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Glasilo občine Loška dolina

Renkoč mlin in žaga
Mlin, ki je mlel še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je kot večina mlinov ob Obrhu prvič omenjen v
urbarju iz leta 1606. V zapisih iz leta 1726 je omenjen mlinar Anton Okoliš ali Renko, od koder je verjetno mlin
dobil ime. Mlin se je nahajal v spodnjih prostorih hiše, sezidane višje ob bregu. Žaga pa je bila postavljena na
trdnih kamnitih temeljih, ki še danes kljubujejo tokovom Obrha. (več na str. 44)

Božično-novoletni sejem
v telovadnici OŠ Stari trg, 16. decembra 2017
foto: Edo Šega
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Spoštovane bralke in bralci,
ko pišem ta uvod, je kljub kapljanju od streh zunaj še kar zajetna količina snega. Zima
še premišljuje, ali bi se poslovila ali ne. Kot kaže, bo sonce kljub vsemu premagalo to
neodločnost in ko boste v roke dobili Obrh, verjetno o snegu ne bo več veliko sledu.
Nekje sem zasledil pregovor: »V januarju toplo, v februarju hladno.« Letos lahko potrdimo, da ta pregovor drži. Mrazu je družbo delala še obilica snega, česar pa so se razveselili
predvsem ljubitelji zimskih radosti. Zimske počitnice so otrokom izbrale ravno pravi
čas. Na Ulaki je bilo živahno kot že dolgo ne. Pohvala gre vsem, ki so poskrbeli za delovanje smučišča. Tudi vsi, ki so skrbeli, da so bile ceste in pločniki ob nenehnih pošiljkah
snega očiščeni, si zaslužijo zahvalo.
Ni pa sneg edina in nikakor ne najpomembnejša tema, ki je zaznamovala preteklo obdobje. Dokaz so naslednje strani, ki razkrivajo delček ostalih tematik in aktivnosti občine,
posameznikov, društev in zavodov. Ni jih bilo malo.
Tudi letos na naslovnici in v prispevku Iz zgodovine nadaljujemo s predstavitvijo mlinov, ki so bili pomembni za preživetje naših prednikov.
Med ostalo vsebino pa boste našli zapise o že uveljavljenih tradicionalnih dogodkih,
zapis o jubilejih, o takšnih in drugačnih izkušnjah, ki jih z bralci delijo tisti, ki so se
udeležili delavnic, krožkov in srečanj, in tudi tisti, ki ustvarjajo na področju kulture in
prostočasnih dejavnosti … V rubriki Šport so predstavljeni uspehi nekaterih naših športnikov. Čestitke. Med vsebino je vključenih tudi nekaj načrtov ter napovednikov, kar da
slutiti, da je nova vsebina za naslednjo številko že na vidiku.
Za vsebino te številke pa se zahvaljujem vsem tistim, ki ste ji s svojimi prispevki dali
smisel. Vabljeni, da tudi v bodoče bogatite strani Obrha. K sodelovanju pa vabim tudi
ostale, predvsem srednješolce in študente, da bralcem predstavite raznolikost dejavnosti
in ustvarjalnosti svoje generacije …
Lep in ustvarjalen pričetek pomladi želim vsem!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 25. april 2018
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: Renkoč mlin in žaga •
tekst in fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Začrtane aktivnosti za leto 2018

K

onec januarja je Občinski svet Občine Loška dolina sprejel proračun Občine Loška dolina za leto 2018, v katerem so jasno začrtane vse aktivnosti, ki jih bomo izvajali v tekočem letu. Potrebno
je izpostaviti vsaj nekatere glavne investicije, ki v proračunu najbolj
izstopajo tako po izvedbenem kot tudi po finančnem merilu. V letu
2018 nadaljujemo s pričetimi deli izgradnje kanalizacijskega sistema
za naselja jugovzhodnega dela Loške doline. Temu projektu smo namenili tudi največ finančnih sredstev, saj se zavedamo, da je treba
projekt realizirati, kot je načrtovano. Precejšen del proračunskih
sredstev namenjamo tudi obnovi vodovodnega omrežja in posodobitvi le tega, saj vemo, s čim vse smo se soočali v letu 2017. Zeleno
luč pa je dobil tudi projekt izgradnje večnamenske dvorane, katere
gradnja naj bi se začela v letošnjem letu in se zaključevala v letu 2019.
V prvih dveh mesecih letošnjega leta smo že realizirali ter zaključili
gradnjo postajališča za avtodome ter povezovalno cesto s parkirišči
za osnovo šolo v Starem trgu. Ob slovenskem kulturnem prazniku
smo nameravali izvesti otvoritev ceste in postajališča, pa nam jo je
zagodlo vreme in otvoritev smo bili primorani preložiti na primernejši čas. Moram pa reči, da smo bili deležni kar precej pohval s strani občanov glede izvedbe obeh projektov, saj oba sledita osnovnim
ciljem povečanja varnosti na območju šole ter omogočata izboljšanje turistične ponudbe v občini. Izboljšanje potne infrastrukture
pa se bo videlo tudi po zaključku agromelioracijskih del, saj je za
ureditev predvidenih kar 8354 m poti in cest v komasacijskem območju. Za izvedbo ureditve potne infrastrukture imamo izbranega
izvajalca, s katerim bomo podpisali pogodbo za izvedbo. Izvedba
vseh aktivnosti pa je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Uspešni smo bili tudi
na razpisu za nabavo šotora 15x40x3 m s pripadajočo razsvetljavo,
odrom in ogrevanjem, ki bo prav tako sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Žal
pa nismo bili uspešni na prvem razpisu SI-HR za medgeneracijska
središča, s katerim smo želeli v sodelovanju še z dvema slovenskima
in dvema hrvaškima partnerjema vzpostaviti čezmejo mrežo medgeneracijskega sodelovanja slovenskih in hrvaških občin. S partnerji
smo dogovorjeni, da kandidaturo ponovimo v jesenskem času ter se
ponovno prijavimo na drugi razpis. V teh dneh pa se je zaključila
tudi prva faza odstranitve stolpa v Ložu. Objekt, ki je zaradi dotrajanosti predstavljal splošno nevarnost, smo s soglasjem Ministrstva za
kulturo odstranili do prve etaže, kar je trenutno zadovoljivo tudi za
gradbenega inšpektorja. V poletnem času pa nameravamo odstraniti
še ostali del do nivoja terena ter urediti okolico. Kasneje pa nameravamo na mestu, kjer sedaj stoji stolp, postaviti pano z opisom in
fotografskim gradivom o stolpu.

Pričeta izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja
jugovzhodnega dela Loške doline se bo nadaljevala tudi v
letu 2018 (arhiv: Občina LD)

Čeprav se je leto ravno dobro pričelo, pa se že porajajo ideje in načrti za prihodnja leta. Verjetno ste bralke in bralci Obrha seznanjeni
z dogajanjem, povezanim z zaprtjem vseh trgovin KGZ tudi v naši
občini. Stečajni upravitelj je objavil namero oddaje prostorov trgovin
KGZ v najem ter po zaključenem izboru sklenil pogodbo z izbranim
ponudnikom, ki zagotavlja odprtje živilskih trgovin v mesecu marcu.
Tako bo ponovno vzpostavljena normalna oskrba občanov v Babnem Polju kot tudi v Starem trgu. Kljub tem pozitivnim novicam in
spremljanju dogajanja, vezanega na oskrbo prebivalstva, pa sam še
vedno želim v občino privabiti še kakšnega drugega trgovskega ponudnika. Zato sem se že januarja pričel obračati na trgovske družbe,
z namenom predstavitve razpoložljive lokacije za gradnjo trgovskega centra v naši občini. Verjamem, da kriterij število občanov, ki ga
upoštevajo trgovske družbe pri odločanju, kje graditi, ni vedno tisto
pravo merilo, kajti časi se hitro spreminjajo in tudi trgovci bodo to
spoznali prej ali slej. Jaz pa ne glede na vse nameravam še vztrajati
in verjamem, da mi bo uspelo najti trgovca za izgradnjo trgovskega
centra v Loški dolini. ■

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je realizirana
ter zaključena gradnja postajališča za avtodome ter
povezovalna cesta s parkirišči za osnovo šolo v Starem trgu
(foto: Mario Žnidaršič)

Stolp v Ložu, ki je zaradi dotrajanosti predstavljal
splošno nevarnost, smo s soglasjem Ministrstva za kulturo
odstranili do prve etaže, kar je trenutno zadovoljivo tudi
za gradbenega inšpektorja. (arhiv: Občina LD)
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Akad. slikarka Stanislava Sluga Pudobska, Pudob, 4. decembra 2017

»Kopičenje stare šare«1

N

a lep zimski večer, že rahlo pobeljen,
v petek, 1. decembra 2017, smo se na
povabilo dveh sošolcev zbrali v gostišču
Mlakar v Markovcu v Loški dolini ob 50.
obletnici 8. razreda OŠ Stari trg pri Ložu iz
leta 1966/67. Na veliki fotografiji nas je štiriintrideset sošolk in sošolcev in osem učiteljev. Manjka sošolka Maja Avsec. Torej od 35
učencev nas je tokrat prišlo na srečanje 22.
Žal sta dva učenca pokojna, Milan Troha in
Tomislav Krstič – Miki. Ker se nas je prvič
srečalo ob 20. obletnici male mature petnajst
s štirimi učitelji, je bilo sedanje srečanje bolj
uspešno.
Še malo statistike. V Pudobu smo kar štirje sošolci iz takratnega 8. razreda. S sošolko
Zlato sva ugotovili, da nas je iz prvega razreda OŠ Iga vas, rojenih l. 1952, uspelo skupaj
prilesti do osmega razreda samo sedem. Torej tri četrt razreda se je menjavalo, zaostajalo in dohitevalo. Verjetno je bilo isto tudi z
ostalimi razredi. Pri združevanju OŠ Babno
Polje, Iga vas in Stari trg se je tako ali drugače srečalo v osmih letih v našem primeru
vsaj še za dva razreda učencev.
In sedaj k naslovu: »Na vas se obračam, ker
ne vem, kam se sploh še lahko. Oče se na-

mreč nikakor ne more ločiti od stvari, staro
šaro zbira že leta in leta. Tako še vedno hrani
obleke … Hrani celo svoje šolske zvezke …«
Članek mi je na moje veliko veselje prišel v
roke ravno v času priprav na srečanje s sošolci in v tednih urejanja hišnega arhiva ali
»kopičenja stare šare.« Ah, vsaj 125 let je to
počelo najmanj sedemintrideset oseb, ki so
tako ali drugače povezani z mojo rojstno
hišo.
Med dobro ohranjenimi raznovrstnimi
predmeti, lahko bi imela šolski arhiv, sem
izbrskala zanimiv zvezek. Polovico listov je
popisanih z domačimi nalogami iz angleščine, saj smo vedno skrbno porabili vse prazne
liste od starejših sorojencev, v drugi polovici
zvezka pa so se pojavili lično zapisani zapisniki razredne skupnosti 7. a razreda, brez
datuma, OŠ Stari trg pri Ložu in potem razpoznam svojo pisavo in zagledam isto zapisnike sestankov razredne skupnosti iz istega
leta, a že 8. razreda, tokrat z datumom.
Enkratno! Kar poletela sem na srečanje.
Tone in Vojko sta nas presenetila, po uvodnem ponovnem spoznavanju in skupinskem fotografiranju, z avdio video predstavo
starih fotografij. Jana in Marta sta pridno

beležili znane in neznane obraze iz davnih
dni. Kako smo se spremenili!
In v prijetnem vzdušju se priglasim za besedo. Prvo preberem v omenjenem zvezku
najdeno pismo 5. razreda OŠ Zgornje Gorje
pri Bledu iz leta 1962. V njem učenci »iščejo
prijatelje širom naše domovine«, tako tudi v
5. razredu OŠ Stari trg pri Ložu. Torej z našimi predhodniki, saj smo bili mi takrat v 4.
ali drugih razredih več OŠ v Loški dolini. To
bi bilo zanimivo raziskati!
Nadaljujem z branjem zapisnikov. Salve
smeha so se družile s presenečenjem nad
vsebino. Najbolj nas je čudilo, kako smo
bili složni, skrbni drug do drugega, kako so
nas učitelji vzpodbujali, da smo si pomagali,
bdeli nad znanjem, se trudili za red in čistočo ne samo v razredih ampak tudi okrog
šole.
Sošolka Milena nam pojasni, kaj pomeni
pogosto omenjena kratica JPI2, vsi ostali pa
so dobrohotno kimali ob svojih učnih uspehih in neuspehih. Seveda smo se nostalgično
dotaknili vseh slučajno ali načrtno izginulih,
zavrženih zvezkov, za katerimi je bilo prenekateremu žal.
Skupno smo ugotovili, kako velik dosežek je

8. razred OŠ Stari trg pri Ložu iz leta 1966/67. V zadnji vrsti od leve: Dušan Petrič, Jure Gregorič, Bogdan Tomc, Franci Špeh,
Tomislav Krstič, Jože Jurkovič, Jože Mlakar, Tone Kordiš, Tone Žnidaršič, Milan Janež, Vojko Robnik, Miro Žnidaršič, Anton Strle,
Anton Baraga, Nuša Urh. Druga vrsta od leve: Ivanka Baraga, Zdenka Žagar, Vida Poje, Alenka Česnik, Jožica Martinčič,
Vlasta Kočevar, Jelka Petrič, Marija Mlakar, Stana Sluga, Zlata Kraševec, Milena Modic, Ida Strle, Marta Grlj, Jana Janežič,
Irena Židanek, Marica Mlakar, Jožica Troha, v prvi vrsti sedi Milena Plos. Manjka sošolka Maja Avsec.
Sedijo učitelji: Rudi Mlakar, Rozalija Berglez, Miklavž Novak, Nada Mercina, Emil Mercina, Silva Šepec, Jože Truden, Marija Levec.
(fotografijo je verjetno posnel Jože Berglez, arhiv: Stanislava Sluga)
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bilo iti v svet in nadaljevati šolanje. Visoke
šole nam je uspelo redno ali izredno dokončati le šestim. Tudi sedaj kot upokojenci,
smo redki aktivni v raznih društvih, v publicistiki in vodenju tečajev.
Večer sta še popestrila sošolka Milena z
okusnimi piškoti s čokoladno številko 50
in sošolec Miro, ki nas je obdaril z novoletnimi prašički iz gline, jaz pa sem še šestim
prisotnim, ki jih ni bilo ob 20. obletnici
male mature podarila akvarele stare šole v
Starem trgu.
Kramljali smo dolgo v noč ob odhajanju
posameznikov domov na razne konce dežele. Spominjali smo se pokojnih učencev
in učiteljev, omenjali smo bolne sošolce in
tudi učitelje, ki se srečanja niso mogli udeležiti, poslovili pa smo se z željo, da se ponovno srečamo čez pet let.
Ja, leta 1987 je bil posamezen prispevek za
pogostitev pri ga. Mariji v Podcerkvi » en
stari milijon«, sedaj pa z evri nismo znali
najti primerjave. Smo se pa vsaj fotografirali!
Hvala Vojku in Tonetu za odlično organizacijo srečanja in skrbno pogostitev pri Mlakarjevih.
1

Nedeljski dnevnik, 15. novembra 2017,
str. 31, Kopičenje stare šare, Vseveda Neda
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Iz zvezka z zapisniki razredne skupnosti:
2. sestanek razredne skupnosti VIII.r. 19. 11. 1966
(zvezek hrani Stanislava Sluga)

2

JPI – Jugoslovanske pionirske igre

Zadnja vrsta od leve: Vida Poje, Jožica Troha, Dušan Petrič, Jožica Martinčič, Miro Žnidaršič, Alenka Česnik, Marica Mlakar, Tone
Žnidaršič. Prva vrste od leve: Jože Mlakar, Anton Strle, Vojko Robnik, Marija Mlakar, Stanislava Sluga, Bogdan Tomc, Milena Plos,
Vlasta Kočevar, Jana Janežič, Marta Grlj, Zdenka Žagar, Stane Kočevar, Zlata Kraševec, Tone Kordiš
(arhiv: Stanislava Sluga)
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Edo iz Žage

Tradicionalni zimski vzpon na Gornje Poljane (1065 m)

Skupina pohodnikov se je v meglenem jutru zbrala ob cerkvi
v Viševku, od koder so se podali na tradicionalno pot (foto: Edo Šega)

Dragi ljubitelj narave in svežega gozdnega
zraka, pohodnik!
Leto je naokoli in zopet smo opravili Tradicionalni zimski vzpon na Gornje Poljane (1065
m), ene najvišjih vasic v Sloveniji.
V nedeljo, 28. januarja 2018, ob 9. uri smo se
zbrali ob cerkvi v vasi Viševek. Megla nam
je zastirala pogled in komaj smo čakali znak
direktorja Zavoda Snežnik, da smo s strumnim korakom zarezali vanjo. Prvih nekaj
sto metrov do slikovite hišice Katrnega Petra
in čez cesto Kočevarjeve domačije v Viševku
so pohodniki kar leteli in računati je bilo na
rekorden čas vzpona. Seveda je bila temu kriva megla, ki so se je želeli čim preje znebiti.
Kaj kmalu je prva skupina prečkala poljsko
pot med Sigo in Žago in se po Andrejevi stopinji podala skozi večinoma bukov gozd na
breg Platza proti Poljanam. Že v 45 minutah
so prečkali cesto, ki vodi na Dolnje Poljane in nadaljevali proti Gornjim Poljanam.
Vmes se je sem in tja pokazala kaka zaplata
snega, na žalost pa veliko število od viharja
podrtih jelk in smrek – predvsem velikank.
To pa zato, ker se je veter uprl v njihove bogate krošnje in jih ruval kot bilke! Nekaj jih
je zavilo malo s poti in si ogledalo enkraten
naravni fenomen zvitih bukovih debel, kot
bi velikan »šniral« vezalke za svoje ogromne
čevlje … ta stvaritev je nastala na osnovi

nekdanjih zelenih ograj ob pašnikih in kasneje so te bukvice rasle, rasle, danes pa so
domišljijske skulpture. Na vrhu Poljan, kjer
leži ena najvišjih slovenskih vasic s slikovito
cerkvico Sv. Andreja, je bil prečudovit pogled na snežniške gozdove, Javornike, Loško
dolino, Cerkniško jezero, Triglavsko pogorje
in vse do Kamniškega sedla. Ta pot je bila

leta 2016 vpisana v register planinskih poti
pri PZ Slovenije.
Pri domačinu Kordiševem Juretu nas je čakal ričet, jota, zelje, repa, kranjske klobase in
veliko kolačkov, potic, piškotov, da o vročem
čaju in kuhančku ter seveda pivu in vseh
ostalih tekočih dobrotah ne govorim.

Smerokaz na steni hiše pod Juretovo domačijo (foto: Edo Šega)
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Letos nam je bilo vreme res naklonjeno in
kar precej pohodnikov si je privoščilo pojedino kar na terasi zunaj.
Ena od velikih značilnosti tega pohoda je, da
skupine prihajajo spontano ena za drugo in
prelepo je gledati in poslušati njihove prijateljske pogovore,
Da o čistem gorskem zraku ne govorim – saj
bi ga najraje kar z žlico jedel … Takega čiščenja pljuč in duše res ne gre izpustiti.

Na TIC-evi rdeči tabli na hiši pod Juretovo domačijo piše, da je čas hoje do Doline
2 uri in pol – naša vrla skupina iz Viševka
pa jo je opravila v uri in tri četrt – absolu-ten skupinski rekord in to navkreber. Seve-da se ni vsem tako mudilo in veliko je bilo
tudi otrok ter pasjih prijateljev.

Letošnja posebnost je bilo občudovanje moči
narave oz. viharja, ki je izruval jelke in smreke
velikanke, mali etnografski muzej kmečkega
in gozdarskega orodja ter gospodinjskih pripomočkov pri Juretu, nekateri so dodali kratek vzpon (10 min) do cerkvice Sv. Andreja,
kjer je bil z zvonika »turna« čudovit pogled
na s snegom zalit Snežnik, pa Kamniške
Alpe s Sedlom, še vedno malo zamegljeno
Loško dolino ter Javornike v ozadju, pod
cerkvico pa nam je Jure pokazal ostanek
rimskega zidu, na povratku so si nekateri
ogledali neverjetne oblike bukovih debel, ki
so nastale iz nekdanje žive meje, in delujejo
kot neverjetne umetniške stvaritve …
Zanimive so bile tudi fotografije medvedje
družine in jazbecev, ki so se nedavno sprehajali med skednjem in Juretovo domačijo...

marec, 2018

VODA

Padlo je »nekaj kapelj« preveč,
Golobina ni vode požirala več,
polja so se v jezera spremenila,
prečudovita nastala je idila ...
Pesnik lahko bi se razpisal
in ta lep pojav opisal,
opeval bi zrcalne slike,
gozdov z gladino stike,
prelete ptic in žvrgolenje,
ne meneč se za kmeta mnenje
ki brani domačijo,
da mu je voda ne zalije ...
Edo iz Žage

V celoti enkraten dan, ki si ga lahko ponovno
le želimo! ■
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foto: Edo Šega

Posamezniki in manjše skupine so se odločile za druga izhodišča, kasnejše »starte«
in druge poti do Poljan, iz Babnega Polja pa
manj zahtevno in krajšo pot po gozdni cesti iz Jermendola, in nekaj najbolj korajžnih
za pot preko Dolnjih Poljan. Zakaj najbolj
korajžnih: ker se prav na bregu med Dolnjimi in Gornjimi Poljanami najraje zadržujejo medvedi. Jure nam je pokazal nekaj slik
medvedke z mladiči in jazbece, ki so ga nedavno obiskali – posneli pa so jih na skrito
kamero!

LJUDJE IN KRAJI

V NAŠI DOLINI SE
NIČ VEČ NE SPLAČA
Se ne splača pri nas trgovino zgraditi,
saj v Cerknici bližnji se vse da dobiti,
le v avto se vsedeš, natankaš bencin,
odpelješ se tja, kjer je dost trgovin.
Če nimaš izpita, pa brž na pohod,
noge uporabi za daljši sprehod,
le malo nastradala tvoja bo krača,
štopat pa se ti v dolini ne splača.
Ne splača pri nas se imeti mesnice,
greš kam privat po meso, krvavice.
Če pa nikogar od teh ne poznaš,
v loncu le repo in zelje imaš.
Se ne splača pri nas za ljudi poskrbeti,
njim zgoraj naj že kdaj se posveti,
da jim prav nihče ne bo delal v prid,
saj vsak tu skrbi le za svojo rit.
Se ne splača graditi doma starejših začeti,
saj bi v njem hoteli le štirje živeti,
ostalih petsto pa naj udari grom,
saj si ne morejo privoščiti dom.
Ne splača se vrečk za psičke nositi,
pesoljubci bi morali se prepogniti,
tako pa ves svet naj po iztrebkih spozna,
koliko psov pri nas je doma.
In končno, ne splača se za kulturo živeti,
jo razdajati vsem, jo v srcu imeti,
ne, ne splača, se ne,
saj ti v trenutku vzamejo vse!

Ena od značilnosti tega pohoda je, da skupine prihajajo spontano ena za drugo
in prelepo je gledati in poslušati njihove prijateljske pogovore (foto: Edo Šega)

Jasna Lekan
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foto: Edo Šega

Edo iz Žage

Po poti vetra
Na novega leta dan sva se s prijateljema iz Makedonije podala k Juretu
na Gornje Poljane. Pot je bila nadvse
zanimiva, saj smo občudovali moč
narave – razdejanje vetrnega orkana, ki je pod Poljanami podiral debele, močne jelke in če mu ni uspelo
prelomiti debel, je drevesa ruval s
koreninami. Ogromni kolosi korenin in nastali kraterji so res grozljivo
veliki ... in še posebej je bilo zanimivo slediti poti vetra, ki je podiral na
zelo ozkem pasu ...

MLINARJI 
MLINI  SPOMINI
Vodni mlini v Loški dolini
so vredni besede v zgodovini,
naj ve še poznejši rod,
do čigavih mlinov je vodila pot.
Devet mlinov je dolina štela,
vse je voda Velikega Obrha imela.
Ob velikem padcu vode
je že Vrhnika v štirih mlela.
Zakrajškov je bil najstarejši
ob izviru Obrha,
streljaj stran je bila mlinarica
Zakrajškova Marica.
Na drugem koncu vasi
so se borile z mlini in ljudmi,
v tretjem Šilc Antonija
in v četrtem Janežič Ivana.
Ko je Obrh pritekel do Markovca,
sta tam obratovala mlina dva,
Rankoč v lasti Janežič Janeza
in Belamalenski od Petrič Slavka.
V Danah si je pred ponikalnico Golobina
Kraševec zajezil vodo za pogon mlina.
Za osmega se pa takole govori,
da si je malo pod izvirom
potok skrivno pot utiral,
iz tega toka je v Bajerju Avsec Franc
za svoj mlin vodo nabiral.
Za ta mlin je krožila šala:
»Oj, ta Bajerski malen, melje po malem,
cel teden že melje,
pa je moke komaj za eno zelje.«

Devetega bi pa kmalu pozabili,
Le ta je obstajal v Pudobu,
kjer se je imenovalo »Pri Rozini«.
Na žalost pa bodo
od vseh teh vodnih mlinov
ostali le še spomini.

Nič kolikokrat so jih nahranili,
za vse so se jim zahvalili in obljubili,
da bodo po vojni
z zlatimi črkami zapisani,
potem pa še s črnimi
niso bili nikjer napisani.

Vsak mlin je imel svoje stranke,
oddaljeni so žito pripeljali z vozovi,
bližnji s kočicami ali prinesli na glavi,
v nahrbtnikih, celo v pesti,
pač kolikor je imel kdo nesti.

Kdor je imel mlin,
je imel tudi žago in kmetijo.
Ljudje so pri njih videli pravo bogatijo.
Čeprav se ve, da vsega niso mogli narediti sami,
najeti so morali druge ljudi.
Tako ti že pregovor pove:
»Drugi naredi in drugi pojé.«

Revni smo komaj čakali
prvih zrelih »štokov« koruze.
Brž se jih je potrgalo, »oružilo«, posušilo,
da se je iz zrnja moko dobilo.
Gospodinja je nesla zrno v mlin.
Ker je doma čakala lačna družina,
je mlinarja prosila:
»Dajte mi takoj zmlet,
kajti vodo za žgance sem dala že vret.«
Vsi mlinarji so bili dobri in pridni,
pridni so bili tudi ljudje,
ker so toliko žita pridelali
s te naše borne zemljé.
Čudo, glej, da je v vojnem času
zemlja boljše rodila,
gotovo zato, ker se je od svojih
sinov in hčera s krvjo pojila.
V vojnem času in še leta po njej
so bila teh mlinov vrata zlata,
saj je vsak pri njih dobil kruha
zase, za tovariša in brata.
Zato so si mlinarji
za narod mnogo zaslug zaslužili,
če drugega ne bi bilo,
so dali obilo moke za tiste,
ki so se v gozdu borili.

Mlinarji so bili bogati le v zavesti,
da ravno zaradi njih
so ljudje imeli kaj jesti.
O, saj bi obogateli,
če bi bili do revežev nemi,
a na njihova vrata nas je trkalo
preveč in nobenega niso
pustili praznega »preč«.
Sedaj se jih vsak spomni po svoje,
k Janežičevi mami in Zakrajškovi
se vračajo hvaležne misli moje.
Še enkrat bi rada rekla – hvala.
Hvala za kruh,
katerega sem od njih uživala.
Hvala za vso dobroto,
ki sem jo od njih dobivala.
Utrujeni in polni neizrečene jim hvale,
so že vsi tisti mlinarji
legli k večnemu počitku – brez slave.
Tudi lepe podobe njihovih mlinov
so izginile iz narave in spominov.
Milena Kraševec
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Janja Urbiha

Škotska izkušnja

P
arhiv: Janja Urbiha

reko programa Erasmus+ smo se v januarju odpravili za 5 dni
na mednarodno izmenjavo za odrasle in pristali na Škotskem, v
mestecu Comrie (uro vožnje iz glavnega mesta Edinburg).
Šlo je za mednarodno Izobraževanje za lokalne organizatorje – MILO.
Nosilci Izobraževalnih dejavnosti v svojih organizacijah z Notranjske
smo bili Sonja, Polona, Vesna, Miha, Janja, Maja, Bernard in Judita.
Pošiljajoča organizacija VITRA iz Cerknice je izbrala pisano drušči-

Slikali smo se z ministrico za okolje

no, kar je zelo pripomoglo k bogati pestrosti pripravljenega programa, pa tudi k temu, da se v času izmenjave nismo učili samo od gostiteljev, temveč ves čas tudi eden od drugega. S tem pa navezali tudi
dobre odnose, ki nam bodo koristili v nadaljnjem delovanju doma.
Organizator gostitelj je bilo podjetje ARCH iz Škotske. Naša gostiteljica ga. Libby je program izobraževanja pripravila tako, da je bilo
zadovoljeno potrebam prav vsakega izmed nas.

(arhiv: Janja Urbiha)

kmetije na Škotskem ali pri nas. Obiskali smo majhno podeželsko
osnovo šolo, ki me je spominjala na našo igavaško, in njihove otroke
naučili nekaj slovenskih besed, na srednji kmetijski šoli so nam dijaki postregli s »huggissom« (tradicionalno jedjo iz ovčjega želodca,
napolnjenega z mešanico ovčje drobovine in ovsene moke), pa gozdni vrtec, vzorčni primer sodobnega pristopa, imenovanega »gozdni
vrtec«, v katerem malčki od 2 let starosti dalje cele dneve preživijo v
naravi (zunaj so več kot 90 % časa) kljub neprijaznemu škotskemu
deževnemu podnebju. Razkazali so nam tudi najstarejšo javno knjižnico v Evropi, kjer knjige izposojajo že od davnega leta 1680. V njej
smo izbrskali tudi zemljevid z letnico 1638, na katerem je označeno
tudi Cerkniško jezero in Lož.
Škotsko vreme pa je za nas, Slovence, vajene toplih, jasnih in sončnih

Narava: Zelena škotska premore le malo gozda, le borih 17 % njene površine je poraščene z gozdom in še to so povečini gojena drevesa ene
same drevesne vrste. Boleč pogled za oči Slovenca, še posebej Notranjca, ki nas obdaja preko 70 % gozdnih površin vsakovrstnega gozda.
Veseli smo bili nenadejanega srečanja s škotsko pisateljico, folkloristko,

Prostori vrtca (arhiv: Janja Urbiha)

ha)
Sajene gozdne površine (arhiv: Janja Urbi

etnologinjo in pevko ter pripovedovalko, zbirateljico ljudskega izročila
– go. Margaret Bennett in uživali smo v pripovedovanju njenih zgodb
tako v angleščini kot v galščini. Prav tako je bilo veliko presenečenje
tudi srečanje z go. Roseanna Cunningham – škotsko ministrico za
okolje, s katero smo se nenadejano srečali v reciklirnem centru in poklepetali o njihovih perečih okoljskih problemih (trenutno jih najbolj
pestijo plastične vatirane palčke za ušesa, odvržene v WC školjke, ki v
neverjetno velikih količinah pristanejo v morju).
Ogledali smo si kmetijo in spoznali ogromne razlike v pojmovanju

Učna ura o Sloveniji v osnovi šoli (arhiv: Janja Urbiha)
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arhiv: Janja Urbiha

dni kar precej velik izziv. V vseh dneh potovanja nam je sonček posijal le za sabo uro in to v času, ko smo imeli kovčke že pripravljene
za odhod. Zato pa nam je okoliška drevesa pobarval s čudovitimi
zlatimi odtenki.

marec, 2018

Nataša Mele

Zimski Grajski punkt –
24. 2. 2018
V zelo zimskih razmerah, ob rekordno nizkih temperaturah in
z debelo snežno odejo prekrito okolico gradu Snežnik smo člani
Društva ljubiteljev gradu Snežnik izpeljali celodnevni niz dogodkov v okviru Grajskega punkta, s katerimi smo otvorili letošnjo
sezono predfestivalskega dogajanja, katerega vrhunec bo festival
Plavajoči grad 2018, ki bo letos potekal med 26. in 28. 7. 2018.

Sogovorniki so se zelo potrudili in nam po najboljših močeh pričarali njihovo Škotsko: igrali so nam na dude, nas učili škotskih plesov,
nam postregli z ribo in krompirčkom, pa prepeličjim in fazanjim mesom. Za nas so se preoblekli v kilt. Seveda smo viski degustirali kar
nekajkrat ...
arhiv: Janja Urbiha

LJUDJE IN KRAJI

Z nami so se sprehodili skozi travnike škotskega podeželja, kar vključuje tudi večkratno prečkanje potočkov brez mostov. Med sprehodi
v naravi je vlage povsod v obilju,
v močvirnatih tleh, v travnikih,
polnih luž, dežju v vseh možnih
oblikah (nam je bil ta del kar precej prihranjen), v gostih meglah, ki
se vijejo po vseh možnih vogalih
in kaj hitro dobiš občutek, da si se
znašel sredi prizora v eni od grozljivk. Razkazali so nam močvirja,
ki jih s težavo in z izdatno pomočjo
evropskih projektov vračajo nazaj v
naravno okolje. Pripovedovali so
nam o zvereh, ki jim grenijo vsakdan (da ne bo pomote, na Škotskem medveda, volka ali risa niso videli že desetletja). Razlaga o zvereh se je nanašala na srnjad – srne so
se zaradi odsotnosti naravnih sovražnikov tako zelo namnožile, da
jim predstavljajo resno težavo pri ohranjanju narave.

Prav izjemnost festivala in lepota našega gradu Snežnik sta namreč pritegnila novinarko Marjano Grčman in sodelavce TV
SLO 1, da so nas povabili k sodelovanju, tako da smo na ta dan
posneli prispevek o gradu, festivalu in drugih kulturnih dogodkih
v okviru Grajskega punkta za oddajo o turizmu in lepotah Slovenije, Na lepše.
In kaj smo pripravili na Punktu? Tako kot se za zimski dan spodobi,
smo se vozili s sanmi in konjsko vprego z Janezom Kandaretom,
igrali so nam etno glasbeniki, na poljski kuhinji smo kuhali ričet,
na ogled je bila razstava Starih slik in »Zverininih« prtičkov, obiskovalci so imeli na voljo voden ogled po zasneženih grajskih drevoredih z Janjo Urbiha, ki je pripravila tudi predavanje o turističnih
izkušnjah na Škotskem, kjer je bila pred kratkim, Klavdija Hiti in
otroci so na kuharskih delavnicah pripravili makaronovo meso in
muffine, zvečer pa nas je duo Eden, ki ga sestavljata dva, Urška Jeraj
in Jure Bergant presenetil s čudovitim koncertom bolgarske, makedonske, turške in druge glasbe, ki se je podaljšal ob prijetnem
vzdušju in pridruženem muziciranju nekaterih poslušalcev. ■

Otroške kuharske delavnice
s Klavdijo Hiti
(foto: Mario Žnidaršič)

Škotska megla (arhiv: Janja Urbiha)
Zanimiva, intenzivna in nadvse poučna izkušnja, ni kaj. Še toliko
boljša, ker je pridobljena v prijetni družbi.
In še nekaj, s pomočjo izkušnje na tujem je posamezniku omogočeno,
da z distance ovrednoti tudi stvari, naravo in dogodke v domačem
okolju. Neverjetno, kako vsakdanje, povsem običajne, samoumevne
stvari na tujem hitro dobijo novo, neverjetno visoko vrednost. ■

V SLO1
aje Na lepše T
S snemanja od ario Žnidaršič)
(foto: M

12

LJUDJE IN KRAJI

marec, 2018

arhiv: Janja Urbiha

Janja Urbiha

Študijski krožki so popestrili
zimsko dogajanje v pristavah.

V

mrzlih zimskih mesecih smo v prostorih grajskih pristav gostili študijske
krožke pod mentorstvom Janje Urbiha.
Popoldnevi ob ročnih delih so združil ljubitelje ročnih del. V prijetnem, ustvarjalnem
vzdušju smo se družili, klepetali in hkrati
kvačkali, vezli, pletli, klekljali, vezali, izdelovali cofke in še kaj. Veselili smo se prav vseh
izdelkov in z veseljem pogledali tudi izdelke,
ki so jih krožkarice prinesle pokazat. Povsem neprisiljeno, spontano je med vsakim
srečanjem potekala tudi izmenjava znanja,
naučile smo se veliko malih trikov in nekaj
vzorcev, kar bo vse obogatilo naše prihodnje
ustvarjanje. Radi se pohvalimo, da so ročna
dela združila vse, mlado in staro (od predšolskih otrok do tistih, ki se že spogledujejo
z 90-ico), moške in ženske, pa tudi prenekaterega naključnega obiskovalca Pristav. Ti so
v prostore Društva ljubiteljev gradu Snežnik
vstopili z namenom kaj popiti, se pogreti,
mogoče skočiti na wc. Dobili pa so še veliko več. Prijeten klepet, lepoto ročnih del in
kar nekaj od teh smo prepričali, da so v naši
družbi tudi poprijeli za volno in kvačko …
in vsem nam je bilo lepo.

arhiv: Janja Urbiha

Prav ob tem druženju se nam je porodila
ideja in pričeli smo s projektom, ki smo ga
poimenovali ŠAL – TOPLI OBJEM. Začeli
smo kvačkati neskončni šal, vsak je prispeval
svoj kvačkan del s poljubnim vzorcem, in k
delu smo povabili tudi naključne obiskovalce. In tako je šal že presegel prva dva metra.
In v prostorih Pristav čaka na vse, ki bi še
želeli prispevati svoj del v ta neskončni šal,
katerega namen je združevati, premagovati

ovire in predsodke, ter simbolično izražati dobrodošlico, skrbi za prijetno vzdušje
in širi toplino med vse obiskovalce Pristav
in gradu Snežnik. Tudi bralce glasila Obrh
vabimo, da nas obiščete v Pristavah in prispevate svoj kvačkan košček v naš skupni
projekt neskončnega šala – topli objem. Ne
pozabite, šal čaka tudi na vas!
Ker je zimskih nedeljskih popoldnevov veliko, smo nekatere med njimi namenili tudi
Moškim ustvarjalnim popoldnevom. Na
teh popoldnevih smo se preizkusili v kar nekaj različnih tehnikah ustvarjanja – pirografiji, kvačkanju, vezenju, izdelovanju vezalk,
vozlanju, ročni obdelavi lesa, fotografiranju,
skiciranju … Naključne obiskovalce tudi te
aktivnosti niso pustile ravnodušne. Prav tako
so si radi pogledali, kaj nastaja pod pridnimi
rokami in se nam tudi pridružili, predvsem
pri vozlih in pri risanju s pirografom (vžiganju na les). Prijetno vzdušje je privedlo
do tega, da naslednjič niso prišli ustvarjat
le moški, ampak tudi njihove žene in otroci.
Družba je bila res pestra in zanimiva.
Na krožku smo spodbudili našega najbolj
vztrajnega krožkarja, Franca Ciguta iz Kozarišč, da je svoje številne, unikatno izvezene
prtičke postavil na ogled v obliki razstave.
Tudi ta razstava vas vabi, da nas obiščete v
Pristavah. Na ogled bo do konca marca.
Na krožku Kuharski recepti naših babic
pa smo v starih zapiskih in porumenelih
kuharicah iskali ideje za stare, dostikrat že
pozabljene recepte. In s pomočjo izkušenih
gospodinj to znanje izbrskale iz pozabe, preizkusile in prenesle tudi na mlajše gospodi-

nje. Ugotovile smo, da so bile naše babice
prave mojstrice dobre kuhe, saj so iz doma
pridelane hrane, ki je bila omejena tako
po izboru kot po količini, znale pripraviti
res okusne in tudi za oko lepe dobrote. Na
krožku smo spekli parkelne, župn'k, golobičke, ubožno rolado, povauenco (ocvirkovko)
in skuhali ječmenov močnik, usukanec,
ješprenj, sladko zelje, skutine štruklje. Iz
svežega domačega mleka pa smo izdelali jogurt, albuminsko skuto in mehki sir. Vse je
bilo taaako zelo okusno! Večina od teh jedi
je, presenetljivo, zelo preprosta za pripravo in skromna, kar se sestavin tiče. Naših
kuharskih dobrot nismo bili deležni samo
krožkarji, ampak vedno tudi takrat prisotni
člani Društva ljubiteljev gradu Snežnik, pa
tudi naključni obiskovalci Pristav v petkovih večerih. ■
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Pavla Lavrič

Delavnice molitve in življenja
Ob povabilu na Delavnice molitve in življenja mi je naslov zvenel nekam znano.
Posvetujem se s prijateljico in skupaj ugotoviva, da so imenovane delavnice že bile
v Starem trgu pred osemnajstimi leti. Spomnim se, da priročnik in ostalo gradivo za
delavnice še vedno hranim na knjižni polici, da pa mi je iz samega poteka delavnic
že marsikaj spuhtelo iz glave. Zato sem bila
nad povabilom toliko bolj navdušena in odločena, da se delavnic zagotovo udeležim.
Uvodno srečanje smo imeli 21. 9. 2017. Sledilo je štirinajst zaporednih četrtkov polnih prijetnega druženja, vodenega uvajanja
v različne molitvene načine, poglobljenega
branja odlomkov iz Svetega pisma glede
na osebni nagovor posamezne vrstice, prepevanje slavilnih pesmi, izvajanje preprostih vaj za umiritev, ki so bile predpogoj
za zbranost v molitvi, poslušanje prevoda

zvočnih nagovorov ustanovitelja delavnic,
tedensko domače delo … Skratka: Zanimiv, celovit in preizkušen program, po
katerem smo se udeleženci učili vstopati v
odnos z Bogom, s samim seboj in v odnos
z bližnjimi.
Precej drugačno je bilo petnajsto srečanje t.
i. »puščava«. Umik na samoten kraj, kjer je
imel vsak posameznik na razpolago nekaj
ur časa, da je v tišini s pomočjo gradiva in
pridobljenega znanja lahko vstopil v umirjen in poglobljen odnos z Gospodom. Ob
zaključku smo se še zadnjič zbrali skupaj
vsi udeleženci, kjer je lahko vsak posameznik svoje občutke iz » puščave« kakor tudi
vtise iz delavnic nasploh podelil z vsemi
udeleženci.
Vsi udeleženci smo ob zaključku v en glas
ugotovili: Lepo je bilo. Vredno se je bilo

Janja Urbiha

Delavnica »GovorNik«

D

elavnica za voditelje in organizatorje prireditev »GovorNik« je
potekala pod mentorstvom režiserke in gledališke pedagoginje
Simone Zorc Ramovš, ki o svojem delu pravi nekako takole: »Smisel
svojega dela vidim predvsem v tem, da v svojih delavnica pomagam
pri konkretnem delu z jasnim ciljem.« In udeleženci smo imeli konkretni cilje – kako se lotiti ali izboljšati javno nastopanje ali vodenje
javnih prireditev.
Delavnica v 4 delih na različnih lokacijah (Begunje, Podcerkev, Cerknica) je bila zelo ciljno usmerjena, na temeljih sodobne gledališke
tehnike, ki pomaga nastopajočemu k večji občutljivosti do samega
sebe, drugih in okolja, v katerem deluje. Simona je svoje poučevanje
podkrepila s pestrimi osebnimi igralskimi, novinarskimi in voditeljskimi izkušnjami, za kar smo ji zelo hvaležni. Delo pa je bilo usmerjeno na konkretne potrebe posameznikov, vključenih v delavnico
(nastopanje v amaterskem gledališču, vodenje različnih prireditev,
pevski nastopi, turistično vodenje, nastopanje v TV studiu). Različne
govorne in gibalne vaje so nam konkretno pomagale do jasne izreke,
sproščene in primerne drže, doživete interpretacije predstavljenega
besedila, obvladovanju treme, prostora … Dotaknili smo se tudi etike vodenja, slovničnih pravil, avtorskih pravic in še česa.
Temeljita analiza končnih nastopov na pravem odru z mikrofonom
v roki je vsakemu od udeležencev pripomogla h konkretnemu napredku.
V potrditev zgoraj zapisanega govori tudi zaključno dejanje Romana
Stržaja, enega od 10 udeležencev delavnice, ki je na odru kulturnega
doma v Cerknici odrecitiral takole:

udeležiti imenovanih Delavnic molitve in
življenja. Tako tisti, ki so se jih udeležili
prvič, kot tisti, ki smo šli po toliko letih ponovno skozi program, smo bili neizmerno
hvaležni vsem, ki so te delavnice omogočili.
Posebej poudarjeno na vseh delavnicah je
bilo domače delo, ki naj se po končanih delavnicah redno nadaljuje. Izkušnje govorijo, da le tako Delavnice molitve in življenja
obrodijo obilen sad. Nihče se ne bo naučil
plesati ali plavati, če bo gledal le od daleč ali
samo z nekaj vajami. Enako velja za molitev. Če boš samo druge gledal, kako molijo,
se nikoli ne boš naučil moliti.
Kako bomo ob danih smernicah bolje, bolj
umirjeno, bolj duhovno bogato živeli vsak
nov dan, bo odvisno od našega vloženega
truda in od božje pomoči, ki prihaja od
Gospoda. ■
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SIMONA – hval

Želimo si več kvalitetno in celostno zastavljenih izobraževanj. Vsa
pohvala organizatorju za možnost tovrstnega izobraževanja v domačem okolju. Delavnico je organizirala Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti oziroma Jožica Mlinar skupaj
s študijskim krožkom Retorika, v sklopu Društva ljubiteljev gradu
Snežnik.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Zgubljeno otroštvo
»Beračenje je bilo edini mogoči način preživetja. Nekaj časa bi lahko živeli od kraje, a
o tem ni razmišljal nihče. Čeprav niso imeli prav nič, so ohranili toliko ponosa, da ne
kradejo. To so Slovenci znali ceniti, lačne so
tudi razumeli in se z njimi solidalizirali. S
skromnimi darovi so preprečili, da povratniki niso še naprej umirali, in tega ne bi smeli
pozabiti.« (Slavko Malnar, Zgubljeno otroštvo, str. 158)

imenoslovec, zgodovinopisec, publicist in
pisatelj je po upokojitvi leta 1998 napisal
več kot 15 knjig. Malnarja po mnenju slovenskega jezikoslovca Jakoba Müllerja kot
pisca »odlikuje nekaj odličnih predispozicij:
gradivo zna zbirati in obdelati hitro, dobro
in sistematično, ima izjemen spomin: stvarni, čustveni in čutni – in piše skoraj tako kot
diha«.
Malnarjeva knjiga Izgubljeno djetinstvo je v
hrvaškem jeziku izšla leta 2011, po Müllerjevem prevodu pa je sedaj dosegljiva tudi v
slovenskem jeziku.
Otroška neposrednost doživljanja vojnega
zla in trde povojne revščine

Davorka Smole iz Plešc, sosednji
Gorski kotar. »Zakaj nikoli nismo
govorili o grozotah, ki smo jih
doživljali kot otroci?« (foto: Alenka Veber)
V soboto, 10. februarja 2018, je Zavod Rihtarjeva domačija v sodelovanju z Zavodom
Leo Grosuplje v Babnem Polju predstavil
knjigo Slavka Malnarja Zgubljeno otroštvo.
Knjigo je prevedel, uredil in spremno besedo
napisal Jakob Müller, založil pa Zavod Leo
Grosuplje: Zavod za raziskovanje in promocijo literature, jezika, kulture in zgodovine.
Pisatelja Slavka Malnarja (1937, Ravníce,
Čabransko) smo tako na straneh občinskega
glasila Obrh kot v Knjižnici Jožeta Udoviča, Enota Maričke Žnidaršič v Starem trgu
že spoznali. Slavko Malnar, slovaropisec,

Osrednja oseba je deček, ki ga, petletnega,
skupaj s sorodniki internirajo na Rab in pozneje preselijo v taborišče Gonars. Po vrnitvi na domače pogorišče še med vojno berači
hrano po notranjskih vaseh, konča štiriletno
osnovno šolo, na kateri spoznava spremembe ideoloških usmeritev, in, star 11 let, začne
delati po širnih gozdovih Gorskega kotarja.
Poleg »velikih« spoznanj: o vojni, kako človeka deformira, o sokrivdi malih ljudi, ki pomagajo uresničevati »nore« ideje voditeljev,
o kameleonih, ki se vedno znajo postaviti na
pravo, koristno stran, o relativnosti statusa
junaka in zločinca, odvisni od družbenega
okvira, o tem, da ni toliko pomembna uniforma, ki jo kdo nosi, ampak, kakšen človek
jo nosi, pa o tem, da so se poleg partizanov
tudi ustaši borili za domovino (belogardisti pa so »izdajalci«) – vsebuje pripoved tudi
svet otroških radosti, prijetnih in grenkih
šolskih dogodivščin, doživetja narave in

Naslovnice knjige Zgubljeno otroštvo.
Format: 145 mm x 210 mm, 264 strani
srečanj z raznimi gozdnimi živalmi, vredna dobre mladinske povesti, etnografsko
zanimive običaje in verovanja ter podatke
o prehajanju pokrajinske v narodno zavest.
V knjigi je opisovana tudi Notranjska – od
Rakeka do Babnega Polja – ter njeni prebivalci, ki se jih avtor spominja z veliko hvaležnostjo.
Zgubljeno, pravzaprav odvzeto, ukradeno
otroštvo je kompozicijsko uravnotežena
pričevanjska proza s humorističnimi anekdotami in drobci epskih, romanesknih vrednosti.
Izid knjige Zgubljeno otroštvo pomeni tudi
pomemben prispevek k ohranjanju zgodovinskega spomina na drugo svetovno vojno
v naših krajih, še posebej na bolečo izkušnjo koncentracijskih taborišč.
Knjigo lahko naročite na
gsm 041 260 985 ali prek
e-pošte info@ritharjeva-domacija.si

Z leve proti desni Alenka Veber, avtor knjige Zgubljeno otroštvo Slavko Malnar in prevajalec Jakob Müller. (foto: Milan Meden)
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Mario Žnidaršič

Slovesnost ob slovenskem
kulturnem prazniku
lakar
Recitatorka Lara M č)
rši
(foto: Mario Žnida

V

Kvartet pihal Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož (foto: Mario Žnidaršič)

četrtek, 8. februarja 2018, je v športni dvorani OŠ v Starem trgu potekala občinska
proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, s
katero smo tudi v Loški dolini obeležili Prešernov dan. Zbranim je spregovoril župan Janez
Komidar.
Poleg recitatork Lare Mlakar in Marjete Nelec je
nastopil še kvartet pihal Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož in glasbenika Ana Vipotnik in
Igor Leonardi.
Prireditev v organizaciji Občine Loška dolina in
Javnega zavoda Snežnik je vodil Miha Razdrih. ■

Janja Urbiha

Pevci nam pojejo, godci pa godejo

S

rečanje, na katerem so se nam predstavili ljudski pevci, se je odvijalo na povsem
zimsko, belo in globoko zasneženo nedeljo,
25. februarja, v Podcerkvi, v skednju Zavoda
Ars Vive.
V organizaciji Javnega sklada za kulturne
dejavnosti, območne izpostave Cerknica je
Jožica Mlinar zbrala prijave 9-ih skupin in
posameznikov, ki so se s pesmijo predstavili občinstvu in strokovni komisiji. Besedila
vseh pesmi so nam na sto in en način opevale večno aktualno ljubezensko tematiko. V
pesmih se fantje in dekleta pa tudi starci in

starke spogledujejo, poslušajo, se plavšajo, pa
poljubljajo, drugi se radi poštemajo, nekateri
ostajajo zgolj pri pisanju pisem, spet tretji si
prepevajo ali poplesujejo, enim se uspe poročiti, drugim je ljubše samo popivanje in preskakovanje plotov …
Na odru so nam Pevke iz Loške doline, ki delujejo pod DU Loška dolina, uvodoma zapele
Res hudi so časi prišli in nadaljevale s pesmijo
Svet Anton, ki se je ohranila na Babni Polici.
Potem sta nam sestri Pavla Zabukovec in Danica Grl zapeli pesem Marija z Ogrskega.
Ljudske viže so nam prepevali tudi skupina

c
in Pavla Zabukove
Sestri Danica Grl arija z Ogrskega
M
m
sta zapeli pese
ršič)
(foto: Mario Žnida

Jezerska Tršca, Jezerci in ljudska pevka Mari
Marija Baraga, vsi doma iz Dolenjega Jezera.
Nadalje smo slišali peti še skupino Grlice iz
Logatca, pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligonje, katerih oblačila in frizure je potrebno še
posebej pohvaliti.
Lepa popestritev prireditve je bil tudi solo nastop Mateja Kržiča, ki se je predstavil z dvema
šaljivima ljudskima napevoma: Ko dekle v
cerkev pride in Tobak je sladka travca.
Za konec pa so nam dve zapeli in zagodli tudi
Potrica, trio, katerega član je tudi Rotov Tone.

Pevke, ki delujejo v okviru Društva upokojencev Loška dolina (foto: Mario Žnidaršič)

Ob zaključku je ob krušni peči vsem izvajalcem oceno predstavljenega podala strokovna
spremljevalka dr. Mojca Kovačič.
Prireditev je povezovala Milena Ožbolt. ■
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Borut Kraševec

Veselje ob olimpijskem nastopu biatlonke Urške Poje

a babica
Urške Poje je njen
Največja navijačica rut Kraševec)
(foto: Bo

K sproščenemu vzdušju je dodala tudi babica
Urške Poje, ki je svoji vnukinji napisala in na
sprejemu prebrala pesem:
Biatlonka Urška Poje je na klasični 15 km olimpijski preizkušnji v Pjongčangu,
na kateri je zadela vseh 20 strelov, osvojila 12. mesto (foto: Janez Ožbolt)

M

ed več kot 3000 športniki iz 95 držav,
ki se jih je v južnokorejskem Pjongčangu udeležilo letošnjih 23. olimpijskih
iger, je nastopila tudi Urška Poje, mlada
20-letna biatlonka, članica SK Loška dolina, sekcija za biatlon in smučarski tek. Na
OI je na posamični tekmi med članicami
osvojila 12. mesto. Nastop v mešani štafeti so zaključili na 14. mestu. V šprintu, za
katerega je dejala, da z njim ni najbolj zadovoljna, pa je zasedla 75. mesto.
Za njen nastop so ji ob vrnitvi z OI v Starem trgu pri Ložu mrzlega 22. februarja
pripravili slavnostni sprejem. Ob vznožju
smučišča Ulaka jo je ob zvokih pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož pozdravila množica navijačev iz Loške doline

in cerkniškega. Prvi so ji s ponosom in
občudovanjem stisnili roko in ji čestitali
najmlajši člani kluba. Čestital ji je tudi župan Občine Loška dolina Janez Komidar.
Predsednik Športne zveze Loška dolina
Zdenko Truden je olimpijki v imenu zveze za uspešen nastop na OI podelil priznanje in ob tem poudaril: »Vesel sem, da je
v Loški dolini spet nekdo, po katerem se
bodo lahko mlajše generacije zgledovale.«
Boštjan Ule, predsednik SK Loška dolina,
je ob čestitkah njihovi članici dal pohvalo
in zahvalo vsem, ki so v klubu delovali in
delujejo v raznih obdobjih in v različnih
vlogah v več kot 40 letih obstoja kluba.
Zahvalil se je tudi sponzorjem in jih povabil, predvsem občino, da za razvoj kluba in
uspehe prispevajo še več.

Mlado biatlonko je pod vznožje Ulake prišlo pozdravit kar nekaj njenih navijačev
iz Loške doline in cerkniškega (foto: Borut Kraševec)





»Draga Urška, nekaj bi ti rada napisala,
z željo, da še dolgo taka bi ostala.
S trudom si veliko pridobila,
da si olimpijskih iger se udeležila.
Ko spremljala sem vse nastope,
navijala, skakala in se veselila,
ko biatlonske tarče si vse pokrila.
Res prava strelka si postala,
saj streljaš kakor iz rafala.
Ker pa si tekmovalka mlada,
boš tudi še v teku napredovala.
To ti želi babi, tvoja največja navijačica.«


»Tukaj ni niti približno tako mraz, kot je
bilo v Pjongčangu, bil je pravi šok, vendar
mislim, da smo vsi biatlonci ta mraz dobro
prestali,« je odgovorila Urška Poje na vprašanje Miha Razdriha, ki je sprejem povezoval, kako je doživela mraz v Pjongčangu, glede na to, da je doma iz mrzlih krajev v bližini
Babnega Polja.

a Zdenko
e zveze Loška dolin
Predsednik Športn i v imenu zveze za uspešen
Truden je olimpijk podelil priznanje
nastop na OI
vec)
(foto: Borut Kraše
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Boštjan Ule, pr
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se je ob čestitka sednik SK Loška dolina,
sem, ki so v ve h njihovi članici zahvalil
č kot 40
delovali v njem -letnem obstoju kluba
(foto: Bo
rut Kraševec)

O samih olimpijskih igrah je nasmejana olimpijka dejala, da so se izšle fenomenalno. »Vsi
smo bili veseli, dve uri za mojim uspešnim
nastopom je še Jaka pokril vseh dvajset tarč,
dobili smo medaljo tako, da je bila slovenska
hiša nad oblaki, vse je bilo evforično, nismo
spali eno korejsko noč. Bilo je res noro.
V svoji karieri sem imela veliko trenerjev in
veliko serviserjev in ljudi, ki so pomagali in
mi stali ob strani. Vsem sem hvaležna. Hvaležna sem klubu, reprezentanci, trenerjem,
in vsem navijačem, ki ste tukaj z mano in ste
bili z mano takrat.«

Pogovor z Urško Poje
Po uradnem sprejemu so sledile čestitke in
stiski rok mnogih, ki so jo prišli pozdravit.
Med njimi je bil tudi njen prvi klubski trener
Vido Kočevar. Tudi sam sem ji čestital in jo
povabil na kratek pogovor.
Najprej seveda čestitam za uspešen nastop
na OI. Kakor sem ujel med vajinim pogovorom s tvojim prvim trenerjem, si na treningih in tudi tekmah velikokrat iztisnila zadnje
atome moči, bile so tudi solze, trener pa te je
vzpodbujal: »Saj bo šlo Urška boš videla.« In
res ti je uspelo.
Kako lahko pokomentiraš svojo pot od prvih začetkov do nastopa na OI?
Hm, kako bi jo pokomentirala, dobro vprašanje. Kakor ste rekli, tudi solze so bile. Jaz
mislim, da se vsak v življenju spotika, na
svoji poti tudi kdaj pade, ampak so pa tudi
trenutki, ko letiš z glavo nad oblaki. To se je
meni zgodilo in za to sem hvaležna. OI so res
nekaj posebnega, ampak konec koncev je to
tekma kot vsaka običajna tekma. Tam se mi
je poklopilo, da sem hkrati naredila najslabši
in najboljši rezultat sezone. To je dokaz, da
se da, da v življenju vse pride v dvoje, slabo
in dobro in to je to.
Tvoja pot se je začela v SK Loška dolina.
Kaj te je pritegnilo, da si se začela ukvarjati
s tem športom?
Bolj je pritegnilo moje starše. Bila sem
osnovnošolka, stara, mislim, da devet let in

Na sprejemu je Urški čestital župan Janez Komidar (foto: Borut Kraševec)
imela sem preveč časa. Vpisali so me v dejavnost, ki sem jo s časom vzljubila. Tu sem dobila dobre prijatelje, še vedno jih imam. Začeli smo skupaj, nato pa se je pot nadaljevala
individualno, saj je to individualni šport.
Kakšna pričakovanja si imela pred odhodom na OI?
Iskreno, prav nobenih posebnih pričakovanj. Vsi so mi dali vedeti, naj grem tja uživat, da to je nek dogodek, ki naj ga zaužijem.
Začela sem nekoliko slabše, bili so tudi težji
pogoji, vendar pa sploh nisem bila razočarana. Se mi zdi, da moramo sprejeti tudi slabe
stvari in ne samo dobrih, če hočeš pluti skozi
življenje s to dobro energijo.
Ali je poleg tekme in dobre uvrstitve na OI
bilo kaj takega, česar se boš še posebej rada
spominjala?
Tisti dan, ko je bila hkrati moja tekma in Jakova, je bil poseben. Po tekmi smo šli v slovensko hišo in smo na nek način proslavljali.
Takrat sem občutila ekstremne občutke sreče, veselja, zadovoljstva, ki so zelo redki in
kratkotrajni.
Kaj pa naprej?
Najprej me čaka svetovno mladinsko prvenstvo v Estoniji ... nato pa naprej spet treningi,
tekme ...
Kaj bi mogoče sporočila svojim sovrstnikom, mlajšim iz kluba in tudi drugim biatloncem oz. športnikom in tistim, ki se
mogoče še iščejo in odločajo?
Mnogi se še iščejo, tudi jaz se še iščem. Mlajšim bi pa rekla, da naj delajo vse po malem,
naj uživajo, naj hodijo neobremenjeno, naj
razumejo, da obstajajo dobre in slabe stvari,
da ne gre vedno samo v pozitivno smer in da
je potrebno to sprejeti, da naj plujejo skozi
življenje neobremenjeno.
Jaz ti želim, da bi uspešno premagovala vse
ovire, ki bodo pred tabo, čim več dobrih
uspehov in športne sreče. Hvala za pogovor.
Hvala.

Biatlonka Urška Poje je od leta 2012 članica
slovenske biatlonske reprezentance in trenutno tudi članica mladinske državne reprezentance, kjer je njena trenerka Andreja Mali. Je
tudi članica A reprezentance, kjer jo trenirata
Tomaž Kosi in Miha Podgornik.
Na začetku svoje biatlonske poti v SK Loška
dolina je z organiziranimi treningi pričela
pod vodstvom Vida Kočevarja. Njeni trenerji
na njeni poti so bili še: Lucijan Čop, Eva Baraga, Domen Kordiš, Andrej Petrič, Valentina
Rebec, Alenka Curl, Danilo Kodela. Za strelski del treningov pa sta v otroški kategoriji
na še zračni puški poleg navedenih trenerjev
poskrbela Darko Ožbolt in Sandi Ravšelj. Za
pripravo smuči v tem obdobju na državnih
tekmovanjih sta skrbela Vido Kočevar in naprej Boštjan Baraga.
Poleg uspešnega nastopa na OI ima za seboj
kar nekaj uspehov:
• na mladinskih svetovnih prvenstvih je bila
4., večkrat 6. in 7.
• na članskem svetovnem prvenstvu je bila 9.
v štafeti leta 2016
• v svetovnem pokalu več visokih mest
• na ostalih mednarodnih tekmovanjih oz.
na mladinskem evropskem prvenstvu je
dosegla 1. mesto v skupnem seštevku v
mladinskem pokalu sezone 2013-14 med
mlajšimi mladinkami
• 2. mesto na posamični mešani štafeti med
mlajšimi članicami
• 3. mesto posamična mešana štafeta na Pokljuki 2017
34 nastopov na najvišji ravni na svetovnem
pokalu in že na prvi tekmi v mešani štafeti ji
je uspel 100% strelski rezultat, kjer je zadela vseh 10 tarč. Njeno streljanje je vsako leto
boljše, začela je s 75% uspešnostjo, nato z
88% in sedaj je že na 90% v letošnjem letu.
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SIMONA TRUDEN

Simon Kočevar,
zmagovalec
18. Trnovskega
maratona

N

aš nekdanji olimpijec Simon Kočevar je na 18. Trnovskem maratonu, ki je potekal 17. februarja 2018
v Črnem vrhu nad Idrijo, postal zmagovalec tekme. Tekmovalec iz Smučarskega kluba Loška dolina je le nekaj
minut zaostal za rekordom proge, v cilj
pa je pritekel v uri in sedmih minutah.
Razmere niso bile idealne, saj sta dež
in sneg tako organizatorjem kot tekmovalcem malo zagodla, je pa Kočevar dejal, da se nima nad čem pritoževati ter da verjame, da so organizatorji
v nemogočih vremenskih razmerah
naredili vse, kar so lahko.
Tekači so tekmovali na 7-kilometrski
ali 21-kilometrski progi, Simon pa se
je preizkusil na daljši. Trnovski maraton je bil eden izmed tekmovanj, ki
štejejo za Pokal SLOvenSKI maraton.
Ta je vsako sezono bolj znan širši javnosti smučarjev tekačev, ki tekmujejo
v Bohinju, Logarski dolini, Rogli, Tamarju, Blokah, Črnim Vrhom, Ribniški koči, Vojskem, Ratečah in Pokljuki.
S tem pokalom so tudi slovenski tekači
na smučeh dobili neko obliko tekmovanj, ki je v svetu sicer že poznana.
So pa na Trnovskem maratonu tekmovale tudi predstavnice nežnejšega spola. Anja Šebenik iz SK Loška dolina je
med mlajšimi deklicami (letnik 2007
in mlajše) osvojila 2. mesto, tretje pa je
pripadlo Niki Pelan, prav tako iz domačega smučarskega kluba.

zmagovalnih
Simon Kočevar na on Kočevar)
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:
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Sabina Šparemblek

Urška – vzornica mladim

O

b koncu biatlonskih nastopov na letošnjih olimpijskih igrah je Tomas Globočnik, strokovni komentator na RTV SLO, razmišljal: »Biatlon: tek in streljanje. Tek – borbenost in dinamičnost, streljanje – umirjenost in zbranost. Diametralno nasprotje dveh disciplin. Znanost
in želja, kako to uskladiti v dober nastop.«
To je Urška – borbena, dinamična in hkrati umirjena, nežna, zbrana.
Lahko rečem, da jo poznam od njenega rojstva. Imela sem srečo, da sem jo eno leto tudi poučevala, saj je obiskovala šolo v Grahovem. Deklica s kančkom deškega v sebi. Vedno pripravljena
na igro, tekmo, zmago. Pogosto je kazala svojo odločnost, da zmaga, da konča, kot najbolje
zna, da premaga vse. V osnovni šoli so dekleta hitro obupala v tekmi z njo; bila je enostavno
predobra zanje. Vedno najhitrejša, najmočnejša. Tako so ji za tekmovanje ostali le fantje. Tudi te
je dobesedno »zmlela«. Marsikateri je s sklonjeno glavo odhajal iz telovadnice. Enostavno se ni
predala. Tudi jaz sem se veliko naučila od nje.
Njena jeklena volja in samodisciplina ji danes še kako prideta prav. Ko spremljam njene nastope, vidim ta isti izraz na obrazu: hočem – zmorem. Poleg genov, ki jih je dobila od staršev, ji
verjetno prav to razmišljanje daje moč za pot, po kateri trenutno stopa. Seveda ta pot ni in ne
bo prežeta samo z uspehi. Na tej poti je veliko njej podobnih deklet. Vsa si želijo uspehov in
zmag, vsa za to trdo delajo, garajo in se odpovedujejo marsičemu, kar njihovi vrstniki samoumevno živijo. Kdo ve, kakšna bi bila njihova pot, če se ne bi odločili za vrhunski šport. A Urška
se za enkrat je. S širokim nasmehom nam govori: vse se da, če se za to dovolj trudiš, vztrajaš in
verjameš v svoje delo. To je dragoceno sporočilo za vse nas, kar koli že bi radi s svojim delom v
življenju dosegli. Najti svojo pot, vztrajati, verjeti vanjo.
Draga Urška, naj se ti pot naprej odpira tako, da bo dobro zate. Zelo verjamem vate, v tvojo
delavnost, vztrajnost, svojevrstno trdnost in zrelost. Naj se k temu sproti primakne še sreča – in
naj te vse skupaj vodi do pravih odločitev in zate pravih nadaljnjih korakov.
Vesela in ponosna sem, da sem na sprejemu, ki so ga v čast naši uspešni olimpijki pripravili v
Loški dolini, videla na odru skupaj z njo kar nekaj mladih, ki vztrajajo v treningih in naporih,
ki jih zahteva ta šport.
Hvala, Urška, ker si vzor mladim, »ki se jim da«. Tudi v tebi vidijo pot, po kateri bi radi šli … do
natančnih strelov, do hitrega teka, do cilja, do koša, do gola, do vseh podrtih kegljev, do pravilno
izpeljanih plesnih korakov, do tega, da svojo potrebo po gibanju nadgradijo v nekaj več.
Ob tem seveda vse spoštovanje staršem in družinam, ki stojijo tem mladim ob strani. Hvala
vsem trenerjem in prostovoljcem v klubih, ki pomagate vzgajati današnjo mladino.
Naj zaključim z uradnim sloganom letošnjih olimpijskih iger:
Bolj kot kdaj koli prej, danes svet potrebuje luč. Ljudi, ki zazrti v prihodnost premorejo moč, da
v nas vseh prebudijo najboljše. Ljudi, ki nosijo luč, ki stopajo iz sence, ki hodijo na čelu, gladijo
pot, v hlad vnašajo toplino. So ljudje neustrašnega srca in močnega duha, ki gredo naprej skupaj
kot eden. Ljudje, ki z neustrašno lahkotnostjo segajo hitreje, dlje, višje, da bi dosegli sanje onkraj
meja. Ljudje, ki nosijo luč, svetal vzor, poosebljeno spoštovanje, vztrajnost in občudovanje. Skupaj lahko zažarimo. Skupaj lahko razsvetlimo svet. ■

Najmlajši člani kluba so s ponosom in občudovanjem čestitali svoji vzornici
(foto: Borut Kraševec)
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URŠKI POJE
ob dosežku kariere,

12. mestu
na OI v
PyeongChangu

veseli in ponosni
iskreno

ČESTITAMO!

Smučarski klub Loška dolina

Sekcija za biatlon in smučarski tek

SIMONA TRUDEN

Dobro izkoriščena zima tudi za smučarje

L

foto: Mario Žnidaršič

jubitelje belih strmin je letošnja zima lahko povsem razveselia.
Če december in januar nista bila nič kaj belo obarvana, pa je za
to poskrbel februar. Dobre snežne razmere so izkoristili v Smučarskem klubu Loška dolina – alpska sekcija in začeli s smučiščem Ulaka obratovati 7. februarja.
Smučišče, ki ga v zimskim mesecih za neomejeno smuko tudi
umetno zasnežujejo, se dviga na zahodni strani Starega trga pri
Ložu (683 m n. m.) Tako mladi kot starejši so lahko na srednje

težki progi, dolgi 370 m, smučali v dopoldanskih in popoldanskih
oz. večernih urah. Za najmlajše ali nesmučarje pa so v SK Loška
dolina ob smučišču uredili sankališče.
Namesto dolgih voženj do slovenskih ali tujih smučišč se je bilo treba
zapeljati samo do Starega trga, nadeti nase opremo in se podati po
domači beli strmini. Navsezadnje ni vsaka zima tako snežena, kot je
bila letošnja. ■
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Anemarija Štefančič

DLLL Snežniška Diana več kot uspešna na
članskem dvoranskem državnem prvenstvu

V

soboto, 10. 2. 2018, se je v dvorani OŠ Antona Martina Slomška
na Vrhniki odvijalo člansko dvoransko državno prvenstvo. Normo za nastop na tekmovanju so dosegli štirje člani DLLL Snežniška
Diana, v slogu dolgi lok je streljal Grega Novak, v slogu goli lok pa
Gašper Štefančič, Sebastijan Baraga in Borislav Valjan.
Dopoldne so potekale kvalifikacije, kjer je vsak tekmovalec v dveh
delih po 10 serij v vsaki seriji odstrelil po tri puščice. V nadaljnje eliminacije so se uvrstili vsi štirje člani. Rezultati, ki so jih dosegli člani
DLLL Snežniška Diana pa so zavidljivi.
Gašper Štefančič je dosegel nov osebni rekord ter nastreljal kar 546
točk. Samo za občutek: največje število točk je 600, trenutni uradni
državni rekord pa je 12 točk višji od Gašperjevega dosežka. S tem
rezultatom je z 22 točkami prednosti pred drugo uvrščenim Robijem
Luštrekom iz Ankarana prepričljivo zasedel prvo mesto.

V kategoriji goli lok je 1. mesto osvojil Gašper Štefančič
(arhiv: DLLL Snežniška Diana)

Grega Novak je v kvalifikacijah prav tako dosegel prvo mesto. Dosegel je 513 točk in se s tem rezultatom prav tako zelo približal uradnemu državnemu rekordu v slogu dogi lok, ki je 528 točk.
V kvalifikacijah je Sebastijan Baraga dosegel 7. mesto, Borislav Valjan pa 12. mesto.
Eliminacije potekajo tako, da dva tekmovalca tekmujeta drug proti
drugemu. Rezultat se šteje v setu, in sicer kdor s tremi ustreljenimi
puščicami doseže več točk, dobi set in si s tem prisluži 2 točki. Če je
rezultat izenačen vsak od tekmovalcev dobi po eno točko. Strelja se
toliko časa, dokler prvi tekmovalec ne doseže 6 točk. Če pa se zgodi,
da pride do izenačenega rezultata (5 : 5), pa sledi izločilni strel, kjer
vsak od dvobojevalcev izstreli po eno puščico. Kdor zadene bližje
centra, je zmagovalec dvoboja.
V eliminacijah ste se do velikega finala prebila Gašper Štefančič ter
Grega Novak. Oba sta v finalu premagala nasprotnika in s tem postala državna prvaka.
Tudi ekipa DLLL Snežniška Diana v postavi Gašper Štefančič, Sebastijan Baraga ter Borislav Valjan je dosegla zlato medaljo in s tem
ubranila naslov državnih prvakov iz lanskega leta. ■

Zmagovalec v slogu dolgi lok je bil Grega Novak
(arhiv: DLLL Snežniška Diana)

Absolutni rezultati po končani tekmi pa so bili:

Ekipa DLLL Snežniška Diana v postavi Borislav Valjan,
Sebastijan Baraga ter Gašper Štefančič je dosegla zlato medaljo
in s tem ubranila naslov državnih prvakov iz preteklega leta.
(arhiv: DLLL Snežniška Diana)

GOLI LOK
Gašper Štefančič – 1. mesto
Borislav Valjan – 5. mesto
Sebastijan Baraga – 9. mesto
DOLGI LOK
Grega Novak – 1. mesto
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11. Dobrodelni novoletni
tek in hoja
Stanko Grl

KRI NI VODA
Kup spominov hranim v srcu
na ljudi, ki so mi ljubi,
slike hranim meni drage,
glej, na njih so še poljubi.
Časi davni, kam vas nosi,
kam beži ta lep spomin,
vsi zakladi v srcu skriti,
boste res le opomin?
Kup spominov kakor reka
nosi daleč, daleč vstran,
bi obraze rad še videl,

marec, 2018

Alenka Curl

Star pregovor pravi, da se dobro z dobrim vrača. Med nami je veliko ljudi dobrega srca in veliko ljudi, ki so potrebni majhne pomoči in pozornosti. In takim je najlepše pokazati majhno
pozornost, da začutijo toplino in spodbudo od soljudi. Ta malenkost jim pričara veselje in
pozitivne misli, ki so v težkih trenutkih potrebni, da zberejo dovolj energije za premagovanje najtežjih trenutkov. Izkazati pozornost pomoči potrebnim pa posamezniku prinesejo
osebno rast, notranje zadovoljstvo in toplino pri srcu, saj nikoli ne vemo, kdaj se lahko sami
znajdemo v situaciji, ko bomo pomoč potrebovali sami.
Letošnji zbrani znesek je bil namenjen 6-letni Špeli Kovač Poje iz Babnega Polja. Deklica
ima zelo redko bolezen, ki je povezana z mišično distrofijo, epileptičnimi napadi, pred tremi
leti pa je tudi oslepela. Starši deklici nudijo veliko terapij in zdravstvene oskrbe. Z zbranimi
sredstvi si želijo postaviti dvigalo za prenos vozička po stopnicah.
V torek, 26. decembra 2017, je bila izpeljana že 11. tradicionalna prireditev. Teka in hoje
se je udeležilo 250 udeležencev, med njimi 60 tekačev, ki so s prijavnino in prostovoljnimi
prispevki zbrali 2040 evrov.
Pred štartom sta za vzdušje poskrbela Ana in Jaka Porok na harmonikah, po teku ali hoji so
se udeleženci okrepčali s kosilom in se pozabavali ob ritmih domače glasbene skupine Trio
Domna Šraja.
Zahvala za uspešno izvedbo in organizacijo prireditve gre vsem posameznikom in društvom,
ki so s svojim delom pomagali pri izvedbi, in vsem udeležencem dobrega srca, ki so na tak
način izkazali podporo družini Kovač Poje.

se bojim, veš ta zaman.

Želimo si, da bi lahko na takšen način pomagali še kakšni družini, ki je potrebna podpore in
pomoči.

Kup spomin kdaj mi vrni,

Naj zaključim z začetno mislijo: »Dobro se z dobrim vrača«. Vse dobro, srečno in zdravo v
letu 2018.

spomni kdaj se ti na mé,
skupaj rastli smo, se spomniš,
vse sem shranil v srcé.
Ne pozabi, kri ni voda,
ne pozabi rok dotik,
spet pritisnil bom na srce
tisti košček starih slik.
Veš obrazi, tisti mladi,
se dotaknil jih je čas,
a ostaja, ni moč skriti,

foto: Mario Žnidaršič

da sva bratranca, ti in jaz.
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Športni dan
Za petek, 9. 2. 2018, smo imeli načrtovan
zimski športni dan.
V šolo sem prišel tako kot po navadi le, da sem bil brez
šolske torbe. Dan smo začeli skupaj z učenci iz 5. a razreda.
Učiteljica Anita nam je predstavila potek dneva.
Najprej smo se ogreli v telovadnici. Malo pred pol deveto smo
imeli malico. Po malici smo se pripravili na pohod.
Odšli smo proti Križni gori. Ko smo šli proti Ložu, smo gledali
tekače. Po vijugasti cesti smo prispeli na Sveto Ano. Sledil je
krajši postanek.
Želeli smo osvojiti Križno goro. Zaradi zaledenele poti nam ni
uspelo. Ostalo nam je nekaj časa, ki smo ga izkoristili za igre
na snegu.
Kmalu je bil čas za odhod nazaj. Po poti smo klepetali.
Učiteljica nam je naročila, naj si izmislimo zanimivo
vprašanje. Vprašanja smo drug drugemu zastavljali
na križišču za Sveto Ano.
Ob dvanajstih smo prišli nazaj v šolo.
Dan se mi je zdel zanimiv.
Hubert Urbiha, 5. b

Petošolci na zimskem špo
rtn

em dnevu

Športni dan se je začel v
šoli. Učenci petih razred
ov smo najprej
odšli v telovadnico, kjer
smo se ogreli. V šoli smo
pomalicali in
se odpravili na Sveto Ano.
Najprej smo hodili ob gla
vni cesti do Loža. V križiš
ču pri
Kovinoplastiki Lož smo zav
ili levo proti Podložu. Pot
smo
nadaljevali do križišča, v
katerem zaviješ proti Sve
ti Ani ali
greš naprej v Podlož. Ob
križišču smo pomalicali.
Poskušali smo
ugotoviti, koliko časa bom
o hodili na Sveto Ano. Ko
smo prišli do
naselja, smo preverili čas
hoje. Hodili smo dvajset
minut.
Na Sveti Ani smo imeli pos
tanek.
Nadaljevali smo pot proti
Križni gori. Večini je drselo
,
zato smo se pri četrti kap
elici ustavili. Vrnili smo se
do
prv
e
kapelice. Tam smo se igrali
v snegu.
Potem smo šli do Svete An
e in nato proti Ložu
ter do šole v Starem trgu.
Bilo mi je všeč, ker smo se
zabavali, igrali igre in bil
i ves čas v
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Gašper Modic, predsednik DLKJ

20 let Društva ljubiteljev Križne jame
Zgodovina društva

Društvo ljubiteljev Križne jame (DLKJ)
je bilo ustanovljeno leta 1998. Društvo se
ukvarja predvsem z varovanjem krasa (površja in podzemlja), vodenjem obiskovalcev
po Križni jami pri Ložu, skrbništvom za
ostale jame v sistemu (Nova Križna jama,
jama Golobina), izobraževanjem in predstavitvami kraškega površja, s poudarkom na
podzemlju in njegovem varovanju ter čiščenjem jam. Delujemo predvsem na področju
Notranjske pa tudi drugod po Sloveniji in
svetu, kjer je kraško površje. Naši člani so na
področju svojega poklicnega in pa prostovoljnega delovanja v okviru društva povezani s krasom; njegovim raziskovanjem, predstavljanjem, varovanjem in čiščenjem. Prvi
predsednik društva je bil Alojz Troha, ki je
z Križno jamo povezan praktično celo življenje. On je tisti, ki je že februarja leta 1979 od
dotedanjega oskrbnika jame g. Rudija Mlakarja (člana TD Loška dolina) prejel ključe
in vpisno knjigo. V začetkih organiziranega
vodenja, se je v jamo vodilo tuje jamarje in
domače turiste. Domači jamarji so si jamo
ogledali sami. Letno je bilo takrat v jami 150
obiskovalcev. Ker je bilo obiskovalcev vsako leto več, so bili leta 1986 na razpolago že

štirje vodniki domačini. Eden glavnih ciljev
jamarjev domačinov je bilo čiščenje jame –
iznos odpadkov in karbidnega apna, ki so
jih v jami pustili obiskovalci in raziskovalci
v preteklosti. Leta 1988 je bilo v jami prvič
nad 1.000 obiskovalcev. Tega leta so domačini že nudili opremo za ogled vodnega dela
(čolni, škornji, čelade, obleke). Leta 1997 so
domačini z Bloške Police, Bločic, Loške doline ter bližnje okolice, ustanovili Društvo ljubiteljev Križne jame. Društvo od ustanovitve
skrbi za jamo, vodi obiskovalce ter spremlja
jamarje in raziskovalce po jami. Po 8 letih
predsedovanja društva je mesto predsednika
prevzel Matej Kržič, ki je društvo uspešno
vodil 6 let. Pred 5 leti, pa je društvo prevzela
nova generacija. Sedanji predsednik je Gašper Modic, ki društvo vodi še danes. Pod
njegovim vodstvom se obisk Križne jame
vsako leto dviguje v povprečju za 10–20 % in
bo letos krepko presegel 10.000 obiskovalcev
letno, kar je največ od ustanovitve društva.
Trenutno društvo šteje 42 članov, ki prihajajo iz vse Slovenije in tujine.

Poslanstvo društva

Naša želja je v naslednjih letih ponuditi javnosti (tako strokovni kot laični) še bolj kako-

Dvorana Kalvarija v Križni jami (foto: Peter Gedei)

vosten obisk oziroma pogoje za raziskovanje
ter nadaljevati in izboljšati varovanje s turistične Križne jame kot tudi celotnega jamskega sistema in Notranjskega krasa. Vodni
del jame (daljši ogledi) so že sedaj omejeni
na določeno število obiskovalcev, tako da
se jama ohrani, medtem ko krajši ogledi še
dopuščajo povečevanje obiska do določene
mere.

Predstavitev dejavnosti

Križno jamo vsako leto obišče več obiskovalcev. Predvsem se veča število obiskovalcev iz
tujine. Glede na dejstvo, da je Križna jama
najbolj obiskana naravna znamenitost v regiji, to vsekakor predstavlja velik organizacijski zalogaj. Smo društvo, ki se ukvarja z
varovanjem krasa (površja in podzemlja) in
vodenjem obiskovalcev po Križni jami. Poleg Križne jame skrbimo tudi za ostale jame
(Nova Križna jama in ponorna jama Golobina). Velik poudarek je tudi na izobraževanju
in predstavitvah kraškega površja, s poudarkom na podzemlju in njegovem varovanju.
Vsakoletno organiziramo več čistilnih akcij
podzemlja in po površju. Redno organiziramo razne pohode po Notranjski in delavnice
ter predavanja na temo podzemlja in varo-
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Vkrcavanje v čoln (foto: Helmut Mihr)
vanja. Udeležujemo se sejmov in prireditev
po celi Sloveniji in tujini. Tekom leta so v
društvu tri osebe redno zaposlene, ki jih v
celoti financiramo iz lastnih sredstev. V času
sezone (poletje) pa posredno ali neposredno deluje okoli 10 sodelavcev, saj je takrat
še vedno največji obisk. V času sezone pred
Križno jamo deluje tudi info točka, kjer je
dnevno prisoten informator. Zgledno urejena je tudi internetna stran, FB profil. O lepotah Križne jame redno pišejo znani blogerji, njene lepote pa objavi vse več priznanih
fotografov. Nazadnje National Geographic
Adventure, med slovenskimi jamskimi fotografi pa Peter Gedei. Poleg same Križne jame
redno skrbimo tudi za gozdno učno pot okoli jame, signalizacijo na Križno goro, objekt
pred jamo, pot do jame (košnja, obsekovanje, občasno krpanje ceste), čiščenje vhodnega dela jame in ostalo, kar je potrebno za
nemoteno delovanje Križne jame. Med raziskovalne dejavnosti velja izpostaviti odkritje
Nove Križne jame in jame Obrh Čolniči.
DLKJ je član Jamarske zveze Slovenije. Le ta
našim članom omogoča ustrezno strokovno
izobraževanje na jamarskem in okoljevarstvenem področju. Prav tako pa sodelujemo
z ostalimi strokovnimi institucijami – na
področju in območju našega delovanje – ki
tudi izobražujejo naše člane s predavanji
(IZRK – SAZU, Notranjski muzej Postojna,
Center za kartografijo flore in favne, Notranjski regijski park) in preko skupnih dejavnosti, ki jih opravljamo na krasu. Opise in
podatke o jamarskih in površinskih raziskavah krasa dokumentiramo, pošiljamo odgovornim institucijam, s katerimi uspešno
sodelujemo ter jih predstavljamo javnosti v
obliki člankov, predavanj, predstavitev … S
tem javnost opozarjamo na težave varovanja
kraških ekosistemov tako površinskih kot
podzemeljskih.

Prav tako spremljamo stanje ostalih kraških
(podzemeljskih in površinskih) pojavov v
bližnji okolici (na območju občin Loška dolina, Cerknica in Bloke), izvajamo čistilne
akcije na površju in v podzemlju, izobražujemo javnost in predstavljamo težave na
krasu tako mladini v šolah kot ostalim inštitucijam in posameznikom.

Cilji za naprej

Križna jama je postala svetovno znana kraška vodna jama, ki privablja vse več obiskovalcev od blizu in daleč. Posledično to pomeni še večje število zaposlenih, ki se bodo
lahko neposredno posvečali delovanju društva, še večji pretok gostov, ki pridejo v regijo
in imajo tako vsi nekaj od tega. V prihodnje
bo potrebno poskrbeti za konkreten objekt,
ki bo vseboval vso potrebno infrastrukturo
(toalete, skladiščni prostori, info točko, prostor za preoblačenje), saj trenutni postaja
premajhen. Letos bomo z lastnimi sredstvi
dogradili nadstrešek, ki bo delno pripomo-

gel k lažjemu delovanju društva. Obeta se
tudi vpis Klasičnega krasa pod Unesco, kjer
bo Križna jama dobila prav posebno mesto,
kar si tudi zasluži. Varovanje jame ter prikaz
naravne jame. Poudarek je na izobraževanju
obiskovalcev o varovanju krasa, spremljanju
raziskovalcev ter povezovanju kraškega podzemlja in površja. Obisk poteka v manjših
skupinah. S tem se zagotovi strokovnost in
jasnost razlage ter ustrezno varovanje jame.
Omejitev obiska je tako nujno potrebna.
Začetki razmišljanja o omejevanju obiska
segajo v leto 1965, ko so tedanji upravljavci
(TDLD) celo predlagali, da bi bila jama odprta le za raziskovalce – jamarje. Leta 1994
je bil na pobudo oskrbnika jame in ob sodelovanju strokovnih institucij (Inštitut za
raziskovanje krasa, Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine) sprejet sklep,
da veljajo za obisk vodnega dela jame (od
drugega jezera naprej) enaka pravila za turiste in za raziskovalce – jamarje. Glede na
to, da društvo že od same ustanovitve deluje
samostojno, pogrešamo sodelovanje občine,
države in NRP pri osnovnih infrastrukturnih zadevah. Tako bi bila nujno potrebna
razširitev ceste od glavne ceste do jame in
postavitev izboljšane signalizacije na cestnih
odsekih. Tudi v prihodnje se bomo trudili,
da bi našim zanamcem zapustili kar najbolj
ohranjeno Križno jamo. ■

Ustanovni člani Društva ljubiteljev Križne Jame (arhiv: DLKJ)
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Simona Truden

Pestro in bogato dogajanje Kr'snic v zimskem času

V

božično-novoletnem času so se
naši nastopi začeli natančneje 18. decembra 2017 z nastopom na
razstavi Društva likovnikov Logatec,
kamor nas je povabil g. Janez Ovsec.
Kljub temu da nismo pustile občinstva
ravnodušnega, smo morale počakati še
na konec razstave in jim še kaj zapeti.
Izredno smo uživale v samem dogodku, po njem pa smo dobile pohvalo enega izmed članov New Swing kvarteta,
kar nam izredno veliko pomeni.

Nato smo naslednji dan nadaljevale s
sodelovanjem na sejmu, ki ga je v telova-dnici OŠ heroja Janeza Hribarja organizi-ral Javni zavod Snežnik. Seveda smo se povabilu odzvale in dodale tudi me svoj kanček v
mozaik k popestritvi dogodka.
Dva dni pred božičem smo priredile božični
koncert v cerkvi sv. Jurija v Starem trgu pri
Ložu. V goste smo tokrat povabile otroški
in mladinski pevski zbor OŠ heroja Janeza
Hribarja, ki pa je par tednov prej odpovedal
sodelovanje. Naše Kr'snice so združile moči
in vseeno nabrale lepo otroško in mladinsko zasedbo, s katero smo odpele dve pesmi.
Otroci so bili po besedah zborovodkinje Anemarije izjemno dovzetni in pripravljeni za
učenje dveh ne tako lahkih pesmi. S skupnim
nastopom nam je uspelo iz naše Anemarije
privabiti solzico ali dve. Na tokratni božični

daršič)

rio Žni
Božični koncert (foto: Ma

V začetku februarja smo na povabilo
Javnega zavoda Snežnik nastopile še na
sejmu Natour Alpe Adria v Ljubljani.
Skupaj z zavodom smo tudi v Ljubljano
ponesle promocijo Loške doline in na
glavnem odru ob direktorjevem pripovedovanju zgodbe o nastanku Loške
doline zapele nekaj pesmi.
Sedaj pa nas čakajo priprave na različna tekmovanja ter letni koncert. Lahko
rečem, da smo s to sezono stopile še
stopničko višje in začele predvsem za
k
otro
om
zbor
m
stni
tekmovanja pripravljati še bolj zahtežno
prilo
s
aj
Kr'snice skup
ven program. V prihodnjih mesecih
(foto: Mario Žnidaršič)
se nam odpirajo možnosti za nastopanje in
gostovanje, kam pa nas bo pot ponesla, pa
koncert smo bile izjemno dobro pripravljene,
boste videli kmalu. Sicer pa pokukajte na naš
predstavile pa smo se s slovenskimi in tujimi
Facebook profil, kjer vas redno obveščamo o
božičnimi ter cerkvenimi pesmimi. Na klanaših nastopih. ■
virju nas je spremljala Barbara Sladič, koncert
pa je povezovala Lara Mlakar. Hvaležne smo
tudi g. župniku, da nam je dovolil nastopiti v
cerkvi in nam pomagal pri koncertu.
Že na razstavi Društva likovnikov Logatec
smo se srečale z vodjo okteta Pa kol’k’r tol’k’,
ki smo ga navdušile s petjem, zato nas je povabil, da kot gostje zapojemo na njihovem
koncertu. Konec januarja smo se tako odpravile v Logatec in se predstavile tudi tam.
Po koncertu so o nas zapisali naslednje:
»Dekleta so se izkazala s prefinjeno interpretacijo in dobro intonacijo«.

Na klavirju je pevke spremljala
Barbara Sladič (foto: Mario Žnidaršič)
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Barbara Lah

Z novim vodstvom v še eno
uspešno mandatno obdobje
Po uspešno izvedenem božičnonovoletnem koncertu smo godbeniki
že dobro zakorakali v leto 2018.
Po intenzivnih pripravah v Radencih ob
Kolpi, ki so potekale med 15. in 17. decembrom, je 26. decembra sledil tradicionalni
božično-novoletni koncert v športni dvorani
OŠ Stari trg pri Ložu. Dvorana je bila napolnjena do zadnjega kotička z našimi zvestimi
poslušalci, zato smo se še toliko bolj potrudili, da bi čim bolj uspešno in zanimivo
predstavili naš program. Ob spremni besedi
povezovalke in moderatorke Vesne Kovač
so iz naših inštrumentov pod dirigentskim
vodstvom Tadeja Jermana prihajale melodije filmske uspešnice Gospodarja prstanov,
A festive Overture, Alte Kameraden Swing,
Čez Šuštarski most … V skladbi Venček žejnih se nam je pridružil tudi za to priložnost
sestavljen kvartet. Za magičnost koncerta so
z osvetlitvijo, ozvočenjem in grafično podobo poskrbeli Tomaž Rot, Tomaž Dolenc,
Danilo Bavec in Tomaž Paternost. Za glavno
poživitev programa pa je bila zaslužna a-capella skupina Bassless iz Ljubljana, ki je

(foto: Ivan
Na karnevalu v Cerknici

sestavljena iz samih vrhunskih glasbenikov.
Na koncu smo vsi skupaj, tudi naša moderatorka, zaigrali in zapeli slovensko novoletno
uspešnico Silvestrski poljub. Seveda pa so
sledili tudi dodatki in koncert se ne bi mogel
končati bolj slavnostno kakor ravno z Radetzkym Marschem. Vsem, ki so pomagali
pri koncertu, se godbeniki globoko zahvaljujemo, predvsem pa našim sponzorjem:
Kovinoplastiki Lož, Občini Loška dolina ter
Samprt, d. o. o.

Gostje božično-novoletn
ega
koncerta Bassless in mo
deratorka
Vesna Kovač (foto: Edvard
Šega)

Stari in novi predsednik pihalnega
orkestra (foto: Barbara Lah)

Božično-novoletni koncert
(foto: Edvard Šega)

Kebe)

i (foto: Barbara
Intenzivne priprave v Radencih ob Kolp

Lah)

Sprejem za olimpijko Urško Poje pod
smučiščem Ulaka
(foto: Borut Kraševec)
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V novo leto smo godbeniki tako vstopili
polni zadovoljstva nad uspešno izvedenim
koncertom. V januarju so sledili nastopi
godbenega kvarteta, v začetku februarja smo
v sodelovanju z OŠ Grahovo izvedli tradicionalni koncert ob kulturnem dnevu, sodelovali pa smo tudi na pustnem karnevalu
v Cerknici. 22. februarja smo s svojim nastopom počastili uspešen nastop olimpijke
Urške Poje in igrali ob njenem sprejemu v
Starem trgu. Dan kasneje pa je sledil občni
zbor, na katerem smo izvolili novo vodstvo:

1. Upravni odbor:
• Klemen Vampelj – predsednik
(tudi zastopnik društva)
• Janez Poje – podpredsednik
• Barbara Lah – tajnik
• Naneta Drobnič – blagajnik
• Jožko Doles – gospodar
• Danilo Bavec in Urša Zabukovec –
arhivarja

2. Nadzorni odbor:
• Boris Žagar
• Jerneja Žnidaršič
• Uroš Mlakar

3. Častno razsodišče:
• Franc Truden
• Željko Đukes
• Rado Žnidaršič

4. Strokovni odbor:
• Tadej Jerman
• Danilo Bavec
• Žan Poje
• Mojca Pišek
S tem novim vodstvom smo dobili najmlajšega predsednika v zgodovini naše godbe. S
pomlajenim vodstvom bomo v novem letu
poskušali še bolj poživiti dogajanje pri godbi
ter poskušali doseči enako število nastopov
kot v lanskem letu, ki je doseglo najvišjo številko v zadnjih desetletjih, in sicer 36 nastopov. Načrtov je veliko, upamo pa, da bo tudi
novo vodstvo tako uspešno krmarilo delo
godbe, kot ga je vodilo dosedanje. Hvala staremu vodstvu za vse uspešno delo, novemu
pa želimo veliko uspeha. ■
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Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik

2017 – leto presežkov v Javnem
zavodu Snežnik
Javni zavod Snežnik je tudi leto 2017
zaključil uspešno, tako na poslovnem
kot finančnem delu. Pa ne samo
uspešno, upam se trditi, da je bilo leto
2017 eno najplodnejših in hkrati tudi
najracionalnejših s finančnega vidika
glede na izvedene aktivnosti v vsem
svojem 10-letnem obdobju delovanja.
Še posebej pa me veseli, da se je
tudi Medgeneracijski center Gaber
po vseh zapletih in nevšečnostih v
začetku leta postavil na noge in z zelo
dobrim delom postal najbolj dejaven
in najbolje obiskan večgeneracijski
center v regiji.
Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik (Javni zavod
Snežnik), ki ga je kot neprofitni zavod ustanovila Občina Loška dolina, je v veliki večini
financiran iz javnih sredstev. Tudi sredstva,
ki jih pridobimo na trgu, smo dolžni porabiti izključno za namene delovanja zavoda
in ne za ustvarjanje presežkov oz. dobičkov.
Ob predstavitvi poslovnega in finančnega
načrta za leto 2017 Svetu zavoda (najvišji
organ zavoda) mi je bilo s strani enega od
članov postavljeno vprašanje, ali bomo tako
ambiciozno zastavljen načrt lahko realizirali.
Takrat sem precej smelo odgovoril, da s tem
ne bi smelo biti težav, čeprav v to niti sam nisem bil 100 % prepričan. Sem pa trdno verjel
in zaupal, da bomo skupaj s sodelavkami naredili vse, kar je v naši moči, da bo na koncu
leta zadovoljstvo vsestransko, tako pri Svetu
zavoda kot pri nas in predvsem pri naših občanih, ki naše storitve uživajo in katerim so
v prvi vrsti tudi namenjene.
Samo področje delovanje Javnega zavoda
Snežnik lahko razdelimo na dva dela. Prvi je
kulturno-turistično-informacijski del (TIC),
drugi pa je medgeneracijski del (Medgeneracijski center Gaber).

KULTURNO UDEJSTVOVANJE

Na področju kulturnega udejstvovanja smo
organizirali in izvedli 3 literarne večere (načrtovana 2), 3 koncerte (načrtovana 2), 5
razstav (načrtovane 4) in 3 gledališke predstave (načrtovana 1). V okviru prireditev V
deželi ostrnic smo izvedli IV. Slikarski Ex-

-tempore, v okviru ohranjanja neprepoznavne in neevidentirane kulturne dediščine smo
organizirali krožek Oblačilna dediščina,
katere rezultat je tradicionalna moška noša
(obleke) iz konca 19. stoletja in Delavnico
klepanja kose in uporabe starih kmečkih
orodij. Ob 540-letnici podelitve mestnih
pravic Ložu smo na Loškem gradu organizirali literarno-glasbeni večer (Z)godba
na Loškem gradu ob prebiranju del Frana
Milčinskega in zvokih Pihalnega orkestra
Kovinoplastike Lož. Sodelovali smo pri organizaciji zaključne prireditve ob odkritju
spominske table ob 150-letnici rojstva Frana Milčinskega. Aktivno smo sodelovali
tudi pri pripravi in prijavi mednarodnega
kulturno-turističnega dogodka Plavajoči
grad, čeprav so se v različnih medijih pojavljale različne, bolj ali manj neutemeljene
informacije. V decembru smo skupaj z Zavodom Ars Viva sodelovali pri organizaciji
izdelave jaslic v njihovih prostorih.
V zadnjem četrtletju leta 2017 smo pričeli s
pripravo monografije na temo ostrnic. To
bo prvi tovrstni produkt v Loški dolini (verjetno tudi širše) na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ostrnic.

TURISTIČNOINFORMACIJSKE AKTIVNOSTI

Na turistično-informacijskem delu smo
organizirali tri sejme v domačem okolju,
etnološko prireditev Ob košnji v Babnem
Polju, izvedli smo ocenjevanje za izbor najbolj urejene vasi v Loški dolini, organizirali
7. pohod po Loški dolini (Pohod po poteh
dediščine Loške doline), dvodnevne prednovoletne prireditve pod šotorom in izvedli
12 pohodov na Križno goro ob polni luni.
V začetku leta smo najprej uspešno dokončali z zaščito nove blagovne znamke »Dežela
ostrnic«, ki jo promoviramo na vseh aktivnostih in dogodkih, ki se jih udeležujemo ali
jih organiziramo. Želel bi si, da bi tudi drugi
ponudniki na področju kulture in turizma
začeli z aktivno uporabo omenjene blagovne
znamke in bi tako še bolj prispevali k značilnostim in prepoznavnosti Loške doline. V
okviru RRA Zeleni kras smo bili prisotni s
promocijskim gradivom kar na 14 sejmih,
večinoma v tujini. Sami pa smo se aktivno
udeležili še treh sejmov po Sloveniji. Skupaj
z RRA smo izvedli več študijskih tur, na katerih smo promovirali destinacijo Loška dolina in hkrati izobraževali turistične agente
▶▶▶
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iz tujine s poudarkom na opazovanju rjavega medveda v naravnem okolju. Uredili,
posodobili in zamenjali smo usmerjevalne
količke na Poti dediščine Loške doline, ki
so bili v slabem stanju. Zamenjali smo tudi
informacijski tabli na prej omenjeni poti, ki
so bile vandalsko uničene ali poškodovane.
Z usmerjevalnimi in opozorilnimi tablami
smo označili pot na Loški grad in Križno
goro. Ob pomoči VO Lož smo v aprilu organizirali tudi čiščenje Loškega gradu. Občutno smo obogatili ponudbo spominkov v
TIC-u in v sodelovanju z RRA organizirali
tečaj za vodnike opazovanja prostoživečih živali v naravnem okolju. Zelo uspešni
smo bili pri organizaciji opazovanj rjavega medveda v naravnem okolju, saj smo
spodbudne rezultate iz leta 2016 presegli
za skoraj 150 %. Tukaj se zelo pozna naša
odzivnost, strokovnost, ciljna usmerjenost
in uspešna promocija produkta v zadnjih
letih. Samo v lanskem letu smo v ta namen
izvedli kar sedem promocijskih opazovanj
za različne skupine in posameznike. Pri
tem se tudi lahko pohvalimo, da smo eden
redkih, če ne celo edini v Sloveniji, ki imamo to aktivnost zavarovano tako za primer
nezgode kot tudi odgovornosti.
Skupaj z Zavodom ORON in še dvema drugima partnerjema aktivno sodelujemo v
projektu Aktivacija ustvarjalne družbe, ki
ga izvajamo za osnovnošolce v času vseh šolskih počitnic. Projekt bo trajal do maja 2019.
Organizirali smo več delavnic in predavanj
in bili soorganizator dobrodelnega koncerta.
V zadnjem četrtletju pa smo pričeli s pripravo nove promocijske brošure Loška dolina
in Babno Polje, ki naj bi luč sveta ugledala
še pred začetkom turistične sezone. Ravno
tako naj bi do sredine leta izšla že prej omenjena monografija o ostrnicah.
Javni zavod Snežnik je tudi skrbnik portala
loskadolina.info, v katerega je bilo v letu
2017 v Koledar dogodkov vnesenih preko
250 različnih dogodkov, ki so se dogajali v
Loški dolini ali bližnji okolici.

MEDGENERACIJSKI
CENTER GABER

Kot sem že v uvodu omenil, se je tudi Medgeneracijski center Gaber nekako »pridružil« zelo uspešnemu delovanju zavoda
v letu 2017. V okviru medgeneracijskega
sodelovanja ohranjamo uspešne projekte
Medgen borze in uvajamo nove. Naj naštejem le nekatere: dnevno druženje za starejše občane, ki se ga udeležuje med 8 in 12
uporabnikov (kapaciteta je 10!), številne
medgeneracijske dejavnosti od študijskih
skupin za vseživljenjsko učenje, medgeneracijskih skupin za starejše do raznih
delavnic, predstav za otroke, predavanj in
predstavitev. V okviru programa še vedno
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(Z)godba na Loškem gradu (foto: Mario Žnidaršič)
poteka svetovalna pisarna in infotočka, kjer
občanom nudimo številne brezplačne storitve, od svetovanja starejšim s področja aktivne starosti, socialnega varstva, psiho-socialnega svetovanja do svetovalne pisarne
za pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok.
Zelo uspešno smo sodelovali tudi z lokalnimi deležniki, kot so npr. šola, vrtec, knjižnica, CSD, lokalna društva in drugi. Seveda pa prostore Medgeneracijskega centra
tudi uspešno dajemo v uporabo različnim
domačim društvom in ostalim organizacijam, ki s svojimi aktivnostmi pripomorejo
k boljšemu življenju naših občanov. V lanskem letu je bilo v okviru Medgeneracijskega sodelovanja izvedenih 278 aktivnosti, ki
se jih je udeležilo 1293 udeležencev!

NAŠA TOČKA MOČI
NAJBOLJŠA MED PARTNERJI
PROJEKTA

Prvo leto delovanja Večgeneracijskega
centra Notranjsko-primorske regije je bilo
zaznamovano predvsem s postavitvijo lokalnih Točk moči ter izgradnjo prepoznavnosti v lokalnem okolju. V okviru tega projekta ena zaposlena skrbi za Točko moči v
Loški dolini in na Blokah. Sodelovali smo
z vsemi organizacijami, ki so z nami podpisale dogovor o sodelovanju (šola, vrtec,
DU). Vsi podpisniki so o naših aktivnostih
in ponudbah redno obveščali in informirali
uporabnike svojih storitev in širili informacije po svoji mreži obveščanja. Z Društvom upokojencev Martin Krpan Bloke in
Društvom upokojencev Loška dolina smo
izvedli akcijo Dan za spremembe, tu so
nam priskočili na pomoč tudi prostovoljci OŠ Stari trg pri Ložu, ravno tako smo z

omenjenimi društvi izvedli Palačinkijado,
kjer so se vse generacije zabavale ob koncu šolskega leta, tu smo se povezali tudi s
skavti. S Centrom za socialno delo smo izvajali informiranje in svetovanje za področje uveljavljanja socialnih transferjev in za
področje starejših oseb. Iz Knjižnice Jožeta
Udoviča so redno obiskovali naše uporabnike, kjer so se ob branju zanimivih knjig
razvile različne debate in obudili marsikateri spomini. Z obema šolama in vrtcema
smo se povezovali in sodelovali na različnih področjih (natečaj Nasmeh, obiski
prostovoljcev, obiski vrtičkarjev, udeležba
delavnic), ravno tako smo se povezovali in
sodelovali z drugimi društvi in ustanovami
(PGD Nova vas, PGD Stari trg, skavti, ostalimi zavodi).
V okviru različnih sklopov vsebin, smo
izvedli številna predavanja in delavnice,
kot so: Psihosocialna pomoč obolelim z
demenco, Predavanje o raku na debelem
črevesu, Pomen zdrave prehrane, Delavnica
sproščanja, Reševanje konfliktov, Moč misli, Adijo prehladi, Jutranja vadba, Vadba za
starejše, Srečanja za iskalce zaposlitve, Preprečevanje nasilja nad starejšimi, okrogla
miza Medgeneracijski odnosi, Možgančkanje, Medgeneracijske igre, Druženje mamic z dojenčki in malčki, Medgeneracijske
skupine, Ropotulja – klepetulja, Ustvarjanje pomladnega lončka, izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, kvačkanje, presne
sladice, Lego za možgansko nego, različne
predstavitve o življenju, potovanju in študiju ter številne druge aktivnosti. Kako smo
bili uspešni, najbolje ponazarja spodnja tabela, iz katere je razvidno, da je naša Točka
moči daleč najboljša med vsemi partnerji
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Št. aktivnosti

Št. ur aktivnosti

število obiskovalcev

Bloke

17

42

170

Cerknica

229

482

2508

Ilirska Bistrica

144

389

1304

Loška dolina

318

516

2633

Pivka

27

75

210

Postojna

207

408

2556

Skupaj

942

1912

9381

Tabela: Število izvedenih aktivnosti in ur aktivnosti ter število obiskovalcev po občinah
projekta Večgeneracijskih centrov Primorsko-notranjske regije.
V okviru projekta je vzpostavljena tudi internetna stran www.tockemoci.si in FACEBOOK stran Večgeneracijskega centra
Loška dolina, kjer so povzete in oglaševane
vse aktivnosti, ki smo jih izvajali (in jih še) v
okviru projekta.

Ostalo smo pokrili z lastno, tržno dejavnostjo. Če ne upoštevamo sredstev za plače
zaposlenih oz. stroškov dela, ti so zakonsko
predpisani in se v celoti pokrivajo iz javnih
sredstev, smo s tržno dejavnostjo pokrili kar
35 % vseh ostalih stroškov. Mislim, da so številke same po sebi dovolj zgovorne in jih ni
treba še posebej komentirati.

marec, 2018

KAKO PA NAPREJ?

Čisto na kratko bom odgovoril, po isti poti.
No, ne čisto po isti, saj bi si v prihodnje želel
več sodelovanja z vsemi deležniki, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva naš zavod.
Še posebej tu mislim na obveščanje o prireditvah. Večkrat na leto, pisno ali po telefonu pozovemo vsa društva, organizacije in
posameznike v Dolini, naj nam pravočasno
javijo svoje aktivnosti, svoje prireditve. Žal
se še vedno dogaja, da eni ne vemo za druge
in zgodilo se je že (verjetno se tudi še bo),
da sta bili dve dobri prireditvi organizirani
na isti dan, celo na isto uro. Ali pa da sta se
dve podobni aktivnosti zgodili v razmaku
14 dni, saj tega ne eni ne drugi niso pravočasno objavili. Želel bi si, da tega v prihodnje ne bi bilo več. Upam, da bo ta moj
apel prišel do pravih ušes in da bodo odgovorni v društvih in organizacijah redno,
predvsem pa takoj, ko se bodo odločili ali
dogovorili za neko aktivnost (to je običajno
vsaj en mesec pred datumom prireditve),
sporočili v naš TIC. Na naši spletni strani
www.loskadolina.info je namreč rubrika
Koledar dogodkov, ki je praktično dnevno

Omeniti moram tudi težave s financiranjem projekta, saj smo prva sredstva s strani
MDDSZ prejeli šele v drugi polovici leta. Do
takrat pa smo celotno delovanje financirali z
lastnimi sredstvi, ki smo jih pridobili na trgu
in brez zadolževanja.

FINANČNO POSLOVANJE
ZAVODA

Še beseda ali dve o racionalnosti finančnega
poslovanja Zavoda. Tudi v letu 2017 je Javni zavod Snežnik posloval pozitivno. Kljub
povečanemu številu aktivnosti smo finančni
plan realizirali v višini 91 %. Iz javnih sredstev (Občina, MDDSZ) smo na področju
kulture počrpali nekaj manj kot 71 % odobrenih sredstev, na področju turizma dobrih
82 % in na področju medgeneracijskega sodelovanja dobrih 68 % odobrenih sredstev.

Oblačilna dediščina na razstavi v gradu Snežnik (foto: Mario Žnidaršič)
osvežena in kamor redno vpisujemo
vse aktivnosti, za katere smo obveščeni, za celo leto v naprej. Tako bi
vsi imeli pravočasno informacijo, kaj
in kdaj se bo dogajalo in do prekrivanja prireditev v veliki meri ne bi več
prihajalo.

Literarni večer z Vando Šega v gradu Snežnik (foto: Mario Žnidaršič)

S to skromno željo zaključujem
in vas že sedaj vabim, da se redno
udeležujete prireditev, ki jih organiziramo v Loški dolini, ne samo naš
Zavod, ampak tudi ostala društva in
posamezniki. Skupaj bomo močnejši, uspešnejši in predvsem bolj prepoznavni. ■
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Sanja Ivić

Dogajanje v Točki moči
Loška dolina

Z

akorakali smo v novo leto in
pestro dogajanje v Loški dolini
je v polnem razmahu. Aktivnosti in
dejavnosti poskušamo organizirati
tako, da bi čim bolj zadovoljili potrebe lokalnega okolja. Naš namen
je, da se povežemo in skupaj zagotovimo bolj družabno življenje.

V januarju in februarju je v MGC
Gaber potekal šiviljski tečaj za
začetnike. Pod budnim očesom
nadarjene šivilje Mojce Ivančič so
udeleženke tečaja ustvarile izdelke
za kuhinjo in dom. Predstavnika
inštituta ICANNA sta nam predstavila konopljo ter njeno širšo
uporabo v vsakdanjem življenju.
Za ljubitelje fotografskih objektivov smo organizirali tečaj digitalne
fotografije pod vodstvom g. Ivana
Kebeta.
Tudi v tem letu se nadaljujejo celoletne dejavnosti, kot so likovne
delavnice in tečaji tujih jezikov,
novost pa predstavlja telovadba,
primerna za vse starostne skupine.

Tečaj digitalne fotografije, pod vodstvom fotografa Ivana Kebeta. (arhiv MGC Gaber)

Telovadba poteka dvakrat tedensko, visoko
število udeležencev pa priča o njeni priljubljenosti.
Poleg strokovno usposobljenih prostovoljcev,
veliko prispevajo tudi ostali prostovoljci, ki
delijo z nami svoja znanja v obliki delavnic,
tečajev in drugih aktivnosti. Na tem mestu se
zahvaljujemo vsem sodelujočim in hkrati vabimo vse ostale, ki so pripravljeni na kakršen
koli način prispevati k raznolikemu dogajanju v svojem kraju.

UTRINEK S ŠIVILJSKEGA TEČAJA

Šiviljski tečaj je potekal pod budnim očesom šivilje Mojce Ivančič (arhiv MGC Gaber)

Predavalnica v Medgeneracijskem centru
Gaber se je januarja spremenila v šivalnico,
polno idej in kreativnosti. Pod mentorstvom
šivilje Mojce Ivančič so udeleženke tečaja
iz ure v uro postajale prave šivilje. Ob prijetnem druženju so nastajali predpasniki,
prijemalke, krila, majice, torbice … in ure
so prehitro minevale. Včasih je imela vsaka
gospodinja svoj šivalni stroj, da je pošila in
»pokrpala« vse potrebno za družino, medtem ko je današnja želja po šivanju in ustvarjanju predvsem potreba biti unikaten, drugačen in prepoznaven. ■
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Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik

Delavno tudi
v veselem decembru

V

najbolj norem mesecu v letu, ko se številni predajajo užitkom in
radostim veselega decembra, smo bili v Javnem zavodu Snežnik
še kako delavni.
V začetku decembra smo skupaj z našo knjižnico, enoto Maričke
Žnidaršič Stari trg, sodelovali pri pripravi in izvedbi slovesnosti –
odkritju spominske table Slovenske pisateljske poti ob rojstni hiši
Frana Milčinskega. Slovesnost je potekala ob častitljivem jubileju,
150-letnici pisateljevega rojstva.
To je bila nekakšna uvertura v številna decembrska dogajanja, od
katerih je tudi Javni zavod Snežnik prispeval dva pomembna in odmevna dogodka.
Najprej smo v soboto, 16. decembra, organizirali že tradicionalni Božično-novoletni sejem, ki je tokrat potekal nekoliko drugače. Sejem
smo načrtovali kot zabavno popoldansko druženje na tržnem prostoru, ki bi se končalo s krasitvijo novoletnih smrečic in prižigom
lučk. Žal je bila tokrat narava močnejša, bolj muhasta od nas, zato
smo bili primorani sejem prestaviti v telovadnico osnovne šole. Podajali smo se v neznano in zato so bili tudi naši občutki in pričakovanja mešani. Na koncu pa se je izkazalo, da je bil sejem kljub vsem
nevšečnostim zadetek v polno.
Na sejmu je sodelovalo preko 20 ponudnikov iz naše občine in od
drugod. Dišalo je po domačih dobrotah, palačinkah in kuhanemu
vinu, pestra in bogata ponudba vseh vrst mok, domačih kmetijskih
pridelkov, medu in medenih izdelkov, raznih pijač in marmelad, suhega sadja do izdelkov domače obrti in še marsikaj drugega, nikogar
od obiskovalcev ni pustila ravnodušne. V Javnem zavodu Snežnik
želimo, da bi se na sejmu predstavilo in svoje storitve predstavilo
čim več domačih ponudnikov. Tako nas zelo veseli, da se nam vsako
leto pridruži vedno več domačinov. Seveda pa vsega v naši lepi Dolini nimamo, zato poskušamo manjkajočo ponudbo pripeljati tudi
iz drugih krajev naše regije. Letos smo žal pogrešali ponudbo suhomesnatih izdelkov in sira. Žal je enim udeležbo v zadnjem trenutku
preprečilo zdravje, drugim pa vremenske nevšečnosti.
Tudi obsejemsko dogajanje je bilo zelo pestro. Najprej so obiskovalce ogreli mladi plesalci, sledili so jim domači harmonikaši in mili

leto za otroke«.
rom »Veselo novo
Prireditev pod šoto Mario Žnidaršič)
(foto:

zvoki domačega pevskega zbora. Seveda brez obiska dedka Mraza s
svojim spremstvom tudi tokrat ni šlo. Odziv vas obiskovalcev in ponudnikov na sejmu je bil v veliki večini pozitiven. Številne pohvale in
predlogi, ki smo jih prejeli, nam vlivajo voljo in prepotrebnega elana,
zato vas že sedaj lahko povabim na letošnji Božično-novoletni sejem,
ki bo 22. decembra, ravno tako v popoldanskem času in s še boljšo
ponudbo, kot je bila letošnja.
Sejem pa ni bil naša zadnja prireditev v letu. Konec decembra, ko se
velika večina ljudi pripravlja na prihod novega leta in ko si številni z
različnimi zabavami in sprostitvami nabirajo moči in zagona za novo
leto, smo pripravili tudi že tradicionalne novoletne prireditve pod
šotorom. Tokrat smo za zadnje dni v letu pripravili pester dvodnevni program. Ob dobri glasbi in odličnem vzdušju, ki sta ga v dveh
večerih pripravili skupini Gadi in Pop design, se je zabavalo blizu
1500 obiskovalcev, starih in mladih, od blizu in daleč. Tukaj moram
dodati, da takih prireditev pod šotorom, kot jih organiziramo mi, ni
daleč naokoli, zato ne čudi, da so prišli obiskovalci tudi iz krajev, ki
so 50 in več kilometrov oddaljeni od nas. To pa ni bilo vse.
Drugi dan prireditev, dan pred silvestrovim, smo v popoldanskem
času pripravili še pester in zanimiv program za otroke pod nazivom
»Veselo novo leto za otroke«. Lahko rečem, da tako bogatega in
veselega programa v naši Dolini že dolgo ni bilo, vsaj tako je bilo
mnenje velike večine obiskovalcev. Plesna animacija, ustvarjalne delavnice, lepe in modne frizure, čisto pravo profesionalno modno ličenje in lakiranje nohtov, modna revija, okusne in slastne palačinke,
dedek Mraz s spremstvom in na koncu še čisto pravi »prihod novega
leta« … Razigrani in nasmejani obrazi otrok so povedali več kot vse
izrečene besede pohval in vzpodbud. Zato že sedaj lahko obljubim,
da bo vsaj še naslednji dve leti tako. Ali pa še bolje. ■
ki sta ga v dveh večerih
Ob dobri glasbi in odličnem vzdušju, se je zabavalo blizu
gn,
pripravili skupini Gadi in Pop desi
)
1500 obiskovalcev (foto: Mario Žnidaršič

Obiskovalce na božično-novoletnem sejmu so ogreli
mladi plesalci (foto: Mario Žnidaršič)
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Bernarda Knavs

Dobrodelnost v
prazničnem decembru

D

ecember je čarobni mesec, ko se prižge na tisoče luči, ko potekajo priprave na praznike, ko se zvrstijo številni dogodki, praznovanja in srečanja. To je tudi čas pričakovanj in obdarovanj. Že
majhna pozornost nam polepša dan. Dobrodelnost ni le v darovanju
materialnih stvari, ampak tudi v tem, da daš tudi sebe, svoj čas. Anton Martin Slomšek je dejal, da ni v naši moči prešteti pole v knjigi
življenja, je pa v naši moči, da jih popišemo z dobrimi deli.
Tega se zavedamo tudi članice Društva žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina. Z veseljem sodelujemo na vsaki dobrodelni
prireditvi.
V prazničnem decembru smo kar dvakrat pekle medenjake, tipično božično pecivo. Najprej smo zamesile medeno testo. »Spočito«
testo smo razvaljale in iz njega z modelčki izrezale različne figure.
Ko so bili medenjaki pečeni in ohlajeni, smo jih okrasile s sladkornim prelivom. Na božično-novoletnem sejmu smo jih pekle kar na
prireditvenem prostoru, v šolski telovadnici, in jih še tople ponudile
obiskovalcem. Prostovoljne prispevke smo namenile Šolskemu skladu domače osnovne šole. »Ostrnice« smo tudi letos sodelovale na

Krasitev pečenih in ohlajenih medenjakov
s sladkornim prelivom (arhiv: Društvo Ostrnice)
Dobrodelnem novoletnem teku in hoji. Za to priložnost smo spekle
več kot 1500 medenjakov. Iz učilnice gospodinjstva na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu se je kar dva dni širil omamen vonj
po medu, cimetu in drugih dišavnicah. Vse udeležence in organizatorje dobrodelne prireditve Dobrodelni tek in hoja smo ob prihodu
na cilj obdarovale z vrečko medenjakov.
Zavedajmo se, če naredimo nekaj dobrega za drugega, obogatimo in
osrečimo tudi sebe. ■

Janja Urbiha

Kaj vse se dogaja sodobnim
plesalkam v KID PLESONOGA
Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, ki v svojih vrstah združuje mlade sodobne plesalke iz vse cerkniške okolice, niza uspehe
kot za stavo. Pod budnim očesom mentorice in koreografinje Jelene
Oleami je med najuspešnejšimi dekleta tudi cela vrsta plesalk iz Loške doline.
Najstarejše plesalke, združene v skupino Plesoluna, so se v poletnih
mesecih odpravile na gostovanje v sosednjo Hrvaško. V Veliki Gorici
so nastopile kot edine slovenske predstavnice. Tja so odšle po izboru
JSKD-ja in njihove svetovalke za ples Nine Meško.
Novo plesno sezono so jeseni začele z novim elanom.
Karla Levec Velika noč po drugače

(foto: Matija Lukić)

Hana Obreza Accumulation Reset

(foto: Matija Lukić)

Lansko leto sta bila pod okriljem JSKD RS organizirana dva vse
vsedržavna plesna festivala - mini festival otroških plesnih skupin Pika
Miga v Velenju ter festival plesne ustvarjalnosti Živa v Ljubljani. Preko izbora na lokalni in državni ravni (območno srečanje aprila lani
v KD Cerknica, regijsko srečanje maja v Ljubljani in Litiji) se je v
program obeh festivalov uvrstilo pet otroških in mladinskih plesnih
miniatur iz naših krajev. Vse uvrščene točke dobijo zlata priznanja.
Na oktobrskem festivalu otroških plesnih skupin Pika miga, kjer se
predstavijo najboljše otroške koreografije pretekle sezone iz vse Slovenije, je sodelovala tudi Plesonoga. Pripravila je tri plesne miniature: skupina Plesolaske so nastopile s točko Ime mi je Roža, skupina
Plesomigotalke s točko Ustv-aaa- raj-alke in Katja Zabukovec z avtorskim solo plesom Snežinka.
V novembru se je KID Plesonoga udeležila tudi tridnevnega festivala
plesne ustvarjalnosti mladih Živa 2017 v Španskih borcih. S točko
Prah so zelo uspešno naše barve zastopale plesalke plesne skupine
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Nina Jerič, sekretarka RK

Naši krvodajalci
S ponosom lahko govorimo o naših uspešnih krvodajalskih akcijah,
saj imamo v naših koncih zveste in ozaveščene krvodajalke in krvodajalce. Če so potrebe po krvi v zdravstvu, se lahko zagotovo zanesemo na njihov prostovoljni prihod za darovanje krvi. Lahko rečemo,
da v večji meri nikakor ni motivacija odsotnost z delovnega mesta,
temveč predvsem zavest, da nekdo potrebuje tvojo pomoč. Zasledujemo tudi, da postaja darovanje krvi v družini tradicija, ki se jo prenaša
na mlajše rodove. Večkrat se tudi zgodi, da so mladi ob polnoletnosti
Udeležba krvodajalcev na akcijah
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Dominika
U
Tinkara Plo rbiha in
s - Padle
(foto:
Matija Luki
ć)

povabljeni z naše strani
na krvodajalsko akcijo,
da postanejo odgovorni državljani ter tako
s seboj pripeljejo tudi
svoje starše, ki kri darujejo prvič. Prebivalci
Cerknice, Loške doline
in Blok so prepoznavni
po rekordnih odzivih
in zapolnijo manjkajoče zaloge krvi. S tem pa
se vidi tudi naše resno
in odgovorno delo za
skrb za krvodajalce in
preskrbo s krvjo v Sloveniji, kar organizacijo
Rdečega križa Slovenije Območno združenje
Cerknica-Loška dolina-Bloke uvršča v sam
vrh že dolga leta. ■

Krvodajalec Srečo Vidmar (arhiv: RK)

niatur pod nazivom „Velika noč po drugače“ je Karli Levec pomagala do srebrnega priznanje. V duetu sta si Dominika Urbiha in Tin
Tinkara Plos tudi priplesali zlato. Njun ples »Padle“ je nastal po motivih
pesmi Karla Destovnika Kajuha, ki se je soočal s temo žalovanja za
izgubljenimi svojci.
Obe plesni predstavi, nagrajeni z zlatim priznanjem, Tinkarin solo
in duet Dominike in Tinkare, zdaj čaka mednarodno tekmovanje v
Celju - 31. marca, na velikonočno soboto držimo pesti!

Čestitamo vsem našim domačim plesalkam
za dosežke v plesni ustvarjalnosti!
Tinkara Plos Vpisani v telo

(foto: Matija Lukić)

Plesoluna. Ni dvoma, saj Živin festival predstavi samo najbolj kakovostne mladinske in ljubiteljske plesne predstave pretekle sezone iz
cele Slovenije.
Z novimi tičkami sezone pa so plesalke nastopile na plesnem tekmovanju mladih ustvarjalcev, poimenovanem Opus 1, ki je tudi v organizaciji nacionalnega JSKD. Tekmovanje se je z naslovom „Včerajšnji
dnevi plešejo z menoj“ poklonilo Unescovemu letu kulturne dediščine. Na to temo so mladi plesalci pod Jeleninim mentorstvom ustvarili 14 plesnih avtorskih solo plesov in duetov in se z njimi predstavili v januarju 2018 na predtekmovanju v Plesnem forumu Celje. Od
tega se je na državno tekmovanje, ki je potekalo sredi marca 2018
v Španskih borcih v Ljubljani, uvrstilo 5 točk iz KID Plesonoga. V
plesni miniaturi si je Hana Obreza, pod naslovom „Accumulation
Reset“ priplesala bronasto priznanje. Tinkara Plos je zaplesala solo
pod naslovom „Vpisani v telo“ in osvojila zlato priznanje. Plesna mi-
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Matej Kržič

Doživljajske točke Notranjske
V okviru operacije (projekta) Doživljajske
točke Notranjske – Doživljaj. No, ki traja
od 15. 11. 2017 do 30. 9. 2018, bomo na območju LAS NOTRANJSKA oblikovali štiri
nove doživljajske točke, ki bodo pripomogle k razvoju podeželja, kar je tudi namen
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, ki projekt sofinancira. Operacija
se izvaja v vseh treh občinah območja Las
Notranjska. Zasnovali in uredili bomo pilotno storitev, štiri doživljajske točke, in sicer
na Blokah, Bloški Polici, v Loški dolini in na
Cerkniškem jezeru. Partnerji bomo pripravili izvirne predstavitvene vsebine, ki bodo
predstavljene na posamezni točki in se nanašajo na šege, navade, tehnična znanja, znanja
o rastlinskem in živalskem svetu, znanj in
vedenje o prostoru Las Notranjska. Poleg
omenjenih vsebin bomo natisnili publikacijo Doživljajske točke Notranjske, uredili
promocijsko mapo in interaktivne panoje.
Skupni interes partnerjev je razviti nov doživljajski produkt in vzpostaviti dolgoročno
odprto partnerstvo. Organizirati zanimive
brezplačne delavnice in predstavitve o možnostih zelenih delovnih mestih v splošno
korist (ekološko kmetijstvo, trajnostni turizem). S tem bomo pripomogli k izboljšanju
kakovosti življenja na tem območju.
Partnerji imamo izkušnje s področja naravovarstva, ohranjanja kulturne dediščine,
izvajanja predstavitev in programov za obiskovalce, oblikovanjem in trženjem storitev ter z izvajanjem nalog v splošno korist.
Zavod Jezerski hram deluje na območju
presihajočega jezera, ki je prepoznano kot
območje kompleksnega varstva kulturne
krajine, zavarovano je kot park in širši del
sodi v območje Natura 2000. V okviru operacije vzpostavlja novo doživljajsko storitev
»Drsanje po starem«. Društvo Modro nebo,

podružnica Zeleno polje
na območju Nature 2000
(Notranjski trikotnik) in v
okviru operacije vzpostavlja
storitvi »Visokodebelni sadovnjak, pašnik in ptice na
Notranjskem« ter »Živali v
jamah v Loški dolini«. Turi-stično gostinski center Jezerski
hram d. o. o. deluje na vstopu
v zavarovano območje Cerkniškega jezera in pripravlja
tržno strategijo in marketing.
Turistično društvo Bloke deluje na področju reke Bloščice, ki
je vključena v območje Natura
biodiverzite2000 zaradi bogate biodiverzite
te. V okviru operacije vzpostavlja novo doživljajsko storitev »Biodiverziteta Bloščice«.
Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno

polje, bo v okviru operacije na lokaciji sedeža
podružnice na Bloški Polici vzpostavilo doživljajsko točko, katere namen bo ohranjanje

Lokacija doživljajske točke na Bloški Polici (foto: Matej Kržič)
naravne in žive kulturne dediščine lokalnega
okolja in njena predstavitev ciljnim skupinam in javnosti. Teme operacije v letu 2018
so visokodebelni sadovnjak, pašnik, ptice na
Notranjskem ter živali v jamah v Loški dolini. V Loški dolini bomo raziskali in predstavili pomembne lokacije, kjer živijo jamske
živali. Občanom in bodočim turistom bomo
predstavili njihovo življenjsko okolje, kako
živijo in njihov pomen za ohranjanje kakovostnega bivalnega okolja tudi za ljudi.

Doživljajmo Notranjsko (foto: Matej Kržič)

»Občutek povezovanja s predniki
izraža spoštovanje do njih, nam pa
daje možnost za bolj kakovostno
in pristno prihodnost.«
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Jasna Lekan

Gregor Pokleka – DESUS

Več za ljudi ... več za vse generacije

Gregor Pokleka, Tim Svenšek Žnidaršič in Anton Žnidaršič (foto: Mario Žnidaršič)

V

stranki DeSUS pomagamo in prisluhnemo ljudem v našem okolju.
V soboto, 10. februarja 2018, je predsednik
OO DeSUS Cerknica Gregor Pokleka na
občnem zboru DU Loška dolina podaril dve
finančni donaciji.
Ena donacija je za pomoč delovanju Društva
upokojencev Loška dolina, druga pa članu
Društva upokojncev Antonu Žnidaršiču za
njegovega vnuka Tima Svenšek Žnidaršiča,
uspešnega mladega paraplavalca – dvakratnega državnega prvaka.
Gregor Pokleka je na srečanju povedal, da je

pomoč starejših, babic in dedkov, neprecenljiva za mlajše generacije in njihove družine.
Kako pomembno je sožitje med generacijami in pomoč drug drugemu se kaže iz dneva
v dan. Poudaril je, da je naša dolžnost poskrbeti za starejše svojce. Sožitje med generacijami je vidno tudi v družini Žnidaršič.
Dedi Anton bo sedaj lažje prevažal svojega
vnuka Tima Svenšek Žnidaršiča na vsakodnevne treninge v Ljubljano.
Stranka DeSUS bo tudi v bodoče tesno sodelovala in finančno podpirala zgodbe ljudi iz
lokalnega okolja. ■

PISANI
PIŠKOTKI
TESTO:

250 g zmehčanega masla
160 g sladkorja v prahu
1 vanilij sladkor
1 celo jajce
400 g moke
80 g čokoladnih bombončkov

Maslo penasto stepite s
sladkorjem v prahu. Dodajte jajce,
vanilijo in moko. Zgnetite mehko
in voljno testo. Z žličko oblikujte
majhne piškotke. Položite jih
v pekač obložen s papirjem za
peko. V vsak piškot vtisnite nekaj
bombonov. Pecite v pečici, segreti
na 180 stopinjah, 12 minut.
Gregor Pokleka predsednik OO DeSUS Cerknica izročil donacijo Branku Trohi,
predsedniku DU Loška dolina (foto: Mario Žnidaršič)
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dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije
Podpredsednik mednarodne čebelarske organizacije APIMONDIA

Združeni narodi so na pobudo Slovenije 20. maj
razglasili za svetovni dan čebel!
20. decembra 2017 je Generalna
skupščina Združenih narodov v New
Yorku 20. maj razglasila za svetovni
dan čebel. S tem se je končal postopek
razglasitve, ki se je pričel v letu 2014,
ko je predsednik Čebelarske zveze
Slovenije g. Boštjan Noč podal idejo
za razglasitev. V postopku razglasitve
so sodelovale številne institucije,
vseskozi pa se je potrjeval rek: Svetovni
dan čebel združuje Slovence in
povezuje svet, ki ga je izrekla državna
sekretarka MKGP mag. Tanja Strniša,
na predstavitvi ideje leta 2015 v
Bruslju.

Vloga čebel

Čebele in ostali opraševalci so za življenje
ljudi izrednega pomena. Od opraševanja je
odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu
in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci med drugim omogočajo kmetijsko
proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s
hrano, čebele pa poleg tega s svojimi visoko
hranljivimi izdelki pomembno prispevajo še
k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.

Širši pomen opraševanja

Čebele imajo preko opraševanja pozitivne
učinke na celoten ekosistem in z njim povezanim ohranjanjem biotske raznovrstnosti
v naravi. Biotska raznovrstnost je ključnega
pomena za razvoj in ohranjanje naravnega
okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano,
kisik, čisti vodo in zrak, stabilizira vreme in
podnebje ter pomaga pri sposobnosti prilagajanja na spremembe. Čebele so poleg tega
tudi dober bioindikator razmer v okolju.
Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega stanja lahko ocenjujemo, kdaj se
v določenem okolju nekaj dogaja in kdaj je
potrebno ukrepati. Če na opozorila ne reagiramo pravočasno, so lahko kasnejše posledice še večje.

življenjski prostor se spreminja in krči, s tem
pa so razmere za njihovo življenje in razvoj
vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse
večjih površin monokultur in spremenjene
ter intenzivnejše tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani
pestrosti kot nekoč.
Teh in ostalih dejstev se ljudje premalo zavedamo in to je eden izmed glavnih razlogov,
da potrebujemo svetovni dan čebel.

Zakaj 20. maj?

20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je
rodil Anton Janša (1734–1773), ki je poznan
kot začetnik modernega čebelarstva in eden
takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je
prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu,
saj ga je že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi
čebelarski šoli na Dunaju. Njegovo delo in
življenje je opisano v mnogih čebelarskih
knjigah, med drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana
v letu 1999.

Od ideje do razglasitve

Od ideje do razglasitve so pretekla več kot
3 leta. Vsi, ki smo sodelovali v postopku za
razglasitev, se na začetku nismo zavedali, da
bo celotna procedura tako zahtevna in dolgotrajna. Tako so bili od ideje do razglasitve
opravljeni številni koraki, dogodki, sestanki,
obiski … ki so skupaj pripomogli h končnemu cilju. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) je imelo v celotni
proceduri številne aktivnosti, za namen pro-

mocije pobude pa so izdelali tudi paviljon
Čebelji svet, ki je na raznih dogodkih, predvsem v tujini navduševal številne obiskovalce. Glavni koraki oziroma mejniki v postopku od začetka do končne razglasitve so bili:
14. 9. 2014 – Predsednik ČZS je podal pobudo za razglasitev svetovnega dne čebel.
26. 9. 2014 – Podporo ideji je izrazil minister MKGP mag. Dejan Židan.
6. 10. 2014 – Idejo podpre predsednik RS
Borut Pahor.
25. 2. 2015 – Idejo podpre Državni svet RS.
3.12. 2015–8. 4. 2016 predsednik ČZS s sodelavci obišče vsa čebelarska društva po Sloveniji.
2. 4. 2015 – Vlada RS na pobudo MKGP
sprejme pobudo in imenuje medresorsko
delovno skupino za izpeljavo celotnega postopka.
16. 4. 2015 – Predstavitev pobude ministrom
Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo.
10. 6. 2015 – Predstavitev pobude generalnemu direktorji Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) g.
Joséju Grazianu da Silva in predsedujočim
državam regionalnih skupin FAO.
15. 9. 2015 – Na 44. mednarodnem čebelarskem kongresu, Daejeon, Južna Koreja pobudo podpre največja čebelarska organizacija APIMONDIA.
30. 9. 2016 – Predstavitev pobude na Odboru za kmetijstvo Organizacije združenih
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO),
Rim (1. korak formalnega postopka v okviru
FAO).
9. 12. 2016 – Predstavitev pobude na Svetu
Organizacije združenih narodov za prehra-

Ogroženost čebel

V zadnjem obdobju so predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele in
ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom pobude v sredini ter logotipoma mednarodne
čebelarske organizacije APIMONDIA in lokalne čebelarske zveze, v tem primeru ČZS
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no in kmetijstvo (FAO), Rim, Italija (2. korak formalnega postopka v okviru FAO).
7. 7. 2017 – Podpora FAO organizacije na
ministrski konferenci
20. 12. 2017 Združeni narodi v New Yorku
20. maj razglasijo za svetovni dan čebel.
Dodatne informacije o SDČ, izvedenih dogodkih, pomembnih mejnikih ter razni elektronski materiali so dosegljivi na spletni
strani: www.worldbeeday.org/si

Praznovanje
1. svetovnega dneva čebel

ČZS se na prvo praznovanje SDČ pripravlja
zelo zavzeto. Glavni dogodki bodo potekali
ob sodelovanju z MKGP, Občino Žirovnico
in Občino Ivančna Gorica. Glavni dogodki
bodo:

Delegacija MGKP v New York-u le nekaj minut po razglasitvi (arhiv: ČZS)

Datum

Prireditev

Kraj

18. 5. 2018

Svetovna čebelarska konferenca z
naslovom: Globalni izzivi v čebelarstvu.

Žirovnica

18. 5. 2018

Otvoritev spominskega obeležja kranjski
čebeli v Višnji Gori

Ivančna Gorica

19. 5. 2018

Ministrska konferenca o čebelah in
opraševalcih

Brdo pri Kranju

20. 5. 2018

1. praznovanje svetovnega dne čebel

Žirovnica

Poleg zgoraj naštetih dogodkov se bodo po
Sloveniji v okviru praznovanja svetovnega
dne čebel skozi celoten mesec maj vrstili
številni dogodki. Seznam vseh dogodkov
bo dosegljiv na spletni strani ČZS (www.
czs.si). Glavni namen dogodkov bo ozaveščanje ljudi o pomenu čebel in ostalih
opraševalcev za naš obstoj. Moramo se zavedati, da z razglasitvijo SDČ za čebele in
ostale opraševalce še nismo naredili veliko
in da nas glavno delo za ohranitev čebel in
ostalih opraševalcev čaka, da ga opravimo
sedaj. SDČ je v tej smeri odlična priložnost,
ki jo moramo izkoristiti. Tu se čebelarji in
naravovarstveniki obračamo na vse ljudi,
da nam po svojih zmožnostih pomagajo izboljšati pogoje za preživetje čebel in s tem
tudi za preživetje ljudi. Tu niso potrebni
veliki koraki, ampak šteje prav vsak, ki zagotavlja čebelam lažji obstoj.
Kaj lahko naredimo za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na spletni strani
ČZS)
• V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) uporabljamo
medovite cvetlice.
• Ohranjanje starih travnikov z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.

• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjem čebelarju.
• Moralna podpora čebelarjem.
• Odstop primerne kmetijske lokacije za
začasno ali trajno namestitev čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih
pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih
in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Zgoraj naštete možnosti niso primerne za
vsakogar, kljub temu pa verjamem, da lahko med njimi vsakdo najde kakšno idejo,
kaj lahko v prihodnje stori, da bodo čebele
lažje preživele. Če bomo ideje našli in jih
potem tudi uresničili bo svetovni dan čebel
dosegel svoj namen.

Paviljon Čebelji svet na svetovni čebelarski konferenci APIMONDIA 2017
v Istanbulu v Turčiji (arhiv: ČZS)
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Matija Stergar, LIFE DINALP BEAR

Medovarni kompostniki in smetnjaki za lažje
življenje z medvedi
V Sloveniji smo naravo uspeli ohraniti do
te mere, da pri nas svoj življenjski prostor
najdejo celo predstavniki največje evropske
zveri – medvedi, na kar smo lahko ponosni. Vendar pa ima življenje z medvedi tudi
svojo ceno. Medvedi neredko povzročajo
škodo na premoženju, občasno pa zaidejo
celo v naselja. Eno izmed območij, kjer so
srečanja z medvedi razmeroma pogosta, je
tudi Loška dolina.
V Sloveniji, še posebej na Zavodu za gozdove Slovenije in Ministrstvu za okolje in
prostor, imamo dolgoletne izkušnje s preprečevanjem oz. blaženjem posledic konfliktov med ljudmi in medvedi. Z namenom
uravnavanja številčnosti populacije medvedov ministrstvo vsako leto predpiše kvoto za
redni odvzem medvedov iz narave. Na Zavodu za gozdove deluje intervencijska skupina, katere člani ukrepajo v primerih, ko se
ljudje počutijo ogrožene zaradi medvedov. K
blaženju konfliktov država pripomore tudi
z izplačevanjem odškodnin za škodo, ki jo
povzročijo medvedi.
Ne glede na vse našteto pa pri nas do nedavnega nismo izkoristili vseh poznanih oblik
reševanja težav z medvedi, predvsem tistih,
ki so usmerjene v odpravljanje vzrokov konfliktov. Zahajanje medvedov v bližino ljudi
je močno povezano z lahko dostopno človekovo hrano, ki jo medved zavoha tudi do 10
km daleč; to so največkrat organski odpadki
gospodinjstev, kompost, smeti oz. ostanki
hrane v smetnjakih, klavniški odpadki ipd. S
pogostim obiskovanjem teh virov hrane lahko medvedi postopoma izgubijo strah pred
človekom, navado pa medvedke tudi prenašajo na svoje mladiče. Vzrok konfliktov
med ljudmi in medvedi torej ni le precejšnja
gostota medvedov pri nas, temveč tudi naše
ravnanje s hrano. Izkušnje iz drugih delov
sveta so pokazale, da je v primerih, ko medvedom onemogočimo dostop do ostankov
človekove hrane, konfliktov manj.
O tem smo intenzivno razmišljali pri prijavi mednarodnega projekta LIFE DINALP
BEAR, v katerem si prizadevamo za lažje sobivanje ljudi z medvedi. Pomemben
ukrep za zmanjšanje pogostosti zahajanja
medvedov v naselja, ki smo ga pri nas pričeli uvajati v okviru projekta, je uporaba t.
i. »medovarnih« kompostnikov in smetnjakov, v katerih so ostanki hrane oz. smeti
nedostopne medvedom.

Medovarni kompostniki niso le učinkoviti, temveč tudi estetski, zato jih občani radi
namestijo na svojih vrtovih.
Medovarni kompostniki, ki smo jih oblikovali v projektu, so izdelani iz masivnega hrastovega lesa. Na vrhu imajo lesen pokrov z
zapahom, ki medvedom in ostalim živalim
preprečuje dostop do vsebine kompostnika.
O učinkovitosti in vzdržljivost kompostnikov smo se prepričali na krmišču za medvede, kjer se medvedi tudi po večdnevnem
poskušanju niso mogli dokopati do hrane v
kompostniku in so naposled obupali nad poskušanjem. Obenem se je pokazalo, da mora
biti kompostnik čvrsto sidran v tla, saj ga v
nasprotnem primeru medved lahko prevrne.
Pri smetnjakih smo poiskali rešitve tako za
individualne (120- oz. 240-litrske), kot tudi
za skupinske (700- do 1100-litske) smetnjake. V primeru individualnih smetnjakov
smo klasične plastične smetnjake na vrhu
ojačali s kovinskim ogrodjem, v pokrov pa
smo vgradili mehanizem, ki omogoča, da se
spuščen pokrov samodejno zapahne. Velike
(skupinske) smetnjake pa učinkovito ščitimo
tako, da jih hranimo v ohišjih iz masivnega
hrastovega lesa s kovinsko konstrukcijo.

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR smo
do sedaj izdelali in na več območjih po Sloveniji razdelili 100 medovarnih kompostnikov in nekaj več kot 100 medovarnih smetnjakov. Območja smo izbrali v sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi in lokalno pristojnimi komunalnimi podjetji. Zelo uspešno
sodelovanje smo vzpostavili tudi z Občino
Loška Dolina in Komunalo Cerknica. Glede na omejena sredstva smo za namestitev
medovarnih smetnjakov izbrali Ograde v
Starem trgu pri Ložu, kjer smo z medovarnimi smetnjaki opremili 28 hiš. Petnajstim
zainteresiranim občanom iz več vasi v občini
smo razdelili tudi medovarne kompostnike.
Z medovarnimi kompostniki in smetnjaki,
ki smo jih razdelili v okviru projekta, smo
pred medvedi zaščitili le zelo majhen delež
gospodinjstev, ki jih lahko obišče medved.
Vendar pa je za zmanjševanje težav z medvedi v Sloveniji pomembno, da smo končno
začeli uporabljati tudi ukrepe, ki so usmerjeni v odstranjevanje oz. varovanje hrane
človekovega izvora v bližini naših bivališč.
Poleg uporabe medovarnih kompostnikov
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in smetnjakov je za preprečevanje zahajanja medvedov v naselja potrebno dosledno
odstraniti oz. zaščititi tudi čim več drugih
medvedu privlačnih virov hrane. Klavniški
odpadki zaradi privabljanja medvedov nikakor ne sodijo v bližino naselij. Čebelnjakov,
sadnega drevja, vrtov ipd. seveda ne moremo odstraniti, jih je pa v nekaterih primerih
možno zaščititi pred medvedi (najučinkoviteje z električno mrežo).

DOBRO JE VEDETI

Na Zavodu za gozdove Slovenije bomo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter drugimi pristojnimi institucijami še
naprej vlagali veliko naporov v upravljanje
naše medvedje populacije, vključno z načrtovanjem primerno visokega odvzema medvedov iz narave, delovanjem intervencijske
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skupine in popisovanjem ter izplačevanjem
odškodnin za škodo po medvedu. Ne glede na to pa se moramo zavedati, da lahko
k zmanjšanju konfliktov z medvedi z doslednim izvajanjem zgoraj navedenih ukrepov
ob pomoči države in lokalnih skupnosti pripomorejo tudi prebivalci sami.

Skupinske smetnjake pred medvedi varujejo ohišja iz kovine
in masivnega hrastovega lesa.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Individualne plastične smetnjake
smo s kovinsko ojačitvijo in vgradnjo
zaklepnega mehanizma predelali
v medovarne.

V mednarodnem projektu LIFE DINALP BEAR si preko različnih aktivnosti prizadevamo za lažje
sobivanje ljudi z medvedi. Projekt poteka v obdobju 2014-2019. V največji meri ga financira Evropska komisija, pomemben delež pa prispeva tudi naše Ministrstvo za okolje in prostor. V projektu
sodeluje devet institucij iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije; vodilni partner je Zavod za gozdove
Slovenije. Več informacij o projektu najdete na spletni strani: www.dinalpbear.eu.
Za dodatne informacije o medovarnih kompostnikih in smetnjakih nas lahko kontaktirate na e-naslov dinalpbear@gmail.com ali na telefon 01 470 0067 (Matija Stergar, Zavod za gozdove Slovenije).

Zagotavljamo konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.
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Franc Nelec

LAZI IN OGRADE

Ž

e takrat, ko smo laze še kosili, me je
zanimalo, kdaj so naši predniki delali
obsežne krčevine sredi strnjenih graščinskih gozdov daleč od doma. Takrat ni bilo
časa, da bi to raziskoval. Sedaj, ko sem v
pokoju in je časa dovolj, so prišli pa lazi
na vrsto. Pri branju virov sem odkril nekaj
stvari in upam, da bodo zanimive tudi za
bralce Obrha.

Krčevine (lazi in ograde) so nastajale v
času fevdalizma. Zemlja, na kateri je živel
in gospodaril kmet, je bila graščakova last.
Kmet je bil le najemnik. Najemnino je poravnal z delom – tlako, s pridelki, prirejo ali
z denarjem. Kmetje so dokaj samostojno
gospodarili na razdeljenih obdelovalnih
zemljiščih, na nerazdeljenih vaških pašnikih pa so gospodarile posamezne vasi. Za
lastnika fevdalca – zemljiškega gospoda so
bile predvsem pomembne obdelovalne površine, za gozdove in manj donosen svet pa
se ni toliko brigal.
Zemlja je tisti čas zagotavljala preživetje,
zato so bili kmetje popolnoma odvisni od
gospodove volje. V prvih stoletjih so bile
obremenitve za kmeta znosne, kasneje pa
vse hujše, kar je vodilo do kmečkih uporov.
Z uvajanjem denarnega gospodarstva se je
potreba po razkošju fevdalcev povečala. Da
bi povečali prihodke, so dovoljevali drobitev kmetij. Z delitvijo kmetij se je število
tlačanov povečalo predvsem pa tlačanskih
dni.
Tako se je v loško-snežniškem gospostvu
med 1550 in 1650 število kmetij podvojilo
od 56 na 102; ob tem je nastalo še 35 kajž ali
domcev z manjšimi tlačanskimi dolžnostmi. Število opravljenih tlačanskih dni pa
se je skoraj podeseterilo iz 1086 na 10.389
dni. 1
Do 18. stoletja je imel gospod nad svojimi
podložniki poleg ekonomske tudi posvetno
in sodno oblast. Napredni duh razsvetljenstva, ki je v avstrijske dežele prišel nekoliko pozno, je podložnikom prinesel osebno
svobodo. Dovoljene so bile proste poroke in
izbire poklica, lahko so prosto odšli s kmetije. Podložnik je postal osebno neodvisen
od fevdalca. Z zemljiško odvezo leta 18482
je postal tudi ekonomsko neodvisen. Spremenjena družbena in ekonomska razmerja, opuščanje pašne živinoreje in uvajanje
hlevske reje živine, uvajanje novih poljščin
(krompir, koruza, ajda) in uvajanje krmnih
rastlin; lucerne in detelje, ki so nadomestile
praho, so vplivale na rast prebivalstva s tem
pa tudi na potrebe po več hrane. Primerne
lege na senožetih in travnikih so usposobili

za njive. Hlevska reja je še povečala potrebo
po senu, rešitev je bila v spremembah gozdih površin v travniška.
Zaradi nastalih razmer in lastnih koristi je
snežniško gospostvo dovolilo svojim podložnikom, da so v njegovih gozdovih napravili laze in ograde in jih je proti plačilu dalo
v dedni zakup3. Novo pridobljena zemljišča
(lazi in ograde) so imela poseben status,
smatrala so se kot dodatek (Überlandgrunde) in so bila neodvisna od kmetije.
Po zemljiški odvezi se prava lastnina nad
lazi in ogradami ni urejala. Posestne razmere z nekdanjimi podložniki so začeli urejati
šele novi lastniki Schönburgi-Waldenburgi
v osemdesetih letih 19. stoletja. Ker prava
lastnina ni bila urejena, so začeli zakupe
odpovedovati. Zakupniki so temu nasprotovali, saj so laze in ograde imeli za svojo
last.
Pojavila sta se dva sklopa pridobivanja prave
lastnine. Prvi sklop so bili stari lazi in ograde, ki so, kot so rekli, že od nekdaj (unvordenkichen Zeiten) nastali pred letom 1825.
Ti so bili ob franciscejskem geodetskem
snemanju terena in postavljanju katastrskih
parcel že izločeni iz gospostvenih gozdov.
Parcele so bile oštevilčene in katastrsko in
davčno pripisane tedanjim posestnikom.
Schönburgi so tem posestnikom priznali
zakupno razmerje nad lazi in ogradami in
so jih lahko odkupili po kriterijih zemljiške odveze, ki je znašala tretjino prave cene.
Odškodnina se je obrestovala 5% in jo je
bilo treba skupaj z obrestmi poravnati v desetih letih začenši z letom 1882. Gospostvo
si je pridržalo pravico zgraditi dovozno pot
(če je bila potrebna) do svojega gozda čez
laz, in lastniku plačati odškodnino v znesku
50 goldinarjev za oral. Verjetno je bila po
taki ceni obračunana tudi odškodnina dosedanjim zakupnikom za odkup lastništva.
Za nove laze in ograde, nastale po letu 1825,
pa je začelo gospostvo odpovedovati zakup.
S tem se ti najemniki niso strinjali, saj so jih
hoteli dobiti v trajno last na način zemljiške
odveze ali s priposestvovanjem. Vendar gospostvo ni popuščalo, najemniki pa so tudi
vztrajali pri svojem. Začelo se je pravdanje.
Deloma iz nevednosti, večinoma pa zaradi določenih koristi so trdili, da so njihovi
lazi tudi nastali pred letom 1825. Stari lazi
so padli pod zemljiško odvezo, ki je bila
za podložnike ugodnejša, kakor pa navadna zakupna razmerja za nove laze, ki so
jih sklepali po letu 1825 in še po letu 1848.
Vendar za te trditve niso imeli nikakršnih
trdnih dokazov, temveč le svoja mnenja

in mnenja prič. Gospostvo je imelo pisne
dokaze, ker je vodilo poseben zapisnik lazov in ograd (Gereutprotokoll), kjer je bilo
zapisano ime laza, posestnika, kdaj je začel
plačevati zakupnino, kdaj se je zaradi širitve velikosti laza ali ograde spremenila in
zakupnina povečevala idr. Z zapisnikom je
gospostvo pred okrajnim sodiščem v Ložu
zlahka zavrnilo vse trditve posestnikov
novih lazov. V hudo zagato je prišlo nekaj
posestnikov tudi zato, ker so imeli hkrati
stare in nove laze in ograde in niso mogli
razložiti, zakaj sporni lazi, če so jih imeli že
pred letom 1825, niso bili ob izdelavi katastra izvzeti iz gospostvenih gozdnih parcel,
za ostale stare laze pa so to storili. Tudi s
priposestvovanjem v dobri veri niso uspeli,
saj je imelo gospostvo dokaze o plačilu zakupnine, čeprav so jo sami zanikali.
Nekaj zakupnikov se z odpovedjo zakupov
ni strinjalo in so jih šteli za svojo last, zato
so se pritožili na Okrajno glavarstvo v Logatcu. Iz Kozarišč jih je bilo 6, Nadleska
5, Šmarate 3, Babnega Polja 2, iz Iga vasi,
Vrha, Pudoba in Podcerkve pa po eden.
Matija Gerl iz Kozarišč št. 34 je iz te skupine izstopil, ker je z gospostvom sklenil
zakupno pogodbo za laz pod Bolčinovim
lazom za pet let od 22. avgusta 1889 do 22.
avgusta 1891 za dogovorjeno zakupnino 5
goldinarjev.
Izid pravdanja za te koristnike novih lazov
ni bil ugoden. Sprijazniti so se morali s tem,
da je gospostvo polnopravni lastnik lazov
in da jih lahko dobijo v nadaljnje koriščenje
le z zakupi po volji gospostva.
Vsekakor so po izidu omenjene razsodbe
vsaj nekateri posestniki še nekaj časa gospodarili na obravnavanih lazih. Kako dolgo in na kakšen način pa ni raziskano.
Koliko je bilo lazov, pove naslednji podatek:
Ob izdelavi franciscejskega katastra leta
1825 je imelo gospostvo 107 podložniških
kmetij, ki so imele v posesti 362 lazov ali
tri laze na kmetijo. Nekaj lazov je gospostvo
dajalo v najem podložnikom drugih gospostev.
Poglavitni vzrok, da je do lastninjenja prišlo pozno, kar 30 let po zemljiški odvezi,
je bilo slabo upravljanje in vodenje grofov
Lichtenbergov, ki so imeli gospostvo v lasti
od 1707 do 1847. Gospostvo je bilo močno zadolženo, zadevo pa so poslabšala še
nesoglasja zadnjih petih solastnikov, kar je
privedlo do prodaje gospostva.
Iz navedenega je razvidno, koliko so te krčevine še pred dobrimi sto leti pomenile ljudem za preživetje. Še v nemških dopisih, ki
jih je gospostvo pisalo oblastnim organom
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(celo na Dunaj) ali prejšnjim podložnikom,
so bila vedno navedena slovenska izraza lazi
in ograde.
Z razvojem industrije in dotokom denarja v
dolino, košnja lazov, ograd in obdelava njiv
ni bila več eksistenčna nuja. Preživetje v dolini je postajalo vedno bolj odvisno od delov-
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nih mest, ohranjanje teh pa je predvsem skrb
menedžmenta.
Opuščanje košnje lazov se je pričelo v začetku šestdesetih let. Sam sem nazadnje kosil v
lazu 1966. leta. Ko so bili lazi sredi gozdov in
travniki skrbno pokošeni, njive obdelane, takrat je bila celotna občina kot negovan park.

Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schonburg Waldenburg je napisal spomine o
svojem življenju. Rokopis je njegova potomka Nobil Donna Grazia Vailati pridobila po
združitvi obeh Nemčij, ko je v Hermsdorfu prvič obiskala grobove svojih prednikov. Spomine
je v knjigi z naslovom Gehörtes und Gesehenes v samozaložbi izdala leta 1993 v Firencah.
Knjigo je v slovenski jezik prevedel Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

Herman SCHONBURG - WALDENBURG

Moje življenje
OTROŠTVO

Spomladi 1865 smo imeli slovesen prihod v
Hermsdorf. Z razmeroma majhno višino in
veliko širino, s stranskima stolpoma in glavnim stolpom, ki je kot glava in hrbtenica v
sredini, se mi je grad vedno zdel kot nekdo,
ki gostom na široko odpre roke, da bi jih ljubeznivo pritisnil na srce. Tudi gostoljubje je
že od nekdaj sodilo k tradiciji te hiše.
Ko sem izpolnil prva leta življenja, je moja
pestunja opravila prvi v njenih očeh zanesljiv
preizkus mojih bodočih nagnjenj in sposobnosti, medtem ko je na dosegu roke postavila predme tri predmete, krožnik, knjigo in
jabolko. Prijel sem za knjigo in celo življenje
sem razodeval posebno ljubezen do jabolk.
Spal sem nedaleč od sobe mojih staršev pri
pestunji, veliki debeli Vestfalki. Neke noči
je zbudil pozornost staršev zamolkel glas,
ki se je ponavljal v kratkih premorih. Ko so
šli pogledat, so videli, da je pestunja morala
na moj ukaz »Mevža hopla!« z obema nogama skočiti iz postelje na mrzla tla, da bi se
potem zopet vrnila v toplo ležišče. Bila je že
popolnoma izčrpana, ko se je zaradi energičnega posega mojega očeta s strahom končal
prvi veliko obetajoči stavek za novo naklado
Ivana Groznega in je morda uničil klico za
tovrstna nagnjenja v prihodnosti.
Da bi si pestunja dvignila nekoliko pomanjkljivo avtoriteto, kakor je razvidno iz prejšnje
pripovedi, je imela navado groziti s črnim
možem, ki že stoji pred vrati in samo čaka
na njen ukaz, da bo vstopil. Na njene grožnje
sem vedno samo odgovoril: »Naj plide!«
Ne verjamem, da si lahko razlagamo zelo
zmedeno vedenje moje pestunje s pogumom
mladega Herkula, ki naj bi se bil pomanjka-

nja klasičnih zvijač pripravljen zadovoljiti s
črnim možem kot predmetom uničenja. Veliko bolj se bojim, da je za to kriva izrazito
skeptična nadarjenost, ki me tudi v poznejšem življenju ni zapustila.
Čeprav je pestunja v trenutkih, ko je bila
spravljivo razpoložena, govorila o meni »Ta
mali princ je tako pameten kot skladatelj«, bi
morali najprej ugotoviti povprečne duhovne
sposobnosti te davno izumrle vrste, kar se
mi ni posrečilo, da bi lahko cenili daljnosežnost takšnega priznanja.
V celoti gledano je bilo najino življenje harmonično in obema so tekle vroče solze, ko je
prišla ura neizogibnega slovesa.
S poezijo sem se prvič seznanil v četrtem
letu življenja. V letu 1868 smo se za eno
leto preselili v Snežnik. Ko več tednov ni
bilo staršev, me je učil naš domači zdravnik
melanholično pesmico o konjenikih: »Jutranja zarja, jutranja zarja, ti mi svetiš ob moji
zgodnji smrti.« Pesmico sem na pamet povedal staršem, ko so se vrnili. Domnevam,
da je njihovo začudenje bolj veljalo našemu
zdravniku, ki je izbral pesmico, kot pa uspehu njihovega potomca. Kitice te pesmice so
se mi za vedno vtisnile v spomin in poleg
tega marsikatere podobe iz tistega časa, tako
človeška ribica, ki jo je imel služabnik Jakob
v stekleni posodi v kleti, kjer sem ga včasih
obiskal. Uplenjeni volk, ki so ga za naš ogled
položili na grajski most, velika kletka s papagajem, ki ga je omenjeni Jakob zlepil zame v
naravni velikosti.
Zgoraj omenjeni hišni zdravnik je bil pravzaprav nekaj posebnega. Ko se je moj oče
odpravil z ženo in majhnim otrokom v po-
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1. Zgodovina Slovencev
2. Zemljiška odveza, OBRH št. 78
3. Dr. Jože Maček, Prizadevanja podložnikov
za pridobitev prave lastnine nad lazi in
ogradami.

krajino, v kateri ni bilo zdravnika, je sklenil,
da bo najel kakšnega hišnega zdravnika. Priporočili so mu nekdanjega vojaškega zdravnika, ki je moral zaradi napada duševne bolezni zapustiti službo, zdaj pa je popolnoma
zdrav zapustil bolnišnico za živčne bolezni.
O dosedanjem življenju novega hišnega člana ni moj oče nikomur ničesar povedal, da
ne bi vzbujal nepotrebne zaskrbljenosti. Ta
mož je šel nekega popoldneva na sprehod v
gozd in se ni več vrnil. Padla je noč, zdanilo
se je, toda njega še vedno ni bilo nazaj. Znova se je znočilo in zaskrbljenost mojega očeta je bila vedno večja. Bal se je, da se zdravnik ob ponovnem napadu duševnih motenj
ni ubil. Sli, ki so jih razposlali na vse strani,
so se vrnili praznih rok. Končno, ko se je ponovno zdanilo in zvečerilo, se je pogrešani
prikazal. Pripeljal ga je od dima počrneli
oglar. Zdravnik je popolnoma zašel v gozdu,
v katerem takrat še ni bilo poti. Prvo noč je
prebil tavajoč po gozdu, bil je preplašen, ko
je videl stare bukve, ki so v mesečini izgledali
kot medvedi in razbojniki. Naslednjega dne
je končno prišel do oglenice. Ker pa je bilo
že prepozno, da bi šel še tega dne na večurno
pot do Snežnika, je moral izčrpani zdravnik
preživeti še drugo noč v gozdu, tokrat v zavetju pod nizko streho oglarske koče.
Čez leto dni se je pričela nemško-francoska
vojna. To ni bila prva vojna, ki sem jo doživel. Že vojne 1866 sem se toliko aktivno udeležil, ko sem ob njenem začetku prvič in do
sedaj enkrat samkrat v svojem življenju bežal. Kakor se sicer pogosto dogaja, sem bežal
popolnoma neprostovoljno, speč v maminem naročju. Moj oče se je med pohodom
na Češko pridružil saški armadi. Bali so se,
da bi šel pohod Prusov tudi preko Hermsdorfa. Pred to nevarnostjo naj bi mene in
mojo mamo spravili na varno. Kje bi varnost
bila večja kakor ravno na Pruskem – kakšni
srečni časi! bežali smo v sovražno deželo, da
bi se zatekli k maminem stricu v Rhedo v
Westfaliji.
Moj oče je ob izbruhu vojne nosil uniformo avstrijskega majorja. Tedaj je prosil za
sprejem v saško armado in imenovali so ga
za polkovnika v štabu kronskega princa Alberta, ki ga je oče poznal že od prej. Na tem
položaju je sodeloval v bitki pri Kraljevem
gradcu. Med umikom je moral štab saške
armade daljši čas jezditi preko poplavljenega
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stanu porajal gotov sum, ko je bilo znano, da
so dodelili štabu saškega kronskega princa
nekdanjega avstrijskega oficirja. Med obiskom kronskega princa pri kralju Wilhelmu
so govorili tudi o tem, kako je po kosilu kralj
mojega očeta poklical na stran in ga na neki
način zasliševal – sicer pa se je končalo zelo
zadovoljivo. Vendar saški partikularizem
ali kakršnokoli sovražno razmišljanje proti
Prusiji je bilo mojemu očetu zelo daleč.

Fotografija predstavlja snežniške goste na lovu. Prvi z desne je princ Herman pl.
Schönburg Waldenburg. Posnetek je verjetno nastal pred 1. sv. vojno. Na prednji strani
je napis v gotici, Ein frohes Weihnachtsfest münschen Wilhelmine-Vesel Božič želimo
Viljemini. Mišljena je kočevska grofica Viljemina pl. Lichtenberg.
(original hrani Jože Matevžič)

ozemlja. Ne da bi lahko pomagali, so videli, kako so nedaleč od njih valovi pogoltnili
celotno vojaško godbo nekega pehotnega regimenta. Moj oče je pripovedoval, kako mu
dolgo ni šel iz ušes glas, ki ga je povzročalo
klokotanje vode, ki je tekla v velike pihalne
instrumente. Naš čevljar Lotsch v Hermsdorfu, ki je sodeloval v vojni kot pešec, je
imel pozneje navado pripovedovati, da naj bi
preko tega poplavljenega ozemlja prišel cel,
ker se je krepko držal za rep konja mojega
očeta. Toda oče se ni mogel spomniti, da bi
se kdo držal za konja.
Po bitki je oče pozno zvečer prejel naročilo kronskega princa, da mora takoj priti v
Schönbrunn, da bi tam poročal kralju Janezu. Ko je premagal številne nevarnosti in
ovire, je prispel na cilj. Ko je zapustil kraljevo
bivališče, ga je pričakal krilni pribočnik cesarja Franca Jožefa. Razvedelo se je, da je prišel očividec odločilne bitke, in cesar je želel,
da bi z njim govoril. Ko je moj oče podal podrobno poročilo, mu je cesar postavil kočljivo vprašanje, kaj naj bi bil poglavitni vzrok
za poraz. Moj oče je med drugim omenil
premoč pruske puške na iglo nad avstrijsko
puško, ki se je polnila spredaj, toda cesar ga
je prekinil s surovim glasom: »Glavno krivdo nosi slabo vodstvo moje armade.«
Ko so se kmalu nato pričela mirovna pogajanja, je želel kralj Janez, da bi šel moj oče v
Pariz, da bi dosegel Napoleonovo podporo v
korist Saške. Vendar moj oče je odklonil in
namesto njega je šel grof Beust. Ker je bila

vojna za armado končana, se je oče poslovil
in se vrnil v Hermsdorf.
Po sklenitvi miru med Avstrijo in Prusijo,
kakor je znano, so se pogajanja med Saško
in Prusijo vlekla dalj časa in obstoj saške
dinastije se je zdel ogrožen. V tistih dneh je
oče potoval v Prago h kralju Janezu, da bi mu
svetoval, naj se vrne v svojo domovino, ne da
bi čakal na definitivno sklenitev miru. Ko bo
enkrat v domovini, jo ne bo mogel ponovno preprosto zapustiti. Kolikor vem, je kralj
Janez upošteval ta nasvet. Da je kmalu nato
podelil mojemu očetu najvišje saško odlikovanje, kockasto krono, je bilo nenavadno za
očetovo starost, kar v vsakem primeru potrjuje, da se mu je kralj hotel oddolžiti za posebno dragoceno uslugo.
Vendar naj se povrnem k vojni v 70 letih.
V spominu se mi razločno prikazuje odhod
konjarja s tremi jahalnimi konji. Ko gledam
nazaj, se niso nič manj svetile široke generalske črte iz kočije, s katero se je oče peljal v
Dresden. Ostala vsebina kočije se mi je veliko manj vtisnila v spomin.
Očeta so ponovno dodelili štabu kronskega princa, ki ga je pozdravil z besedami:
»Pričakoval sem vas z gotovostjo!« Nato je
pripomnil: »Ali bodo Sasi tokrat izjemoma
na pravi in zmagovalni strani.« V Prusiji je
ob začetku vojaškega pohoda vladal dvom,
ali je Saška boleče vtise iz leta 1866 že toliko premagala, da bi lahko računali na njeno
zavezniško zvestobo. Zato se je v glavnem

Nekaj časa po odhodu je bil glavni saški stan
v nekem majhnem zahodnonemškem mestu, mislim, da je bil to Bibrich, ko je tudi
kralj Wilhelm z vsem svojim spremstvom
prispel v bližino mesta. Prišel je Bismarck,
da bi poiskal kronskega princa Alberta, vendar ker takrat ni mogel z njim govoriti, je
medtem moj oče hodil z Bismarckom gor in
dol po tržnici pred stanovanjem kronskega
princa. Kmalu so se bile zbrale številne skupine oficirjev, ki so stanovali v bližini, in so
v spoštljivi oddaljenosti opazovali na videz
vnet pogovor mojega očeta in velikega moža.
Ko so očeta končno poklicali h kronskemu
princu, so ga gledalci hitro obkrožili, da bi
od njega izvedeli Bismarckove izjave, ki naj
bi razgibale svet. Moj oče se je pustil dolgo
prositi in napetost je rastla. Končno se je
omehčal, prelomil molčečnost in dejal: »Pogovarjala sva se predvsem o pogojih predaje
tega kraja.« Nisem mogel ugotoviti, ali je bila
to resnično glavna tema tega zgodovinskega
pogovora ali je moj oče hotel samo potešiti
radovednost izpraševalcev.
Seveda to ni bilo edino srečanje mojega očeta z Bismarckom. Želim omeniti še neko
drugo srečanje zaradi velikega nasprotja v
dogajanju med dogodkoma. Bilo je v zrcalni dvorani v Versaillesu. Moj oče je stal tik
za Bismarckom tako, da je lahko videl preko
njegovih ramen besedilo spisa, ki ga je kancler nameraval prebrati. Bila je proklamacija
za cesarja. Bismarck pripoveduje v razmišljanjih in spominih, kako je po končanem
slavju cesar Wilhelm stopil z odra, ignoriral
Bismarcka in podal roko trem generalom, ki
so stali za njim. Eden med njimi je bil moj
oče.
Med obleganjem Pariza je bil štab kronskega
princa Alberta, sedanjega poveljnika maaške
armade v Margencyu. Moj oče je bival s svojimi ljudmi v majhnem paviljonu v parku, ki
je obdajal vilo, v kateri je bival kronski princ.
Paviljon so težko ogrevali in preskrba z lesom za kurjavo je povzročala komornemu
strežaju Steinbecherju veliko preglavic. Ker
so ga bili včasih opazovali, kako si je ogledoval drevesa v parku, ki naj bi jih na lastno
pobudo uporabil za kurjavo, so ga v štabu vsi
imenovali trgovec z lesom.
Ko je zjutraj štab odhajal na bojišče, so v
začetku okoli vozov stali prebivalci kraja z
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vedrimi kretnjami. Z gotovostjo so pričakovali, da se nepovabljeni gostje nikoli več ne
vrnejo, ker naj bi jih uničile francoske enote,
ki bi izpadle iz Pariza. Zvečer se je videlo pobite kretnje, ko se je to upanje vedno znova
izjalovilo.
Pred preselitvijo v Margency je bil moj oče
na nekem velikem posestvu v Grand trumble. Lastnik je pred približevanjem nemških
enot pobegnil. V sobi mojega očeta je stala
velika denarna omara. Ko ga enkrat čez dan
ni bilo, so mu po vrnitvi njegovi ljudje pripovedovali, da naj bi prišel lastnik, ki naj bi bil
zelo zaskrbljen zaradi velike vsote denarja, in
naj bi prosil, če sme stopiti v svojo sobo. Ker
pa je bila zaklenjena, naj bi stopil po lestvi
skozi odprto okno in trepetajoč odprl omaro
z denarjem. ker je našel denar nedotaknjen,
naj bi ga pustil v omari in jo ponovno zaklenil in povedal, da denar že ne bi mogel biti
nikjer bolj varen kot pod varstvom nemških
enot. Nato naj bi se zadovoljen spet odpeljal.
Medtem smo doma vneto trgali pukanino in
postavljali na veliki zemljevid zastavice posameznih enot v deželnih barvah, glede na
spremembe na vojskovališču.
Vojni čas je odseval v celo našo mirno božično sobo in mi je prinesel oklep s čelado in
sabljo. Moj šesti rojstni dan v januarju je bil
za moje takratno življenjsko okolje vsekakor
pod skoraj še pomembnejšim znamenjem,
ker mi je prinesel prvo škriljasto tablico. Brati in pisati sem se začel učiti za Veliko noč
1871. Poučeval me je kantor Hopner v Lausi.
Bil je takrat edini učitelj za Lauso in Hermsdorf in je še utegnil, da me je še zasebno
poučeval. Danes po 50 letih je v sami Lausi
12 učiteljev in med njimi 3 v Hermsdorfu.
Marsikdo pravi, da se učenci danes manj naučijo kot včasih.
V poletju 1871 smo gledali slovesen prihod
zmagovitih enot v Dresden. Moja vzgojiteljica gdč. Grezé, čeprav je bila iz francoske
Švice in so bile njene simpatije verjetno na
strani naših sovražnikov, jo je veliki val splošnega navdušenja potegnil tako daleč, da si
je priskrbela velik lovorov venec, da bi ga
vrgla mojemu očetu. Prihod enot se je mojemu spominu globoko vtisnil kot premikajoče se morje rož. Morju rož so bile podobne
tudi ulice in hiše. Prišel je kronski princ, tik
za njim je bil moj oče. Visoko je lovorjev
venec zavihtela svobodna Švicarka. Vendar,
ker se ni spoznala na zakone balistike, ga ni
vrgla dovolj daleč, in sijajno okrasje je padlo
na nekega junaškega pešaka, ki zaradi te posebne časti ni bil nič manj presenečen.
Ob začetku 70 let smo preživeli nekaj poletnih tednov v Heringsdorfu. Ker sta bila
prišla tudi očetova brata z družinama, kakor
tudi drugi sorodniki, v tedaj še podeželsko
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mirne toplice, nas je bilo lepo število. Tam
sem doživel svoje prvo zmagoslavje. Pripravljali so raznovrstne igre za otroke zdraviliških gostov, med njimi dirke, ki so se jih udeleževali številni tekmovalci. Po tekmovalni
stezi sem peljal celo čredo konj, kar je osupnilo mojega očeta, ker ni mislil, da ima sin
na tem področju takšne sposobnosti. Zelo
blizu cilja sem zgrešil pot in tako izgubil že
gotovo zmago, ki se mi je nasmihala. Občutek za »fair play« je bil pri konkurentih tako
razvit, da so enoglasno zahtevali ponovitev
tekmovanja in takrat mi je nesporno pripadla zmagovalna palma.
Med zdraviliškimi gosti je bil tudi znani skladatelj prof. Hofmann (Graben). Do svojega
odhoda v letu 1885 je stalno živel v naši palači v Dresdnu. Tudi drugače so ga v vsakem
pogledu podpirali člani naše hiše. Njegov
izvor je bil nepoznan. Njegov poznejši očim
ga je našel v nekem kanalu ob jezeru Chaus,
zato mu je bilo tudi ime Graben (Hofmann).
Za izboljšanje svojih financ je poučeval petje, ki je bilo zelo cenjeno in zelo obiskano.
Med drugim se je petja udeleževala tudi
moja mama, ki je pela zelo lep alt.
Ko ga v poletju ni bilo v Dresdnu, mu je
eden izmed njegovih nevoščljivcev krepko
zagodel. V časopis je dal osmrtnico za priljubljenega učitelja. Ko se je vrnil v Dresden, se
je čudil, da ne pride nihče od njegovih učencev. Šele ko ga je eden izmed učencev srečal
na cesti in prebledel od strahu, ker je mislil,
da je srečal duha, se je uganka pojasnila. Počasi se je posrečilo profesorju, da je prepričal
tudi druge svoje učence, da še vedno hodi po
zemlji.
Ko sem se približeval 14. letu starosti, so
se začele priprave na birmo. V ta namen je
prihajal pastor Rühle iz Lause dvakrat na
teden ob devetih dopoldne v Hermsdorf. V
veliki grajski stolpni uri že dolgo ni bilo več
mehanizma, vendar kazalci so slučajno stali
na 9. uri. Vestno je pastor Rühle primerjal
vsakokrat, kadar je vstopil v grad, svojo uro
s stolpno in jo naravnal po njej, če je bilo potrebno.
Bil je naslednik pastorja Rollerja in je bil, kakor on, nekaj posebnega. Kakor njegov predhodnik je bil mnenja, da je ženska poklicana za služenje, posebno za strežbo svojemu
možu. Ko so ga povabili moji starši, je vstopil ob točno določenem času v sobo in zaprl
vrata za seboj. Brž ko so se vrata ponovno
odprla, je v sobo pridrsela tudi njegova žena,
ki je držala v roki klobuk svojega soproga. Ta
prizor se je ponavljal ob vsakem obisku. To
je bilo pač načrtno ravnanje.
Iz prvega zakona je imel približno 20 otrok,
od katerih so živeli samo še nekateri. Njegova druga žena je imela iz prvega zakona
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enega otroka, ki je pozneje postal pisatelj,
znan pod imenom Heinrich Lhozky. Ker pa
še to ni bilo dovolj, je par v poznejših letih
posvojil še hčer.
Politična zborovanja takrat še niso bila tako
pogosta, kot so danes. Enkrat je neko takšno
zborovanje razpisala socialdemokratska
stranka za Lauso. Strankin govornik je imel
običajno predavanje. Vzel je v roke krožnik
in pojasnil, da bo zbiral za stranko. Tedaj je
vstal pastor Rühle, ki je bil do takrat nem
poslušalec na zborovanju. Stopil je h govorniku, mu vzel krožnik iz roke in z besedami »za reveže moje župnije« začel hoditi po
dvorani. Publika se mu je pridružila in govornik je tiho izginil.
Pastor Rühle je obdržal navado svojega
predhodnika, da je vsakemu birmancu podaril sadiko jablane iz župnijskega vrta. Tudi
zame so po birmi zasadili jablano v zelenjavnem vrtu v Hermsdorfu. Tam stoji še danes v
družbi dreves mojih sester in bratov in drugih sorodnikov, ki jih je, kakor mene, v teku
let birmal pastor Rühle ali njegov naslednik
v grajski kapeli v Hermsdorfu. Pozneje so ta
običaj opuščali in se je zaradi naraščajočega
števila birmancev komaj še obdržal.
Naše hišno osebje so v času, v katerega segajo moji spomini, sestavljali ključarka gdč.
Rabis, spletična gdč. Lust, kuhar Dille, sobni strežaj Steinbrecher, osebni lovec Syllaba,
služabnik Moritz, dva kočijaža in dve hišni
oz. kuhinjski pomočnici in njihovi otroci.
Ta štab je izgledal zelo številen, vendar časi
so bili še poceni in je stal bistveno manj kot
stane danes za polovico manjši.
Gdč. Lust je bila hči nekega pruskega polkovnika in je nekdaj delala kot garderoberka
najvišjih dam v kraljevem dvorcu v Berlinu.
Svojega vojaškega izvora ni mogla zatajiti in
brčice, ki so krasile njeno zgornjo ustnico, so
potrjevale tudi na zunaj njen odločen značaj.
Od mlajšega ženskega osebja je zahtevala disciplino in red in je poskušala včasih razširiti
svoj vpliv v tem smislu na nekoliko lahkoživega služabnika Moritza. Med neko njegovo
nočno avanturo ga je pričakala z metlo za
hišnimi vrati, da bi s tem dejanjem dala večji
poudarek svojim dosedanjim brezplodnim
opominom. Nepoboljšljivi grešnik je izvedel
za nakano in je po stranskih poteh prišel nedotaknjen do svojega nočišča, medtem ko je
poštena varuhinja hiše zaman čakala svojo
žrtev za hišnimi vrati do ranega jutra.
Kuhar Dille je bil iz Rudolstadta, kjer je bila
njegova mama čuvajka srebra in kjer se je v
rani mladosti s poznejšim knezom Jurijem
igral vojake. Toda nikakor ni dajal vojaškega vtisa in brbljajoči, nerazumljivi glas bi bil
težko za pravega komandanta. Zato pa je bil
drugače zelo veliko stranski. Razen tega, da
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je znal pripravljati odlične žličnike in je poznal čisto posebno metodo za marmoriranje
pirhov v različnih barvah (nakar je hodil
okrog njih prekrižanih rok). Bil je tudi aktiven prijatelj glasbe in lovec. Lovski strasti
je odlično ustregel na Snežniku, kjer sta bili
obilica zveri in vsa gozdna romantika zelo
primerni za vzbujanje lovskih strasti. Gozdna romantika Snežnika kaže, da ni posebno vplivala na njegovo naravo, kakor bi jaz
iz tega sklepal, ker si je za prežo izbral najbolj tihi kotiček gradu. Pri ozkem oknu, ki
je bilo nad kuhinjskim odtokom, je cele noči
čakal na lisice. Glasbene sposobnosti je kazal
med vsakodnevno jutranjo molitvijo, ki jo je
opravljala moja mama in je v znoju svojega
obraza igral na harmonij. Nas otroke je poleg tega nekako učil violino. Če nam je pri
tem vzbujal pozornost močan vonj po rumu,
je znal potešiti našo vedoželjnost tako, da je
omenil močan zobobol, proti kateremu naj
bi bilo natiranje z rumom preizkušeno sredstvo. Žal se mu je takšno natiranje zaletelo.
Nekega dne je kuhinjska pomočnica prikričala po stopnicah navzdol: »Zgoraj v postelji
leži kuhar, zadet od kapi. Obraz ima že popolnoma črn.« Zaskrbljen je pohitel moj oče
k nesrečniku in kar se je tikalo barve obraza, je lahko potrdil dejansko stanje. Ker pa
je barva čudno obarvala blazine, je primer
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natančneje preučil in ugotovil, da so vonjave
rume spet enkrat imele svoje muhe, in so kuharju, ko se je vrgel v posteljo, razlili po glavi
vsebino črnilnika, ki je stal na nočni omarici.
Prikrivanje napak je tukaj izjemoma imelo
popoln uspeh.
Čas od jeseni 1875 do jeseni 1877 smo
preživeli v Snežniku. Ker je bila ob našem
prihodu Loška dolina poplavljena, pestijo
jo namreč vsako leto ponavljajoče se velike poplave, smo morali zadnjih 4–5 km do
gradu prepotovati v čolnih. Zdravstvene
razmere v Loški dolini so bile še zelo zanemarjene. Moja mama se je zato oskrbela z
homeopatično lekarno in vsemi mogočimi
zdravstvenimi knjigami in je začela opravljati zdravniško umetnost na hišnih članih,
ko so se pojavila manjša obolenja. Kmalu so
začeli prihajati tudi drugi pomoči potrebni
in ko je bila ženi našega vodje žage Tumherra z uspehom pozdravila težko pljučnico, se
je razširil glas o njej. Kmalu je morala imeti
redno ordinacijo v prostorih snežniškega rastlinjaka in marsikateri zdravnik ji je lahko
zavidal naval pacientov v njeno ordinacijo.
K temu naj bi poleg nedvomnih zdravstvenih uspehov pripomoglo že dejstvo, da ni
zahtevala nikakršnega plačila in da pomoči
potrebni niso dobili samo brezplačno zdravljenje, temveč so prejeli še marsikatero pod-
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poro. Imam še knjige, v katere je moja mama
vpisovala poleg imena bolnika tudi vrsto in
potek bolezni. Ker je prebivalstvo z nekaterimi izjemami obvladovalo samo slovensko,
je pri konzultacijah sodelovala žena nekega
našega nameščenca kot tolmačka.
Moj oče je bil velik ljubitelj konj. V tem času
si je bil naredil majhno kobilarno s številnimi
ogradami na travnikih v parku in je redil konje za lastne potrebe. Poleg tega je bil vedno
imel v hlevu veliko število ponijev iz bližnjega
otoka Krka. Tako so bili na voljo jahalni konji
vseh velikosti. Vsi člani družine in gostje so se
po možnosti skoraj vedno udeleževali vsakodnevne ježe. Na čelu je bil vedno moj oče, ki
je jezdil veliko irsko kobilo, kazal pot in držal
tempo. Tudi naši pripravniki so se morali ob
takšnih priložnostih zavihteti v sedlo. Poznejši generalni super intendant Braune, ki ni znal
jahati, se je nekaj časa učil ob zori umetnosti
jahanja pri enem od naših kočijažev, da ga ne
bi opazili njegovi učenci in da bi potem ob
javnem nastopu kot jezdec v naših očeh napravil podobo, ki je vredna njegovega položaja. Dalj časa smo imeli veliko ponijev s Krka.
Iz njih smo sestavili štirivprežno vprego, ki jo
je vozila moja mama in so povsod vzbujali
pozornost. Pozneje smo jih prodali velikemu
toskanskemu vojvodi v Salzburg.
(se nadaljuje)

Milena Ožbolt

Renkoč maln
iz spletne strani (http://cerknica.org/stareslike)
Brez te fotografije bi bila zbirka posnetkov terenskega dela etnologov Slovenskega
etnološkega muzeja v letu 1962 kar malo
manj vredna: na njej je Renkoč maln v
Markovcu, ki ga je posnela Fanči Šarf.
Gre namreč za domnevno najstarejšega od
mnogih mlinov na Obrhu in to v njegovih
zadnjih letih. V knjigi Janeza Kebeta, Loška
dolina z Babnim Poljem iz leta 1996, namreč najdemo na strani 475 navedbo, da je
že leta 1606 v mlinu, ki je danes Renkoč,
živel Jurij Ravšelj (Rambschell).
Tukaj je Renkoča hiša obnovljena, kdo ve
kolikič že, podzidana in povišana. Zadaj se
vidi žaga. O tej hiši smo na Starih slikah že
precej pisali. Prvotna zgradba mlina se še
da slutiti, čeprav ne zlahka. Nova hiša, ki je
zdaj ta stara, se nahaja čez cesto. Lastniki
mlina so namreč pred vojno postavili novo
hišo, pozneje pa so si njihovi nasledniki
naredili bivališče spet nad mlinom.
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Med obema večjima oknoma je na pročelju hiše moč slutiti zidno nišo, v kateri so
imeli lesen kip sedečega bičanega Jezusa,
hišnega varuha, redko in neprecenljivo
ljudsko umetnino. Kipec je bil manjši, a
zelo podoben tistemu iz cerkve na Gorenjih
Poljanah in delo istega rezbarja. Ker so na
kipec v niši sedali golobi in ga metali na tla,
so ga domači prenesli v hišo in postavili na
kredenco. Ko so leta 1953 za novo leto še
bivali v hiši čez cesto, je začelo v tej stari
hiši goreti, ker se je vžgala električna žica,
ki je počasi tlela, ne da bi kdo od lastnikov
slutil grozečo katastrofo. Žica je tlela tako
dolgo, da je prišla prav do kipca, ki je stal
na kredenci – potem pa sama od sebe ugasnila! Stoletja stari kipec, ki je bil postavljen
za hišnega varuha, je srhljivo dobesedno
izpolnil svojo vlogo, je pa za vedno ostal od
ene strani ožgan.

IZ ZGODOVINE

Pred vrati so mlinski kamni, morda odsluženi, morda samo čakajo na obnovo
(se reče temu postopku klepanje tako kot
pri kosi, kajneda??) Zadaj se vidi leseno
mlinsko kolo, ob vratih pa sedi obiskovalka ali stranka, za njo je ob steno prislonjeno žensko kolo, mogoče znameniti
rogavec, za katerega so delavke v bližnji
tovarni varčevale vse leto, da so ga lahko
kupile. To je bil navadno prvi nakup po
letu službe, ki je omogočil lažjo in hitrejšo pot na delo, saj avtobusov ni bilo in
tudi ko so že bili, se ni bilo mogoče preveč zanašati nanje. Je ženska kar na paketntrogarju ali bilaunci pripeljala vrečo
žita in zdaj čaka, da bo zmleto, medtem
pa se pomenkuje z mlinarjem?
Kajti v vratih stoji Renkoč atek, mlinar,
Maistrov borec, pravi očak, s katerim je
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morda prav na tej klopci rad posedal in
modroval Oton Župančič, ko je v letih
1933 in 1934 prihajal na oddih v bližnjo
Kočo vas. Renkoč atek je bil visok in slok,
na glavi je nosil klobuk, sprano bombažno
srajco, ki je bila še bolj svetla zaradi prahu
od žita in moke, pa hlače z naramnicami
in na nogah trpežne usnjene čevlje, visoko
zašnierane in dobro namazane z lojem, na
katerega se je nabrala plast belega prahu.
No, nekaj podrobnosti samo predvidevam,
kajti na sliki jih ni videti, na primer to s čevlji, Renkočega atka pa tudi nisem videvala
tako pogosto, da bi si natančno zapomnila
njegov videz … Se pa dobro spomnim prizvoka v glasu, ko je kdo omenil: “Rjenko
je rieku …” Način, kako so to izgovorili, je
jasno izražal, da, če je Rjenko nekaj rekel,
je to neizpodbitno res. Daleč naokoli so ga
vsi poznali, mu zaupali in zelo spoštovali.

Sedanja gospodinja pri Renkočih, Štefka
Zapušek, mi je pred leti pripovedovala, da
so v tej hiši prej imeli črno kuhinjo in velikansko peč, ki jo je njena mati zakurila navsezgodaj. Že ob štirih je vstajala, prinesla
iz žage krajnike in z njimi razgrela peč. Kar
cele je pomikala vanjo, ker nihče ni imel
časa, da bi jih razsekal. Medtem ko je gorelo v peči, je zamesila kruh in ga spekla, da
je bil pečen, ko so ljudje prinesli prve vreče
žita v mlin. Vsak je dobil kajlo kruha, da je
jedel, medtem ko se je žito mlelo. Še posebno med vojno je v mline prihajalo veliko
povratnikov iz taborišč, ki so tam od Prezida in naprej ostali brez vsega. Podobno kot
Ravšljeva mama v Viševku je tudi Renkoč
atek imel zanje vedno že vnaprej pripravljeno vrečo moke in vsak jo je dobil en bokal.
Hiša je na dobro premišljeni lokaciji ob bregu
tako, da stanovanjskega dela ne ogroža višja
voda ob spomladanskih in jesenskih nalivih.
Slovarček:
• kajla: zagozda
• paketntrogar: prtljažnik
• zašnieran: zavezan z vezalkami
• rogavec: rogovec, kolo znamke Roga
• bilaunca: balanca, krmilo bicikla
Viri:
• Janez Kebe: Loška dolina z Babnim
Poljem, zal. Družina, Lj. 1996.
• Milena Ožbolt: Andrejeva stopinja, zal.
Kmečki glas, Lj. 2004.

Kraj: Markovec
Datum: 1.–15. 8. 1962
Avtor: Fanči Šarf
Zbirka: Slovenski etnografski muzej,
Teren 19, F0000019/040
Skenirano: neznano
(Slovenski etnografski muzej)
Oblika: skenirana datoteka

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v decembru 2017 je bilo:
Z NAMI V NOVO LETO
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami
smo izžrebali tri, za katere nagrade prispeva
TRGOVINA NMODA
Cesta Notranjskega odreda 9, 1386 Stari trg pri Ložu
Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 8.00 do
19.00. V soboto od 8.00 do 12.00.
1. nagrado: bon v vrednosti 30 € prejme:
Maja Ristivojevič, Markovec 21, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: bon v vrednosti 20 € prejme:
Martin Kandare, Trebenče 1A, 5282 Cerkno

Tudi tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih, ki izhaja iz slike.
Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva Obrh
do 25. aprila 2018.
Nagrade tokrat prispeva
CVETLIČARNA NINA
Pot na Ulako 7a, 1386 Stari trg pri Ložu.
Telefon: 081 60 70 010 ali 031 311 684
• 1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
• 2. nagrada: bon v vrednosti 15 €
• 3. nagrada: bon v vrednosti 10 €

3. nagrado: bon v vrednosti 10 € prejme:
Jožef Petrič, Vrhnika pri Ložu 30, 1386 Stari trg pri Ložu

V cvetličarni, ki je odprla svoja vrata 6. decembra 2017, dobite razno cvetje,
lončnice, sadike spomladanskega cvetja, sadike zelenjave, razna semena,
gnojila, substrat, darilni program, vino teran, belo vino in še marsikaj drugega.
Vabljeni, da nas obiščete in se sami prepričate.

Čestitamo!
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
Uredniški odbor

Tradicionalni zimski vzpon
na Gornje Poljane (1065 m)
nad Loško dolino skozi neokrnjen gozd visokih smrek,
jelk in bukev s pogledom na Snežnik, Javornike, Triglav,
Cerkniško jezero, Slivnico in Kamniško sedlo.
Nedelja, 28. januarja 2018.
foto: Edvard Šega

Dežela mraza
Najnižjo temperaturo v Sloveniji so doslej izmerili v Babnem Polju, in sicer
-34,5 oC 15. in 16. februarja 1956 ter 13. januarja 1968. Gre za rekord v
državni mreži meteoroloških postaj.
Tudi letos je Babno Polje med najhladnejšimi kraji v Sloveniji.
15. februarja je bilo -23oC, 28. februarja pa se je temperatura
v tej slovenski Sibiriji spustila na -24 oC.
foto: Borut Kraševec
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Dan odprtih vrat
za občane občine Cerknica,
Loška dolina in Bloke

Brezplačen ogled
Križne jame
do I. jezera
15.00h in 17.00h,
vhod pred Križno jamo
Potreba je predhodna najava
na 041 632 153 ali
krizna_jama@yahoo.com
Društvo ljubiteljev Križne jame

Na sobotnem Grajskem punktu, 24. februarja 2018,
je lokalna turistična vodnica Janja Urbiha obiskovalce
popeljala po drevoredih grajskega parka Snežnik.
S sanmi na konjsko vprego je obiskovalce popeljal
Janez Kandare. Ekipa TV SLO pa je snemala za oddajo
Na lepše, ki prikazuje lepote Slovenije.
foto: Mario Žnidaršič

Študijski krožki
so popestrili
zimsko dogajanje
v pristavah.

foto arhiv: Janja Urbiha

