ribiči med ledene
gore. Počutil sem se, kot bi nenadoma vstopil
v čarobno arktično pravljico ali se pomotoma
znašel na nekem drugem, oddaljenem planetu.« (Iztok Bončina)
V skoraj dvournem predavanju nas je predavatelj prek vrhunskih fotografij popeljal po

K

aj imata skupnega Grenlandija, otok v Severnem Atlantskem oceanu, vzhodno od
Kanade in najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji – Babno Polje? Mraz, hladne zime, led ...
Malo za šalo, malo zares smo kakšno vzporednico skušali najti v soboto, 20. februarja
2016, ko nas je v Babnem Polju obiskal Iztok
Bončina.
Iztok Bončina, svobodni fotograf in
fotoreporter, profesor umetnostne
zgodovine,
dolgoletni turistični
vodnik, potapljač,
astronom in popotnik od leta 1985
Iztok Bončina
potuje in vodi tu(Foto: Alenka Veber)
ristične
skupine
po Evropi in ostalih kontinentih. Že 25 let
organizira razne turistične seminarje in več
kot dvanajst let različne fotografske tečaje in
delavnice po vsej Sloveniji. Organizira in vodi
tudi fotografska potovanja po svetu (Egipt,
Šrilanka, Istanbul).
Fotografira že od srednje šole, zadnja leta
predvsem v vlogi fotoreporterja. Opravil je
seminar profesionalne fotografije pri New
York Institut of Photography, znanje in izkušnje pa je pridobival tudi na fotografskih
delavnicah, ki so jih vodili prestižni svetovni
fotografi, npr. David Alan Harvey, Antonin
Kratochvil, Eugene Richards … Je predsednik
Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev, bil je tudi urednik fotografije pri slovenski
izdaji revije National Geographic Popotnik.
Že vrsto let objavlja popotne prispevke in fo-

Okoli 84 odstotkov Grenlandije prekriva led (Foto: Iztok Bončina)
tografije v raznih časopisih in revijah.
Iskriv, duhovit predvsem pa predavatelj s svetovno širino nas je popeljal v svet, ki ima res
kakšno podobnost z Babnim Poljem.
»Težko bi se odločil, kateri vtis z Grenlandije
se mi je najmočneje zasidral v spomin. Je bilo
to povabilo na pravo eskimsko poroko, kjer
sem okušal domače jedi te dežele, od tjulnja,
posušene polenovke, do kitovega mesa. Ali
pa ogromni kosi ledu, ki so z ledenika Russel
z oglušujočim truščem padali v reko. Mogoče
barvita pročelja hiš v Sisimiutu, ki so sijala v
nenavadni svetlobi polnočnega sonca. Močno se me je dotaknil tudi lov na tjulnje, ko
sem z dvema vrlima Inuitoma odkrival njihov
tradicionalni način življenja. Brez dvoma bi
na lestvici spominov med prva tri doživetja

Grenlandija je največji otok na svetu (Foto: Iztok Bončina)

»Zeleni deželi« (grenlandsko: Kalaallit Nunaat, v dobesednem prevodu »Naša dežela«).
Prisluhnili smo lahko tudi grenlandščini, jeziku, ki ga razumejo samo domačini.
Grenlandija je danes največji otok na svetu, ki
ga po podatkih iz januarja 2011 naseljuje le
56.615 ljudi. S čimer je Grenlandija najmanj
naseljeno odvisno ozemlje na svetu. Največ
prebivalcev živi v glavnem mestu Nuuk, ki
je tudi največje mesto na otoku. (Vir https://
sl.wikipedia.org/wiki/Grenlandija)
Zelena dežela, kjer sta edino prevozno sredstvo letalo in ladja, je poslušalce navdušila.
Tako drugačna, samosvoja. V začetku devetdesetih let 20. stoletja je Grenlandija doživljala gospodarsko krizo, vendar se je začelo
stanje leta 1993 izboljševati. Domača vlada
je proti koncu osemdesetih let začela uveljavljati zelo varčevalno proračunsko politiko, s
čemer so zagotovili majhno inflacijo in proračunske presežke. Leta 1990 je Grenlandija
ostala brez dveh največjih izvoznih artiklov,
saj so zaprli še zadnje rudnike svinca in cinka.
Današnje gospodarstvo Grenlandije skoraj v
celoti zavzema ribištvo; izvoz morskih rakcev
predstavlja večino gospodarskega prihodka.
Otok ima tudi velik potencial na področju
ogljikovodikov in mineralov, vendar bo izdelava potrebne infrastrukture potekala še leta.
Pomembna panoga je tudi turizem, vendar je
le-ta pogojen z visokimi cenami in razmeroma kratko turistično sezono. Večino državnih
prihodkov tako predstavlja denarna pomoč
»materinske« Danske.
Grenlandija – zelena in ledena, dežela, ki jo je
vredno obiskati. 
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Barbara Lah

Naj odmeva slovenska »muzika«
Pihalni orkester Kovinoplastike Lož v zadnjih mesecih niti malo ni počival. Od številnih nastopov so člane orkestra
čakale intenzivne priprave na božično-novoletni koncert, po koncertu pa so imeli še par tradicionalnih nastopov,
ki so vsebovali repertoar slovenskih ustvarjalcev.

P

Foto: Urša Šepec

o sodelovanju na srečanju godb v Škofji
Loki v septembru je sledil mesec oktober, ko so godbeniki prvo soboto v mesecu
igrali na tradicionalni prireditvi Polharska
noč. 17. oktobra je sledil nastop na proslavi
ob obletnici napada na Lož. Po tem nastopu
pa so sledile intenzivne priprave na božično-novoletni koncert. Vse priprave na rednih
vajah so godbeniki dodatno izpilili še na
pripravljalnem vikendu, ki je potekal od 18.
do 20. decembra v Fiesi. 26. decembra pa je
tako kot leta pred tem tudi letos sledil božično-novoletni koncert, ki je bil obarvan
s slovensko glasbo. Koncert je povezovala Katarina Braniselj, godbeniki pa so pod
dirigentskim vodstvom Tadeja Jermana in
solističnimi točkami Danila Bavca, Primoža Štefančiča, Anemarije Štefančič, Matjaža
Žnidaršiča in Gašperja Štefančiča in gostjami ŽPZ Kr'snice pripravili posebno čaroben
in prazničen večer za vse obiskovalce in poslušalce. Čeprav je bila dvorana razprodana, pa so orkester lahko nekateri poslušalci
ponovno slišali na novoletnem koncertu 30.
decembra, ki je potekal v sklopu silvestrovanja pod šotorom v Starem trgu.
Počival pa v teh mesecih ni niti kvartet, ki
je sestavljen iz godbenikov. 1. novembra so
glasbeniki nastopili na Ulaki na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve. Drugi
njihov nastop pa je sledil 13. januarja na prireditvi Zveze združenih borcev za vrednote
NOB Sloveniji na Sveti Ani.
V novo leto so godbeniki vstopili z malce
manj počitka kot prejšnja leta, toda še vedno

dobro pripravljeni na nove izzive. Prvi petek
v februarju so imeli koncert ob kulturnem
dnevu v Grahovem, dva dneva kasneje pa so
nastopili na tradicionalnem pustnem karnevalu v Cerknici.
V mesecu februarju so godbeniki imeli letni
občni zbor, na katerem so poleg rednih točk,
izvolili tudi novo predsedstvo. Dosedanji
predsednik Janez Poje je bil za to funkcijo
ponovno izvoljen. Vsi godbeniki se mu zahvaljujemo za uspešno delo, uspešno delovanje mu želimo tudi v novem mandatu.
Sedaj se godbeniki pripravljajo na snemanje, ki bo potekalo v mesecu aprilu. Snemali
bodo za arhiv za Radio Slovenija in oddajo
Medenina in patina. Čakata jih tudi tradici-

onalna budnica za 1. maj in pohod na Snežnik, na katerem vsako leto tudi zaigrajo. Na
pohod ste vabljeni tudi vsi ostali, o datumu
pohoda pa boste izvedeli na njihovi strani na
Facebooku. Seveda pa v godbi vsi že vneto
pričakujejo salamijado, tekmovanje za najboljšo salamo, ki vedno popestri dogajanje.
Letos godbenike čakajo novi projekti, eden
izmed njih je srečanje orkestrov v Podcerkvi
pod organizacijo ARS Viva. Vodstvo orkestra pa se dogovarja tudi za sodelovanje pri
projektu Plavajoči grad. Poleg novih projektov pa so v tem letu pripravljeni še na mnogo
drugih tradicionalnih nastopov. Zato vam
godbeniki Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož za to leto sporočajo: »Še nas boste
veliko slišali in videli!« 

Nastop na obletnici napada na Lož (arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastika Lož)
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Iztok Mihelčič, Predsednik GZ Loška dolina

arhiv: GZ Loška dolina

GZ Loška dolina v letu 2015

L

eto 2014 je bilo za nas gasilce intervencijsko zelo aktivno in dejavno leto. Na
srečo pa je leto 2015 minilo brez večjih naravnih nesreč, kar ne pomeni, da je Gasilska
zveza Loška dolina počivala.
Upravni odbor je zasedal na štirih sejah, prav
tako smo se udeležili štirih regijskih srečanj.
GZ Loška dolina se je v lanskem letu aktivno vključila pri nestrinjanju reorganizacije
nujne medicinske pomoči oziroma razreševanju vprašanja prvih posredovalcev. S tem
smo dosegli, da so urgentne enote ostale v
Cerknici v enakem obsegu in dosegu vsem
občanom naše občine, saj se gasilska laična
pomoč nikakor ne more enačiti s strokovno. Naš namen ni bil, da gasilci nebi želeli
nuditi zdravstvene pomoči ponesrečencu,
temveč smo se borili proti prelaganju dela in
odgovornosti s strani države na naša ramena. Reorganizacija NMP je bila zastavljena
preohlapno, zato smo se borili za detajlnejše
definiranje naših urgentnih posredovanj.
Že v začetku leta 2015 je GZ Loška dolina
organizirala začetek predavanj za čin gasilca.
V gasilske vrste smo tako pridobili 24 novo
izobraženih gasilcev, ki so prihajali iz PGD
Stari trg, PGD Iga vas in PGD Babno Polje.
Pohvale vredno je, da je bilo med temi kar 9
članic, saj se je že med žledolomom pokazalo, da so tudi te nepogrešljive v naših vrstah.
Med izobraževanji smo izvedli tudi tečaj rokovanja z motorno žago. Ta tečaj smo izvedli
s pomočjo Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna, obiskovalo in uspešno zaključilo
ga je 9 naših tečajnikov. Temu tečaju se je
pridružilo tudi 9 slušateljev iz GZ Cerknica,
tako da je bilo skupaj 18 udeležencev. Oba
tečaja sta bila izvedena v teoretičnem in
praktičnem delu. Gasilci iz GZ Loška dolina
so se preko celega leta udeleževali tudi strokovnih usposabljan v Centru za zaščito in
reševanje na Igu in na zavodu za gasilno in

reševalno službo v Sežani. Naj na tem mestu
čestitam vsem tečajnikom, ki so se udeleževali predavanj, ob tem se moram zahvaliti
tudi vsem soudeleženim, ki so kakor koli
pripomogli k uspešnem zaključku gasilskih
aktivnosti.
GZ Loška dolina se je uspešno udeleževala tudi gasilskih tekmovanj na vseh nivojih.
Članice so se udeležile tekmovanja na Lazah,
člani in veterani pa občinskega in regijskega
tekmovanja na Rakeku. Ponosni smo, da so se
veterani uvrstili celo na državno tekmovanje,
ki pa bo organizirano tekom letošnjega leta.
Pri tem naj še omenim, da je bila GZ Loška
dolina skupaj z GZ Cerknica soorganizator
omenjenega gasilskega tekmovanja. Aktivna
je bila tudi gasilska mladina – v mesecu marcu so se v organizaciji GZ Loška dolina preizkušali na regijskem kvizu, v mesecu maju pa
v orientaciji. Gasilsko mladino smo zato za
nagrado in vzpodbudo za nadaljnje udejstvovanje odpeljali na izlet v terme Čatež.
Poleg nekaj manjših dimniških požarov,
požarov v naravi in tehničnih posredovanj
je GZ Loška dolina s svojimi člani iz vseh
štirih društev opravljala predvsem nalogerediteljstva in požarnega varovanja. Tako so
se gasilci udeleževali vseh večjih prireditev v
občini – festivala Plavajoči grad, prireditve
V deželi ostrnic, teka na Križno goro, Novoletnega teka in hoje, občinskega pohoda
okrog Loške doline in še bi lahko naštevali. Kot vsako leto smo se tudi lani udeležili
tradicionalnega srečanja na meji ter podkrepili prijateljske vezi s hrvaškimi kolegi.
Odzvali smo se tudi povabilu DVD Prezid
pri slavnostnem odprtju gasilnega doma,
ki so ga hrvaški tovariši zgradili s pomočjo
evropskih sredstev. Slavnostno je bilo tudi
ob 60. letnici gasilskih zvez Cerknica, Logatec in Vrhnika in ob tej priložnosti smo
bili prejemniki spominskih priznanj, ki nam
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predstavljajo zahvalo za dobro dolgoletno
sodelovanje. Marca 2015 smo se ob dnevu
civilne zaščite na Brdu pri Kranju udeležili
osrednje državne slovesnosti, kjer je naš župan prejel srebrni znak CZ za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in
krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Regionalna prireditev pa je bila
organizirana v Divači, kjer so se podeljevala
bronasta priznanja CZ. Ponosni smo lahko,
da je v Loško dolino odšlo kar 17 priznanj. V
Murski Soboti je bil organiziran vsakoletni
posvet, ki je organiziran pod okriljem Gasilske zveze Slovenija. Tam smo debatirali o
tekoči problematiki, ki pesti naše vrste. Udeležili smo se tudi letnega Plenuma Gasilske
zveze Slovenije v Semiču.
Omeniti velja, da je sodelovanje GZ Loška
dolina z Občino Loška dolina zelo dobro,
radi pa nam prisluhnejo tudi številni lokalni
obrtniki in donatorji. V lanskem letu smo s
pomočjo občinskih in donatorskih sredstev
kupili oziroma finančno podprli nakup motorne brizgalne Rosenbauer FOX 3, avtomobilskih pnevmatik, dežnih jaken za operativce, dveh stacionarnih UKW postaj, podvozja
za gasilski avtomobil GCGP-1 ter zagotovili
temeljito obnovo čolna. Motorne brizgalne
v Loški dolini so v povprečju stare nad 30
let, zato je njihova zanesljivost vprašljiva in
je brizgalna FOX 3 velika pridobitev v občini. Predstavlja novejši, zmogljivejši in zanesljivejši element požarne opremljenosti v
občini. S sredstvi, zbranimi na lanskoletnem
dobrodelnem koncertu v Cerknici, sredstvi
zavarovalnice Triglav, Občine Loška dolina,
Občine Sodražica ter sredstvi zbranimi s pomočjo kulturnikov Loške doline, smo kupili
dežne jakne, ki so se razdelile med vsa štiri
društva. V času deževnega obdobja in poplav se je izkazalo, da so dežne jakne obvezna in nepogrešljiva oprema naših gasilcev,
obstoječe intervencijske obleke pa so v takih
situacijah neprimerne. Lanskoletne poplave so pustile posledice tudi na intervencijskem čolnu, ki so ga naši gasilci v letu 2015
temeljito obnovili, nadgradili ter izboljšali
njegovo varnost z varnostnimi elementi, ki
omogočajo učinkovitejše in varnejše posredovanje. Delo so opravili volantersko s pomočjo donatorjev in civilne zaščite Loška
dolina. PGD Iga vas je z lastnimi sredstvi in
velikim finančnim vložkom Občine Loška
dolina kupila podvozje gasilskega avtomobila Man, v letošnjem letu pa ga namerava
še nadgraditi do celote GCGP-1 (gasilske
cisterne za gozdne požare 1), o čemer pa podrobneje v prihodnosti.
Pregled delovanja Gasilske zveze Loška dolina je narejen. V letošnjem letu imamo v
načrtu izobraževanje za vodjo skupine, izobraževanje za vodjo enote, dokončanje nekaterih investicij pa tudi prireditve v Loški
doline nam ne uidejo, zato nam izzivov za
2016 ne manjka.
Z gasilskim pozdravom >> NA POMOČ << 
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Poleg predsednika Čebelarske zveze Slovenije so se srečanja udeležili tudi Boštjan
Kojek, svetovalec na ČZS, Anton Žnidaršič,
član upravnega odbora ČZS, Janez Komidar,
župan občine Loška dolina, Janez Žnidaršič,
predsednik ČD Loška dolina, člani ČD Loška dolina in predstavniki zavodov, ustanov,
podjetij in posamezniki, ki podpirajo pobudo. V kulturnem programu so nastopili
otroci iz starotrškega vrtca Polhek.

Bok

Svetovni dan čebel

Združuje Slovence in povezuje svet

V želji, da pobudo podprejo in se z njo še
bolje seznanijo tudi slovenski čebelarji in
ostala zainteresirana javnost, od decembra 2015 do marca 2016, predsednik Čebelarske Zveze Slovenije (ČZS) Boštjan
Noč s sodelavci obiskuje vsa čebelarska
društva v Sloveniji in o pobudi informirali
prisotne.

V uvodu je prisotne nagovoril Janez Žnidaršič predsednik ČD Loška dolina. Predstavil
je zgodovino društva, ki je bilo v Loški dolini prvič ustanovljeno 25. januarja 1920. Z
zadovoljstvom je poudaril, da se članstvo v
društvu povečuje in trenutno šteje 65 članov. Od leta 2009 deluje na starotrški osnovni šoli pod mentorstvom čebelarja Antona
Truden čebelarski krožek, ki ga je v teh letih
obiskovalo 25 učencev od teh imata dva tudi
svoje čebele in sta najmlajša člana ČD Loška
dolina. To je tudi obet, da se bo čebelarstvo
še naprej razvijalo.
Predsednik ČZS Boštjan Nočje v okviru projekta svetovnega dneva čebel obiskal čez 200
čebelarskih društev po Sloveniji. Na tej poti
je spoznal, da so vsa društva brez izjeme pozitivno razpoložena. Povsod je tudi pozitiven
odnos in sodelovanje z občinami. Čebelarska
društva dobro sodelujejo tudi s šolami. Pohvalil je tudi kvaliteto in urejenost slovenskega čebelarstva v primerjavi z ostalimi čebelarskimi društvi po Evropi. Predstavil je namen
svetovnega dneva čebel in s tem povezanega
obiskovanja čebelarskih društev v Sloveniji,
kamor prinaša sporočilo: »Svet čebele potrebuje. Ustvarimo take pogoje, da bodo čebele
preživele.« Opozoril je, da so v veliki večini
sveta avgusta travniki zaradi intenzivne košnje prazni, kar ogroža obstoj čebel …

S tem namenom je Čebelarsko društvo Loška dolina 3. marca organiziralo srečanje v
Medgeneracijskem centru Gaber.

Ob zaključku je Boštjan Noč prisotnim
podelil priznanja za podporo svetovnemu
dnevu čebel. 

Na srečanju v podporo svetovemu dnevu čebel
(od leve) čebelar Janez Palčič, Janez Žnidaršič predsednik ČD Loška dolina,
Boštjan Kojek svetovalec na ČZS, Boštjan Noč predsednik ČZS, Anton Žnidaršič član
upravnega odbora ČZS, Janez Komidar župan občine Loška dolina
(Foto: Borut Kraševec)

Srečanje v
Medgeneracijskem centru Gaber
Čebele in ostali opraševalci so za življenje
ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu in
čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki
zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa
poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še k izboljšanju
kvalitete prehrane za ljudi.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima
pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o
pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato
bo Republika Slovenije, na pobudo čebelarske zveze Slovenije, organizaciji Združenih
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narodov predlagala, da 20. maj razglasi za
SVETOVNI DAN ČEBEL. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton
Janša (1734-1773), ki je poznan kot začetnik
modernega čebelarstva in eden takratnih
najboljših poznavalcev čebel.

Jasna Lekan

MEDENI LINŠKI PIŠKOTI
TESTO:

PRIPRAVA

500 g moke
120 g sladkorja v prahu
180 g masla
4 rumenjaki
120 g medu
limonina lupinica

Moki in sladkorju dodajte maslo,
rumenjake, med in limonino lupinico.
Zgnetite mehko testo in ga za eno uro
postavite v hladilnik.
Testo razvaljajte in izrežite dve vrsti zvezdic.
Oblikujte tudi majhne kroglice.
Pecite 15 minut na 180 stopinj. Ohladite.
Polne zvezdice premažite z marmelado in
nanje položite zvezdice z izrezom v sredini.
Na sredino položite še kroglico.

ZA OKRASITEV:
100 g marmelade
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Gašper Modic, Predsednik DLKJ

Prenovljena spletna stran Križna jama
Društvo ljubiteljev Križne jame je pripravilo novo spletno
stran, ki sledi sodobnim smernicam in je obiskovalcu
dostopna. Na novi spletni strani Križne jame si je mogoče
pridobiti vse informacije o obisku Križne jame, njenih
posebnostih, društvu, ponudbi v okolici. Glede na to, da je
Križna jama najbolje obiskana naravna znamenitost v občinah
Cerknica, Loška dolina in Bloke, pozivamo vse turistične in
ostale ponudnike, povezane s turizmom, da v kolikor niso
vpisani pod rubriko ponudba v okolici, naj nam pošljejo
potrebne podatke za njihov vpis, da jih dodamo k ponudbi
omenjenih občin. Na koncu še povabilo na dan odprtih vrat
treh občin (Cerknica, Loška dolina in Bloke), ki bo letos 19. 3.
2016 ob 15. in 17. uri. Občani si bodo brezplačno ogledali suhi
del Križne jame do 1. jezera s poglobljeno razlago.
Potrebna je predhodna najava. 

Franc Nelec

Tranzicija v Notranjsko-kraški regiji

F

sama še enkrat prodaja po znižani ceni. Od
leta 1994 do današnjih dni imamo obdobje
poceni denarja in gospodarskega razcveta in
čas krize, ki se je začela v letu 2008 in traja
še danes. Kako so ta čas preživele nekatere
občine Notranjske statistične regije prikazuje spodnja tabela. Pogled na tabelo pove, da
so bile občine Loška dolina in Bloke najbolj
prizadete tako po dodani vrednosti na zaposlenega in plačah.

inančna in gospodarska kriza je prizadela skoraj vse evropske države. Slovenja je
med tistimi, ki jo je prizadela najbolj. Vzrok
za finančno krizo v Evropi, v času poceni denarja, so bile megalomanske in slabe naložbe. V Sloveniji so poleg omenjenega bančno
luknjo povečali še ogromni izdatki za popravo medvojnih in povojnih krivic, odškodnine cerkvi in cerkveni dolgovi, najemanje
kreditov pri tujih bankah za odkup državne
lastnine. Privatizacijo je izvajala nova gospodarska elita, ki je tako rekoč brez lastnega
denarja kupovala državne deleže v tovarnah
in zavodih, del denarja pa je šlo v davčne
oaze. Bankirjem, ki so odobravali te kredite, mimo vseh pravil bančnega poslovanja,
se do sedaj ni zgodilo nič. Ko je čas poceni
denarja in konjunkture minil, se je pričela
kriza. Veliko podjetji bilo zaradi notranjega lastninjenja prezadolženih, niso mogla
odplačevati dolgov ne najemati posojil za
financiranje tekoče proizvodnje, prihajalo
je do odpovedi naročil. Zaradi množične
nelikvidnosti je država slabe terjatve podržavila in jih sedaj država preko slabe banke,

Občina

Dodana vrednost
na zaposlenega

Najbolj je napredovala občina Cerknica.
Maksimalno je izkoristila čas konjunkture
in obdobje poceni denarja in velikih vlaganj.
Pravočasno je pripravila prostorske akte, v
katerih je opredelila lokacije za gradnjo stanovanjskih hiš, blokovska naselja ter lokacije za industrijsko in trgovsko dejavnost. Z
urejeno prostorsko dokumentacijo, ugodno
prometno lego in številčnostjo prebivalstva
je privabila tuje in domače investitorje in
zgradila s prostorskim planom predvidene
objekte. Napredek je razviden iz tabele (velika dodana vrednost Ydria Motors, večje
plače, ugoden selitveni prirast idr.).
Plača neto
Eu

Število zaposlenih

2005

2014

2005

2014

2002

2014

Loška dolina

26.000

27.268

662

804

1388

1001

Cerknica

21.400

31.643

613

879

1835

1948

Bloke

22.241

16.261

693

776

130

64

Postojna

27.379

30.809

765

953

2649

Ilirs. Bistrica

22.900

36.756

684

911

1791

Pivka

25000

28.185

611

908

1157

967

773

1005

Slovenija

Občina Loška dolina, ki nima prometnih
prednosti, bi tuje in domače investitorje
lahko privabila le s konkurenčnimi cenami
stavbnih zemljišč, sprejetim razvojnim prostorskim načrtom in drugimi ugodnostmi,
ker občina investitorjem ni mogla ponudita
nič od navedenega, so svoj kapital vložili v
Cerknici. Občina Loška dolina v istem času
ob enakih pogojih ni prigospodarila nič.
Gospodarska kriza je najbolj prizadela gradbeništvo in posredno tudi loška podjetja, prišlo je tudi do prekinitve poslovanja z Rotom,
sledile so odpovedi naročil in odpuščanja.
Vendar nobena kriza ne traja večno, gospodarstvo se finančno krepi. Obetajo se nove
naložbe. Razvojni trendi kažejo, da bo v letu
2016 povprečna neto plača blizu republiškega povprečja.
Viri:
- Agencija RS za javnoupravne evidence
- Statistični urad RS
- Območna zbornica Postojna

Štev. gospodar.
družb
2005

Indeks
staranj

Selitveni
Prirast

2015

2015

2007

2014

32

61

129,6

24

1

200

287

117,0

161

92

19

21

156,7

14

-24

2512

224

370

98,6

340

108

1401

164

223

157,6

-50

-87

346

111,0

-4
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Josip Lautar, Prezid

Kam so odšle ostrnice?
Prispevek k ozaveščenosti, pridelovanju zdrave hrane, ki si jo je za cilj postavil Študijski krožek Ostrnic.

O

strnice – tradicionalna oblika sušenja detelje, njivske trave in otave je še
danes zgleden ekološki način pridelovanja
živinske krme, ki daje vrhunsko kakovost
mlečnih izdelkov. Krave jo zelo rade jejo in
pri tem imajo dosti mleka odlične kakovosti. Tradicija vzreje goveda je poleg paše in
sušenih ostrnic nudila seno iz posušene rebrnine, njivske trave oziroma otave. To je bil
zaokrožen način prehranjevanja živine, ki je
zadoščal za oskrbo z mlekom velikih kmečkih družin, posebno pa otrok, katerim je bilo
mleko osnovna hrana. Pri tem je zadoščala
ena ali dve kravi na družino.
Zanimivo vprašanje je, kako to, da se je masovna izdelava ostrnic uveljavila prav v Loški
dolini, dosti več kot v drugih krajih Slovenije. Za to je bilo ključnih več razlogov:
-

-

-

Spomladansko vreme je bilo velikokrat
deževno in sveže, prav v času, ko je bila
detelja godna za košnjo. Klasično sušenje na soncu z obračanjem ni dalo zadovoljive kvalitete. Sušenje v ostrnicah pa
ni bilo občutljivo na večkratne nalive in
sveže vreme.
Nosilni del ostrnice se je izdeloval iz
vrhnjega dela jelke oziroma smreke.
Najboljše so bile jelove ostrnice, ki so po
trajnosti prekašale smrekove. Ostale vrste so manj primerne. Ostrnice so kmetje priskrbeli pri poseku lesa. Pri tem so
izbirali vrhove, ki so bili ravni, stegnjeni,
niso bili prešpičasti ter so imeli dovolj
štrcljev (vej). Izbrane vrhove so kmetje
skrbno oklestili, obelili in na debelejšem
kraju ošpičili, nato se je ostrnico postavilo pokonci, na suho, kjer se je sušila do
časa uporabe. Tako pripravljena ostrnica
je zdržala deset let in več. V krajih v Sloveniji, kjer takega lesa ni bilo, niso izdelovali ostrnic.
Sama izdelava (ovijanje detelje) je precej zahtevno delo (delo na lojtrah, dvigovanje težkih »navilij«), ki je zahtevalo
skupinsko delo, večinoma mlajših ljudi,
ki so bili dovolj motivirani in ozaveščeni,
da so zmogli težko delo.

Vendar je takšno zahtevno delo dalo tudi rezultate. Mleko, pridobljeno iz takšne krme,
je bilo polnovredna, naravna, zdrava hrana.
Mleko so ljudje uporabljali na različne načine: kot sveže mleko, kuhano mleko, belo
kavo, kislo mleko, mladi sir, dimljeni sir,
skuto, maslo, smetano itd. Takšno mleko je

predstavljalo najbogatejšo obliko prehranjevanja, bodisi za otroke ali starejše. Pri tem
je veljalo, da je mleko prej zdravilo, kot da
bi nekomu škodilo, saj so ljudje bili zdravi,
polni energije in življenjskega elana. Pojma
alergija niso poznali.
Danes je Loška dolina brez ostrnic, te značilne posebnosti, ki je bila v času košnje prisotna v takem številu kot nikjer drugod. Kaj
se je zgodilo, da se je v samo dvajsetih letih
dolina popolnoma spremenila? Kje je tista
pokrajina z obdelanimi polji, z brezštevilnimi ostrnicami? Kdo je imel tako moč, da
je odvzel kraju to posebnost in s tem izvor
zdrave prehrane in samooskrbe, ki je veljala
tisočletja?
Sedanja kmetijska politika, ki je pod diktatom Evropske unije, ta pa pokorna različnim
trgovskim lobijem, je naklonjena velikim
proizvajalcem mleka. Večino krme se pospravi v folijo v svežem oziroma mokrem
stanju. Da bi veliki proizvajalec mleka ustvaril dohodek pri nizkih odkupnih cenah mleka, se sooča z naslednjimi problemi:
-

-

-

Vzrejati mora visoko mlečne krave, ki
dajo veliko mleka.
Za dosego visoke mlečnosti mora poleg običajne krme in silaže dokupovati
močna krmila, ki vsebujejo tudi ostanke
pesticidov, GSO in različne dodatke, kar
se odraža na kvaliteti mleka in zdravju
živali. Spomnimo se bolezni norih krav.
Zdravje visoko mlečnih krav je zaradi
takšne prehrane slabo, zato so potrebni
pogosti veterinarski posegi z uporabo
zdravil, katerih ostanki prihajajo v mleko ter so tudi ti razlog slabe kvalitete
mleka.
Življenjska doba krav je nekaj let, reproduktivne sposobnosti krav pa so slabe,
kar kaže na nizko vitalnost živali.
Nujna je strojna molža mleko, kar
zmanjšuje kvaliteto mleka.
Proizvajalec mleka nima časa za izdelavo
ostrnic.

Vsi ti problemi, ki nastajajo zaradi forsirane
pridelave mleka, bi odpadli, če bi se pridelovalo mleko na tradicionalen način.
Mleko je zdrava, polnovredna, naravna hrana, vendar je njegova prehrambna in zdravilna vrednost največja samo nekaj ur po
dojenju. Ker pa je idealna (vitalna) materija
za razvoj mikroorganizmov, začne hitro pre-

hajati v stabilnejšo obliko – kislo mleko. V
tej obliki je obstojno nekaj dni (odvisno od
temperature okolja), potem pa začne greniti.
Tradicionalna uporaba je upoštevala te lastnosti mleka pri vsakdanji prehrani.
Neobstojnost mleka pa nikakor ne ustreza
trgovcem in mlekarjem, ki bi v primeru, da
prodajajo sveže (nepredelano) mleko, morali
vsaki dan iz trgovin vrniti zakisano mleko v
mlekarno, to pa bistveno podraži transport,
embalažo in išče nadaljnjo predelavo zakisanega mleka. Tega pa si trgovci niso smeli
dovoliti. Zato so mleko začeli predelovati. V
začetku so mleko posneli in segreli na osemdeset stopinj Celzija, na kar so ga zapakirali
v plastificirano embalažo brez prisotnosti
zraka (vakum). To mleko so krstili kot "mleko iz tetrapaka". S tem so podaljšali uporabni čas mleka na nekaj tednov, vendar jih tudi
to ni zadovoljilo. Še zmeraj so velike količine
morali umikati iz trgovin. Reciklaža takega
mleka ni dala zadovoljive finančne efekte. To
je bilo obdobje pasteriziranega mleka.
Iznajdba homogeniziranega mleka pa je dala
zadovoljive finančne rezultate. Pri homogeniziranju se mleko pod velikim pritiskom
prepušča čez zelo tanke šobe, kar mu spremeni naravno strukturo, in ni več "zanimivo" za mikroorganizme. Posebno dobri efekti "podaljšanja roka uporabe" se dosegajo, če
se mleko pakira brez prisotnosti zraka, v plastificirano embalažo. Takšno "ubito" mleko
se ne bo pokvarilo tudi čez nekaj mescev in
je kot tako zelo cenjeno pri trgovcih, ker ima
dolg rok uporabe. Večina mleka v trgovinah
je danes homogeniziranega.
Uradno to mleko ni škodljivo za zdravje ljudi.
O škodljivosti homogeniziranega mleka naj
bralec presodi sam, pri tem moramo upoštevati, da je to mleko dizajnirano predvsem za
trgovine, dosti manj pa za zdravje ljudi.
In ko boste pri zdravniku izvedeli, da ste
alergični na mleko, ga povprašajte, katero:
tisto iz trgovine v tetrapaku ali pa sveže pomolzeno pri kmetu, ki krmi svoje krave na
tradicionalen način. Verjetno vam ne bo
znal odgovoriti.
Vi, ki živite v deželi ostrnic, pa boste odgovor našli v sebi in zaključili, da se splača
zdeti še kakšno ostrnico. Na ta način bomo
prispevali k ohranjanju zdravja ljudi in narave ter ekološke značilnosti kraja. 
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Prevod Živana Meljo

Planet zemlja in mi
Hopi Indijanci:
sporočilo »Belim bratom«

Hopi Indijanci so Šošonsko pleme, naseljeno v SV Arizoni. Hopi ali Hopitu pomeni
Miroljubni. Razdeljeni so v klane (družine).
Najbolj znani so Antilope in Snake. Trdijo,
da so potomci Majev. Sami sebe imenujejo
Moka. Predstavljajo najstarejšo civilizacijo S
Amerike. Njihova sporočila, opozorila – prerokbe in življenje so opisana v knjigi Franka
Watersa: »The Book of the Hopi«. Negujejo
religijo, duhovnost, moralne odnose in etiko. Biti Hopi, pomeni stremeti k vrednotam,
ki vključujejo mir, spoštovanje vseh stvari
in bitij, in živeti v skladu z Tvorcem oz. Čuvarjem Zemlje. Izvajajo obrede za dobrobit
celega sveta. Čuvajo zanimiva sporočila in
opozorila. Pomemben del njihovega življenja so Kachine (Kačine) – obredna oblačila
in maske, ki predstavljajo duhovna bitja, ki
so glasniki Boga, vez med živimi in mrtvimi.
Prinašajo srečo, blagoslov, dobro vreme, pa
tudi kazen, služijo za izobraževanje otrok in
učenje religioznih principov ...
To je eno izmed njihovih sporočil:
»Beli bratje, tako kot ljudje trpi tudi Narava – gozdovi. Že sedaj je jasno, da vedno več
ljudi trpi zaradi oslabljenega imunskega sistema. Zaradi tega slabi obramba organizma
proti številnim alergijam in številnim oblikam prehladnih bolezni. V telesih ljudi je
vse več škodljivih snovi. Vse to je podobno
»boleznim«, ki uničujejo gozdove – je rezultat povečane koncentracije strupov in drugih škodljivih snovi v atmosferi, v hrani in
vodi. Zato vas ponovno prosimo – vrnite se
k zdravemu življenju prednikov.
Beli človek je veliko dosegel na področju
znanosti in medicine. Vendar vzroki bolezni
niso v telesu ampak v duhu. O tem govorijo
tudi vaši psihiatri, psihologi in drugi učeni
ljudje. Najhujša bolezen pa je, vendarle, prestrašen in napačno voden um. Te bolezni še
niste sposobni pozdraviti. Vaš problem je, da
se vznemirjate zaradi vsake malenkosti. In to
zagotovo ne vpliva dobro na vaše zdravje. Ta,
ki je neprestano pod težo vprašanj, s čim bo
plačal to ali ono, kaj mora še postoriti, kdo vse

mu želi slabo in komu lahko podari zaupanje
... ta se vsekakor mora razboleti. Da bi se rešili tega, se je potrebno osvoboditi nepotrebnega strahu in skrbi. Takrat boste spet zdravi.
Znano nam je, da je veliko ljudi zaskrbljenih glede svoje prehrane. Razprave o načinu
prehrane so deležne velike pozornosti. Razumemo vaš strah zaradi hrane, ki je gensko
spremenjena. Mi, Indijanci take hrane ne bi
nikoli uživali. Živimo od tega, kar nam daje
mati Zemlja. Ni pomembno, če je n.pr. kakšen paradižnik bolj zrel ali krompir bolj
droban ... Ni sprejemljivo pojasnilo, da dajejo gensko spremenjena semena večji pridelek in da se s tem zmanjšuje lakoto v svetu !?
Poslušajte naš nasvet – izogibajte se umetno
vzgojeni, kemično predelani in pripravljeni
hrani. Človek se mora hraniti s tem, kar mu
nudi Narava.
Beli bratje, niste več sposobni delati z lastnimi rokami. Za vas je postal vsak napor pretežak. Beli človek je postal mehkužen in slaboten. Verjame, da morajo drugi zanj opravljati
težka dela. Stanje se bo izboljšalo, ko bo Beli
človek spoznal, da mora za svoj kruh delati s
svojimi rokami v potu svojega obraza.
To, česar nikakor ne moremo razumeti, je potreba Belega človeka, da zaradi vere vodi krvave vojne. Nikomur od nas ne pade na pamet,
da bi preganjal svoje bližnje zaradi tega, ker
nekdo veruje v nekaj drugačnega ali v nekoga
drugega. Še manj pa, da bi ga zaradi tega ubil.
Kaže, da je pri vas, Belih, to prirojena potreba. O ubijanju v imenu Boga govori zgodovina Evrope tako v preteklosti kot v sedanjosti.
Veliki Duh prav gotovo nima razumevanja za
taka dejanja. Zakaj ne dovoliti drugim, da so
srečni na svoj način? Kaj je slabega v tem, da
drugi veruje v nekaj drugega kot vi? Tega mi,
Indijanci Hopi nikakor ne moremo razumeti
in tudi ne želimo razumeti.
Konfuzija je vladar Belega brata. Oni delajo
istočasno 3 ali 4 stvari in nobene od teh ne
končajo kvalitetno in do konca. Kaže, da je
to zlo – vladar Belega človeka. Vi preprosto nimate dovolj časa za ničesar. Da pa bi
svoja dela opravili, potrebujete mir in sproščenost. Pojdite v naravo. Uživajte v gozdu,

v cvetlicah na travniku, v plesu oblakov
na nebu ... Umirite vaš duh. Osvobodili se
boste napetosti in stresa, v vašem duhu bo
spet vladal mir in spokoj. Dovolite nam,
Beli bratje, da povemo nekaj besed o starosti. V vaši družbi stare preprosto odpišete
na »human« način. Zgradili ste posebne
ustanove, v katerih je poskrbljeno zanje.
Pri nas stari ostanejo v svoji družini – mi
pa se veliko učimo iz njihovih bogatih življenjskih izkušenj. Mnogi med nami bi
bili danes drugačni ljudje, če ne bi imeli te
priložnosti – učiti se iz zgodb naših dedov.
Zato bi tudi vi morali dati priložnost vašim
starim, da preživijo starost v krogu svoje
družine. Ne pozabite, da so oni skrbeli za
vas in da ste jim bili pogosto v breme – tako
kot so sedaj oni vam. Navsezadnje, stari so
svojevrstni otroci, ki potrebujejo pomoč in
nego. Ne puščajte jih same.
Kaj se dogaja v srcih nekaterih od Belih bratov, da so sposobni zlih in divjaških dejanj
proti lastnim otrokom? Rdeči človek je zaskrbljen zaradi vse bolj številnih poročil o
grozljivih grobosti odraslih proti otrokom.
Kaj se dogaja z vami? Kaj se dogaja z vašo
družbo? Narod, ki svojih otrok ne ceni kot
svoje največje in najsvetlejše dobro, ne bo
preživel. Še kojoti niso sposobni takega zla,
kot ga počnejo nekateri vaši ljudje. Pravi
Človek ne bi nikoli napadel slabotnejšega, še
manj otroka. Moji Beli bratje! Vaši otroci
so vaša bodočnost. Skrbeti morate zanje in
paziti, da se jim nič zlega ne zgodi. Bodite
skrbni in pozorni do najmlajših. Vaše življenje in vaše vrednote naj bodo v » službi«
bodočnosti mladih. V nasprotnem primeru
vam grozi slab konec.
Krivica in sovraštvo sta dva največja zla v zavesti Belega človeka. Verjamete v svoje pravne sisteme in sodbe. Toda to je velika zabloda. Mnogi verjamejo v pravni red, toda na
žalost spoznajo kako sta pravica in izrekanje
pravičnosti zelo oddaljeni! Številni politiki obljubljajo raj na Zemlji samo, da bi bili
ponovno izvoljeni in da bi povečali in rešili
svoje dobičke. V vašem svetu je mogoče kupiti vse – tudi pravico zato, ker v vašem svetu še vedno velja pravilo močnejšega. Ampak ljudje se bodo tega kmalu osvobodili! 
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Krajevna organizacija ZZB za vrednote NOB Loška dolina

V spomin mlademu partizanu Jožetu Mlakarju
Lansko leto 2015 je ZZB za vrednote NOB organizirala v Prezidu spominsko
slovesnost. Na mestu, kjer je padel Jože Mlakar, je postavljena spominska plošča.
Prisoten je bil predsednik borčevske organizacije Prezid, ki je obljubil, da bo ta
spomenik vpisan tudi v njihovi, hrvaški dokumentaciji.
doživljati prve ljubezni in mladostno igrivost. Odločil pa se je za upor in za tveganje.
Mati Ana je bila kuharica v rajonskem odboru v Loški dolini, oče je bil že pred vojno na
delu v Franciji, brat Ivan je imel le 9 let.
Ob vstopu v partizane, septembra 1943, je
bil Jože takoj vključen v VDV (vojska državne varnosti). Prvi sedež VDV je bil v Pudobu, kasneje pa v Osilnici. Jože je bil ves čas
intendant.
27. 2. 1945 se je po opravljeni nalogi vračal
iz Loške doline preko Babnega Polja v Prezid. V bližini pokopališča, v Prezidu, so ga
zadeli streli domobrancev, s smeri Vražjega
vrtca. Ranjen v nogo se je umikal mimo hiš v
bližnji gozd. Toda domobranci so mu sledili.
Branil se je, dokler je še imel strelivo, nato so
ga ujeli in kruto zaklali.

Slovesnost ob spominski plošči
v Prezidu (arhiv: ZZB Loška dolina)

V

prihajajočih dneh pomladi, leta 1945,
tik pred koncem vojne, žal mnogi niso
dočakali svobode. Med njimi tudi komaj
16-letni Jože Mlakar.
Rojen je bil 27. 7. 1928. Ob začetku 2. sv. v. je
imel komaj 13 let. Vendar je vedel, kdo je okupator, vedel je, kaj je okupatorjev namen in vedel je, zakaj domači izdajalci sodelujejo z njimi.
Takoj po kapitulaciji Italije, septembra 1943,
je odšel v partizane. Bilo mu je le 15 let. 15 let
– ko se življenje komaj začenja, ko bi moral

Kot intendant je moral redno poročati v štab
VDV, ki se je nahajal v območju Gorskega
Kotarja. Ker ni bilo več njegovih sporočil, so
ga nadrejeni (Bine Logar iz Logatca) najprej
iskali doma, v Ložu. Ker se tudi domačim ni
javil, so predvidevali, da je padel. Mati je začela poizvedovati o njegovih zadnjih dneh in
sledila je informacijam od Iga vasi, Babnega
Polja do Prezida. Tu je od vaščanov izvedela,
da se je mlad, ranjen partizan umikal v gozd
pred domobranci. Malo kasneje se je slišalo
streljanje, nato le še tišino. Vaščani so materi
Ani pokazali smer Jožetovega umika. Takrat

je bil z njo tudi mlajši sin, 11-letni Ivan. Ker
so se domobranci še zadrževali v okolici
Prezida, so malega Ivana vaščani skrili v klet
med krompir. Mati Ana je sama odšla naprej v gozd in našla mrtvega sina. Bilo je na
dan 14. 3. 1945 – umorjen je bil 27. 2. 1945.
16-letni fant tik pred svobodo.
(Bližnji Čabar je bil že osvobojen.)
Domačini Babnega Polja so ga prepeljali v
svojo cerkvico. Od tu sta ga proti Ložu peljala stric Matevž Mlakar in takrat mladoletni
Jernej Zabukovec. Na pudobskem mostu jih
je ustavila skupina domobrancev, med njimi
Miro Kraševec – Kukec. Zahteval je, da odpreta krsto in se po ogledu pohvalil, da so
»tega« ubili že pred 14 dnevi v Prezidu.
Takrat že delujoča komisija za vojne zločine
je dokumentirala Jožetovo smrt s fotografijo v Babnem Polju. Iz nje je razvidno, kako
so ga umorili. Potrjeno je, da ga je umorila »Črna roka«, ki jo je vodil »Kukec« in se
hvalil s tem umorom. Podatek o tem je sodno zabeležen na sodišču v Ljubljani.
Pred vsakim nasilnim dejanjem se je treba
zavedati posledic le teh, posledic izdajstva in
morije.
»Kdor seje veter, žanje vihar« (Sveto pismo).
»Kdor se zaradi varnosti odpove svobodi –
si ne zasluži ne varnosti ne svobode«
(Benjamin Franklin). 

Z mislijo na velikonočno vstajenjsko jutro, ki je sporočilo upanja, da je življenje močnejše od smrti,
ljubezen močnejša od sovraštva in zamer,
želimo bralcem Obrha ter vsem občankam in občanom Loške doline
Veselo in blagoslovljeno veliko noč.
Vsem želimo praznične dni, obogatene s krščanskim sporočilom,
slovensko tradicijo in izročilom, ki se prenaša iz roda v rod.
Občinski odbor Nove Slovenije – krščanski demokrati Loška dolina.
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Milena Ožbolt

Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

1953 Markovec – Pred mostom

S

liko je posnel Vinko Bavec pred mostom
pri Renkočem malnu v Markovcu, na
njej pa sta Štefka Janežič in njena sestrična
iz Ljubljane. Bavec je tudi pozneje prijateljeval z Renkočimi, kjer je stanoval med vojno,
in je vsako leto prihajal na obisk. Takrat je
napravil veliko posnetkov ljudi, domačije in
okolice.
Fotograf je med zelenje ob vodi postavil dve
lepotici v modernih poletnih oblekah. Prijeli sta se pod roko in se prijazno nasmejali
v fotoaparat – njun nasmeh je ostal in greje gledalca še danes. Obleki izražata dober
okus, poznavanje mode in dobro šiviljo. Krili imata krojeni pošrek, diagonalno na potek
niti, zanimivo pa so zloženi tudi zgornji deli
kroja, saj se posrečeno poigravajo s črtastimi vzorci, še posebno okoli dekolteja in rokavčkov, ki jih pravzaprav ni, so le bolj široke
naramnice. Ni pa prav dobro videti, ali ima
blondinka mogoče zgornji del krojen kot bolero in pod njim obleko. Tako so se dekleta
oblačila v petdesetih letih prejšnjega stoletja.
Dekle na desni ima zapestno urico, ki ni le
estetski dodatek, ampak zelo uporabna reč

in povrhu še statusni simbol. Plavolaska ima
pričesko narejeno s trajnim kodranjem in
počesano po holivudskih zgledih, brinetka
pa le rahlo valovite lase, morda naravno ali
nakodrane z vodno trajno.
Čudovito ozadje dekletoma tvori most z letnico 1808 na enem od velikih kamnov, ki se
je v času na sliki še videl, zdaj pa ne več, saj je
skrita nekje v notranjosti mostu, ker je bil od
tedaj adaptiran. Po izročilu naj bi most zgradili Napoleonovi vojaki, rekli so jim napoleandri. Način gradnje je podoben kot na mostu pri Belem malnu, ki je tudi v Markovcu,
samo za eno mestno četrt bolj zahodno, na
Trznah, pa še kakšen podoben bi se našel v
Loški dolini. Tu sta dobro vidna dva lepo izdelana nosilna stebriča, ki podpirata kolone.
Na tak način oblikovanih stebrov pa drugi
bližnji mostiči nimajo, kolikor vem … Hm,
saj mostič ni nič slabši kot “na Drini ćuprija”,
delo slavnega Turka Sinana, le za spoznanje
manjši je … Pa svojega Andrića še nimajo
ti naši mostovi – prej kakšnega Rumcajza.
Dobro, da so vsaj na fotografijah za silo preživeli. 

Most je imel poleg lepih kolon tudi
kantone, ki pa so jih po drugi vojni
večinoma odbili stran, ko so v bližnjo
Kočo vas in iz nje s kamioni prevažali
čezenj kdo ve kaj, vsekakor je bil preozek
za taka vozila, pa tudi pri pluženju se je
mostič poškodoval in bil nekaj časa že
prav nevarno dotrajan. V sedemdesetih
letih sta ga potem popravila Darij
Zapušek, gospodar na Renkočem
posestvu in takratni upravnik Kmetijske
zadruge Janez Buh.
Slovarček:
• kolona: obok
• kanton: obcestni kamen
• vodna trajna: način kodranja las
brez kemikalij
Viri:
• Štefka Zapušek, Markovec, 2014
Kraj: Markovec
Datum: 1953
Avtor: Vinko Bavec
Zbirka: Dejan Vončina
Skenirano: neznano
Oblika: skenirana datoteka

Foto: Mario Žnidaršič

UTRINKI IZ LOŠKE DOLINE

