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Glasilo občine Loška dolina

Mlin v Danah
Obrh je v Danah nekaj sto metrov pred jamo Golobino, kamor ponikne, do prve polovice 20. stoletja poganjal dva
mlinska kolesa še zadnjega mlina na njegovi poti. Prvič je bil omenjen v urbarju leta 1606. Danes mlin ne stoji več.
Njegova podoba je vidna le še na fotografiji, ki je posneta s približno istega mesta kot ta naslovnica. (več na strani 8)

V DEŽELI OSTRNIC - OB KOŠNJI

V okviru prireditev V deželi ostrnic je bila v nedeljo, 18. junija, v Babnem Polju tradicionalna, 13. etnološko-turistična
prireditev občine Loška dolina Ob košnji 2017. Obiskovalci so si lahko ogledali igrani prikaz življenja na vasi, prisluhnili
petju, opazovali košnjo in zdevanje ostrnic ter se pod vodstvom Alenke Veber udeležili ogleda Babnega Polja …
Tekst in fotografije: Mario Žnidaršič
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Pozdravljeni v jubilejni 90. izdaji Obrha.
Ko listam po njegovih starih številkah, ugotavljam, da se je v zadnjih 18. letih odkar
Obrh izhaja, na 3500 in več straneh nabralo kar nekaj zanimivega branja o Loški dolini,
ki bo ostalo zapisano tudi za prihodnje rodove. Čestitke in zahvala vsem, ki so in ste
sodelovali pri nastajanju posameznih številk in ga kot bralci spremljali vse do njegove
polnoletnosti. Hvala za vzpodbuden odziv tistim, ki ga prejemate po pošti na različne
naslove po Sloveniji ter tudi izven njenih meja in ste izrazili željo, da ga želite prejemati
tudi v prihodnje, saj, kot pravite, z njim k vam prihaja košček rodnih krajev …
Obrh je od 35. številke (št. 3, leto 2006) shranjen tudi v elektronski obliki in na razpolago na spletni strani občine www.loskadolina.si, kjer najdete tudi aktualne novice,
informacije o delu občine, razpise … Tako kot v tej je tudi v tisti prvi na spletu shranjeni številki pisalo o tradicionalni prireditvi V deželi ostrnic, tistega leta je zaključila
osnovno šolo prva generacija devetletke in prav tako je odličnjake, bilo jih je trinajst,
sprejel župan in jim podelil bronaste grbe in priznanja. V tisti številki je zapisano tudi,
da so 24. maja minister za okolje dr. Janez Podobnik, minister za regionalni razvoj dr.
Ivan Žagar in takratni župan Janez Sterle prerezali trak in tako simbolično predali v
uporabo centralno čistilno napravo v Starem trgu. Na eni od naslednjih strani najdem
zapis s fotografijo, da je prebivalce v Loški dolini 30. maja presenetilo močno sneženje. »Babno Polje in tudi drugi višje ležeči kraji (Babna Polica, Gornje Poljane, Dolnje
Poljane, Knežja Njiva) so kljub ozelenelem drevju kazali pravo zimsko podobo, ki
se jo za ta čas ne spomnijo niti najstarejši prebivalci.« … Tudi letos je bilo vreme za
dolino neobičajno, 28. junija je v poznih večernih urah v nekaterih krajih Kozariščah,
Viševku, Markovcu … divjalo pravo neurje, ki je podiralo drevje in razkrivalo strehe.
Kaj vse se je še dogajalo do izida zadnje številke, pa ste vabljeni, da si ogledate in preberete na naslednjih straneh.
Obrhu želim še veliko izdaj in dobrih novic, vam pa predvsem, da bi poletje in čas
dopustov in počitnic čim lepše in mirno preživeli ter da se v naslednji številki zopet
srečamo.
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 25. september 2017
Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.
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: Mlin v Danah • tekst
in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Dosedanje aktivnosti in novi projekti
predpogoj za izvajanje drugih del, ki bi na
tem območju lahko sledila v prihodnje.
Tudi delovišče pri podružnični osnovni šoli
v Iga vasi je oživelo v tem mesecu. Dela na
obnovi fasade trenutno lepo potekajo in verjamem, da bo ob praznovanju 110. obletnice
ta častitljivi jubilej šola dočakala v novi obleki, kot se za slavljenko spodobi.

Pogled na lokacijo, kjer je predvidena nova povezovalna cesta za osnovno šolo
v Starem trgu pri Ložu (arhiv: Občina LD)

V

sakič, ko je potrebno napisati nekaj o
dogodkih v občini in o investicijah, se
mi poraja vprašanje: »Ali nisem o tem že pisal? Ali se zadeve ne ponavljajo? A bo tema
sploh zanimiva kot informacija?« Menim,
da je prav, da se o zadevah piše, pa čeprav o
nekaterih večkrat, saj se aktivnosti tako prepletajo, da preprosto niso zaključene v trenutku, ko se jih prvič izpostavi. Enako je pri
izvajanju del na projektih in pri investicijah,
ki so v teku. Vsaka investicija je daljši proces,
ki pa seveda se ob dogovorjenem času zaključi. Tako je tudi z investicijo izgradnje kanalizacijskega sistema Pudob. Dela trenutno
potekajo nekako po zastavljenem načrtu. Od

uspešnega zaključka prve faze izgradnje je
odvisno nadaljevanje del še za vsa ostala naselja, ki se navezujejo na projekt. In temu namenjamo veliko pozornosti, saj je naš cilj, da
komunalno infrastrukturo zgradimo v vseh
naseljih, ki so opredeljena v projektu in jih
nameravamo dokončati do konca leta 2018.
V predhodni številki Obrha sem omenil tudi
pričetek javnega zbiranja ponudb za izbor
izvajalca za gradnjo povezovalne ceste za
osnovno šolo. Upam, da nam v mesecu juliju uspe zaključiti razpis ter izbor izvajalca in
takoj pričeti z deli, saj si želim, da bi bila dela
zaključena do jeseni. Je pa tudi ta investicija
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v
Pudobu (arhiv: Občina LD)
Aktivni pa so bili tudi nekateri vaški odbori. Izpostavil bi vaška odbora Babno Polje
in Iga vas, ki sta skupaj z vaščani in lastniki
zemljišč izvedla urejanje poljskih poti. Prav
posebej pa bi rad izpostavil in pohvalil delo
vaškega odbora Lož in nekatere vaščane
Loža, saj so v letošnjem letu izpeljali akcijo
čiščenja zarasti na gradu, sodelovali pri organizaciji prireditve »(Z)godba na gradu«
ter v zadnjih dneh zaključili dela na obnovi
stopnišča pri cerkvi v Ložu. Tu pa menim,
da si prav posebno zahvalo zasluži Adrijan
Topić, ki je opravil večino zidarskih del.

Obnovitvena dela na fasadi Podružnične šole v Iga vasi (arhiv: Občina LD)

Ker pa smo v času dopustov in počitnic, bi
vsem bralkam in bralcem Obrha rad zaželel prijetno in umirjeno poletje. V tem času
malo pozabite na tiste vsakdanje probleme
in naredite nekaj tudi samo zase, kajti poletje
se bo prehitro izteklo. 
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Danica Zrim

Čestitke za devet let odličnih uspehov
V sredo, 14. junija 2017, je župan občine pripravil sprejem devetošolcev odličnjakov, ki so bili
uspešni vseh devet let šolanja. Župan jim je v
znak za njihov uspeh podelil bronasti grb Občine Loška dolina. Vsem je zaželel še veliko uspeha
pri nadaljnjem šolanju, predvsem pa naj se radi
vrnejo v domače okolje in prispevajo k razvoju le
tega. Letošnje devetošolke odličnjakinje so: Zala
Kolmanič, Martina Šebenik, Lana Intihar in
Laura Štefančič.

Letošnje devetošolke odličnjakinje so od leve proti desni:
Laura Štefančič, Lana Intihar, Zala Kolmanič in Martina Šebenik
(arhiv: Občina LD)

»Ne pozabite, da so čudovite stvari,
ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij.
Vse to znanje, ki vam je položeno v roke,
je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in
nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.«
Albert Einstein

Bok

Srečanje na meji
radicionalno že štiriindvajsetič
so se na mejni črti med Slovenijo in Hrvaško, na prehodu Babno
Polje – Prezid srečali predstavniki
sosednjih obmejnih občin. Poleg
obeh županov Janeza Komidarja iz
Loške doline in Kristijana Rajšla iz
Čabra, ki sta na meji nazdravila s
teranom, so si segli v roke še predstavniki občinskih uprav, policisti,
gasilci, lovci ter predstavniki drugih
društev in ustanov.
Tokratno srečanje, ki je bilo 30. junija, je po naključju sovpadalo na
dan po odločitvi arbitražnega sodišča o poteku meje med obema državama. Arbitražno sodišče je poleg
ostalih odločitev Sloveniji prisodilo
70 hektarov gozda, imenovanega
Tomšičeve parcele na vzhodnem
pobočju Snežnika, ki leži v občini Loška dolina. Po mnenju Janeza
Komidarja bo parcele v upravljanje
dobila družba Slovenski državni gozdovi, takrat bo določen tudi
režim upravljanja, ki bo najverjetneje občini za vzdrževanje prinesel dodatnih 20–30 kilometrov gozdnih cest. Na sodelovanje med
občinama pa ta odločitev po mnenju obeh županov ne bo vplivala.

foto: Borut Kraševec

T

Kot tudi ne vpliva ograja in bodeča žica na njej, ki jo na zadnjem
srečanju pred enim letom še ni bilo in je bila postavljena zaradi
begunske krize, saj se zavzemajo za dobro čezmejno sodelovanje
občine in občanov tudi v bodoče. 
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Tradicija krajev Loške doline in Babnega Polja
Lož, 27. maj 2017
Slikarsko-kiparski Ex-tempore Dežela ostrnic je Javni zavod Snežnik organiziral že četrto leto zapored. Tokratnega v sodelovanju
s slikarko Dagmar Mlakar in Karmen Bajec, mag. akad. slik., ki je
pozorno spremljala ustvarjanje sodelujočih umetnikov in na koncu
podala recenzijo ustvarjenih del. Letošnjega srečanja se je udeležilo
kar štiriintrideset likovnikov iz skorajda cele Slovenije. Posvetili so se
tematiki Loža, ki se je navezovala tako na njegovo bogato zgodovino
kot na sedanjo podobo »mesta«.

Na Babni Polici so se mladi preizkusili z žago amerikanko

Ex-tempora v rodni Loški dolini se je udeležil tudi akvarelist
Janez Ovsec iz Logatca (foto: Borut Kraševec)

Grad Snežnik, 17. junij 2017
Lož in ostrnice. Pogledi, ki jih prepoznamo, in svetovi, ki jih lahko le
slutimo. In nato še glasbene interpretacije Tine in Nine Starc z Matejem Kržičem, Filipom Fratino, Blažem Albrehtom in Zalo Mele. Atmosfera galerijskega prostora gradu Snežnik je ob odprtju razstave
likovnih del, nastalih na IV. Ex-temporu Dežela ostrnic tako za nekaj trenutkov sama postala svet umetnosti, občečloveški obet lepega.
Sočasno je bila predstavljena tudi razstava Sәm se zrihtala, ki prikazuje žensko pražnjo obleko, kot so jo nosile kmečke ženske na Notranjskem ob koncu 19. in v začetku 20 stoletja. Razstavljene obleke
so nastale v okviru študijskega krožka o oblačilni dediščini. Članice krožka, predvsem Jana Kraševec, Janja Sterle, Vida Braniselj in
Anamarija Modic, so obudile že pozabljeno šiviljsko mojstrstvo in
ga uporabile pri izdelavi štirih kompletov oblek. Posebno dimenzijo
dajejo razstavi fotografije oblek avtorja Miloša Tonija in besedila, ki
jih je s pomočjo Jane Kraševec napisala Milena Ožbolt.
Obe razstavi bosta v gradu Snežnik na ogled do nedelje, 23. julija
2017. Vabljeni.

Babno Polje, 18. junij 2017
Na Babnem Polju se je Ob košnji zbralo mlado in staro, od blizu in
daleč. Babnopoljke in Babnopoljci se niso izkazali zgolj kot izjemni
gostitelji, temveč tudi kot igralci v ljudski igri, tekmovalci v zdevanju
ostrnic, predvsem pa kot ponosni varuhi dediščine svojega kraja. Z
glasovi, pa tudi z grabljami in kosami, jim je na pomoč prišel MePZ
Sveti Jurij in pevke DU Loška dolina.

foto: Borut Kraševec

Babna Polica, 19. maj 2017
Delavnice iz sklopa Tradicionalne notranjske veščine in znanja že od
lanske jeseni potekajo v občinah Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Vaščani Babne Police so s tokratno predstavitvijo klepanja kose in
uporabo starih kmečkih orodij, kot so na primer rzevnik, pajtelj,
žaga amerikanka, cepin, reto, lesene vile, pukavnik, strgalnik za lesene žlebuve, ožemalnik za cune ... privabili številne ljubitelje kulturne
dediščine iz bližnje in daljne okolice. Poličani so navdušili s svojim
poznavanjem starih kmečkih veščin in gostoljubnostjo.

(foto: Borut Kraševec)

Na razstavi ženske pražnje obleke na Notranjskem
ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja (foto: Mario Žnidaršič)

V napetih igrah Med ostrnicami so se pomerile ekipe iz občin Loška
dolina in Loški Potok. Prehodni pokal za zmago je šel v roke ekipi
'Volčjaki' iz Loškega Potoka. Drugo mesto je zasedla ekipa Babnega
Polja, tretje pa ekipa Iga vasi. Otroci so se zabavali v igri Hi, konjiček
in prispevali svoj delež k prijetnemu vzdušju čudovitega poletnega
popoldneva. Na eno najbolj prepoznavnih prireditev Loške doline
Ob košnji vas že v naprej vabimo čez leto dni.

Tekmovanje v zdevanju ostrnic (foto: Mario Žnidaršič)
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Bok

Loška (z)godba

N

ad Ložem se je 27. maja v počastitev 540-letnice podelitve mestnih pravic pod taktirko Tadeja Jermana razlegal zvok Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož. Prvič v zgodovini so nastopili med
kulisami ostankov obzidja Loškega gradu, ki je bil v ruševinah že za
časa Valvasorja. Tudi njihovi predhodniki Koledniki, kot so leta 1877
imenovali malo godbo, so igrali na slavju ob podelitvi mestnih pravic
takrat 400-letnice mesta Lož. Slavje se je odvijalo na »Hlabšetovem
hribu« pod veliko lipo v bližini Loža, kjer danes stoji »Š'maceva« hiša
(vir: France Žnidaršič, 120 let godbe na pihala v Ložu, Lož 1994). Lož
se sicer omenja že leta 1220, vendar pa je svojo pravo veljavo dobil,
(Z)godba na Loškem gradu (foto: Borut Kraševec)
ko mu je po strašnem turškem opustošenju cesar Friderik III. 8. marca 1477 podelil mestne pravice, ki so Ložu pripadale vse do leta 1945.
Lož ima za seboj zanimivo in pestro zgodovino, v njem pa se je rodilo, živelo ali ustvarjalo kar nekaj znamenitih osebnosti. Mednje zagotovo sodi Fran Milčinski, ki se je pred 150 leti rodil takrat še v mestu
Lož. Njegove Butalce in odlomke drugih zgodb je na Loškem gradu
interpretiral radijski voditelj Igor Velše.

Butalce in odlomke drugih zgodb Frana Milčinskega je
interpretiral radijski voditelj Igor Velše. (foto: Borut Kraševec)

Dogodek je potekal v organizaciji Javnega zavoda Snežnik. Za kulinarični zaključek dogajanja so poskrbele loške gospodinje. Pri pripravi
prireditvenega prostora so izdatno pripomogli člani vaške skupnosti
iz Loža. Nastopajoči in obiskovalci dogodka so se tako do Loškega
gradu povzpeli po novo urejeni in označeni pešpoti, ki na vzpetino z
izhodiščem pri TIC-u v Ložu vabi obiskovalce tudi v bodoče. 

Mario Žnidaršič

Janji Urbiha Priznanje Andragoškega centra Slovenije
Janja Urbiha iz Kozarišč v Loški dolini – dobitnica priznanja
za promocijo učenja in znanja odraslih 2016.

Priznanje Andragoškega centra Slovenije (ACS) je prejela za ciljno
neformalno učenje in dejavno državljanstvo, ki ji odpira možnosti za
osebni razvoj in izboljšuje gmotni položaj, ter za predajanje znanj v
svojem lokalnem okolju.
Na pobudo ACS so bila leta 1997 v okviru Tedna vseživljenjskega
učenja (TVU) prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja
ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih.
Organizator tokratne slovesnosti, na kateri so bila podeljena priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2016, je bila Zasavska
ljudska univerza, dolgoletni območni koordinator TVU. Priznanja
so podelili 12. maja 2017 na nacionalnem odprtju TVU v Trbovljah.

Janja Urbiha na podelitvi v Trbovljah (foto: Mario Žnidaršič)

Po sklepu komisije za izbor dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih sta priznanja za leto 2016 poleg Janje Urbiha
prejela v kategoriji učeči se posamezniki še Zlatan Čordić - Zlatko iz
Ljubljane in Vinko Hlebš iz Tržiča. Mladi prostovoljci izvajalci aktivnosti v Medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi so prejeli priznanje v kategoriji učeča se skupina. V kategoriji ustanove/podjetja/
lokalne skupnosti je priznanje prejela ustanova Hiša eksperimentov
iz Ljubljane. 
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O tej veliki povodnji je 16. novembra 1851 v takratnih Novicah pisal J. Bevk, kurat na
Križni gori, ki se je podpisoval kot Križnogorski: »Sila žalosten pogled se razprostira iz
Križnegore. Dve dolgi in široki jezeri vidim pred seboj, ki od 2. do 16. listopada vedno
bolj in bolj narašate. Cerkniško jezero je že iz J e z e r a – tako se neka v a s blizo jezera
imenuje – nekaj stanovavcov pregnalo. Drugo jezero je za glavjem Cerkniškima, med
kterima se kake pol ure široko berdo znajde, skozi kteriga golobina ob hudih nalivih iz
Loške doline v Cerkniško jezero vodo toči. –To jezero ali bolj prav strašen nastop, kakoršniga ljudje sedanjiga veka v tej okolici se spomniti ne morejo, se širi od Golobine do
U š e v š k e vasi, meče svoje nevgodne valove na šolski prag pred starim Tergam in splakuje kamnite gredice (štenge) pred vratmi Sneperske grajšine. Od osmero vasi čez mline
v tej dolini voda stoji in čez Danskiga, desiravno je visok, se lahka s čolnam pelješ …«
(Križnogorski, Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, 26. listopada 1851, list 48)
Razglednica iz zbirke Boruta Kraševca

Obrh je v Danah nekaj sto metrov
pred jamo Golobino do prve polovice
20. stoletja poganjal mlinska kolesa
še zadnjega mlina od enajstih mlinov
in žag na njegovi poti. Prvič je bil
omenjen v urbarju leta 1606. Iz zapisov
je razvidno, da je bila neko obdobje
poleg mlina tudi žaga. Danes mlin
ne stoji več. Za njim je ostalo le nekaj
kamnov in fotografija na razglednici,
ki je iz obdobja tik pred drugo
svetovno vojno.

LJUDJE IN KRAJI

France Kandare iz Dan že nekaj časa zbira
podatke o mlinu, ki ga ni več …
… Lansko leto je za pohodnike tradicionalnega pohoda okrog Loške doline kot zanimivost postavil povečano fotografijo mlina na
mesto, od koder je bil posnetek narejen. Pred
kratkim sem ga prosil, ali o mlinu in njegovi
lokaciji lahko kaj pove tudi za glasilo Obrh …
Proti mestu, kjer je nekoč kakšnih sto metrov
pod vasjo ob Obrhu stal mlin, sva se odpravila po kolovozni poti, pravijo ji proti Malnu, ki
iz Dan vodi od hiše, kjer je stanoval mlinar. Še
vedno se hiši po domače reče Malenska … Po
tej poti so s kočicami vozili mlet žito. Ženske
so ga v mlin nosile tudi na glavi v merniku
(mernik – škaf, ki drži 20 litrov). Mimo mlina
in po jezu na drugo stran Obrha pa je bila za
Dance tudi bližnjica v Retje ali Log, kamor so
hodili kosit in grabit seno.

Na razglednici iz leta 1940 se lepo vidi vso veličino mlina, ki je po nekaterih podatkih v višino
meril celih 12 metrov. Zidan je bil iz kamenja, pokrit pa z deskami. Za poganjanje vodnega
mlina je bila potrebna dovolj velika količina vode, speljane v korito stranske struge, zato je bil
do njega preko glavne struge Obrha zgrajen jez, ki je bil iz lesa in železnih rešetk. V vodi pred
jezom je bilo zelo veliko rib. V tistem obdobju, ko je mlin še deloval, so Devin, ki se dviguje
nad vasjo še kosili, zato je bil z izjemo spodnjega dela neporaščen. Viden je tudi peščenek
(peskokop), ki je bil do druge svetovne vojne velikega pomena, saj so takrat gradili hiše v
Danah, Podcerkvi, pesek pa so verjetno vozili še kam. Na manjši fotografiji je Patrnoštova
hiša, v kateri je bila trgovina trgovca Žnidaršiča iz Dan, ki je razglednico tudi založil.
foto: Borut Kraševec

Kadar je Obrh začel poplavljati, so morali
do mlina s čolni. Mlinar in tudi domačini so
vedeli, da, kadar je voda narasla do »Maškove male njive« – parcele, ki se je nahajala v
smeri proti Podcerkvi, je bil to za mlinarja
znak, da obvesti vse lastnike žita, ki je čakalo
v mlinu na mletje, ali pa moke, da jo pridejo
iskat in odpeljejo na varno, ker je bila voda
že tolikšna, da vreč z vsebino v mlinu ni mogel več dvigati višje.
Mlin je bil poseben v tem, da je bil zelo visok, z namenom, da so v njem določene lesene dele s pomočjo škripčevja dvigovali, da
so bili ob naraščanju vode nad njo. Ob zelo
visokih povodnjih, kakršna je bila leta 1851,
pa mlinu ni pomagalo niti škripčevje niti višina. Opremo so morali reševati tako, da so
odkrili streho in jo skoznjo naložili na čolne
ali splave.

France Kandare s sliko povečane razglednice na mestu, od koder je bila posneta, kaže kje je
stal mlin …
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(originalno fotografijo hrani
Julka Žnidaršič iz Podcerkve …)
Poleg razglednice je to edina znana
fotografija, na kateri je viden mlin v Danah.
Posneta je bila leta 1953 (takrat mlin ni več
deloval) za spomin iz obiska v domovini. Iz
Amerike sta namreč prišla na obisk zakonca
iz Loške doline, ki sta si ogledala kraje, in s
sestrično, ki je šla prat, prišla tudi do mlina.
Ženska na fotografiji je bila Malnarjeva
oziroma Bočkova doma iz Mandrg v Starem
trgu. Stoji pred vhodom, na glavi ima škaf,
v roki pa drži perivnik, glavni pripomoček,
ki je služil pericam, da so na njem perilo
drgnile in tolkle. K mlinu so namreč hodile
Danske pa tudi nekatere iz Nadleska in Klanc
prat perilo, ko so bile koline pa tudi čreva.
Ob mlinu je bila ob jezu zapornica in lesen
podest, na katerem so stale med pranjem.

Starejši se mlina spominjajo le še
kot zapuščenega objekta, v katerem
so se skrivali otroci ali se v njem
preoblačili, kadar so se prišli kopat.
Kovinski drog, ki je bil med dvema
nasprotnima stenama in je najbrž
služil za dvigovanje bremen, so
na Škriljah uporabili za telovadni
drog za športno gimnastiko, ki je
bila v tistem obdobju med Danci
popularna … Ko so mlin okoli
leta 1960 podrli, so kamenje, iz
katerega je bil zgrajen, porabili pri gradnji
hlevov v Nadlesku. Kljub temu je ostalo še
nekaj sledi. Na mestu, kjer je mlin stal, je še
viden vogalni kamen. Ob strugi so vidna
tudi kamenja, ki brežino utrjujejo podobno
kot pred vhodom v Golobino. Brežino so
verjetno utrjevali v začetku 20. stoletja, ko so
širili Golobino. Za odvoz kamenja iz nje so
po strugi položili tračnice. S tem kamenjem
so utrjevali breg struge tudi pod mlinom.
Ko so mlin podrli, podrt je bil tudi jez, so
ugotovili, da danske ženske nimajo urejenega
mesta, kamor bi hodile prat, pralnih strojev
takrat namreč še ni bilo. Prišli so delavci iz
hrvaške in zabetonirali jez, na katerega so
zložili nekaj kamenja. Izkazalo se je, da so jez
postavili prenizko in kadar je voda narasla,
ni bilo možno prit do perišča. Tovrstno
pranje pa so postopoma opuščali, kajti pričeli
so prihajati pralni stroji.

Detajl
fotografije
na dopisnici
iz okoli leta 1915,
arhiv:
Borut Kraševec

Poleg kapelice svetega Izidorja je na desni vidna hiša, v kateri je živel mlinar. Hiši, ki je danes
na tem mestu, se še vedno reče Malenska.

foto: Borut Kraševec

Na fotografiji je dobro viden vhod s
kamnitim portalom. Tisti, ki se mlina
še spomnijo, pravi France Kandare,
pripovedujejo, ne da bi videli to
fotografijo, »da so takoj, ko so prišli do
mlina, bila manjša vrata in na desno za
vrati je stala kamnita miza, na katero
so odlagali vreče. V prostor so navzdol
vodili dve stopnici. Na koncu prostora
je bila na desni strani polkrožna kamra
– sobica, kjer je imel mlinar pajtl
(pripravo za ločevanje žita od plev)
in pa prostor, kamor je legel, na levi
strani pa je bil mlin.«

Na mestu, kjer je stal mlin je še viden vogalni
kamen. France Kandare, ki že nekaj časa
zbira podatke o mlinu, ima željo, da bi nekoč
prostor, kjer je stal mlin, očistil in uredil.
Hvaležen je vsem, ki so mu pri iskanju zgodb
o mlinu pomagali s podatki in spomini. Vabi
tudi vse, ki o tem mlinu še kaj vedo ali imajo
o njem kakšen dokument ali fotografijo, da
se oglasijo pri njem v Danah ali ga pokličejo
na številko: 051 225 445 ali pa mu pišejo na:
domacija.kandare@siol.net.

O mlinu v Danah iz knjige: Janez
Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem
II. del, Družina, Ljubljana 2002
»Leta 1606 sta imela Tomaž Slane
(Sleine) in Luka Ule (Ulle) lasten
mlin pod loškim gospostvom
(eigenthumlichen Mühlen gegen Laas
gehörig). Od njega sta plačevala 2
goldinarja in 10 krajcarjev pravde in 1
goldinar in 30 krajcarjev davka. Leta
1669 sta imela mlin Gregor Kraševec
in njegova žena Špela (Spella). Mlin
je ostal pod loškim gospostvom
(Herschafft Lass). Leta 1726 je imel
mlin in žago v Danah (Mill zu Dane,
… Saag zu Dane) Urban Kraševec.
Od mlina je dajal 5 goldinarjev in 55
krajcarjev, od žage pa 1 goldinar. Žaga
se omenja še v urbarju 1733-1738, v
urbarju 1797-1848 pa se omenja samo
mlin. Mlinar je bil Jakob Kraševec za
njim pa Janez Kraševec. Dajatve so
znašale 2 goldinarja in 7 krajcarjev.«
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Tjaša Sterle

Tvoja preobrazba
9. maja pa je napočil dan D, ko sta bili nagrajenki pripravljeni na fotografiranje, stiliranje
in ličenje.
V frizerskem salonu Taši ju je Nataša Ule
Mišič pobarvala, ostrigla in jima uredila
čudoviti pričeski. Tjaša Sterle iz podjetja
Madekas jima je naredila preprost, vendar
še vedno svež make up, ki je poudaril njuno
lepoto. Anja Lekšan Troha iz Trgovine pri
Darji pa dodala tisto piko na i končni podobi in nagrajenkama podarila nove outfite.
Romana je v roku 3 mesecev izgubila 12 kg,
Dominique pa 6 kg.
Vražje podjetnice iz Notranjske z nagrajenkama (foto: Urša Šepec)

K

er se zavedamo, da, ko stopimo skupaj,
lahko premikamo gore, vražje podjetnice z Notranjske. In smo se odločile, da se
povežemo, saj vsaka izmed nas lahko ponudi
storitve oziroma izdelke, ki se dopolnjujejo
med seboj in se najbolje odražajo kot zaključena celota. Se pa tudi močno zavedamo dejstva, da je povezovanje naša prihodnost, saj
združevanje znanj in izkušenj različnih podjetij posledično privede do boljših rezultatov.
V mesecu januarju smo organizirale nagradno igro Tvoja preobrazba, na katero se
je prijavilo kar nekaj kandidatov. Namen
nagradne igre je bil popolnoma spremeniti način življenja, se gibati pod strokovnim
vodstvom, jesti uravnoteženo prehrano ter
pozabiti na način življenja, ki je bil prisoten
do začetka preobrazbe. Odločile smo se, da

Romana Petavs iz Cerknice
(foto: Urša Šepec)

kar dvema nagrajenkama damo možnost za
preobrazbo. Nagrajenki sta bili Romana Petavs iz Cerknice in Dominique Tereza Braakman iz Loške doline.
Tako sta nagrajenki v začetku februarja začeli z intenzivnimi treningi, vajami in popolnoma spremenili način prehranjevanja.
Andreja iz kozmetičnega salona Andifit –
Wellness Svarog je nagrajenkama 1-krat
tedensko izmenično nudila storitve za oblikovanje telesa – kavitacija, LIPO laser, vakumska terapija, CRYO LIPOLIZO, anticelulitne masaže, INFRA SAVNO, vadbo na
tekaški stezi takoj po tretmaju in intenzivno
vadbo 2-krat tedensko v Starem trgu.
Nika iz podjetja Nutrisa, prehransko svetovanje, je nagrajenkama omogočila program
zdravega hujšanja. Spremljala ju je tri mesece
in skrbela za njuno uravnoteženo prehrano.
Vsaki posebej je sestavila jedilnik, prilagojen njunim potrebam in željam. Spremljala
in analizirala je njun napredek, jima stala ob
strani in pomagala pri vseh zagatah, ki so se
pojavile v procesu spreminjanja prehrane.
S Heleno iz podjetja Gaialates & štangica
sta nagrajenki pridobili boljše zavedanje
stabilizacije trupa in okrepljene mišice medeničnega dna, da sta pri drugih aktivnostih
varno dosegale boljše rezultate. Pravilnejša
telesna drža je ohranjala zdravje hrbtenice
in olajšala njune bolečine v vratnem delu ter
omogočila želodcu in prebavnem traktu več
prostora in bolj živo prebavo. Pozitivnejša
samopodoba in nasmeški so pokazali, kako
nujno potrebujeta svoj čas zase in z malimi
koraki ter pomočjo drugih spreminjata svoje
počutje, videz ali celo življenjski stil.

Dominique Tereza Braakman iz
Loške doline. (foto: Urša Šepec)
Nagrajenki sta bili na dan slikanja čudoviti,
kot da bi se na novo rodili. S fotoaparatom
Urše Šepec sta bili takoj na ti, zato so tudi
končne fotografije nadvse navdušujoče. Fotografiranje je potekalo ob gradu Snežnik, zato
se tudi zahvaljujemo osebju gradu Snežnik,
da so nam odstopili prostor za uporabo.
Tudi same podjetnice smo zelo vesele, da
nam je uspel takšen projekt, ki je vse prej
kot preprost. Dejansko gre za spremembo
življenjskega stila, saj popolnoma spremeniš
svoje navade. Telo, um in glava morajo biti
usklajeni. In če je uspelo Romani in Dominique, lahko tudi vam! 
Za zaključek pa še naša sklepna misel za vse
tiste, ki dvomijo vase:
»Nemogoče je,« pravi ponos.
»Tvegano je,« pravijo izkušnje.
»Brez pomena je,« pravi razum.
»Poskusi,« zašepeta srce ...
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Anđelka Pogorilić

Utrip iz knjižnice: S Tejo na Tajsko
foto: Mario Žnidaršič

T

eja Samsa je popotnica, ki je številne
obiskovalce starotrške knjižnice že v
lanskem letu prijetno presenetila z zanimivim predavanjem o pohodništvu po Patagoniji. Letos se je podala na odkrivanje novih
dežel in tako smo se 19. maja 2017 v prireditvenem prostoru knjižnice predali uživanju
ob lepotah Tajske, eksotične dežele izjemne
naravne raznolikosti in še vedno prisrčnih
ljudi. Poudarila je, da je Tajska raj različnih
kultur, ki te prevzamejo in navdahnejo z bolj
sproščeno miselnostjo in počasnim vsakdanom. Predavanje je spremljala tudi slikovna
predstavitev, ki nas je prepričala, da je Tajska
izjemen del sveta, kjer se raztezajo najlepše
plaže in veličastni templji ter idealna kombinacija sprostitve, razgibanega nočnega
življenja, rajskih tropskih plaž, plemenskega severa, prelepe narave, bogate kulture in
okusne lokalne hrane. Podrobno je opisala
načrtovanje poti in ponudila praktične in
uporabne nasvete vsem, ki sami razmišljajo

o podobni poti. Uporabljala je izključno javne prevoze, prebivala je v preprostih nastanitvah in uživala v dogodivščinah, do katerih jo je pripeljala pot in gnala radovednost.
Potešila je tudi radovednost obiskovalcev in
odgovorila na kopico vprašanj. Tejine vtise
s potovanja je na koncu izvrstno dopolnila sladica Khao lam – lepljivi riž, sladkan s
kokosovim mlekom z dodatkom okusnega
manga in mangovega soka. 

Popotnike iz Loške doline vabimo, da
v naslednji sezoni z nami delijo svojo
izkušnjo in zanimive prigode
s potovanj. Svoje predloge pošljite na
naslov info@kjuc.si ali
pokličite na tel. št. 01 7091 078.

Častitljivih 94 babice Valčke
V mesecu maju je 94. rojstni dan praznovala Valerija Sterle, ki živi v
Domu upokojencev na Vrhniki. Tja sta se pred leti s pokojnim možem
Janezom, ki je dočakal častitljivo starost, preselila iz hiše v istem kraju.
Valči, kakor jo kličejo vsi, ki jo poznajo, se je leta 1923 rodila v Šmarati
pri Srpanovih. Tudi njen mož Janez Sterle po domače Polovnikov je bil
doma iz Šmarate. Zaradi njegove oficirske službe sta se selila po krajih
nekdanje Jugoslavije in se na koncu ustalila v Vrhniki. Rodili so se jima
trije otroci, ki jo pogosto obiskujejo, prav tako vnuki in pravnuki, kar
deset jih je že. Vesela je, ko ji prinesejo glasilo Obrh, ki ga rada prebira
in tudi sicer se rada spominja svojih rojstnih krajev. Domači so njen
rojstni dan počastili s skupnim kosilom in ji zaželeli, da bi ji zdravje še
dolgo služilo.
Valerija Sterle (arhiv: družina Sterle)

Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Obrha.
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Edvard Šega – Edo iz Žage, Marija Trubačev - Mežnarjeva Mika, uredil B. K.

Gabrijela Zakrajšek
1915–2017

V

foto: Edvard Šega

prejšnji številki Obrha je bil na kratko
predstavljen mlin, ki je dobil ime po
Adolfu Zakrajšku, očetu Gabrijele Zakrajšek, ki je v 102. letu starosti kot najstarejša
občanka umrla ravno v času priprave zapisa
o mlinu (za zapis njenih spominov o mlinu
in življenju ob njem smo bili žal prepozni),
ki je do sredine prejšnjega stoletja deloval v
njeni rojstni hiši, od koder je odhajala v svet
in se vračala in v kateri je ponovno živela vse
od upokojitve.
Vsi, ki so jo poznali, jo obiskovali ali bili z
njo kakorkoli povezani, vedo o njej povedati
veliko dobrega. Pravijo, da je od svoje mame
Marice prevzela vso dobroto in posebno tankočutnost za ljudi, ki so potrebovali pomoč.
Za vse, ki so potrkali na njena vrata, je imela
lepo besedo. Ni bilo človeka, za katerega ne
bi našla časa, ga postregla, če je bilo potrebno, tolažila ali hrabrila. Vaščani in znanci, umetniki, politiki, duhovniki in drugi ljudje vseh
mogočih stanov, poklicev in nazorov. Vsi so bili enako lepo sprejeti s pozornostjo in milino.
Z mnogimi je obujala spomine na grofico Greto iz Koče vasi, ki jo je naučila plavati, in na
pesnika Otona Župančiča, ki se je mimo njihove hiše pogosto sprehodil k stricu Poldetu Zakrajšku v Žago na klepet.
V svoji skromnosti ni nikomur razlagala, da je pozneje, med vojno v njihovi hiši nekaj časa
spal drugi slovenski pesnik, Karel Destovnik Kajuh, ki je v požgani Vrhniki dobil navdih za
svojo zadnjo pesem … Tudi o vrhniški mladeži, ki je dneve in dneve čofotala po njihovem
jezu, stikala okoli mlina in uživala v vonju moke, pogosto pa tudi v okusu spečenega kruha,
ki ga je bila deležna pri njej, ni pripovedovala.
Gabrijela Zakrajšek se je za kruhom že pred drugo svetovno vojno podala v svet in s svojo
najboljšo prijateljico Tinco zelo uspešno vodila šivalnico oz. modni salon v Kragujevcu.
Vojna je pomešala račune, vrnila se je domov na Adolfovo kmetijo, z njo je prišla tudi prijateljica Tinca, ki so ji Italijani hladnokrvno ustrelili moža na Ulaki.
Gabrijela je ob ljubezni, še bolj pa hrabrosti svoje mame Marice prebrodila hude okupacijske
čase in to brez očeta, ki jih je zapustil še v
rani mladosti.
Po vojni se je zaposlila v ljubljanskem predstavništvu lesne tovarne Javor iz Pivke in ji
kot drugi človek prodajne enote v Šiški ostala zvesta vse do svoje upokojitve. Po službovanju se je ponovno vrnila domov na Adolfovo posestvo, in kasneje povabila k sebi
prijateljico Tinco, ki je ostala vse življenje
zvesta modi oz. šivanju.
Ko se je v častitljivi starosti poslovila njena
mama Marica, sta z bratom Mirom odgovorno nadaljevala kmetovanje. Eden glavnih
delovnih stebrov na kmetiji je bila Milena
Kraševec, ki danes šteje častitljivih 65 let predanosti tej družini, zadnja leta zlasti Gabrijeli
Zakrajšek s katero sta postali nerazdružljivi
sopotnici, več kot prijateljici. Skupaj sta oblačili in vedrili, jokali ali se smejali več kot pol
stoletja. V svojem vrtu in okoli hiše sta tiho
urejali cvetje v neverjetno lepe skupine in
učinkovito ustvarjali elegantno lepoto z včasih presenetljivo preprostimi sredstvi. 

Milena Kraševec

KOMU ZVONI
To se pogostokrat sprašujemo vsi,
a danes si pa na globoko žalost
ljuba, draga naša teta Gabi,
na vrsti Ti.
Saj smo vedeli,
da bo tudi do tega enkrat prišlo,
ampak vse prezgodaj,
čeprav si dopolnila leti dve in sto.
V tem času si si zaslužila
obilo hvale, slave in časti,
kar Ti je prištevalo mnogo ljudi,
a kaj naj šele vsi skupaj rečemo mi?
Mi, ki smo Te vedno obkrožali,
saj res nisi imela svojih otrok,
si pa ob sebi imela velik sorodni krog
in nikoli nas nisi pustila od sebe praznih rok.
Vedno so nam bila
na stežaj odprta vrata,
nas vsakokrat prijazno sprejela,
kot da bi Ti pomenili za sestro in brata.
Sedaj pa je dopolnjeno,
ob nedopovedljivi žalosti bomo vzeli slovo,
v zahvalo nam boš vedno v spominu ostala
kot enkratna, dobra, skrbna, zlata mama.
In, kakor naročeno te dni dežuje,
dokaz, da še narava za Teboj žaluje,
zato, ker si rada imela tak dan,
a na žalost se ne boš več zbudila vanj
iz večnih sanj.
Sedaj pa zbogom, nam predraga teta Gabi,
kličemo z njimi, ki so te imeli radi
in Ti iz srca zaželimo miren počitek,
kakor smo mi ob Tebi
imeli prijeten občutek!!!
Vsi tvoji
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Andreja Žnidaršič

Kr'snice praznujemo in nastopamo
Naš zbor je poleg festivalskega dela že v petek s skupino ustnih harmonik Sorarmonica pripravil koncert v krščanski cerkvi Cirila in
Metoda. Odlična akustika in vrhunska izvedba je navdušila poslušalce. Sledil je spoznavni večer, kjer smo skupine začele spletati vezi.
V soboto je predstavnike skupin sprejel veleposlanik Republike Slovenije v Makedoniji, gospod dr. Milan Jazbec, ki se je udeležil tudi
uradnega odprtja festivala z nastopi nekaterih skupin ter koncerta
Zorana Predina in skupine Lačni Franz.

V Podcerkvi skupaj z Rudijem Bučarjem (foto: Mario Žnidaršič)

Z

ačelo se je, ker so dekleta hotela peti. Zbrale so se, povabile še
druge in študentko solopetja Anemarijo Štefančič, da jih vodi,
in videle, da je to dobro. Zato so pred petimi leti še uradno ustanovile društvo. Po korakih so napredovale, nekatere članice so odšle,
druge smo se pridružile. Vsako leto v Loški dolini pripravimo letni
koncert, kakšen božični, prepevamo na prireditvah. Začele smo sodelovati tudi z drugimi in hoditi na gostovanja po Sloveniji in tujini.
Kvaliteta zbora je predvsem z vajo pod strokovnim vodstvom in prizadevnostjo članic zelo napredovala, zato sodelujemo še na regijskih
srečanjih in tekmovanjih.

Torta za 5 pevskih let (foto: Mario Žnidaršič)
Največjo potrditev našega dela pa dobimo na nastopih. Naš letošnji
koncert je bil praznovanju primeren. Čeprav so oblaki zakrili zvezde
nad letnim gledališčem Cirkl v Podcerkvi in nas je dež pregnal v dvorano, smo našim zvestim poslušalcem zapele nekaj biserov iz bogate
zakladnice slovenske popevke in drugih popularnih skladb. Svoj čar
pa je dodal tudi popularni glasbenik Rudi Bučar. Praznovanje smo
izkoristile za podelitev Gallusovih značk za udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture, priznanj za vse pevke, ki so v
zboru že od ustanovitve, podelile pa smo tudi dva naziva za zaslužni
članici. Praznovanja pa seveda ni brez torte, ki smo jo ob prijetnem
klepetu skupaj z obiskovalci pojedli.
V času od 22. do 27. junija pa smo sodelovale na festivalu Slovenija
na Ohridu 2017. Festival je namenjen predstavitvi slovenske kulture
in krepitev vezi med Slovenijo in Makedonijo. Po izboru selektorja
je nastopilo 15 skupin, med njimi godbeniki, mažoretke, folklorne
skupine, pevski zbori, vokalno-instrumentalne ter druge zasedbe.

Na povorki v Ohridu (arhiv: Kr'snice)
Drugi festivalski dan se je začel s povorko skupin po Ohridu. Množica navdušenih domačinov in turistov je ploskala, fotografirala,
snemala. Na prizorišču se je vsaka skupina predstavila s svojim programom. Naš zbor je zapel nekaj slovenskih narodnih pesmi, skladb
slovenskih skladateljev in popevk. Ob prizorišču smo imele tudi svojo stojnico in obiskovalcem skupaj s predstavnico Zavoda Snežnik
predstavile Loško dolino. Zanimanje je bilo zares veliko, tako udeležencev festivala kot domačinov in turistov.
Zadnji dan pa smo izkoristile še za počitek in kopanje v jezeru. Napolnile smo se z energijo, saj nas čaka še pestro leto. Najprej nastop s
Juanom Vasletom, po kratkih počitnicah pa vaje za regijsko tekmovanje in božični koncert. Pa tudi gostovanj po Sloveniji bo po zaslugi
uspešnega nastopanja na Ohridu kar nekaj. In če to združimo z interno šalo »samo še ta nastop, potem pa lahko razpademo«, nas boste
še dolgo slišali. ■

Nastop v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ohridu (arhiv: Kr'snice)
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Barbara Piber

Slikarsko-kiparski Ex-tempore Lož 2017

L

etošnji slikarsko-kiparski Ex-tempore –
tokrat se je prelevil v povsem slikarskega – je potekal v okviru vsakoletnega sklopa
prireditev občine Loška dolina, znanega pod
imenom Dežela ostrnic. Motiv se je ponujal
kar sam, saj so bile pred 540 leti Ložu dodeljene mestne pravice, pred 150 leti pa se
je v njem rodil veliki notranjski kulturnik
Fran Milčinski. Četrti Ex-tempore po vrsti
je hkrati tudi četrti, ki ga je izpeljal Javni
zavod Snežnik. Tokrat je imel JZ Snežnik
veliko opore v strokovni sodelavki, slikarki
Dagmar Mlakar, ki je sodelovala tako pri
organizacijskem delu in pripravah na sprejem umetnikov kot pri izpeljavi slikarskega
dela, začenši z žigosanjem platen, nazadnje
pa je tudi postavila razstavo v gradu Snežnik
in bila kot sodelujoča slikarka Ex-tempora
Lož ena osrednjih osebnosti otvoritvenega
večera. Naslednja izmed obeh umetnic, ki
sta odigrali pomembno vlogo na letošnjem
Ex-temporu, Karmen Bajec mag. akad. um.,
je budno spremljala proces nastajanja del in
v recenziji zelo lucidno navezala nastala dela
na motiv, na Lož in Loško dolino kot tudi na
njuno tradicijo. Svoj pogled je uprla tudi v
ohranjanje tradicije tega prostora v prihodnje, zlasti z vidika njenega obstoja skozi
umetniška dela, a tudi preko prepletanja in
prežemanja življenja umetnika ali umetnice
z lokalnim prostorom. Tako kot številni udeleženci tokratnega Ex-tempora tudi Karmen
Bajec ne izvira iz Loške doline, zato je s svojim uvidom v tukajšnji svet napravila velik
vtis na domače goste otvoritve razstave. Takole pravi ob zaključku svoje recenzije:

»Močne, jedrnate podobe, simbolov Loške doline kažejo na to, da avtorji niso ovinkarili,

pač pa zadeli jasno predstavo danega motiva.
Iz slik je razbrati, da bo Lož živel še naprej,
da živi v slikah in mislih ljudi, domačini pa
so to védenje neovirano predali obiskovalcem,
lačnim novih likovnih izzivov. Razstava je potrditev živahnosti bivanja v tako majhnem, a
pestrem okolju.«
Ustvarjalni del se je odvijal na dogodkov
polno zadnjo soboto v maju, ki se je zvečer
sklenila z odmevanjem (Z)godbe na Loškem
gradu. Slikarji so se prijavili k sodelovanju
v nepričakovano velikem številu, prijave pa
so po več kanalih kapljale vse do zadnjega.
Njihova sestava je bila v mnogih pogledih
pestra kot dan sam: z ozirom na starost, spol,
akademski naziv ali ljubiteljski staž, glede na
uporabljeno tehniko, izvirnost, kvaliteto,
izbrane motive ipd. Nekaj je bilo popolne
abstrakcije, nekaj pretežno subjektivnih,
simboličnih motivov (petelin, zmaj), nekaj
zelo klasičnih, takšnih, ki se povsem priličijo Ložu danes kot tudi tistemu Ložu od
nekdaj (ostrnice, mestne vedute, Loški grad
ipd). Takole je koncept časa na letošnjem
Ex-temporu Lož povzela Karmen Bajec v
svoji recenziji:
»Za trenutek smo postali vaščani sami in se
med seboj spoznavali, zdelo se je, da je ustvarjalce povezalo v eno slikanje in so se za trenutek spustili v časovno zanko starega Loža.«
V navezavi na že omenjeno »časovno zanko«
velja omeniti znova oživljeno staro pesem
Loške doline: Stoji, stoji tu mejstu Lož …,
ki jo je na otvoritvi razstave lepo in posrečeno interpretirala zasedba petih glasbenikov,

združenih posebej za to priložnost: vokalistki Nina in Tina Starc, kitara – Blaž Albreht,
violina – Matej Kržič in DP cajon – Filip
Fratina. Zanimivi, bolj ali manj posrečeni,
so tudi naslovi slik. Ko govorimo o perspektivah, ki niso strogo likovne, omenimo
še perspektive notranjih svetov, odnos med
subjektivnim in objektivnim, ki ga izvrstno
povzame naslov abstraktne slike prej omenjene Dagmar Mlakar: Med svetovi …
Glede likovnega izrazja na letošnjem Ex-temporu pa razmišlja Karmen Bajec takole:
»Presenetljiva je serija akvarelov, ti se spuščajo v kapljanje in večbarvno plastenje iste
površine. Ostrnice, senene kopice so enkrat
prikazane realistično, drugič abstraktno kot
Ostrnica v mesečini. Miniaturne hiške na prostranem ozadju si delijo panoramski pogled
doline s posebnim kadriranjem. Mešane tehnike, kot so svinčnik in akril na platnu, frotaž,
grafika, razgibajo pogled do te mere, da nas
popeljejo v domišljijo. Način izdelave tehnike
poseže po stilih iz različnih zgodovinskih obdobij. Pojavijo se tako ekspresionistične poteze kot fotografska realnost zasidranih hiš, ki
v zaselku slonijo ob vznožju Loškega gradu.«
Primernejši kraj za zaključek Ex-tempora,
kot so nekoliko klavstrofobični kletni galerijski prostori gradu Snežnik, si je težko
zamisliti. V vsakem slučaju slike iz življenja nastajajo in domujejo znotraj zidov ali
celo obzidij, notranjih svetov, v katere skozi
majhna okenca pritekajo vedno sveži svetlobni svetovi, ki ustvarjajo nove barvne odtenke. Svetove daleč, a hkrati povsem blizu.
In mi – nekje med temi svetovi … ■

Dagmar
Mlakar,
Med svetovi.
Kombinirana
tehnika
50 x 100 cm
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Vonj pomladi
Čajanka po polni luni in razstava slik
V salonu Edine v mestu v Ložu je 12. maja
zvečer dišalo po čaju in po pomladi. Tam
je svoja slikarska dela na ogled razstavila
Karmen Bajec, akademska slikarka,
magistra umetnosti.
»Razstavi sem dala naslov Vonj pomladi, ker
me je vonj, ki ga pričara pomlad, začaral in
tudi na svojih slikah imam rada nekaj živahnega, nekaj vzpodbudnega, kar človeka lahko
vzdigne, da lahko lažje prebrodi dan, se nasmehne ali komu reče kakšno prijazno besedo,« je udeležence čajanke nagovorila slikarka.
Karmen Bajec je v Stari trg pri Ložu, kjer že
nekaj časa živi in ustvarja, prišla iz rojstne
Ajdovščine. Po končani maturi na srednji
šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je vpisala študij slikarstva na ljubljanski
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pod mentorstvom prof. Metke Krašovec.
Leta 2005 je diplomirala ter leta 2010 magistrirala pri prof. Bojanu Gorencu in prof.
Metki Krašovec. Drugi letnik podiplomskega študija je zaključila na študijski izmenjavi
v Talinu v Estoniji. Leta 2010 je pridobila
strokovno pedagoško-andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Obiskovala je usposabljanja kulturnih delavcev
in oseb z oviranostjo z namenom njihovega
vključevanja v socialno in kulturno področje. Od leta 2014 je strokovna sodelavka Zavoda Ustvarjalna Pisarna Sodelujem. Ukvarja se s slikarstvom, pedagoškim vodstvom,
likovno kritiko in ilustracijo.

Karmen Bajec, akademska slikarka, magistra umetnosti o sporočilu in
zgodbah svojih slik (foto: Borut Kraševec)
Na razstavi razstavljene slike tri v tehniki
olje na platnu in enajst v tehniki olje na tekstilu so iz njenega predvsem zadnjega dveletnega obdobja ustvarjanja z izjemo enega
dela, ki je nastalo pred desetimi leti.
Umetnica je obiskovalce osredotočila predvsem na tri njene slike, ob katerih je na izviren in prepričljiv način pripovedovala
zgodbo, občutja, spomine in sporočilo, ki jo
njej prinašajo te slike, ob katerih je k razmišljanju pritegnila tudi obiskovalce, da so lahko ob njih tudi sami podali svoje občutke in
podoživljanje teh slik. Pri sliki Ptice v letu je

lahko vsak s pomočjo tipk na starem klavirju
z zvokom ponazoril svoje videnje in občutenje motiva preleta ptic. Ob sliki z naslovom
Vijolica so slikarka in obiskovalci iskali odgovore, na kaj jih spominja vonj vijolic. Pri
sliki Tokovi zraka pa so z okušanjem čaja, ki
ga je slikarka nabirala poleti, ugotavljali, ali
jih okus povezuje s sliko …
Izkazalo se je, da vsak slike podoživlja drugače, vsak jih ponazori z drugačnim zvokom,
mu prinašajo različne spomine in ga spominjajo na drugačne okuse. Večer ob čaju in
klepetu o slikah je tako dosegel svoj namen. ■

Mario Žnidaršič

JUAN VASLE
Letno gledališče Zavoda Ars Viva v Podcerkvi je v nedeljo,
2. julija, s koncertom argentinskega tanga, slovenskih
in mednarodnih pesmi v izvedbi basbaritonista Juana
Vasleta in pianista Tadeja Podobnika postreglo z
vrhunskim umetniškim glasbenim dogodkom.
Kot gostje večera so nastopile pevke Ženskega pevskega
zbora Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič,
organizator dogodka je bil Javni zavod Snežnik.
foto: Mario Žnidaršič

16

KULTURA

julij, 2017

AV

Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije
v Podcerkvi
Zavod ARS VIVA in Zveza likovnih društev
Slovenije sta v sodelovanju z Občino Loška
dolina pripravila 7. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije, ki je bil v nedeljo,
2. julija, v Youth hostlu ARS VIVA v Podcerkvi in njeni okolici.

foto: Borut Kraševec

»Simbioza med prijateljstvom
in umetnostjo«

Srečanje se je pričelo z zajtrkom in uvodnim
pozdravom predsednika ZLDS Branka Železnika in župana občine Loška dolina Janeza Komidarja. Gostitelj dogodka Benjamin
Žnidaršič je udeležencem predstavil hostel
in lokacije za ustvarjanje.
Tabor je namenjen vseslovenskemu srečanju ljubiteljskih slikarjev in fotografov ne
glede na to, ali so člani društev v okviru
ZLDS ali pa delujejo samostojno. Možnosti
ustvarjanja v okolici in v prijetnem okolju
hostla ARS VIVA, izvira Veliki Obrh, gradu
Snežnik, Cerkniškega jezera je ponudila raznoliko paleto motivov za likovno izražanje.
Udeleženci, prišlo jih je več kot 40 iz različnih koncev Slovenije, so si v bližnji in širši
okolici poiskali motive in pričeli ustvarjati.
Benjamin Žnidaršič, ki je bil na taboru udeležen tudi kot slikar, je o občutkih srečanja
povedal:
»Pri ustvarjanju se je začutilo bogastvo teh
ljudi. Lahko jim rečemo likovni samorastniki, a meni so se zdeli kot ljudje z več akademijami. Izlili so svoja čustva in naredili
to, kar znajo. Ustvarjanje na taborih Zveze
likovnih društev Slovenije lahko označimo
za simbiozo med prijateljstvom in umetnostjo. Veseli me, ko vidim svoje kolege, ko
skupaj slikamo in se pogovarjamo o barvah.
Mislim, da je to eden redkih trenutkov, ko se
zavemo, da je ustvarjanje res naša sreča. Pripovednosti in izpovednosti, ki jo prepoznamo v različnih stvaritvah ne glede na temo
ali tehniko ustvarjanja, je ob umetniškem
izražanju in raziskovanju prelepe notranjske pokrajine res velik in poseben dosežek.
Pravijo, da z besedo človek človeku predaja
svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug drugemu predajajo svoja čustva. In ko likovno
umetnost povežemo z glasbeno in koncertnim nastopom Juana Vasleta, nastanejo nepozabni in izjemni dogodki.«
Dela, ki so nastala na taboru, bodo v septembru razstavljena v galeriji hostla Ars Viva. ■
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Zlata paleta 2017

V četrtek, 20. aprila 2017, je bilo v stari galeriji Delavskega doma Trbovlje odprtje
tematske razstave Klasično slikarstvo. Strokovno mnenje o razstavi je podal mag. Zoran Poznič, predsednik žirije Branko Železnik, predsednik ZLDS, je podelil priznanja,
zahvale in certifikate. V kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Trbovlje. Na razstavo sta se uvrstili tudi člana
Zavoda ARS VIVA Geder Ivan in Benjamin
Žnidaršič ter Anka Vesel iz Zveze paraplegikov Slovenije.

KUD Međimurje Velenje. O razstavi je spregovoril mag. umetnosti Zoran Poznič, predsednik strokovne žirije.

arhiv: Ars viva

Natečaja ZLDS Zlata paleta 2017
tako za klasično kot tudi moderno
slikarstvo so se udeležili tudi člani
Zavoda Ars Viva.

Na izboru so iz Zavoda Ars Viva sodelovali:
Albina Kragelj, ki je prejela certifikat, Marija
Forjanič, ki je prejela priznanje, Benjamnin
Žnidaršič in Željko Vertelj pa sta prejela zahvalo. ■

idaršiča
Sončnice Benjamina Žn

Tematsko razstavo za Zlato paleto 2017 Sodobno slikarstvo je Zveza likovnih društev
Slovenije v sodelovanju z Društvom šaleških
likovnikov odprla v sredo, 24. maja, na Velenjskem gradu. Uvodni nagovor je podala
Mojca Ževart, direktorica muzeja, razstavo
je odprl podžupan MO Velenje Peter Dermol, predsednik zveze Brane Železnik pa je
podelil priznanja, zahvale in certifikate. V
kulturnem programu so nastopili tamburaši

KONCERT

ISKANJE SREČE
Romana Krajnčan in Jure Ivanušič z glasbeniki

nedelja, 27. avgust, ob 19.30 uri, v letnem gledališču CIRKL v Podcerkvi
GLASBA, GLEDALIŠČE, KONCERT, POEZIJA … NA TRAVNIKU ROMANČIC IN IVANJŠČIC.

Izvajalci:

– vokal, klavir
Jure Ivanušič
čan – vokal
Romana Krajn
– klavir
Gregor Ftičar
s
na – kontraba
Goran Rukavi
čan
Dominik Krajn
enta, bobni
– krilni rog, trob

Romana Krajnčan s spremljevalnim bendom
izvaja romančice – pesmi za dušo, ki so polne
ljubezni, življenjskih zgodb in erotike. Skladbe
so avtorsko delo slovenskih pesnikov (Tone Pavček, Boris A. Novak, Bina Štampe Žmavc, Feri
Lainšček …) in skladateljev (Lojze in Kristijan
Krajnčan).
Jure Ivanušič deluje na glasbenem, filmskem in
gledališkem področju, je večkratni nagrajenec
festivalov slovenskega šansona, slovenske po-

pevke ter dobitnik Ježkove nagrade. Je izvrsten
igralec, ki navdušuje z več kot imenitno interpretacijo verzov in bravuroznim igranjem klavirja.
Romana Krajnčan in Jure Ivanušič sta umetnika,
ki ju povezuje očarljiv nastop, poln življenja, spontanosti, iskrenosti in žlahtnega humorja. Njun
skupen projekt je nastal zaradi ljubezni do šansona. Ob njunem nastopu se pred nami odvrtijo čustva ljubezni in strasti, sreče in bolečine, notranje
tesnobe, neizživetih sanj, obogatena s porogljivostjo, ironijo, satiro …

18

KULTURA

julij, 2017

Stanko Grl

Janez Kvaternik

Janez Kvaternik

MOJE PESMICE

Pametnim?

Kaj napisat

Oh, ve pesmice, družice,
si delite z mano dan,
me budite, nič ne spite,
tudi ko sem jaz zaspan.

Kljub vsem pametnim

Treba je zopet kaj napisat,

so navadni ljudje zaskrbljeni,

kakšen žulj na svetlo dat,

slaba izboljšava, ljudje jekleni,

saj za vse nikoli ni bilo všečno,

nekateri v svetovne banke,

za vse slabo zapomnimo si večno.

Oh, ve pesmice, ve znanke,
mi bežite tja v svet,
ni mi žal, ve le pojdite,
saj bom druge spisal spet.
Oh, ve pesmice, družice,
z vami lep je dan in noč,
bi še rad dal kaj s peresa,
kot sem danes in nekoč.

drugi z lahkoto porabijo prihranke.
Politika kroji po svoje,

Kaj bo, ko bodo spet volitve?

kmečke stvari stavljajo v povoje,

Ne bodo pomagale molitve,
vsak bo tiščal svoj glas,
ne bo se upal povedati na glas.

zato zapirajo se štale,
kjer nedavno konji in krave so kraljevale.

Denar, izkupiček, proračun države
gre samo za višje glave,

V vas so sanje, misli, želje,
jok in smeh, vsega za vse,
vse nekje boste živele,
ker pesem nikdar ne umre.
Mi povejte, moje pesmi,
vam moja duša kaj pove,
so bolele vas vrstíce,
kot je mene kdaj srcé?
Me le zbudite še ponoči,
da bom sanjal, pisal še,
da bom dal tja v svet besede,
kaj vse mi govori srcé?

ki skrbijo, da siromak je reva,
zato pri glasovanju vedno okleva.
Poštenost je ostala na papirju,

Rok delo cenjeno ni več,
stroji kot ranjeni rohneč
čim več v uri ali dnevu
naredijo, če gre po sreč.
Posamezni nimajo uspeha,

starejši živimo ob krompirju,

če dobička ni, se kmalu neha,

meso bikov, krav, telet

oranje, košnja in spravilo,

pospravi boljši mestni svet.

kmetje hitro zapuste krmilo.

Do kdaj delali bomo za gosposko,

Gospodarstvo hitro peša,

kdaj si bomo sami privoščili gosko,

denarja ne da niti preša,

do kdaj bomo futrali živino, krave,

če se ne skloniš mlad

kdaj dobili na roko dnarce prave?

in pobereš že dozorel sad.

Stanko Grl

DRAGI GOZD
Dragi gozd, vse ure, dneve,
želel sem tvoj dotik tišine,
sem ljubil te, ah, kdo bi vedel,
le jaz bojim se, da ne mine.

Oh, ti gozd, sem dal ti vse,
ljubezen in svoj prosti čas,
a vidim, da se menja vse,
tvoj mir dreves in moj obraz.

Dragi gozd, za vse ti hvala,
si zdravil srce mi vsa leta,
tvoj mir, moj čas, veš ti in jaz,
vsa leta se kot vrv prepleta.

Da kdaj ne mine tvoj šepet
in moj korak na strmi poti,
da ptička glas mi dušo boža,
ko z jutrom greva si naproti.

Da kdaj ne mine ta tvoj mir,
ker to so moje želje, sanje,
saj dal sem ti svoj čas, srcé,
oh, vredno je živeti zanje.

A ne pozabi, dragi gozd,
še vedno isti sem, tvoj znanec,
mogoče takih bo vse manj,
ki dali bi ti, veš, svoj spanec.

Moj obraz se stara s tabo,
tudi tvoj ni kot takrát,
ko sem prvič dihal s tabo
in pod tvojo vejo šel sem spat.
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Tim Žnidaršič Svenšek državni mladinski prvak
»Plavanje mi je všeč, ker se v vodi sprostim,
se razgibam in se v njej počutim lažjega.«
Trinajstletni Tim Žnidaršič Svenšek iz Starega trga pri Ložu ima po uspešno zaključenem sedmem razredu devetletke zaslužene
počitnice.
Kljub temu da se je rodil s hudo okvaro rok,
kakršno ima po znanih podatkih le še nekaj
ljudi na svetu, je zelo samostojen in aktiven
na različnih področjih. Je navdušen zbiratelj
poldragih kamnov – mineralov in kristalov,
ki jih je lansko jesen na ogled razstavil v vitrini starotrške knjižnice. Svojo zbirko je od
takrat še povečal in dopolnil z zanimivimi
primerki.
V veselje so mu tudi najrazličnejši športi,
v katerih rad sodeluje na šolskih tekmovanjih ter osvaja dobre rezultate. Navdušen je
nad nogometom, ki pa ga zaradi poškodbe
kolena trenutno ne sme igrati. Je navijač
Olimpije, z njenimi igralci se je tudi osebno
srečal na mini oviratlonu v rehabilitacijskem
centru Soča v Ljubljani. Podarili so mu karte
za ogled tekme Olimpija : Domžale, kamor
sta šla z očetom. To je bil nepozaben dogodek, še posebej, ker ga je na tribuno prišel
pozdravit eden od igralcev Olimpije in mu
podaril originalni navijaški šal.

Tim s trenerko Jano Čander (arhiv: Tim Žnidaršič Svenšek)
Letos se je Tim pričel aktivno ukvarjati s
plavanjem. Februarja je imel prve treninge,
že po treh mesecih pa je na odprtem državnem prvenstvu invalidov v plavanju, ki je
bilo 27. maja v Radovljici,
v disciplini 50 metrov prosto osvojil naslov državnega
mladinskega prvaka. V disciplini 50 metrov prsno pa
je postal državni podprvak.

s treningi. Včlanil se je v Plavalni klub Riba
v Ljubljani. Tim od tedaj večino sobot preživi v ljubljanskem Tivoliju, kjer trenira pod
vodstvom Jane Čander, strokovne sodelavke
Paraolimpijskega komiteja Slovenije. Tim
ima med plavalci tudi vzornika, to sta paraolimpijca Darko Đurič in Nino Batagelj.
Plavalne treninge z veseljem obiskuje, saj
pravi, da se v vodi sprosti, razgiba in se v njej
počuti lažjega.

Plavati se je naučil na morju. Njegova tekmovalna
plavalna pot pa se je pričela
čisto po naključju. Ko je bil
na zdravniškem pregledu
v Soči, se je srečal s člani
paraolimpijskega komiteja.
Povabili so ga, da se skupaj z očetom kot gledalca
udeležita enega od njihovih tekmovanj. Tam se je
Tim srečal s predsednikom
paraolimpijskega komiteja
Damijanom Lazarjem, ki
je Tima, potem ko je slišal,
da rad plava, povabil, da se
poizkusno udeleži plavalnega treninga. Tam je Tim
pokazal svoje plavalne sposobnosti in sledilo je povabilo in odločitev, da prične

Kmalu po začetku treningov se je udeležil
prve klubske tekme, kjer je brez tekmovalnih
izkušenj osvojil peto mesto. Sledila je tekma
v Velenju, kjer je bil v disciplini na 50 metrov prsno drugi. Po zmagovitem državnem
prvenstvu v Radovljici pa je 3. junija nastopil
še na mednarodnem plavalčkovem mitingu
v Brestanici, kjer je v odprti konkurenci na
50 metrov prsno osvojil 2. mesto. Na Kodeljevem je 24. junija sledilo še prvo nočno
tekmovanje SWIM TO LIVE, kjer je osvojil
odlično 3. mesto in s časom 57.30 izboljšal
svoj osebni rezultat na 50 metrov prsno.

Z zlato in srebrno medaljo z državnega plavalnega
prvenstva v Radovljici
foto: Borut Kraševec

Vesel je podpore domačih, še posebej zanj
navijata sestra Julija in dedi Tone, ki ne
manjka na nobeni tekmi.
Tim je po uspešnih nastopih ugotovil, da se
trud na treningih obrestuje, zato pravi, da bo
tudi v prihodnje z veseljem treniral. ■

20

ŠPORT IN REKREACIJA

julij, 2017

AV

»Klobasarjenje« po Loški dolini

S prilagojenimi tricikli se je iz Podcerkve na krajšo in daljšo progo po Loški dolini podalo 16 ročnih kolesarjev s spremljevalci
arhiv: Ars Viva

N

agrado snovalec za inovativne turistične ideje in projekte so si letos prislužili štirje finalisti: aktivni turizem za gibalno
ovirane osebe Zavoda Ars Viva, kulinarično
popotovanje z muzejskim vlakom, plezalne počitnice na Kraškem robu in zgodba o
zmaju in pehtranu.
Med omenjene štiri projekte bo Slovenska
turistična organizacija (STO) enakovredno
razdelila 15.000 evrov nepovratnih sredstev.
Zavod Ars Viva iz Loške doline, kjer uresničujejo idejo o aktivnem turizmu, kolesarjenju za gibalno ovirane osebe, so se 21.
maja 2017 že odpravili na kolesarski potep
po Loški dolini, »Klobasarjenje«, ki so ga
pripravili z Zvezo paraplegikov Slovenije. S
prilagojenimi tricikli se je na krajšo in daljšo
progo po Loški dolini podalo 16 ročnih kolesarjev s spremljevalci. Med njimi je bil tudi
domačin Anton Bavec, nekdanji policist, za
katerega so pred kratkim pripravili dobrodelni koncert.
Zavod Ars Viva, ki ga je ustanovil Benjamin
Žnidaršič, tudi sam tetraplegik, svoje poslanstvo usmerja v turizem, dostopen gibalno oviranim osebam. V Podcerkvi v Loški
dolini so uredili mladinski hotel in skrbijo
za pestro kulturno dogajanje, ki mu želijo
dodati še športno dejavnost. »Ta bo nadgra-

dila ponudbo dostopnega in trajnostnega
turizma v Primorsko-notranjski regiji, kjer
je kljub naraščajočem številu popotnikov s
posebnimi potrebami pomanjkanje tovrstne
ponudbe zelo opazno,« pravi direktorica Zavoda Ars Viva Urša Telič Miler.
»Pozornost želimo usmeriti k promociji
aktivnega preživljanja časa med gibalno
oviranimi osebami ter predstaviti ponudbo, ki je vključujoča in prijazna tudi do
velikokrat zapostavljenih skupin.« Kot
prvo športno dejavnost, ki bo prilagojena
gibalno oviranim, so izbrali kolesarstvo, ki
je zaradi visokih cen prilagojenih triciklov
marsikomu nedostopno. Projekt so prijavili na poziv javne agencije Spirit, kjer so
njegovo vrednost prepoznali med 45 idejami. Komisija je bila mnenja, da dostopni
turizem predstavlja neizkoriščen potencial
z dodano vrednostjo. Poleg treh drugih so
nagradili tudi idejo Ars Vive, ki bo kupil
kolesa, prilagojena gibalno oviranim, in
pripravljal kolesarske počitnice na Notranjskem.
Vsak izmed nagrajencev bo po uspešni
uresničitvi ideje, predvidoma jeseni, prejel 3.750 evrov nepovratnih sredstev in bo
vključen v promocijske aktivnosti Slovenske
turistične organizacije. V Ars Vivi že vedo,

kam bo šel denar. »Z njim bomo lahko kupili
prilagojen tricikel,« pravi Telič Milerjeva. Za
začetek želijo imeti vsaj šest takih koles, ki
bi jih izposojali. »Upamo, da jih bomo lahko
imeli še pet, ker pa so izredno draga, ravno
zdaj prijavljamo vlogo na poziv LAS-a Notranjska; če bomo izbrani, jih bomo kupili.«
Ogled Notranjske na kolesih bi tako omogočili družini ali nekaj osebam, ki ne morejo na
običajno kolo.
Prilagojeni tricikli na nožni ali ročni pogon
– med seboj se lahko povežejo v verigo – so
prijazni tudi za ljudi z različnimi zdravstvenimi in drugimi težavami. »Ker se jih lahko
poveže med seboj, jih lahko uporabljajo slepi
s spremljevalci, osebe z motnjami v razvoju
s skrbnikom, starši z otrokom, ležeče kolesarjenje je primerno za tiste, ki imajo težave
z ravnotežjem, kolki ali koleni …,« razlaga
Telič Milerjeva.
V prihodnje želijo gibalno oviranim ponuditi tudi druge oblike gibanja v naravi. Pohodništvo za invalide; obstajajo posebna nosila
na kolesih, ki jih lahko spremljevalci rinejo
navkreber; vožnja s kanuji, ki imajo posebna sedala za gibalno ovirane … »Zaenkrat
so to le ideje in želje, saj so vsi pripomočki
zelo dragi,« pravi Telič Milerjeva. »Upam, da
nam jih enkrat uspe uresničiti.« ■
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Majda Šraj Mihelčič, Kadrovska in pravna služba, Kovinoplastika Lož d. d.

V Kovinoplastiki Lož smo odprti do mladih

N

a zadnji šolski dan so mladostno razposajeni in razbremenjeni osnovnošolskih obveznosti Kovinoplastiko Lož obiskali
starotrški devetošolci. Pridružili so se jim
tudi ravnateljica in oba razrednika. V podjetju smo se namreč zavezali, da bomo devetošolce sprejeli vsako leto, saj gre za mlade, od
katerih bodo nekateri pomembno oblikovali
razvoj, uspeh in podobo podjetja v bodoče.
Uvodoma je devetošolce nagovorila Tatjana
Lozar, vodja kadrovske in pravne službe ter
jim najprej zaželela čim bolj sproščene počitnice. V nadaljevanju pa jim je predstavila
možnost sodelovanja s podjetjem preko šolskih praks, štipendiranja ter preko projektnih in seminarskih nalog. Spodbudila jih je,
naj si upajo sanjati o svojih načrtih in se ne
ustavijo, če bodo ugotovili, da jim pot, ki so
jo izbrali, ne ustreza, saj gre trend v smeri
pogostejšega menjavanja različnih poklicev
znotraj kariere. Po nagovoru smo srečanje
ob manjši pogostitvi zaključili v prijetnem
klepetu, po katerem so mladi s slovensko
zastavo na čelu in pesmijo na ustih zapustili
prostore podjetja.
Srečanje z devetošolci pa še zdaleč ni edina oblika sodelovanja z mladimi, saj se zavedamo, da na trgu dela poteka vedno bolj
»trd boj« za talente in ravno mladi so že
zelo zgodaj opazovani s strani podjetij kot
njihovi potencialni zaposleni. S tem zavedanjem nudimo v Kovinoplastiki Lož možnosti opravljanja šolskih in študijskih praks,
pretežno s tehničnih področij (strojništvo,
mehatronika, elektrotehnika), deloma pa
tudi z drugih področij, če so le povezana z
delom v podjetju. V šolskem oz. študijskem
letu 2016/17 smo prakso omogočili 37 dijakom in študentom s povprečno okrog 160
urami prakse, kar predstavlja okrog mesec

Starotrški devetošolci na obisku v Kovinoplastiki Lož d.d. (foto: Borut Kraševec)
dni medsebojnega spoznavanja, učenja in
pridobivanja delovnih izkušenj. Ob mladih
se dogaja pravo medgeneracijsko sožitje, s
katerim drug drugega brusimo. Priznati pa
si moramo, da uvajanje mladih v svet dela
ni enostavno, zahteva precej časa in energije,
zato pri svojih sodelavcih cenimo pripravljenost na mentoriranje mladih. Od mladih pa
se tudi mi učimo, saj prinašajo s seboj znanja
s področja sodobnih tehnologij, vešči so tujih jezikov, obenem pa so t.i. milenijci tudi
bolj neposredni, želijo hitrejše rešitve, dinamiko in razvoj, kar pa tudi za nas predstavlja
svojevrsten izziv.
Našo odprtost do priliva mladih in dolgoročnega zaposlovanja potrjujemo tudi s štipendiranjem. Trenutno štipendiramo 12 mladih,
7 na srednješolskih, 5 pa na dodiplomskih
programih. Odprt imamo tudi nov razpis, ki
si ga lahko ogledate v tej številki časopisa. Štipendistom namenjamo še posebno skrb, saj
pri nas opravljajo obvezno delovno prakso, ki
ni del šolskega sistema, obenem pa začnemo

Na zadnji šolski dan so Kovinoplastiko Lož obiskali starotrški devetošolci
z ravnateljico in obema razrednikoma. (foto: Borut Kraševec)

tudi relativno zgodaj načrtovati njihov razvoj
in jih postopoma uvajati na predvideno področje dela. Povsem samoumevno je, da štipendisti zaključne naloge (diplomske, magistrske) opravljajo na konkretnih primerih oz.
projektih v podjetju.
Pri svojem delu intenzivno sodelujemo tudi
s šolami, predvsem s srednjimi tehničnimi
šolami, na katerih smo imeli v lanskem letu
nekaj predstavitev podjetja in možnosti zaposlitve pri nas. Odprti smo tudi do ekskurzij, ki jih organizirajo osnovne in srednje
šole. V tem šolskem letu smo gostili učence višjih razredov OŠ iz Starega trga ter OŠ
iz Nove vasi. Obiskali pa so nas tudi dijaki
srednje strojne šole iz Nove Gorice. Sodelovanje z lokalno OŠ pa razvijamo tudi preko
mentoriranja mladim modelarjem, ki ga
preko krožka izvaja naš sodelavec Boris Plos.
Nenazadnje pa mladim omogočamo tudi
počitniško delo, preko katerega pridobivajo
delovne navade in izkušnje, obenem pa pridobijo dodaten zaslužek za izvedbo svojih
načrtov ali zgolj za izboljšanje družinskega
proračuna. Med letošnjim poletjem bomo
delo omogočili okrog 45 »počitnikarjem«.
Že zelo star pregovor pravi, da »na mladih
svet stoji«. V Kovinoplastiki Lož zaupamo
mladim in jim z vsemi navedenimi aktivnostmi odpiramo vrata do bodoče zaposlitve
ter jim bomo zato še naprej pomagali razvijati njihove sposobnosti in potenciale tako
z namenom razvoja in uspeha podjetja kot
tudi njihovega lastnega razvoja. S tem sledimo tudi načelom družbene odgovornosti,
saj želimo mlade, ki so za nas zanimivi, zadržati v lokalnem okolju in s tem prispevati
k njegovemu razvoju.
Glede na vse zapisano mlade vabimo, da »trkate na naša vrata«, mi pa se bomo potrudili,
če bo le možno, vzpostaviti neko dolgoročno
obliko sodelovanja z vami. ■
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RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2017/18
Kovinoplastika Lož s svojim poslovanjem zaznamuje tako tržišča na
področju stavbnega okovja kot tudi kuhinjske opreme. Z razvojem
in izdelavo progresivnih orodij ter komponent pa postaja vedno bolj
pomemben člen avtomobilske industrije.
V okviru nove lastniške skupine si v podjetju zastavljamo ambiciozne strateške smernice z namenom, da si pridobimo vstopnice za
nastop na zahtevnih svetovnih tržiščih. Ključna pri tem so znanja in
izkušnje naših zaposlenih, ki jih moramo stalno razvijati, obenem pa
potrebujemo nove, mlade sodelavce z novimi znanji in idejami.
Ena od poti do nas je tudi štipendiranje, ki mladim v sodelovanju z
delodajalcem omogoča obogatitev znanja, ki ga nudi šolanje, obenem pa postopno pripravo na zaposlitev. Za študijsko leto 2017/18
zato razpisujemo kadrovske štipendije na naslednjih programih:
visokošolski strokovni program
1. stopnje strojništvo

2 štipendiji

magistrski program 2. stopnje strojništvo

1 štipendija

Študente, ki se šolate na enem od obeh programov in vidite možnost
razvoja v našem podjetju, vabimo, da svojo prijavo na razpis oddate
na naslov podjetja Kovinoplastika Lož d. d., Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Prijava na razpis – štipendije«
ali na e-naslov kadri@kovinoplastika.si do vključno 31. 8. 2017.
Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo osnovnih osebnih
podatkov, predstavitvijo poteka šolanja ter opisom vaših znanj in izkušenj.
Z izbranimi štipendisti bo sklenjena pogodba o kadrovskem štipendiranju v največ 30 dneh od zaključka razpisa.
Iskreno vabljeni, da se nam pridružite!

Vodja kadrovske in
pravne službe:
Tatjana Lozar l. r.

Ustvarjalnosti osnovnošolcev na ogled

Otvoritev razstave je s strokovno razlago pospremila Karmen
Bajec, akad. slik., mag. um. (foto: Mario Žnidaršič)
Razstava likovnih in tehniških izdelkov učencev
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki jo je
omogočil Narodni muzej Slovenije, je bila na ogled
v gradu Snežnik od 25. maja do 11. junija 2017.
Otvoritev razstave je Karmen Bajec, akad. slik., mag. um.
pospremila z besedami:

ker je to naš prvinski vzgib.
Oče mladega Picassa, ki je
bil tudi slikar pedagog, je v
svojem ateljeju sina pustil,
da ga je opazoval pri delu.
Nekega dne je med risbami
dvanajstletnega Picassa oče
opazil risbo goloba, ki je bil
narisan tako dobro, da je
oče v hipu vzkliknil: »Ob
tako dobri risbi … v svojem
življenju ne bom več slikal!
Presegel si me!« Slikarsko
delo je nadaljeval mali Picasso. In tako se je rodila pot, po kateri je
Picasso šel z zavzetostjo svoje otroške vneme. Ob spodbudnem okolju, ki ga je Picasso imel v družini, je pri razvoju dobrega risarja in slikarja potrebnih še nekaj reči. Nekateri, ki vas to izrecno zanima, boste zdaj zastrigli z ušesi. Poleg podpore okolice in družinskih članov
so pri spoznavanju likovnega sveta pomembni tudi dobri učitelji. Tako
dobri, kot so učitelji, so z leti najmanj lahko dobri tudi učenci. Lahko pa jih v prihodnosti kdaj presežejo in postanejo še boljši. Iz leta
v leto učitelji pedagogi, ki z učenci soustvarjajo likovno in tehnično
razstavo, razdajajo na pladnju ponujeno znanje. In nima vsak te sreče, da ima ponujen pladenj znanja
že doma kot mali Picasso, zato si iz
njega vzemite toliko, kolikor si ga
lahko imate moč vzeti.
Upajte si zakorakati svojo pot spoznanja slike, risbe, kolaža, oblikovanja, kipa in si zaupajte na vsakem koraku. Vzponi in padci so del
uspešne poti, kjer lahko skozi delovanje spoznamo svet in sebe.«

foto: Mario Žnidaršič

»Na razstavi izbora letnih izdelkov otrok Osnovne šole heroja Janeza Hribarja velja načelo igrivosti, barvnih mešanj, grafičnih linij,
tridimenzionalnega oblikovanja. Pri pouku likovne vzgoje in tehnike
otroci ustvarjajo pod budnim očesom učiteljev, ki jim je glavno vodilo podati široko znanje o likovnih ... tehnikah, uporabnih veščinah,
spretnostih razmišljanja in ustvarjalnih iznajdbah. Na izdelkih se pozna veliko veselja pri ustvarjanju. Ti zbujajo veselje tako ob gledanju
kot njihovi uporabi. Vsak je ustvarjal s svojo likovno zagnanostjo, čeprav se je trudil, mučil ali pa kar vzletel ob zastavljenem cilju. Vsi smo
si med sabo raznoliki, druži pa nas dejstvo, da nas vodi ustvarjalnost,

Mario Žnidaršič
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Aktivno druženje s starši
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Alenka Curl

arhiv: OŠ

Naša šola je bila maja 2016 sprejeta v mrežo
Zdravih šol Slovenije. Na šoli smo sestavili
tim Zdrave šole, ki je sestavljen iz predstavnika šole (učiteljev, vodstvenega kadra),
učencev, staršev, zdravstvene ustanove in
lokalne skupnosti.

VRTEC & ŠOLA

V začetku šolskega leta smo izvedli anonimno
anketo med učenci 6. in 8. razredov in njihovih staršev. Na podlagi interesa in želja smo
sestavili načrt dejavnosti za letošnje šolsko
leto. Ena od začrtanih dejavnosti je bilo tudi
»Aktivno druženje s starši«.
Druženje smo predvideli za začetek junija,
vendar smo morali zaradi slabega vremena
termin prestaviti na ponedeljek, 12. 6. 2017.
Dočakali smo sončen, vroč dan.
Na druženje se je prijavilo 65 učencev in staršev, vendar jih je nekaj odpovedalo zaradi
prestavljenega termina. Tako se je zbralo 41
učencev in njihovih staršev.

Najpomembnejše vodilo druženja je bilo
sodelovanje in pomoč med otrokom in
staršem. Skupaj so morali opraviti naloge
na petih različnih poligonih z vsebinami
nogometa, rokometa, odbojke, košarke
in atletike. Preizkusili pa so se tudi v orientacijskem pohodu oz. teku z vmesnimi
zabavnimi nalogami. Sistem iger je bil
zasnovan na zbiranju štampiljk, ki so jih
dobili po uspešno opravljenih nalogah. Za
vse zbrane štampiljke pa so dobili sladko
presenečenje.
Na igrišču je vladalo sproščeno, zabavno
vzdušje, ki se je nadaljevalo tudi po končanih dejavnostih.
Upamo in želimo si, da se bo dobra volja
in zabava na aktiven in družaben način
nadaljevala tudi prihodnje leto ter da se
poveča tudi število udeležencev.
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Loška dolina – ostrnice, medved, zmaj in še kaj
udeležili Primorskega sejma
v Kopru, z ŽPZ Kr'snice pa
smo se priključili zastopstvu
Slovenija na Ohridu (Makedonija).
Prepričani smo, da z vsako
predstavitvijo dodamo nov
odtenek, ki izostri podobo
in prepoznavnost Loške doline – pa naj bodo to ostrnice,
medved ali zmaj. 

Stojnica javnega zavoda Snežnik na 1. slovenskem srečanju
Zmajev v Kozjem (arhiv: Javni zavod Snežnik)

m
Udeleženke v Kozje ik
arhiv: Javni zavod

Snežn

P

repoznavnost kraja ni nikoli samoumevna in dana. Prepoznavnost se ustvarja, se dela. Nenehno. Kaže se kot niz, ki sega daleč
nazaj v preteklost in združuje številne dejavnike, žal včasih tudi tiste,
ki si jih sami ne bi želeli. Turistična promocija je ena izmed aktivnosti, ki v sodobnem svetu lahko bistveno vpliva na podobo, ki so jo o
nas in našem kraju (turistični destinaciji) ustvarjajo tujci.
Javni zavod Snežnik se turistični promociji Loške doline intenzivno posveča že od svoje ustanovitve. Pri tem se nenehno soočamo z
visokimi zahtevami turističnega marketinga na eni strani ter lastno
finančno in kadrovsko omejenostjo na drugi.
V danih pogojih se z veseljem odzovemo povabilom organizatorjev
različnih srečanj, sejmov ali festivalov. V letošnjem maju in juniju
smo tako na povabilo Občine Kozje sodelovali na 1. slovenskem srečanju Zmajev, predstavili smo se na Dnevih Notranjskega parka na
Cerkniškem jezeru, z RDO Postojnska jama – Zeleni kras smo se

Z ŽPZ Kr'snice smo se priključili zastopstvu Slovenija na
Ohridu v Makedoniji (arhiv: Javni zavod Snežnik)

AV

Projekt s študenti v Zavodu Ars Viva

N

a podlagi javnega razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je Zavod ARS VIVA skupaj s Naravoslovnotehniško fakulteto kandidiral na razpis »Projektno
delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«. Projekt Opremljanje
Zavoda Ars Viva s ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev,
akronim Ars Viva je pridobljen v financiranje in je v fazi izvajanja.
Prvo srečanje je bilo 15. in 16. julija 2017, ko smo se seznanili vsi
sodelujoči in pripravili plan dela in opredelili zadolžitve na projektu.
Nadaljujemo z delom na projektu Opremljanje Zavoda Ars Viva s
ciljnimi komunikacijskimi kanali novih-medijev, ki ga Zavod Ars
Viva izvaja z Naravoslovnotehniško fakulteto. V četrtek 29. 6. imamo
kreativno delavnico digitalne strategije, načrtovanja ciljnih komunikacijskih kanalov, profiliranja ciljnih skupin in določanje vizualnih
medijev, preko katerih bomo povečali prepoznavnost dosega dejavnosti Zavoda v lokalnem okolju in širši skupnosti ter stabilnejše
vključili prikrajšane skupine v celoto. 

Srečanje s študenti v Zavodu Ars Viva v Podcerkvi
arhiv: Ars Viva
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Druženje ob ročnih delih

Ob zaključnem druženju je zavod »krožkaricam« podaril
knjižico lovskih zgodb. (foto: Alenka Veber)

julij, 2017

Ustvarjalnega druženja ob ročnih delih so se
udeležile tako domačinke kot tudi od drugod. Na
srečanjih v Babnem Polju so »krožkarice« lahko spoznale različne
tehnike ročnih del: od kvačkanja, pletenja, različnih tehnik vezenja,
izdelave rišelje vezenin do makrameja – tehnike izdelovanja tekstilnih izdelkov, zlasti okrasnih, z oblikovanjem vozlov. Ob prijetnem
druženju in prenašanju znanja starejših na mlajše pa je bil čas tudi za
kramljanje ob ročnih delih – tako kot nekoč.
Svojevrstno pa je bilo druženje ob zaključku študijskega krožka:
Janja Urbiha, domačinka iz Kozarišč, se je odločila, da udeleženke
krožka povabi v senco mogočnega grajskega hrasta, ki stoji v bližini
gradu Snežnik.
Tako se je razpletel prvi študijski krožek, ki je z zaključnim dogodkom popestril tudi dogajanje na Grajskem pun(k)tu ter pritegnil pozornost mimoidočih. 

V

organizaciji Zavoda Rihtarjeva domačija je v mesecu maju in
juniju v večnamenskem objektu v Babnem Polju potekal prvi
študijski krožek z naslovom »Druženje ob ročnih delih«. Sredstva za
izvedbo študijskega krožka je zavod pridobil na razpisu Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport. Izvedla pa ga je mentorica študijskih krožkov Janja Urbiha, letošnja prejemnica priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih Andragoškega centra Slovenije.
Študijski krožki so v Loški dolini že prepoznavna oblika neformalnega izobraževanja, do letošnjega leta pa v Babno Polje še niso segali,
zato smo v zavodu veseli, da smo stkali nove vezi tudi na tem področju izobraževanja.
Tudi izbira teme študijskega krožka – »Druženje ob ročnih delih«
– se je izkazala za pravo usmeritev. Čeprav ob ročnih delih najprej
pomislimo na zimski čas.

Priložnostna razstava pod grajskih hrastom (foto: Alenka Veber)

Mario Žnidaršič

Eko etno sejem Kaštela 2017

Društvo praženega krompirja
foto: Mario Žnidaršič

V

Članici društva Ostrnice s svojo potico v Kaštelu
foto: Mario Žnidaršič

kraju Kaštel Novi v Dalmaciji na Hrvaškem je bila v organizaciji tamkajšnje turistične organizacije od 23. do 25. junija prireditev, na kateri so
prikazali tradicionalno kaštelansko nošo, plese in obrti. V okviru prireditve
je bil tudi slovenski večer z video projekcijo fotografij na razpršenih morskih
kapljicah (Water screen) kjer so poleg degustacije kaštelanskih pripravili tudi
degustacijo slovenskih jedi v izvedbi Turističnega društva Notranjska- Cerknica, Društva Ostrnice iz Loške doline in Društva praženega krompirja. Prireditev je imela tudi humanitarno noto – zbirali so prostovoljne prispevke za
svojo someščanko. 
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Danica Zrim

Kaj pa je »polstenje«?
Na srečanjih smo bile seznanjene s postopkom pridobivanja volne za polstenje (striženje ovce, pranje volne, cufanje, mikanje …)
ter samim postopkom polstenja. Z domačo
polsteno volno, ki smo ji dodale barvano
polsteno volno, smo ustvarile zanimive izdelke in se tudi učile na napakah, ki jih ne
smemo narediti, da dobimo enakomerno
osnovo. Za poletne večere smo si na svilenih
šalih ustvarile barvite polstene vzorce.
Skozi srečanja nas je vodila vsestranska
mentorica Janja Urbiha. Krožek je sodeloval
tudi na prireditvi Grajski Punkt s prikazom
»cufanja« volne za obiskovalce prireditve in
prejo na kolovrat z možnostjo učenja. 

Postopek polstenja (foto: Janja Urbiha)

P

olstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. Stara je približno 8000 let. Tehniko polstenja
volne še vedno uporabljajo nomadski narodi v srednji Aziji in severnem delu vzhodne
Azije. Postopek je še vedno enak tistemu iz
preteklosti: strižena, neobdelana volna se v
kombinaciji z vodo in milom in ob močnem
drgnjenju začne sprijemati in nastane kompaktna osnova – polst.
V okviru študijskega krožka »Polstenje volne«, ki je potekal pod okriljem in v prostorih organizacije Ars Palada Tišler, KD ter sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport smo se družile ljubiteljice
ročnih del z namenom, da spoznamo to tehniko obdelave volne.

ja Urbiha)

Svileni šali (foto: Jan

Nekaj končnih izdelkov študijskega
krožka Polstenje (foto: Melita Plos)

Končni izdelki – dekorativne cvetlice
foto: Janja Urbiha

Postopek polstenja (foto: Janja Urbiha)

Cufanje volne na prireditvi Grajski PunKt je prijetno skupinsko opravilo
foto: Janja Urbiha
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Tilka Klepac

Študijski krožek DEKORACIJA HRANE

arhiv: študijski krožek

Tu je krožek tudi potekal. Tam sem se srečala
z mentorico Janjo Urbiha in skupino udeleženk s podobnimi željami, večina le-teh so
tudi članice Društva žena in deklet na podeželju OSTRNICE Loška dolina.
Zdi se mi, da je bilo že pri prvem srečanju
nekaj v zraku: želja po znanju in nadgradnji,
kreativnosti, medsebojni pomoči in sodelovanju, druženju z enako mislečimi … Odsevala je v naših očeh in besedah. Dogovorile
smo se za ustrezen termin in dinamiko srečevanja. Srečanja so bila ob sredah popoldne
(šest srečanj v maju in juniju). Vse udeleženke so jih redno obiskovale. Krožek je bil
brezplačna oblika aktivnega, skupinskega,
prostovoljnega učenja nas odraslih, ki ga je
sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.

V okviru dejavnosti krožka smo pridobile ali
nadgradile znanje o izdelavi pogrinjkov, zlaganje prtičev, dekoracija s sadjem, zelenjavo,
mesninami …
1.
2.
3.
4.
5.

Srečanje – Uvodni sestanek
Srečanje – Dekoracija s sadjem
Srečanje – Dekoracija z zelenjavo
Srečanje – Dekoracija z zelenjavo in jajčki
Srečanje – Dekoracija z mesninami in
čokolado; zlaganje prtičev
6. Zaključno srečanje na terenu, in sicer
obisk čudovitega vrta ge. Lidije Knavs v
Loškem Potoku in Kulturnega turističnega centra (KTC) Loški Potok.
Mentorica nas je vsakokrat že preko elektronske pošte opozorila, kaj moramo prinesti s seboj in nas ustrezno motivirala. Sama
je tudi nabavila hrano za dekoracijo. Hitro
smo se med seboj ujele, kajti družil nas je interes, da ne bi bil naš izdelek samo privlačen
za okušalne brbončice, ampak tudi za oči: da
bi bil lep, barvno usklajen, inovativen, skratka, da bi se jed, kar sama ponujala. Rdeča nit
vseh naših dekoracij – kreacij so bili cvetlični motivi. Spogledovale smo se tudi z izdelki
na spletu, ker pa naslikanega ne moreš pojesti, smo se po uvodni motivaciji mentorice
lotile dela. V začetku srečanj smo bolj sledile navodilom, kasneje pa smo se prepustile
lastni kreativnosti. Šlo nam je kar dobro od
rok in lepo pogrnjena miza, okrašena z rezanim cvetjem v vazi se je hitro polnila z našimi izdelki. Ob zaključku vsakega srečanja je
bila res zavidanja vredna. Ponosne smo bile
na naše delo in Mario Žnidaršič (naš fotograf) nas je fotografiral in objavil na spletu.
Saša pa je pripravila fotodokumentacijo za

Udeleženke študijskega krožka Dekoracija hrane (foto: Mario Žnidaršič)

arhiv: študijski krožek

Naslov Dekoracija hrane je v meni
vzbudil radovednost in vedoželjnost
in odločila sem se, da se bom udeležila
predstavitvenega srečanja 10. 5. 2017 v
prostorih ARS PALADA TIŠLER, KD v
Markovcu.

društvo Ostrnice. Naše izdelke sta si vedno
ogledala tudi gostitelja Darija in Jože Tišler.
Pohvalila sta nas in nam čestitala za kreativnost in inovativnost.
Naše zaključno srečanje je bilo na terenu.
Ogledale smo si vrt Lidije in Petra Knavs ter
obiskale KTC Loški Potok. Vrt nas ni pustil
ravnodušne. Zanj skrbita oba lastnika in sta
mu z delavnostjo in kreativnostjo vdihnila
prepoznavnost. Ima vse: vodne motive, zanimiva drevesa in grmovnice lepo trato, cvetje, vrtno okrasje in celo kamnite skulpture.
Zgodba o vrtu se je začela, ko sta bila še mlad
par. Še bosta sadila in skrbela za vrt – resnično živita sanje marsikoga med nami.
KTC Loški Potok je idealno zatočišče vseh,
ki si želijo oddih sredi neokrnjene narave.
Vodja KTC-ja Tjaša Intihar nam ga je predstavila in povedala, da so tesno povezani s
krajem in obiskovalcem poleg čudovite narave nudijo tudi sprostitev v kegljišču, dobro
hrano in prenočišča. Tudi me smo si privoščile njihovo domačo hrano. Jedle smo kot
»zdumarji«.
Všeč mi je bilo, da smo članice prihajale in
odhajale nasmejane in zadovoljne, da smo se
naučile nekaj novega. Res je bilo nekaj v zraku: delovna vnema, kreativnost, sodelovanje, svetovanje … Takih delavnic si še želim.
Da je delo potekalo nemoteno in v dobrem
delovnem vzdušju pa gre zahvala naši mentorici Janji Urbiha, ki nas je znala na nevsiljiv
način motivirati in spodbuditi za delo. Vse
naše izdelke si lahko pogledate na spletu in
še sami komentirajte. 
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Barbara Lah

Pomlad in poletje za godbenike najbolj pestro
obdobje do sedaj
Od meseca aprila pa vse do poletnih
mesecev so se nastopi za godbenike Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož
množično vrstili. Kljub temu da smo
konec junija prenehali z rednimi vajami, saj so se nam začele počitnice, z
igranjem nismo bili na dopustih.
Čeprav smo godbeniki v mesecu aprilu nastopali le na dobrodelnem koncertu za Antona Bavca ter na spomladanskem koncertu v
domu starejših občanov v Cerknici, pa smo
mesec maj pričeli najprej z budnico, ki pa je
bila le začetna znanilka vseh preostalih nastopov. Dvakrat smo v maju zaigrali ob okroglih
obletnicah dvema članoma godbe, tako da
smo njuno praznovanje polepšali še z igranjem koračnic. Na sredini meseca pa smo ob
praznovanju 540-letnice priznanja mestnih
pravic Ložu na Loškem gradu sodelovali na
prireditvi (Z)godba na Loškem gradu.
Poleg nastopov pa smo se godbeniki pod dirigentskim vodstvom Tadeja Jermana v aprilu
in maju na vajah z novim programom intenzivno pripravljali na koncerte v juniju. Junij
je postregel z rekordnim številom nastopov
v enem mesecu. Junijske nastope smo pričeli z igranjem koračnic našemu predsedniku
Janezu Pojetu, ki se je letos srečal z abraha-

Spomladanski koncert v domu starejših občanov v Cerknici (foto: Tine Šubic)
mom. Tradicionalno smo odšli tudi na Snežnik, kjer smo na vrhu ob 10. uri dopoldne
zaigrali nekaj koračnic ter popestrili vzdušje
vsem pohodnikom na vrhu. Vmes smo praznovali nova rojstva, upamo seveda, da nekoč
bodočih članov godbenikov. Najbolj intenziven teden z nastopi pa je bil zadnji teden pred
počitnicami, saj smo 22. 6. odšli na gostovanje v Čabar, kjer smo sodelovali skupaj s tamkajšnjo godbo ter počastili hrvaški državni
praznik, naš slovenski državnik praznik pa
smo praznovali 25. junija, in sicer v dvorani
osnovne šole v Starem trgu. En dan pred tem
promenadnim koncertom pa smo počastili s

Koračnice pri Mojci Pišek … (arhiv: Mojca Pišek)

svojim igranjem še slavnostni prevzem gasilskega vozila, ki ga je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Grahovo.
Po koncu junija in začetku godbenih počitnic pa vseeno godbeniki nismo počivali. Na
začetku meseca julija smo sodelovali na proslavi ob 40. jubileju prostovoljnega gasilskega društva Cajnarje. To pa ni edini koncert v
juliju, saj imamo predvideni še dve proslavi,
in sicer v Dragi ter v Jermendolu, v avgustu
pa smo povabljeni, da sodelujemo na festivalu Plavajoči grad. Verjetno pa to niso edini nastopi v poletnih mesecih, več o naših
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nastopih ter ostalih aktivnostih boste lahko
prebrali na naši facebook strani.
Bomo pa imeli v juliju tudi tri naše malo mlajše člane na Orkesterkampu. To je kamp za
mlade glasbenike, kjer en teden pilijo znanje
s svojimi mentorji, zaključijo pa s koncertom,
na katerem se predstavijo s programom, ki so
ga vadili vse dni na kampu. Orkesterkamp bo
potekal v Bovcu in tja se bodo odpravili naši
trobentači Žan, Jurij ter Matevž.
Člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož
se zavedamo, da vsi ti predvideni nastopi v
poletnih mesecih zelo koristijo naši pihalni
ter trobilski kondiciji, zato vemo, da bomo
v septembru v novo sezono štartali dobro
pripravljeni. Ker bomo septembra pričeli z
novim programom, bomo zaradi tega veseli
vsakega novega člana. Če kdo od vas razmišlja in zbira pogum, da bi se nam pridružil,
naj bo poletje pravi čas za vašo dokončno
odločitev, da postanete eden izmed naših
članov. 

Igranje koračnic Janezu Pojetu (foto: Barbara Lah)

Zavod Rihtarjeva domačija in
Narodni muzej Slovenije
vabita na prireditev

Stoji tam beli grad
v četrtek, 7. septembra 2017,
ob 18. uri na gradu Snežnik.
Sodelujejo:
Damjana Praprotnik

prof. dr. Stane Granda, slovenski zgodovinar
Damjana Praprotnik, profesorica citer
Alenka Veber, ljubiteljska etnologinja in raziskovalka
V sliki, besedi in glasbi vam bodo sodelujoči odstrli delček
družinske zgodovine rodbine Troha iz Babnega Polja.
Prireditev se bo zgodila točno 200 let po tem, ko je: »Jaz, Volfgang,
Svetega rimskega cesarstva [= Nemškega cesarstva] grof
Lichtenberg, solastnik in sodno postavljeni skrbniški upravitelj
gospostev Lož in Snežnik, s tem priznavam, da sem Matiji
Trohi iz Babnega polja prepustil v nepreklicno last gospoščinski
dominikalni travnik Savod Lesizhie Reber za dogovorjeno
in meni že izplačano kupnino 92 fl – pisano dvaindevetdeset
goldinarjev v kovancih.«
Vstop prost!
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PGD Iga vas

Policija na obisku

V

arhiv: PGD Iga vas

petek, 12. 5. 2107, so nas v Prostovoljnem gasilskem društvu
Iga vas v okviru gasilskih vaj za mladino obiskali pripadniki
enot policije. Poleg mladine so si predstavitev ogledali tudi nekateri
odrasli člani PGD Iga vas.
Policisti so nam predstavili svoje delo in z nami delili izkušnje in
veščine.
Prikazali so delo oddelka kriminalistike in nas seznanili z metodami
in pripomočki za ugotavljanje vzroka in storilca kaznivega dejanja
na kraju (prstni odtisi in odtisi podplatov, prisotnosti drog ipd.).
Policist na motorju je opisal delo policista na motorju in najnovejšopridobitev – motorno kolo BMW RT 1200 z vsemi njegovimi karakteristikami in dodatki za policijski namen. Motor je pri policijskem
delu izredno uporaben in zaradi svojih prilagodljivih asistenčnih
sistemov policistu omogoča varno vožnjo tudi v dežju.
Prometnica nam je opisala svoje delo in z nami delila svoje izkušnje.
Seveda je bilo veliko povedanega o merilniku hitrost t. i. radarju in
alkotestu, ki so ga člani tudi preizkusili in ugotovili, da deluje pravilno.

Igavaški gasilci so pred svojim
gasilnim domom za gasilsko veselico
postavili prav poseben mlaj – ostrnico
velikanko. (arhiv: PGD Iga vas)
Policistom se zahvaljujemo za sodelovanje in predstavitev, g. Vojku Mlakarju
pa za organizacijo dogodka.
Naslednje leto pa upamo na srečanje s
Slovensko vojsko in prikazom njihovega
dela, tehnike in veščin. 

Največje zanimanje je požel prikaz dela specialne enote in njihove
opreme. Sem spada vsa osebna zaščitna oprema in prisilna sredstva
(neprebojni telovnik, ščitniki, čelada, maska, gumijevka, ščit, lisice
…). Predstavljeno je bilo različno strelno orožje, kar je še najbolj pritegnilo moški del navzočih.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Povabilo k študijskemu krožku »Priden kot čebela«
učenja, znanja in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.

Priden kot čebela (foto: Alenka Veber)

Kaj je študijski krožek – za radovedne
Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Ker si vsebino,
potek in zahtevnost učenja izbirajo sami in
rezultate potrdi le njihova uporaba, so študijski krožki privlačni in iskani.
Delujejo po vsej Sloveniji in so priložnost za
učenje, druženje in delovanje v okolju predvsem za tiste, ki so jim standardne oblike
izobraževanja težko dostopne ali iz kateregakoli razloga nezanimive. Cilj študijskih
krožkov je tudi promocija vseživljenjskega

Študijski krožek je za udeležence brezplačen, vodi ga mentor, poteka pa v okviru organizacije, ki sredstva za delovanje krožka
ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko
pridobi od Ministrstva za šolstvo in šport.
Andragoški center vodi in razvija projekt,
usposablja vodje in mentorje in jih izpopolnjuje, spremlja delovanje krožkov na terenu
in uveljavlja njihove rezultate tudi v tujini.
V mesecu aprilu 2017 se je temeljnega usposabljanja za mentorje študijskih krožkov
udeležila tudi Alenka Veber iz Babnega Polja
in usposabljanje uspešno zaključila.

Priden kot čebela – študijski krožek
v Babnem Polju v šolskem letu
2017/2018
Naslov študijskega krožka smo povzeli po
enem izmed številnih pregovor, ki nastopajo v besedni umetnosti in je, ko govorimo o
čebelah, velikokrat prezrta. O vsebini študijskega krožka »Priden kot čebela« se bomo
dogovorili na informativnem srečanju v
Babnem Polju. Začrtali pa smo okvirno vsebino, kjer bomo spoznavali čebele:
– skozi pregovore, ki jih je preprosto
ljudstvo oblikovalo skozi stoletja;
– skozi literaturo;
– skozi ljudsko umetnost
(panjske končnice, čebelnjaki);
– skozi kuharske recepte.

ovorov
Svet čebeljih pregber)
(foto: Alenka Ve

jo
Med – darilo z vrednost
(foto: Alenka Veber)

Posvetili se bomo tudi frazemom s sestavino
čebela, med, panj, čebelnjak ter pomembnimi osebnostmi na obeh straneh meje, povezanimi s čebelarstvom. Po dogovoru bomo
medse lahko povabili tudi strokovnjaka s
področja čebelarstva ali pa se odločili za študijski obisk enega izmed čebelarskih muzejev, čebelarske učne poti ipd.

Zavod Rihtarjeva domačija
vas vljudno vabi na predstavitveno
srečanje študijskega krožka
»Priden kot čebela«, ki bo v
večnamenskem objektu v Babnem
Polju,
v ponedeljek, 28. avgusta 2017,
ob 18.00 uri.
Več informacij na
info@rihtarjeva-domacija.si ali
prenosni telefon 041 260 985.

Iz čebeljega sveta
Če dobre uspehe z desetimi panji dosežeš,
ne misli, da se s stotimi prav tako dobro
odrežeš.
(slovenski pregovor)
Blaženi časi ko hoja medi, da čebelarjem se
srce topi; takrat ciganski je direndaj, večne
selitve iz kraja v kraj.
(slovenski pregovor)

Alenka Veber z babnopoljskim čebelarjem Lojzom Troho. (foto: Mavric Pivk)

Svetega Gala so povezovali s čebelarstvom
zaradi posebne upodobitve medveda – znaka za svetnikov god v pratiki. V pratiki upodablja sv. Gala medved, ki nosi veliko poleno, ki ga je ljudska domišljija spremenila v
čebelji panj. Po legendi naj bi medved Galu
prinesel drva, v medvedovem tovoru pa so
na znaku videli čebelji panj (SEL 2007: 63,
Gnilšak 1989: 120). 
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foto: Simao Bessa

Zavod Rihtarjeva domačija
vabi otroke od 4. do 11. leta
na interaktivno glasbeno delavnico in
koncert za otroke

ZVENIM KOT PESEM,
DONIM KOT GORA.
Večnamenski objekt v Babnem Polju, v

nedeljo, 8. oktobra 2017,
ob 15. uri.
Predviden zaključek ob 16.30.

Prijave do zasedenosti prostih mest
sprejemamo na 041 260 985
(Alenka Veber)
ali info@rihtarjeva-domacija.si
foto: Simao Bessa

Program
sofinancira
Občina
Loška dolina in
je za udeležence
brezplačen.

Kaj vse zveni (arhiv: Mateja Gorjup)

Prisluhnimo, saj lahko slišimo več!
Glasba, kje vse je tvoj dom? Kaj vse zveni? Še bolj odprimo ušesa, oči, svoje čute! Poslušajmo, kaj vse nam poje, žubori, zveni, odmeva, se kotali. Glasbeni program otroke spodbuja
k celovitemu doživljanju glasbe, nagovarja jih k muzikalnosti, poslušanju in uporabi inštrumentov, ki sta najprimernejša in vselej pri roki: lastnega glasu in telesa.
Otroci z mentorico v druženju sproščeno odkrivajo zvočne svetove in glasbo. Program
omogoča ustvarjalno polje in spodbuja otroke k celostnemu dojemanju sveta in sedanjosti,
za kar so pomembni odprti čuti. Kako sta povezana barva in zvok, vonj in gib? Rdeča nit
glasbenega druženja je slovenska ljudska pesem. V glasbeni urici se otroci seznanijo z bogastvom pevskega izročila – ob koncu so tako bogatejši za novo pesem, dve ali tri.
Z uporabo različnih orodij – majhnega prenosnega gledališča, vsakdanjih zvenečih predmetov, izrezljanih lutk, resonančnih prostorov naših teles, bogastva izraznosti glasov, glasbe, ki nas obdaja, in glasbil, ki jih mentorica prinese s sabo – otroci spoznavajo povsem
drugačno razsežnost glasbenega sveta.
Program z interaktivno igro sodelujočim otrokom širi obzorje v dojemanju glasbe, ki je
neskončno večje od predstavljenega v učbenikih in glasbenih šolah. Otroke vzpodbuja k lastni muzikalnosti, s posebnim poudarkom na glasbilih, ki ju imajo vselej s sabo: na lastnem
glasu in telesu.
Mentorica Mateja Gorjup je pevka in prekaljena pedagoginja, ki vrsto let izvaja različne
glasbene delavnice (Lunin med) in raznolike koncerte. Več sezon je vodila redne tedenske
glasbene urice (Muzikalnica) v ljubljanskem Lutkovnem gledališču. Predstavila pa se je tudi
že v Babnem Polju s koncertom Zvočna ptica v mesecu januarju leta 2016. 

Nina Jerič sekretarka RK

Praktični prikaz TPO
arhiv: RK

V okviru dneva in tedna RK so se izvajale najrazličnejše
aktivnosti, med drugim tudi prikazi temeljnih postopkov
oživljanja (TPO), kjer so zainteresirani sami lahko preizkusili praktične pristope, prijeme in delo z defibrilatorjem
AED. Čeprav vsak dobro ve, kako so te stvari pomembne,
strah pred napakami naredi svoje. Ljudje so delo spremljali z zanimanjem, vendar le redki zbrali pogum in se preizkusili tudi sami. V upanju, da bi v resnični situaciji ravnali
drugače in pomagali po svojih najboljših močeh, želimo,
da bi prikaze TPO izvedli čim večkrat in vsem, ter ljudi
izobrazili do te mere, da bi bili pristopi do poškodovancev
bolj uspešni. 
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Zlata Kovačević, Čebelarska zveza Slovenije

Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem,
da poberejo svoje roje čebel

R

Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele
zaradi pridelovanja medu in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno.
Rojilno razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine,
ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje
tudi rojijo, pridelajo tudi do 70 % manj
medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta
kasnejša, sta za določeno čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam
roji niso potrebni za povečanje števila
družin, saj te lahko povečamo umetno – z
narejenci ali ometenci.
Naloga naprednega čebelarja je, da si na
več načinov prizadeva, da mu družine ne
izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi
posegi v panj se lahko izognemo marsikateremu roju. To je še posebej pomembno,
če čebelarimo z večjim številom panjev v
čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja
bivanja.
Žal ne gre vedno vse gladko in če zamudimo optimalni čas za preprečevanje rojenja,
je rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka.
Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki
grozda na koncu veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem
preprečimo, da bi se čebele takoj razletele.
Povsem mirno, da čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom
navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli
ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji.
Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo
na mestu, da se večini, med katero je nava-

dno tudi matica, pridružijo tudi te čebele.
Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj odnesemo za dan ali
dva v hladno klet, da se čebele umirijo.
Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj čebeljih družin, ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo pobrati njihovega roja čebel. Lastniki
zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da
poberejo svoje roje čebel. To je opredeljeno v zakonodaji, in sicer v Stvarnopravnem
zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 z dne
17. 10. 2002 ), kjer je v 84. členu, ki govori o
zasledovanju živali, napisano:

(1) Domače in udomačene živali sme lastnik
zasledovati na tuji nepremičnini.
(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali
prepove dostop na nepremičnino le, če
žival brez odlašanja sam izroči lastniku.
Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor
na vaš vrt prileti roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj, in mu dovolite,
da si ga pobere. V kolikor ne poznate nobenega čebelarja v vaši okolici, vam v nadaljevanju podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo
roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbeli. 

IME IN PRIIMEK

LOKACIJA

TEL

Jan Krizstan

Ljubljana z okolico

068/130- 043

Gorazd Trušnovec

Ljubljana z okolico

031/253-929

Brane Pajić

Ljubljana z okolico

041/792-801

Neurje v Loški dolini

28. junija je v poznih
večernih urah v
Kozariščah, Viševku,
Markovcu … divjalo
pravo neurje, ki je
podiralo drevje in
razkrivalo strehe

foto: Mario Žnidaršič

ojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina
razdeli na dva dela. En del ostane v panju,
drugi del pa ga zapusti. Približno polovica
čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale
čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz
pokritih matičnikov izleže mlada matica,
se opraši in začne zalegati. Roj je popoln
naraven začetek nove čebelje družine, saj z
izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj
prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja
družina za svoj razvoj.
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Dušan Baraga, Snežna Kordiš

Donacije v Zdravstveni postaji Stari trg
V zdravstveni postaji v Starem
trgu pogosto prejmemo donacijo,
prispevek, hvaležno darilo
posameznikov. S prispevki, ki so se
nabrali v letih 2015 in 2016, smo
nabavili kar nekaj pripomočkov,
ki olajšajo delo v ambulanti ali
izboljšajo kvaliteto oskrbe naših
bolnikov. Želela bi predstaviti, kaj
vse smo s temi donacijami kupili
in s kakšnim namenom. Nimam
poimenskega seznama darovalcev pa
tudi ne njihovega dovoljenja, da bi
objavila njihova imena. Vsem se oba
zahvaljujeva.

Monitor za spremljanje življenjskih
funkcij
1. Eden največjih nakupov je bil nakup monitorja za spremljanje življenjskih funkcij.
Kot že naziv pove, je to naprava, ki avtomatsko spremlja in beleži pomembne
podatke o stanju bolnika, ki mu skušamo
ugotoviti bolezen ali izvajamo terapijo.
Aparat meri krvni tlak, meritve pa lahko
nastavimo tako, da časovno avtomatično
ponavlja meritev in jo zabeleži ter s tem
prihrani nekaj časa medicinski sestri, da
opravi druge potrebne ukrepe. Z aparatom lahko snemamo in spremljamo EKG
zapis v 3, 5 ali 12-ih odvodih. Tako spremljanje je zelo primerno za bolnike z nerednim ritmom ali za bolnike, ki dobivajo
različno terapijo v žilo. Za lažjo nastavitev
elektrod za snemanje EKG smo dokupili
poseben pas, ki olajša in pohitri nastavitev
elektrod na pacienta. Ima tudi pripomoček za merjenje oksigenacije krvi (zasičenosti krvi s kisikom). Ta pripomoček je
zelo pomemben pri zdravljenju bolnikov
z obolenjem dihal ali srca. Ima različna

nastavka, za odrasle in otroke, in je ravno
pri otrocih zelo uporaben, saj je izredno
natančen. Aparat ima tudi elektrodo za
spremljanje telesne temperature, kar je
pomembno pri zdravljenju bolnikov, ki
so visoko febrilni. Aparat z vsemi svojimi
pripomočki in funkcijami nam omogoča,
da bolj varno zdravimo bolnike ali pa jih
lažje spremljamo do nadaljnje oskrbe. Kot
je bilo že omenjeno, ima aparat elektrode
za merjenje oksigenacije. Ta meritev pa
nem pride zelo prav tudi na terenu, zato
smo kupili tudi prenosne oksimetre za vse
zdravnike in patronažne sestre in za uporabo v ambulanti. To so prenosni oksimetri,
ki sicer niso več tako dragi, kot so bili pred
nekaj leti, so pa dovolj natančni za hitro
oceno stanja.
2. Kupili smo napravo ABPI MD. Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) napoveduje povečanje števila smrti zaradi kronično nenalezljivih bolezni, kamor uvrščamo
tudi kardiovaskularne bolezni. Diagnosticiranje periferne arterijske bolezni (PAB),
ene od kardiovaskularnih bolezni, bi se
moralo izvajati v splošnem zdravstvu. Po
priporočilih naj bi se gleženjski indeks
meril vsakemu posamezniku, starejšemu
od 50 let s kardiovaskularnim tveganjem
(visok krvni pritisk, prekomerna telesna
teža, sladkorna bolezen in kajenje) ter
vsem posameznikom, starejšim od 70 let.
Za oceno prekrvavitve udov obstajajo različni pripomočki, ki pa zahtevajo precej
časa za izvedbo meritve. Pred nedavnim
pa je prišla na tržišče tehnološko vrhunska
naprava za merjenje gleženjskega indeksa,
ki je pokazatelj stanja prekrvavitve udov,
in sicer ABPI MD, ki so jo razvili v slovenskem podjetju. O napravi so napisali: »V
podjetju MESI smo razvili samodejni merilnik gleženjskega indeksa (ABPI MD),
ki temelji na oscilometrični metodi. S
pomočjo rdeče, rumene in zelene
manšete hkrati izmerimo
krvni tlak v spodnjih
in zgornjih okončinah.
Po opravljeni meritvi
algoritem samodejno
izračuna levi in desni
gleženjski indeks. Izpis je jasen in obarvan
glede na vrednost rezultata. Namesto pol
ure, toliko časa je potrebnega za meritev z
Dopplerjevo metodo,
je meritev z ABPI MD

Microlife watch BP 03 AFIB za aparat za
24-urno merjenje krvnega tlaka
opravljena le v treh minutah.«
3. Kupili smo napravo Microlife watch BP 03
AFIB. Gre za aparat za 24-urno merjenje
krvnega tlaka. Zdravljenje krvnega tlaka
je za zmanjšanje srčno-žilne obolevnosti
nadvse pomembno, pogosto pa meritev
v ambulanti ne odraža stanja krvnega
tlaka v dejanskem življenju. Zato je za
diagnosticiranje in zdravljenje krvnega
tlaka nepogrešljiva naprava aparat za 24urno merjenje krvnega tlaka. Aparat je
za bolnike prijazna naprava, meritve so
neboleče in povsem nenevarne. Aparat
zaradi svoje majhnosti in lahkosti bolniku
ni v napoto. Naprava je v bistvu majhen
računalnik, ki glede na nastavitve pogostnosti ponavlja meritve krvnega tlaka in
jih shranjuje. Vrednosti krvnega tlaka,
pridobljene z 24- urnim merjenjem krvnega tlaka, bolje kot ambulantne meritve
napovedujejo srčno-žilne dogodke in
srčno-žilno umrljivost, nočne meritve
krvnega tlaka pa najbolje napovedujejo
končne izide, kot so srčno-žilna obolevnost in umrljivost. Pri bolnikih z odporno
hipertenzijo in starejših, še nezdravljenih

Naprava ABPI MD
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Aparat za 24-urno snemanje aktivnosti
srca EKG
bolnikih samo s sistolično hipertenzijo,
je napovedni pomen 24-urnega merjenja
krvnega tlaka v primerjavi z ambulantnimi meritvami krvnega tlaka še posebej
pomemben, saj se v teh skupinah bolnikov ambulantne meritve krvnega tlaka
niso izkazale kot napovedni dejavnik srčno-žilnih dogodkov in umrljivosti. Skratka aparat je nepogrešljiv za spremljanje in
zdravljenje bolnikov s krvnim tlakom, posebej tistih, pri katerih je to zdravljenje bolj
zahtevno. Seveda take meritve zahtevajo
dodatno delo, vendar je sedaj, ko so nam
priskočile na pomoč referenčne sestre, to
nekoliko lažje.
4. Kupili smo tudi aparat za 24-urno (ali
večdnevno) snemanje aktivnosti srca
EKG. To je novost v svetovnem metilu,
naprava pa je bila izdelana na Inštitutu Jožef Štefan. O napravi so zapisali: »SAVVY
EKG je prenosni medicinski pripomoček
za trajno in natančno spremljanje srčnega
ritma ter opredelitev morebitnih odstopanj od normalnega. Razvit je bil v sodelovanju z raziskovalno-razvojno skupino
Laboratorija za vzporedne in porazdeljene sisteme, Odseka za komunikacijske
sisteme na Institutu »Jožef Stefan«. Ustreza evropskim zdravstvenim standardom.

DOBRO JE VEDETI
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Ima CE certifikat za celovito zasnovo in
za vse sestavne dele. SAVVY je preprost
za uporabo. Zaradi brezžičnega delovanja, majhnosti in uporabljenih materialov
je nemoteč tudi med delom, gibanjem
in športom.« Več si lahko preberete na
http://www.savvy.si/. Aparat je pravzaprav
namenjen laikom in si ga lahko kupi vsakdo, saj tudi cena ni pretirana. Uporabna je
za športnike, kronične bolnike, bolnike z
nejasnimi srčnimi težavami itd. Kot pripomoček v ambulanti je predvsem uporaben
za odkrivanje raznih srčnih aritmij, ki niso
stalno prisotne, ampak se pojavljajo v napadih ali med spanjem. Že dosedanja uporaba
se je odlično izkazala. Res pa je, da analiza
posnetka zahteva kar kako uro ali več dela.

stev, bi bil defibrilator lociran nekje na zunanjem delu zdravstvene postaje. Prihaja tudi
veliko novosti pri obravnavi bolnikov, ki so
zelo primerne ravno za oddaljene kraje, kjer
bolniki težko dalj časa čakajo na reševalni
prevoz. Taka naprava je aparat za zdravljenje
srčnega popuščanja na terenu Boussignac
CPAP, pa Easy vein – aparat, ki pomaga locirati žile pri bolnikih, kjer vene niso vidne,
pa vakuumske elektrode za EKG aparate, ki
olajšajo delo sestram pri snemanju EKG-jev.
Kljub temu da imamo zdravstveno postajo
lepo urejeno in opremljeno, ne moremo dobiti mladih zdravnikov, ki bi bili pripravljeni
delati v ruralnih ambulantah. Država temu
ne nameni popolnoma nobene pozornosti,
občine pa le, ko pride do krizne situacije.

5. Kupili smo še več drugih pripomočkov, ki
olajšajo delo ali izboljšajo kakovost ali pa
nam samim olajšajo delo. Naj jih naštejem
še nekaj. Fotoaparat Nikon za dokumentiranje različnih sprememb na koži in ran.
Uporaben je tudi kot učni pripomoček.
Dva otoskopa – pripomočka za preiskavo
ušesa. Dva brez kontaktna termometra –
izkazala sta se za nepogrešljiva predvsem
pri otrocih, ki si temperature nočejo meriti. Brezžične tipkovnice in miške za zdravnike in sestre – zmanjšajo zmedo kablov
na in pod mizo. Infrardečo pečico, da si
pogrejemo malico, ki je pogosto krajša,
kot bi morala biti.

Prispevek sva napisala v zahvalo vsem, ki so
že do sedaj ali pa še bodo namenili kakšna
sredstva za izboljšanje vodenja bolnikov. 
Jasna Lekan

V načrtu je še veliko. Predvsem v Starem
trgu pogrešamo avtomatski defibrilator, ki
bi bil dostopen laikom za začetno pomoč pri
zastoju srca. Če se bo nabralo dovolj sred-

SLADKA ABECEDA
Sestavine za 30 črk
250 g moke
1 jajce
100 g sladkorja
1 vanilij sladkor
100 g masla
150 g mletega sladkorja
limonin sok
150 g žele medvedkov
Prve sestavine zamesimo v krhko testo.
Zavijemo ga v alufolijo in ga za 2 uri
shranimo v hladilnik. Pečico segrejemo na 200 stopinj. S testa na pomokani
deski oblikujemo svaljke.Vsakega malo
sploščimo.Črke pečemo 10-15 minut.

Uporaba aparata za 24-urno snemanje aktivnosti srca EKG

Presejani sladkorni prah zmešamo s toliko limoninega soka, da nastane gosta
glazura.Z njo prevlečemo še tople črke.
Na glazuro pritisnemo medvedke z želeja.
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Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schönburg Waldenburg je napisal spomine o svojem
življenju, vendar pa so bili po njegovi smrti 20. oktobra 1943 v gradu Hermsdorf v bližini
Dresdna nepoznani vse do leta 1993. Njegova potomka Nobil Donna Grazia Vailati je rokopis
prejela šele po združitvi obeh Nemčij, ko je prvič obiskala grobove svojih prednikov.
Spomine je v knjigi z naslovom Gehörtes und Gesehenes v samozaložbi izdala leta 1993 v
Firencah. Pred leti je Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu knjigo prevedel v slovenski jezik.
Prevod je odstopil za objavo v Obrhu.
(urednik)

HERMAN Princ pl. Schönburg – Waldenburg

Moje življenje
Predgovor

Po smrti avtorja, ki je umrl 20. oktobra 1943
v gradu Hermsdorf, je bil rokopis s spomini
nepoznan.
Princ Herman je bil stric in krušni oče mojemu očetu, ki je takrat živel daleč stran od Saške in se nikoli ni mogel vrniti tja. Jeseni 1939
je princ Herman kupil posest Palazzo Venturi
v Toscani. Tu si je moj oče kasneje uredil prebivališče in preživel preostala leta življenja.
V začetku julija 1993 sem potovala na družinsko srečanje v schonburnško deželo, ki je
bilo ob 50. obletnici smrti njegove svetosti
grofa Joahima pl. Schönburga-Glauchaua.
Ob tej priložnosti sem obiskala grad Hermsdorf in grobova svojih prastarih staršev,
njegove in njene svetosti princa Jurija in
princese Luize pl. Schönburg-Waldenburg,
ki počivata v bližini gradu pred cerkvijo v
Lausi. Tam sem na svojo posebno srečo in
po zaslugi župnije in diakona A. Schuberta
lahko našla »Moje življenje«.
Dokument, ki je pisan na 115 tipkanih straneh, je lastnoročno podpisal pisec.
Vesela sem, da ob 50. obletnici smrti njegove
svetosti princa Hermana in ob 10. obletnici
smrti mojega očeta njegove svetlosti kneza
Wolfa pl. Schönburga-Waldenburga, ki je
umrl 24. novembra 1983, lahko izdam ta rokopis, da bi počastila njun spomin.
Tako bo ta zelo zanimiv dokument svojega
časa, 50 let po smrti pisca, izpolnil svoj namen in bo na voljo tudi poznejšim rodovom
naše družine; čeprav so se ljudje in generacije zelo spremenile, bo ta dokument zelo
dragocen za vse, ki bi radi spet našli svoje
korenine v preteklosti.
Vevey, avgust 1993
Nobil donna grazia Vailati
Princesa pl. Schönburg-Waldenburg

UVOD

Med vsemi neumnimi demokratičnimi gesli
se mi zdi najbolj neumna fraza o slučajnem
rojstvu. Nikjer ni bolj neizprosne železne
potrebe – zakon o vzroku in posledici – kot
pri nastanku človeka.
Otrok ima lahko samo zasnove in lastnosti

staršev, čeprav vsakokrat v različni mešanici
in obsegu. Življenje človeka lahko vpliva na
zasnove samo toliko, kolikor morda nekaterih teh zasnov razvije v celoti, druge pa pusti
zakrneti. Še celo samostojne misli, ki človeka
navdihujejo za pravilno govorjenje, se lahko
opazijo v njegovi zavesti, ko je njegova duhovna koncentracija naravnana na te misli,
kakor sprejema radijski aparat samo valove
določene dolžine, druge pa pusti, da nedotaknjeni gredo mimo.
Potem bi bilo tu zelo zanimivo, da takšne zasnove in lastnosti pokažemo in zasledujemo
pri rodovih stare družine, ki njenim članom
dajejo določen pečat, vplivajo na njena dejanja in končno kažejo smer celotni zgodovini
družine. Vendar kdo bi imel pogum, da bi
prevzel rešitev te naloge, kdo pozna že dovolj sam sebe, da bi s tem namenom začel
sam pri sebi in komu bi to odgovarjalo, če
ni rojen pesnik, da takorekoč posveti z žepno svetilko v vse skrite kotičke svojega srca,
da bi potem prepustil rezultate raziskovanja
bolj ali manj zanimivi publiki. Človek, ki ni
pesniško nadarjen, se sprijazni s problemi
svojega življenja in srca (kakor tudi s svojimi
najlepšimi doživljaji) najbolje brez pomoči papirja in črnila. Naslednje strani naj bi
imele skromen namen, da ohranimo spomin
na zunanje dogajanje, kakor se je prikazalo
v mojem spominu. Morda je med tem eno
ali drugo, ki bo kot dokument časa nudilo
poznejšim rodovom naše hiše zanimanje, ko
se bodo ljudje in razmere še bolj spremenili,
kot se je to zgodilo že v nekaj letih, ko sem
napisal te spomine.

STARI STARŠI IN OČE

Moj stari oče v Waldenburgu je bil trd mož
v ožjem družinskem krogu, ki je pri otrocih
vzbujal več strahu kot ljubezni. Njegov sin Jurij je bil v poznejših letih mnenja, da odnos
mojega starega očeta do otrok ni izviral iz trdosrčnosti, temveč iz bojazni, da bi prevelika
mehkoba škodila njihovi vzgoji. Otrokom je s
tem temeljito pokvaril mladost.
Ko je bil moj stari oče star devet let, so ga
neke noči potegnili iz postelje in ga v spremstvu komornega strežaja Clemeurja posadili
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v poštno kočijo in ga po večdnevni vožnji pripeljali v šolo Hernhut v Nieskyu. Ko je zjutraj
mati spraševala po svojem malem sinu, je z
grozo izvedela, da so ga skrivaj odpeljali. Mojemu staremu očetu se ni zdelo dobro, da bi
ji prej o tem kaj povedal. Vožnja v kočiji od
Waldenburga do Nieskya je bila dolga in poti
so bile slabe. Minilo je pol leta in več, ne da
bi otrok videl starše. Zgodilo se je, da so se
nekega jutra med poukom odprla vrata razreda in v spremstvu rektorja je vstopil moj stari
oče, da bi bil navzoč pri pouku svojega sina.
Potem je zapustil razred brez besed, kakor je
prišel, in spet odpotoval, ne da bi se pogovarjal s sinom. Šola je bila s tem obiskom seveda
zadovoljna, ker je stari oče pri tej priložnosti
v šoli ustanovil telovadišče in kopališče.
V zadnjih letih šolanja se je moj oče preselil
na konjeniško akademijo Brandenburg, kjer
je leta 1848 opravil maturo sredi viharja revolucije. Duh revolucije je prodrl tudi v šolo in
ločil učitelje in učence v dva politična tabora,
prvi so bili naklonjeni novim idejam, med
tem ko so se zadnji držali starega.
Med maturo je moj oče bral v časopisu o uničenju gradu Waldenburg in nekaj dni pozneje
je stal pred kadečimi se razvalinami hiše svojih staršev.
Dogodki pri uničenju Waldenburga zaslužijo,
da jih iztrgamo pozabi.
Raznovrstna sodrga, ki je prišla od drugod,
je postajala vedno številčnejša in se je grozeče pomikala proti waldenburškemu okolišu.
Meščanska straža je stopila pod orožje in
ponudila mojemu staremu očetu varovanje
gradu. Ker je v tem času prišel oddelek saških
vojakov v bližino Waldenburga, je mislil, da
je dovolj varen, in je dovolil, da se je meščanska straža razšla.
Sodrga se je približevala in s tem trenutek za
napad vojaščine. Toda tedaj je stopil k mojemu staremu očetu komisar takrat zelo radikalne dresdenske vlade z dokumentom, ki je
vseboval izjavo, da se stari oče odreče vsem
pravicam do oblasti, ki so mu še pripadale.
Samo po podpisu tega dokumenta bi enota
dobila ukaz, da poseže. Stari oče je zavrnil ta
poskus izsiljevanja. Vojaki so stali s puško ob
nogi, ko je drhal navalila na grad. V knjižnici
je iz dragocenih rokopisov in knjig naredila
grmado in grad zažgala. Knežjega kočijaža, ki
je čakal pri stranskih vratih, so pobili skupaj
s konji. Stari oče je lahko šel neopazno pod
roko drugega sina Huga skozi množico požigalcev, ker so bili med množico, kakor je bilo
rečeno, pretežno tuji elementi. Na Rothenbergu sta zajahala konje in se umaknila na
varno v Altenburg. Ostala družina se je umaknila tjakaj že pred napadom.
Kmalu po revoluciji je oče kupil večja posestva v Braziliji, na katereih je breplačno
oddajal zemljišča izseljencem iz schönburških pokrajin, ki so se kompromitirali med
revolucijo. Takšen je bil njegov način, da se
maščuje.
Moja stara mama je bila hči kneza Ludvi-
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ka Friderika in kneginje Karoline pl. Schwarzburg – Rudolstadt, ki je bila prijateljica
Schillerja in Wilhelma pl. Humboldta. Med
Napoleonovimi vojnami je kot skrbnica mladoletnega sina pogumno in spretno zastopala
koristi, ki so ji bile zaupane in se je izkazala za
vredno naslednico schwarzburške vladarice,
ki je postala slavna zaradi Schillerja, pred katero je za trenutek zatrepetal sam Alba.
Stara mama je bila po pripovedovanju njenih otrok vedno nekoliko v ozadju strogega
očeta, vendar so o njej med drugim pripovedovali sledečo zgodbico: na knežjem dvoru v
Waldenburgu, so imeli dvornega zdravnika,
ki so ga morali po uradni dolžnosti poklicati, če je kdo v družini zbolel. Stara mama
ni veliko dala na njegovo zdravniško znanje.
Da ga ne bi užalila in da bi lahko odgovarjala
na vprašanja, kako je izpolnjevala zdravniške
predpise, je vestno in natančno napolnila vsake dve uri jedilno žlico s predpisanimi zdravili in jih vrgla skozi okno.
Moj oče je nameraval vstopiti v avstrijsko
armado. Cesar na Dunaju ni bil več nemški
cesar, toda še vedno je bil prvi knez v nemški
zvezi in velika slava starega cesarstva je obdajala Hofburg. Toda avstrijska armada, »ozaljšana z zmagami in častmi«, vendar tudi s porazi, je še vedno veljala kot najboljša v Evropi.
V avstrijsko armado niso radi vstopali samo
sinovi iz nemškega cesarstva, temveč tudi iz
drugih držav, predvsem iz Anglije.
Ker v avstrijski armadi niso zahtevali posebnega izpita za oficirje, je stari oče zahteval,
da sin opravi vojaško – znanstvene priprave
v Nemčiji. V ta namen je moj oče nekaj mesecev obiskoval predavanja na kadetnici v
Dresdenu. Opravil je predpisani izpit in se z
očetovim konjem, ki je bil slučajno v družinskem hlevu v Dresdenu, vkrcal na parnik in
po Labi odplul na Češko. Njegov cilj je bila
Praga, kjer je bil vojaški tabor feldmaršala
kneza Windisch-Grätza. Knez Windisch-Grätz ga je vključil v pruski kurazirski regiment. Sodeloval je pri obkoljevanju Dunaja
in v bitki pri Schwechatu doživel ognjeni
krst. Spominjal se je prve sovražne topovske
krogle, dozdevno naj bi se privalila preko bojišča, odbijala se je od tal v visokih skokih,
zamolklo je udarila nekaj korakov pred njim
v bojno črto, na kateri je bil regiment, in pometla konje in jezdece. Sledil je napad na ogrsko pehoto, ki je s kriki in bajoneti postavila
kurazinskim sabljam neprebojen zid. Tedaj
so prišli na pomoč ulani. Pod udarci sulic so
kmalu letele puške v zrak in sovražnik se je
moral predati.
Sledil je težak pohod na Ogrsko, ki so ga spremljale težave zaradi zime in je bil za avstrijske enote težak zaradi bojev proti številčno
močnejšemu sovražniku. Glavnina avstrijske
armade je namreč ostala v Italiji.
Na začetku pohoda so mojega očeta in njegovo četo poslali v Ofen kot spremstvo transportne kolone. General Hentzi, ki je poveljeval utrdbi in ni imel konjenice, je ukazal
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očetu, da ostane v Ofnu. Po dosedanjem
poteku vojne se je lahko pričakovalo, da bi
Ofen lahko ostal tudi v prihodnje izven vojnega dogajanja. Vendar to se ni ujemalo z mišljenjem mladega častnika. Zato je preslišal
ukaz, ob zori je velel svojim ljudem, da zajahajo konje in ponovno se je pridružil svojemu regimentu. Kmalu nato so trdnjavo Ofen
obkolili Madžari in jo z naskokom zavzeli.
Vso posadko z generalom Hentzijem na čelu
so pobili. Nepokorščina vojaškemu ukazu je
mojemu očetu rešila življenje.
Kmalu nato so ga neke noči zbudili in ga
poklicali k poveljujočemu generalu. Patrulja
oficirjev je prinesla neuradno novico o navzočnosti velike ogrske armade na nepričakovanem kraju. Pred spremembo dispozicije je
hotelo avstrijsko vodstvo dobiti natančnejše
novice o sovražniku. Mojemu očetu so naročili, da bi z nekaj kurazirji opravil rekognosciranje in da se prej ne vrne, preden ne ugotovi
položaja in natančno število sovražnikov.
Po večurni ježi je zagledal v daljavi sij številnih stražarskih ognjev. Pustil je konje in
moštvo in se previdno plazil vedno bliže proti ognju. Že je videl premikanje temnih postav. Tedaj so zalajali psi in je spoznal, da ima
opravka z veliko potujočo čredo živine, ki je
prenočevala na tem kraju.
Prišlo je do krvave konjeniške bitke pri Mezchegiesu, ko so pruski kurazirji na ukaz generala grofa Schlicka napadli ogrske huzarje
in kmalu se je pokazalo, da so Ogri po številu večkratno močnejši. Samo pravočasen
prihod drugih avstrijskih konjeniških regimentov je rešil kurazirje pred popolnim ničenjem. V moji sobi v snežniškem gradu visi
slika, ki prikazuje to bitko, v kateri se ogrska
premoč vali proti maloštevilnim Avstrijcem.
Izgube med pohodom so bile velike. Temu
primerno je bilo tudi hitro napredovanje. Devet mesecev po vstopu v armado je bil moj
oče že nadporočnik. pohod mojemu očetu
in njegovim plemiškim kolegom ni prinesel odlikovanj. Feldmaršal knez Windisch-Grätz, za katerega se je, kakor so govorili
zlobni jeziki, človek začel šele z baronom, je
načeloma predlagal podeljevanje odlikovanj
za junaško zadrževanje pred sovražnikom
samo meščanskim časnikom, pri plemiških
časnikih naj bi bilo junaštvo samoumevno.
Kmalu po vojni je bil regiment v Galiciji, oče
je bil s svojim moštvom daleč v neki vasi.
Revne ilovnate koče so imele samo en prostor z ravnimi tlemi iz zemlje, ki je celi družini služil kot kuhinja, bivalna soba in spalnica.
Tudi kokoši in svinje so občasno našle v njih
zavetišče. Po sredini prostora so s kredo potegnili črto. Prva polovica je bila za častnika,
druga polovica za družino, in družini je bilo
strogo prepovedano, da prestopi to mejo.
Poskrbeli so, da so bila hišna vrata na tisti
polovici, ki je bila rezervirana za častnika,
prebivalci hiše so opravljali stike z zunanjim
svetom skozi okno. Rusinsko prebivalstvo je
bilo zadolženo pretežno pri tamkajšnjih Ži-
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dih, ki so ga skrajno izžemali in stiskali. Židje
so imeli v večkratnem zakupu tudi cestnine.
Pred zapornicami so pogosto stali vozovi
kmetov, ker se židu ni zdelo vredno, da zaradi
nekaj kmetov dvigne zapornico. Včasih se je
pripeljal častnik kot maščevalec. Na mah se
je zapornica dvignila in kričečemu Židu so
stisnili v roko kovanec za cestnino, ki so ga
razžarili s prižgano pipo.
Med krimsko vojno je prišel regiment spet v
Galicijo in je bil del armade, ki jo je Avstrija razpostavila proti Rusiji. Med enotami je
kmalu začela razsajati kolera, zaradi katere
so enote utrpele več izgub kot med bojnimi
pohodi. Celo med pohodom so padali ljudje
s konjev in so v nekaj minutah preminuli ob
robu ceste. Regiment je imel komaj še dovolj
moštva, ki bi vodilo konje brez jezdeca. Dasi
so častniki stalno skrbeli za obolele podrejene in so jih lastnoročno drgnili z brisačami,
je bolezen ostala omejena izključno samo
na moštvo. To je pojav, ki sem ga po svoje
opazoval v velikih mestih, v Petersburgu in
Budimpešti, kjer je bila kolera stalni poletni
gost, toda nikoli ni segla preko določenih plasti prebivalstva.
Na Ogrskem se je med revolucijo zelo razširila roparska nadloga. Za njeno zatrtje so
morali uporabiti številne enote. Uspeh je bil
otežen zaradi soglasja prebivalstva z banditi, ki so bili s pomočjo lesenih rok številnih
vodnjakov v stepi zgradili cel signalni sistem.
Pozornost je dalj časa vzbujala roparska banda zaradi drznih napadov, posebno na poštne
kočije, ki so jih oplenili, spremstvo pa postrelili. Na kraju napada so našli konjeniško
sabljo, ki je zasledovalce končno pripeljala na
sled hudodelcem, ki so se dolgo časa izmikali
vsem iskalcem, ker so bili deloma sami vodili zasledovanje. Ulanski ritmojster je s številnimi svojimi ljudmi opravljal še dodatno
službo kot roparski stotnik. kako se je lahko
zanesel na svoje ljudi, nam kaže to, da ga je
izdala šele izgubljena sablja.
V avstrijski armadi je bila takrat navada, da so
regimenti vsake dve leti zamenjali garnizon.
Tako so prišli pruski kurazirji tudi na Dunaj.
Moj oče je takrat bival v vojašnici Heumarkt,
v sosednji čumnati pa njegov spremljevalec.
Iz postelje je lahko skozi ključavnico videl
mesto v sosednjem prostoru, kamor je spremljevalec obesil žepno uro. Oče je nekega
zgodnjega jutra ležal v postelji, njegov pogled
je bil slučajno pripet na uro, ki jo je videl skozi
ključavnico. Tedaj je ura nenadoma izginila.
Skočil je iz postelje, planil v sosednjo sobo in
zagledal tujega človeka, ki je izginil skozi druga vrata. Na stopnicah ga je dohitel, zgrabil za
ovratnik in ga predal straži. V stražarnici so
tatu uro odvzeli, mu jih 25 naložili in ga nato
izpustili. Na tak način so takrat kratkomalo
kaznovali tovrstne delikte. Vsekakor je bila
taka oblika kaznovanja cenejša za davkoplačevalce kot današnje vzdrževanje hudodelcev
na državne stroške. 
(nadaljevanje prihodnjič)

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v maju 2017 je bilo:
PEČAT GROFA VOLFGANGA LICHTENBERGA
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri, za katere nagrade prispeva
Zavod Rihtarjeva domačija,
Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu,
m: o41 260 985,
e-pošta: info@rihtarjeva-domacija.si,
www.rihtarjeva-domacija.si
1. nagrado: dvourno vodenje po Babnem Polju
za štiri osebe prejme:
Matjaž Glažar, Ograde 53, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: knjigo Franka Trohe Rihtarjevega
Božični in velikonočni spomini prejme:
Leon Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: knjižico Franka Trohe Rihtarjevega
Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika prejme:
Karmen Avsec, Cesta 24. junija 13, 1231 Črnuče
Čestitamo!
Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Tudi tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na
osenčenih poljih.
Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh do
22. septembra 2017.
Nagrade tokrat prispevajo:
• Madekas, organizacija dogodkov, Tjaša Sterle s. p. , Cerknica,
podarja 1 x ličenje v vrednosti 40 €
• Trgovina pri Darji, Lekšan d. o. o., Bloška Polica,
podarja 1 x bon za 20 €
• Andifit & Welness Svarog, Andreja Sterle Podobnik s. p., Cerknica,
podarja 1 x terapevtsko masažo hrbta 25 min.
• Frizerski salon Taši, Nataša Ule Mišič s. p., Stari trg pri Ložu,
podarja 1 x fen frizuro.
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
uredniški odbor

Vaščani Babne Police so v okviru delavnic Tradicionalne notranjske veščine,
19. maja prikazali klepanje kose in uporabo
starih kmečkih orodij.
Foto: Borut Kraševec

URNIK DEJAVNOSTI
24. julij - 3. avgust
(slovenska obala)
formiranje orkestra Etno
Histeria,
delavnice velikih lutk,
postavljanje cirkuških
instalacij,
masterclass commedie
dell'arte
3. avgust
17:00 Prvi špirit (otvoritev
festivala)
17:30 - 00:00 Program
4. avgust
10:00 - 14:00 vas Šmarata
17:00 - 00:00 grad Smežnik
5. avgust
10:00 - 14:00 vas Kozarišče
17:00 - 22:00 Grad Snežnik
22:00 vizualno-glasbeni
spektakel ob zaključku festivala

PLAVAJOČI GRAD 2017
Na splavu, v grajskih dvoranah, na gasilskem avtomobilu, na obzidju, v jami,
ob izviru, na poljanah, med drevesi, na konjski vpregi ter na drugih neobičajnih krajih, bodo zrasli odri za nastopajoče, ki prihajajo letos iz kar 34 držav.
Med njimi se bodo znašle zvezde latinsko-ameriške glasbene scene, indijski
vokalisti iz Bollywooda, argentinski cirkusanti, italijanski komedijanti, lutkarji,
plesalci ali pa lokalni pihalni orkester. Manjkale ne bodo že tradicionalne »tag-tool« projekcije na stenah gradu, kot tudi ne tržnica domačih in eko- izdelkov
ter obilna, domača hrana. S konji in vozovi bo pripotoval pravi družinski cirkus,
v kostanjevem gaju bo kup omar skrival različne vizualne skrivnosti, v ledenici
bo donel unikatni kristalni inštrument ... Težko je našteti vse. Dogajanje bo ob
vizualnem spektaklu zaključil 80-članski Etno Histeria World Orchestra.
Koncept »site-specific«
Posebnost festivala je vizualna in performativna oživitev gradu in okolice. Scenografi ob minimalnih posegih izkoristijo naravne danosti, ter tako spremenijo
kotanjo v amfiteater, kup dračja v monumentalno skulpturo, voz v ladjo ali
polje v iluzijo morja. Letošnja tema festivala bo »Spiritus Mundi« kot parafraza
pozabljenih grajskih duhov, ki (s pomočjo pravega špirita) znova oživljajo. Ti
se bodo v obliki ogromnih lutk sprehajali med gledalci in izzivali v obiskovalcu

dojemanje sveta skozi različne prizme. K temu bodo pripomogle prostorske
optične igre kot tudi svetlobne instalacije. Totalno gledališče na nekaj kvadratnih kilometrih bo dopolnilo petkovo in sobotno dopoldne, ko se program
odvijal na dvoriščih domačij v okoliških vaseh.
Sinergija umetnosti, družbe in naravnih danosti
Tridnevni festival Plavajoči grad (Floating castle) ponuja inventiven kulturno-turistični koncept oživljanja lokalnega okolja, s povezovanjem umetnosti,
etnologije, kulturne dediščine in kulinarike. Že sodelovanje organizatorjev
predstavlja zanimiv konglomerat lokalnih dejavnosti (Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik), javne insitucije (Narodni Muzej) in mednarodne mreže umetnikov
(KD Matita in MCLU Koper) ter podpornih društev in institucij (Park Istra, Zavod grad Snežnik, Mačji Hrib, OŠ Stari trg, Ars Viva, Občina Loška dolina, ...).
Največjo dodano vrednost predstavljajo prostovoljci. Sem štejemo tako člane
društev in posameznike, kot tudi same umetnike, saj pridejo na lastne stroške
in igrajo iz lastnega vzgiba - srečevati se z drugimi umetniki in umetniškimi
pristopi, nastopati v prekrasnem okolju ter za naklonjeno in raznoliko občestvo. Vstopnina gre izključno za kritje logističnih stroškov, je pa letos nižja tudi
zaradi možnosti prostovoljnih prispevkov umetnikom.

NASTOPAJOČI
MUSIC / GLASBA: ETNO HISTERIA WORLD ORCHESTRA (INTL.) * NANO STERN TRIO (CHI) * KATE IN THE KETTLE QUINTET (INTL.) * VIBRATION GNAOUA (ALG)
* ZAMEE (IND/FR/SI) * RASHA NAHAS (PAL) * ANTARA (ISR) * SHERZER BRIGADE (SI) * MOMBE (BRA/VE/GER/PL) * TOMAS DEL REAL (CHI) * DONNERBALKAN (GER) * OUTART (ALG) * URŠULA RAMOVEŠ & FANTJE Z JAZBECOVE GRAPE (SI) * THE BREAKS (SI/SE) * CIRKUSZ-KA (HUN) * BOHEMIAN CRYSTAL
INSTRUMENT (CZ) * HANNAH JAMES & CLAUDIA SCHWAB (A/UK) * WILD STRINGS TRIO (FR/SK/SI) * LUGNA (ARG) * KAPELA DVOU TYGROO & GUESTS (CZ)
* ROAMING PROFETS (USA) * BELEN CONTE (ARG) * FERGUS MC KAY & NOTHING CONCRETE (SCOT/FR/IT) * BRINA (SI) * SANTAI (GER/BEL/PL) * EXODUS
TRIP (ISR) * LIDOVA MUZIKA S CHRASTU (CZ) * CHORUS KING (UK) * NESESERI KAKALULU (SI/AUS) * ZELISKO (PL/ARG/ES) * GETONKA (SI) * NIKA SOLCE
(SI) * TAMARA KALUŽA & DANIEL GEORGIEV (SI/BG) * IDA MEIDELL & TOBY KUHN (SE/FR) * MARTIN RAMOVEŠ BAND (SI) * MAYA MCCOURT (UK) * ACUSTIC
POTRICA (SI) * DANIEL GEORGIEV (BG) * JEAN (SI) * GALEB & THE SEA (IT) * NEUMEUR (CZ/SK) * IMPOLS (NOR/SE) * ALJA PETRIC (SI) * SABINA VOSTNER
(SI) * THE RUSKS (SI) * A'QUARD QUARTET (INTL.) * DIESIS DJ * TALL JENNY (SI) * TOBY KUHN (INTL.) * HEARTELL & KUGLER (A) * THE INDICALS (SI) * TOM
HYATT (UK) * BOKADEMA (SI) * DVOJINA (SI) * MAŠA A MEDVĚD (CZ) * JOËL GAUDOT (FR) * IAN VINCENT (UK) * LUCIO COSENTINO & FRIENDS (IT) * PIHALNI
ORKESTER KOVINOPLASTIKA LOŽ (LOŽ) * BRINA (SI) * NOAH FISHMAN (USA) * SILVIE KUDELOVÁ (CZ) THEATRE & VISUAL ART / GLEDALIŠCE & VIZUALNA
UMETNOST: CIRCO SOLUNA (WAY) * ATELIER LIBUŠIN - TAGTOOL (CZ) * THE PAMBAZOS BROS (URG) * AS PSCIRCOPATAS (ARG/BRA) * MAGNUS PETER KUHN
(GER) * TIAN-TIEN (ARG) * AMAYA (SI) * EL LINYE (ARG) * CAROVANA ARTISTICA (IT) * HUGE PUPPETS (INTL.) * MAKEDOX FILM AREA (INTL.) * BEGGERS BALL
(INTL.) * CIRKOKROG MASTERCLASS (INTL.) * KAMIŠIBAJ MARATON (SI) * COMMEDIA DELL'ARTE MASTERCLASS (INTL.) * ŠUGLA (SI) * CARAVANMASCHERA
TEATRO (BRA/IT) * TEATRO MATITA (SI) * GLOBUS HYSTERICUS (UKR/USA/SI) * EVA SOTRIFFER (IT) * GLEDALIŠČE DELA (SI) * OMARE STARE ŠARE - AREA
(INTL.) * ZALA PEZDIR (SI) * LG ZAPIK (SI) * ŽIVAUSKA FARMA (KOR) * KUD PIRNIČE (SI) * GUILLERMO ESCALANTE (ARG) * COMPAGNIA LA FA BÚ (NZ/IT) *
ANTONÍN BRINDA (CZ) * KUD TRANSFORMATOR (SI) * KUD TRIANGEL (SI) * BRUTALCI (SI) * DAGMAR (LOŽ) * FRBEŽAR TONI (USA) * G/6 (SI)
… se nadaljuje …

