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Glasilo občine Loška dolina

Rosinov mlin in žaga
V Pudobu ob strugi Velikega Obrha, kjer danes stoji zgradba nekdanjega »hotela« sta vse do leta 1942,
ko je bilo poslopje požgano, pod različnimi lastniki delovala žaga in mlin, ki je bil v listinah prvič
omenjen že leta 1591. (več na str. 40)

KOZARIŠČE, 1. 4. 2018 – TRKANJE PIRHOV
Pirhi so ena od značilnih velikonočnih jedi, z njimi pa
so povezani tudi različni običaji. Tako marsikje v pirhe
mečejo kovance, drugje jih skrivajo ali se z njimi celo
obmetavajo. V Kozariščah, kjer se zberejo ljudje iz vse
Loške doline, pa je znan običaj trkanje pirhov.
tekst in foto: Mario Žnidaršič

Ko v Sigi na obisku
z Damjanom pred hišo
klepetava,
približajo se konjeniki,
na njih dekleta brhka,
drža njih majava,
kot da prvič so v sedlu,
a pred njimi
Janez mož – pojava.
Edo iz Žage

Državna razstava psov
lovskih pasem Snežnik 2018
Kozarišče, 28. april – Lovsko kinološko društvo (LKD)
Cerknica je na prireditvenem prostoru pri gradu
Snežnik organiziralo dobro obiskano državno
razstavo psov lovskih pasem.
Mario Žnidaršič
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Pozdravljeni v maju,
mesecu, ko se narava odeva v zeleno, ko vse brsti in dehti in nas vabi na plano. Staro
slovensko ime za mesec maj je veliki traven, kar pomeni, da trava ta mesec še posebej
bujno raste, zato je na vidiku že prva košnja in vonj ostrnic. To pa je že tema za naslednjo
številko.
V tokratni je shranjena pomladna bera novic, obvestil, uspehov, nasvetov, napovednikov, informacij, vabil … Kot vedno je bila v Loški dolini tudi v tem obdobju obilica dogodkov in dejavnosti. Samemu se mi jih žal ni uspelo veliko udeležiti, sem pa vesel, da
sem lahko vsaj delček tega dogajanja doživljal ob prihajanju zapisov in fotografij na moj
naslov, z namenom objave v Obrhu. Hvala vsem, ki ste jih pridno pripravljali in pošiljali,
in seveda tudi vsem tistim, ki ste s svojim delom poskrbeli, da je o čem pisati in brati.
Vesel sem, da boste preko teh strani delček tega utripa lahko začutili tudi ostali bralci, ki
ste kot vedno tudi tokrat vabljeni k soustvarjanju vsebine.
Na eni od naslednjih strani se boste seznanili z zapisom o novi cesti, ki je enosmerno
speljana zadaj za starotrško osnovno šolo, z namenom sprostitve prometa. Čeprav je, kot
pravi pregovor, »navada železna srajca«, verjamem, da mnogi, ki otroke s svojimi vozili
pripeljete v šolo in prihajate ponje, pa tudi ostali, že uporabljate ta krožni promet in tako
prispevate k večji varnosti ter pretočnosti prometa. Verjamem, da se bodo počasi naučili
tega tudi ostali, saj, kot je zapisano v naslovu enega od naslednjih člankov, »Za učenje ni
nikoli prepozno«. Predlagam, da ga preberete.
Seveda vabljeni k branju tudi vseh ostalih člankov, da se tako seznanite z nekaj utripa
Loške doline.
Pa ne pozabite pravočasno oddati rešitve križanke, ki je tudi tokrat nagradna. Časa imate do 21. junija, ko bo v pripravi že nova poletna številka.
Do takrat vam želim lepe in zadovoljne dni!

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 21. junij 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: Rosinov mlin in žaga •
tekst in fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Borut Kraševec

Grozd malih domov
Pobuda za zgraditev doma za
starejše tudi v Loški dolini
Kakovostni odnosi nas ohranjajo srečne in
zdrave, za starejše pa še posebej velja, če lahko takšne odnose ohranjajo, če so vključeni
v lokalno okolje, če lahko aktivno po svojih
močeh prispevajo vanj, če lahko o sebi odločajo sami in če je skrb zanje prilagojena njihovim osebnim potrebam. Vse to sestavlja
rdečo nit projekta Grozd malih domov, ki so
ga podprli župani manjših slovenskih občin
Komende, Pivke, Železnikov, Žiri in tudi Loške doline ter se s tem namenom združili v
konzorcij Grozd malih domov.

Koncept Grozda malih domov in
pomen projekta za razvoj oskrbe
starejših v Sloveniji so predstavili
27. marca 2018 na Inštitutu
Antona Trstenjaka v Ljubljani
»Normalno« življenje stanovalcev v domu,
osredotočenost na potrebe stanovalcev, ra-

zvoj kakovostnih odnosov z bližnjimi, širok
izbor programov, povezovanje z lokalnim
okoljem, integriranje občanov v skupno skrb
za kakovostno in dostojanstveno staranje pa
tudi zagotavljanje osebnostne rasti zaposlenih so bistveni elementi koncepta Grozda
malih domov. Ti domovi, zmogljivosti od
50 do 70 mest, zagotavljajo visok standard
bivanja, vsi domovi v grozdu imajo skupno
upravo, nabavo in vodenje.

Grozd majhnih domov prinaša v Slovenijo
izvirno rešitev, ki omogoča, da življenje starostnikov poteka čim bolj normalno naprej tudi
s tem, da starostniki ostajajo v svoji lokalni
skupnosti in ohranjajo svojo socialno mrežo.
Projekt je zamisel kroga vodilnih v sedmih
manjših občinah, strokovne podlage pa sta
oblikovala družba FIRIS IMPERL d. o. o. ter
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko sožitje.

S takšnim sistemom oskrbe tudi v manjših
občinah odgovarjamo na sodobne potrebe
starostnikov. Sistem dolgotrajne oskrbe, ki
ga pripravlja Slovenija z zaostankom za zahodnoevropskimi sosedi, izenačuje pravice večine starejših, ki so v domači oskrbi, z
oskrbo z nastanitvijo v ustanovi. Na probleme finančne vzdržnosti, humane oskrbe in
vključevanja vsega prebivalstva v odgovorno
skrb za kakovostno staranje ob prihajajočem
demografskem staranju prebivalstva moramo odgovoriti s celovitim sistemom dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. S tem
bomo sledili evropskemu trendu deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe.

Ker v Sloveniji noben izmed koncesionarjev
ni pripravljen ustanavljati majhnih domov
za starejše, država pa se odreka novim investicijam, so pobudniki poiskali investitorja v
tujini. To je Orpea s sedežem v Parizu, upravljanje našega grozda pa bi prevzela njihova
hčerinska družba SeneCura iz Avstrije.
Za pet izmed sedmih občin članov konzorcija (Komenda, Loška dolina, Pivka, Železniki
in Žiri), ki so zadostile pogojem za prijavo
na razpis, se je slovenska družba Orpea d. o.
o. oktobra 2017 prijavila na objavljeni javni
razpis za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za sta-

(od leve) Dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, župani občin Loška dolina
Janez Komidar, Komenda Stanislav Poglajen, Železniki Anton Luznar, Pivka Robert Smrdelj in Žiri Janez Žakelj ter vodja
projekta Franc Imperl iz družbe FIRIS IMPERL d. o. o. so 27. marca 2018 na novinarski konferenci na Inštitutu Antona Trstenjaka
v Ljubljani predstavili projekt Grozd malih domov, pobudo za zgraditev manjših domov za starejše, prilagojenih uporabnikom,
tesno vpetih v lokalno okolje. (foto: Borut Kraševec)
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rejše. Rezultati še niso znani, smo pa prepričani, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prepoznalo
pomen realizacije projekta Grozd malih domov za razvoj oskrbe starejših v Sloveniji.

vljena tudi povezava doma starostnikov z lokalno skupnostjo. Na ta način bomo v občini
Loška dolina poskušali poskrbeti za potrebe
celotne tretje in četrte generacije, ne samo
za tiste, ki potrebujejo samo institucionalno
oskrbo.

Dom Loška dolina – središče za
kakovostno sožitje

Ideja o ustanovitvi in povezovalnem delovanju Doma Loška dolina – središča za kakovostno sožitje v okviru Grozda malih domov
je novost in gre za prvo tovrstno izkušnjo v
Sloveniji. Tudi princip delovanja Doma Loška dolina v povezavi z lokalnimi programi
za kakovostno življenje starejših bi bil vzorčen primer inovacije v slovenskem prostoru.

Župan Janez Komidar o projektu v Loški
dolini
»Občina Loška dolina še nima zagotovljene
institucionalne oskrbe starostnikov. Doslej
je svoje občane nameščala v domove za starejše v Cerknici, Ilirski Bistrici in Postojni
pa tudi v nekatere druge domove v Sloveniji.
Starostniki in njihovi svojci so izbirali tudi
nastanitve v domovih izven Republike Slovenije (predvsem v Republiki Hrvaški) zaradi prezasedenosti domov v naši domovini in
tudi zaradi cenovno sprejemljivejše nastanitve za enak nivo oziroma tip oskrbe.
Občina Loška dolina želi s sodobnimi pristopi zagotoviti institucionalno varstvo
občanom v domačem kraju, kar zagotavlja
večjo psihološko in socialno varnost tako
starostnikov kot tudi njihovih svojcev. Da
bi ta cilj dosegli, bo bodoči dom sestavni del
številnih programov za kakovostno staranje
in medgeneracijsko sožitje v Loški dolini.
Dom bo povezan z ostalimi programi v središče za kakovostno sožitje.
V okviru Doma Loška dolina – središče
za kakovostno sožitje bodo v okviru doma
starostnikov delovali tudi dnevno varstvo,
pomoč na domu, kratkotrajna namestitev,
storitve fizioterapije, dnevne storitve dolgotrajne oskrbe, s pomočjo številnih oskrbovalnih in medgeneracijskih programov za
kakovostno sožitje generacij pa bo zagoto-

Dom Loška dolina
– središče za kakovostno sožitje
bo zagotavljal 51 postelj
za namestitev, in sicer

• 2 hišni skupnosti po 12 oseb (24 oseb)
• 1 hišno skupnost za invalidne osebe (12 oseb)
• 12 bivalnih enot (apartmaji) (15 oseb)
Na podlagi števila prebivalcev v občini Loška dolina ter na podlagi podatkov o trenutni starostni strukturi prebivalcev (21 %
prebivalcev starih nad 65 let) ocenjujemo,
da občina Loška dolina potrebuje dom za
približno 34 stanovalcev. Z večjim številom
nastanitev (51 nastanitev) pa omogočamo
nastanitev starostnikov iz sosednje občine
Bloke, ki nima zagotovljenega institucionalnega varstva na območju svoje občine.
Naš namen in naš cilj je omogočiti krepitev
medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne in psihološke varnosti, dostojnega in
aktivnega preživljanja starosti ter zagotavljanja namestitev občanom v domu v domačem okolju.« ■

Idejni koncept doma za starejše v Loški dolini
(arhiv: Občina LD)
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Andreja Porok

Na kratko iz
občinskega sveta
– 19. redna seja

K

onec januarja so se člani Občinskega
sveta občine Loška dolina sestali na
devetnajsti redni seji. Na seji so občinski
svetniki sprejeli Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 ter letni program športa za leto 2018.
Odlok o proračunu občine je temeljni
akt občine. V decembru 2017 je potekala
predstavitev proračuna in splošna razprava, januarja, pa je bil predlog proračuna
za leto 2018 sprejet. Le ta na prihodkovni
strani znaša 4.160.000 EUR, odhodki pa so
predvideni v višini 5.954.490 EUR. Proračunski primanjkljaj znaša -1.794.490 EUR,
odplačilo dolga pa 7.500 EUR. Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017 je bilo
1.101.990 EUR. V letu 2018 je v proračunu
predvideno zadolževanje v višini 700.000
EUR, kar bo občini omogočilo, da prične z
gradnjo športne dvorane. Poleg gradnje
športne dvorane se v letu 2018 nadaljuje
z gradnjo kanalizacije v naseljih, ki je še nimajo. V proračunu so sredstva namenjena
za izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti občine ter za razne investicije, ki
jih zajema načrt razvojnih programov.
Na tekoči seji je bil sprejet tudi Letni program športa za leto 2018. Ta določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu
občine. Letni program športa zajema tiste
programe in dejavnosti, ki so pomembni
in perspektivni za občino. Sredstva, ki se
na podlagi Letnega programa športa namenijo za izvajanje programov, se razdeli
na podlagi javnega razpisa.
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Borut Kraševec

Nova obvozna cesta in počivališče za avtodome
V Starem trgu pri Ložu je bila 23. aprila uradna otvoritev nove prometne in turistične pridobitve Loške doline. Otvoritve sta se udeležila
tudi Dušan Skerbiš, župan občine Mirna, pobudnik mreže postajališč
za avtodome v lokalnih skupnostih po Sloveniji, ter Marjan Krempl
predsednik Caravaning kluba Slovenija, ki sta skupaj z županom Janezom Komidarjem prerezala trak in tako so uradno predali v uporabo
novo pridobitev.
Da bodo poti vsakodnevnih prihodov in odhodov v šolo prijaznejše
predvsem pa varnejše, so v Loški dolini poskrbeli z novo povezovalno cesto, kar naj bi vplivalo na boljši pretok prometa predvsem v
času, ko starši pripeljejo otroke v šolo in vrtec. Namenjena je umiritvi prometa na območju šole, s katero bo poskrbljeno za dodatno
varnost otrok, staršev in tudi drugih udeležencev v prometu. Ob šoli
je zgrajenih tudi 38 novih parkirišč za osebna vozila in postajališče za
avtobus ter večnamenski plato namenjen za prireditve. Na parkirišču
je v načrtu še postavitev polnilnice za električne avtomobile, celotno
območje pa čaka še zelena zasaditve in ureditev v okviru načrtovane
gradnje športne dvorane.
Z izgradnjo in sodobno ureditvijo postajališča za avtodome pa je na
slovenskem in evropskem turističnem zemljevidu popotnikom postavljena nova točka gostoljubja Loške doline. Na urejenem postajališču
je prostora za osem avtodomov. Na razpolago sta dve brezplačni oskrbovalni postaji z vodo in elektriko, za fekalije pa je postavljen priključek, ki je speljan neposredno v bližnjo čistilno postajo. Loška dolina je
na seznamu postajališč za avtodome že drugo leto in v okviru te mreže
je vključena v brošuro, ki je na razpolago na vseh vidnejših turističnih
sejmih po Evropi. Za promocijo slovenskih postajališč skrbijo tudi v
Caravaning clubu Slovenija, ki so veseli nove pridobitve.

Namen tovrstnega urejenega postajališča je zadržati te skupine turistov za kakšen dan tudi v Loški dolini in jim tako približati turistično
ponudbo, kar bodo v svoj prid lahko izkoristili vsi zainteresirani turistični ponudniki v občini. ■

Trak nove pridobitve so na otvoritvi prerezali Janez Komidar,
župan občine Loška dolina, Marjan Krempl, predsednik
Caravaning kluba Slovenija, in Dušan Skerbiš, župan občine
Mirna, pobudnik mreže postajališč za avtodome
(foto: Mario Žnidaršič)

Novo postajališče za avtodome so si v spremstvu župana Janeza Komidarja
ogledali člani Caravaning kluba Slovenija, Jože Doles župan Blok,
Zdenko Truden direktor zavoda Snežnik in Pavlič Stanislav občinski
svetnik in predstavnik sveta Zavoda Snežnik. (foto: Mario Žnidaršič)



Ekipa Caravaning kluba Slovenija med njimi tudi domačin Škulj Lojze (četrti z leve) je s svojimi avtodomi preizkusila novo
postajališče. (foto: Mario Žnidaršič)
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Romana Nared

Iz dejavnosti Turistično
informacijskega centra v Ložu
Od prvega maja do konca septembra je TIC
odprt vsak dan od 10. do 18. ure. Poleg
osnovne dejavnosti, nudenja turističnih informacij, so obiskovalcem na voljo številne
druge storitve, ki so namenjene ne le turistom, temveč tudi domačinom.
Trenutno so v prodaji vstopnice za mednarodni festival Plavajoči grad (26. – 28. julij
2018 v okolici gradu Snežnik) in koncert
Eroika Aromatika (30. avgust 2018, pred
gradom Snežnik). Ponudba razglednic z
motivi Loške doline in Babnega Polja (na
voljo je devet različnih motivov) dobiva še
tri nove motive medveda oz. gozdnih živali.
Poleg obsežnega tiskanega materiala (bro-

šure, zgibanke, letaki) o znamenitostih Loške doline velja omeniti, da imamo na voljo
kolesarske zemljevide (MTB park Notranjska, Bike map Notranjska in pohodniške)
pohodnike pa bo zagotovo najbolj razveselila nova izdaja zemljevida Notranjska s
Snežnikom (1: 50.000).
Med knjižnimi izdajami so naša stalnica
dela Frana Milčinskega (izredno privlačne
so slikanice posameznih zgodb o Butalcih)
in pesniška zbirka Med ostrnicami Otona
Zupančiča (opremljena z avtorjevimi risbami) ter nekatere novejše izdaje o lokalni
(kulturni) zgodovini. Informativne, predvsem pa slikovno bogati sta dvojezična (slovensko, angleško) Slovenija biser narave in
The Slovenia Book, ki je izšla zgolj v angleškem jeziku. Ne velja izgubljati besed, da je v
obeh predstavljena tudi Loška dolina!
Ponudbo spominkov sestavljajo izdelki domačih obrtnikov (obeski, magnetki, gajbice,
škrince, lesene piščalke, lesene slike,...), več
vrst medu in medenih izdelkov, nepogrešljivi pa so tudi štamperlčki domačega šnopca.
V TIC-u so na voljo tudi nekatere majice,
šali in magnetki znamke I feel Slovenia.

Interaktivna info
točka projekta
LIFE DINALP BEAR
Opazovanje in fotografiranje rjavega medveda v naravnem okolju postaja v Loški dolini vodilni turistični produkt, TIC Lož pa
vedno bolj Informacijski center za opazovanje rjavega medveda. Ob tem še posebej
aktivno sodelujemo z Biotehniško fakulteto
iz Ljubljane prek njihovih aktivnosti znotraj projekta Life Dinalp Bear. Plod tega sodelovanja je tudi t. i. interaktivna info točka
projekta LIFE DINALP BEAR, ki je letošnje
leto v TIC Lož. Interaktivni informacijski portal vsebuje informacije o projektu,
predvsem pa o biologiji in ekologiji rjavega
medveda, grožnjah, ki pretijo populaciji,
ter rešitvah za boljše sobivanje človeka in
medveda. Na voljo so tudi različni tiskani
materiali na to temo.
Lepo vabljeni, da nas obiščete!

maj, 2018

Koledar dogodkov
v občini Loška
dolina do konca
junija 2018
• povzeto s spletne strani www.loskadolina.info

četrtek, 24. maj

v gradu Snežnik
(na ogled predvidoma do nedelje, 10. junija 2018)
Odprtje tradicionalne razstave
likovnih del učencev OŠ Stari trg
pri Ložu

petek, 25. maj

ob 19. uri v MGC Stari trg
Odprtje razstave Likovnega
izobraževanja Loška dolina

sobota, 26. maj

od 8.30 do 17. ure v Babnem Polju
V. Ex-tempore 'Dežela ostrnic'

sobota, 26. maj

pri gradu Snežnik
Lokostrelska tekma za Slovenski
pokal AH 12+12

sobota, 16. junij

ob 19. uri v gradu Snežnik
(na ogled predvidoma do nedelja, 15. julija)
Odprtje pregledne razstave
likovnih del Janeza Ovsca

nedelja, 17. junij

ob 15. uri na Babni Polici
Etnološka prireditev Ob košnji

nedelja, 24. junij

pri okrepčevalnici Edina v Ložu
Zabavna prireditev Loška noč

ponedeljek, 25. junij

na prireditvenem prostori pri osnovni šoli v Starem trgu
Koncert ob dnevu državnosti:
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
in Frenk Nova

sobota, 30. junij

pri Gasilnem domu v Iga vasi
Gasilska veselica PGD Iga vas:
Poskočni muzikanti
Organizatorje prosimo, da na TIC Lož
(081 602 853, tic.loz@kabelnet.net)
redno sporočate podatke o prireditvah.
Le tako bo edini pregledni Koledar dogodkov
v občini Loška dolina točen in aktualen.
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Janja Urbiha, mentorica

Za učenje ni nikoli prepozno
ŠTUDIJSKI KROŽKI V BABNEM POLJU
V preteklem šolskem letu sem kot izkušena mentorica študijskih
krožkov prvič izvedla krožek tudi v Babnem Polju. Poimenovali smo
ga Druženje ob ročnih delih, rdeča nit našega druženja in neformalnega učenja so bila ročna dela. Po zaključnem srečanju pod krošnjami dreves v grajskih Pristavah smo se odločili, da z delom nadaljujemo tudi v novem šolskem letu 2017/2018.
Ob ponovni pomoči Zavoda Rihtarjeva domačija sem tudi letos pri
MIZŠ kandidirala za sredstva. Na razpisu smo uspeli dobiti sredstva
za dva študijska krožka. Oba sta potekala v večnamenskem objektu v Babnem Polju, namenjena pa sta bila predvsem domačinom ter
vsem, znanja željnim iz bližnje okolice.
V študijskem krožku Ena leva, ena desna smo pretežni del časa posvetili pogovoru, v katerem smo izmenjevali informacije, nasvete,
napotke, navodila – vse na temo ročnih del. Članice študijskega
krožka so na srečanja s seboj prinesle številna že prej izdelana ročna
dela. Tako smo lahko občudovali raznovrstne unikatne prtičke, prte
… Marija Antončič je s članicami delila svoje odlično in natančno
znanje vezenja. Seznanile smo se med drugim tudi z idrijsko čipko in
postopkom polstenja.
S krožkom smo se odpravile tudi na ekskurzijo v sosednjo Loško
dolino, kjer smo si v prostorih Društva ljubiteljev gradu Snežnik z
navdušenjem ogledale razstavo unikatnih vezenih prtičkov, ki so jih
zvezle spretne roke Franca Ciguta iz Kozarišč. Medse smo povabile
tudi skupino ljubiteljic kvačkanja iz sosednje Hrvaške. V mestu Čabar delujejo v okviru mestne knjižnice »Ivan Žagar«, pod imenom
Vrijednice.
V Pristavah so se nam pridružile tudi članice študijskega krožka iz
Loške doline Popoldne ob ročnih delih, ki so se v minuli zimi družile v
prostorih grajskih Pristav. Tako smo pripravili pravo malo čezmejno
srečanje ljubiteljev ročnih del, ki je bilo odlična priložnost za izmenjavo znanja in idej z obeh strani meja. Slovo je bilo težko, zagotovo

pa srečanje nova vzpodbuda za pletenje novih niti na obeh straneh
državne meje in sodelovanja v prihodnje.
Drugi študijski krožek Svet na dosegu miške je bil namenjen spoznavanju osnov dela z osebnim računalnikom.
V okviru krožka smo spoznali, kaj vse nam ponuja računalnik. Utrjevali in nadgrajevali smo osnove dela z računalnikom (urejevalnik
besedila in podatkov Word in Excel, uporabo elektronske pošte, Facebooka, Atlasa okolja itd.). Spoznali smo tudi možnost spletnega
učenje različnih vsebin: kje in kako do informacij. Pogledali smo si
različne načine komuniciranja in še kaj … Delo je bilo prijetno ter
prilagojeno predznanju vključenih ter ob upoštevanju konkretnega
zanimanja posameznih članov krožka.
V obeh študijskih krožkih smo poskrbeli, da so se vsi počutili prijetno in na koncu ugotovili, da smo bili tako zavzeti z delom, da smo
na odmore med delom pogosto pozabili. Člani obeh krožkov so bili
ob zaključku našega neformalnega izobraževanje enotnega mnenja,
da so tovrstne oblike pridobivanja znanja privlačne za vse vedoželjne.
S študijskimi krožki, za katere si bo Zavod Rihtarjeva domačija prizadeval tudi v prihodnje, svoje poslanstvo izpolnjuje tudi večnamenski objekt v nekdanji podružnični šoli v Babnem Polju. Domačini pa
imajo zato svet znanja pred vrati. ■

Z mentorico in članicami študijskega krožka Ena leva, ena desna v grajskem parku
(foto: Mario Žnidaršič)
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KOLAŽ BABNOPOLJSKIH VEZENIN
(foto: Janja Urbiha)

PISMA BRALCEV

Utrinek ob javni zahvali
Prej kot sem dobil enega izmed zadnjih Obrhov v roke, sem
izvedel, da se mi nekdo javno zahvaljuje za organizacijo
srečanja ob obletnici igovskih prvošolčkov. Seveda mi je
zrasel greben kot petelinu na gnoju (Kdo dandanašnji še ve,
kako izgleda petelin, ki poje na domačem gnojišču?). Skratka:
lovorika mi je dobro dela in na njej sem zaspal.
Pa se je nekje v polsnu začelo nekaj oglašati: Pa si res samo ti
zaslužen za lepo srečanje? Kaj pa tisti, ki so idejo že na začetku
podprli, pa tisti, ki so pomagali v vseh zadregah, pa Jagrova
Joža, ki je preko svojih vez in vezic zbrala skoraj vse kritične
naslove in konec koncev: kako klavrno bi bilo naše srečanje, če
bi se ga ob istem vloženem trudu udeležili samo trije ali štirje?
In kar naenkrat se mi je utrnilo: Ne jaz, mi vsi, ki smo se

srečanja udeležili, smo zaslužni, da je naše srečanje v
vsej svoji čisto preprosti zasnovi postalo tako enkratno in
neponovljivo; zato zdaj vašo javno zahvalo z velikim
veseljem javno delim z vami vsemi. Amen!
(Valétov Jože)

maj, 2018
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Mario Žnidaršič

SALAMIJADA 2018

V

soboto, 21.aprila 2018, je bila v lovskem domu v
Starem trgu salamijada, katere pobudniki so člani
družine Palčič. Prinašalci vzorcev so bili njihovi sorodniki in prijatelji. Najboljši trije so prejeli diplome in
medalje, prvouvrščeni pa še pokal in praktično nagrado
– lestve. Navzoči so morali preizkusiti, si ogledati in tudi

jša?
Katera je najbol šič)
idar
(foto: Mario Žn

oceniti 8 vzorcev salam. Salame so bile
zelo dobre, predvsem zato, ker je bila
letos salamijada v aprilu in so tako salame dovolj zrele, nekatere izmed njih
prav vrhunske.

Lastniki najboljših salam (od leve) Damjan Urbančič, Roman Starc, Janez Palčič
(foto: Mario Žnidaršič)

Na prireditvi so člani ocenjevalne komisije v sestavi: Damjan Enzo, Marinka Lipovec in Ljubica Bavec razglasili
rezultate. Prvo mesto za najboljšo salamo je osvojil Roman Starc, na drugo
mesto se je uvrstil Janez Palčič, na tretje pa Damjan Urbančič. ■

Mario Žnidaršič

TRADICIONALNA PRVOMAJSKA BUDNICA
Podobo prvega maja, mednarodnega praznika dela, marsikje na Notranjskem
zaznamujejo zvoki koračnic, za katere že vrsto let skrbijo številni godbeniki.
Med njimi tudi člani Pihalnega orkestra Kovinopastika Lož, ki z budnico razveselijo
občane v Loški dolini in Babnem Polju.

Prvomajskemu jutru so godbeniki zaigrali tudi na Ogradah (foto: Mario Žnidaršič)
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Pesnica Meti Brus

Izšla je pesniška zbirka
»V meni«
V soboto, 24. marca 2018, sem v gradu Snežnik predstavila svoj pesniški prvenec »V meni«. Pesmi so nastajale zadnjih dvanajst let. To
je zbirka izpovednih pesmi. Slika na naslovnici je delo Iva Kvartuča,
spremno besedo pa je napisal Andraž Polončič Ruparčič. Zbirko je
izdala Grafika Gracer iz Celja.
Jezikoslovka Mateja Bartol nas je s filigransko bogatim vodenjem
predstavitve popeljala v svet poezije in filozofskih, bivanjskih vprašanj. Z občuteno, prefinjeno govorico nam je pesmi recitirala Marjetka Nelc. V svet glasbe slovenskih in tujih umetnikov so nas vodili
kitarist in pevec Timotej Doner, pevka Ines Polončič in kitarist in
pevec Vid Polončič.
Bilo je čarobno, toplo in ljubeče.
Po končani predstavitvi knjige smo se družili na pogostitvi.
Gostom, ki doslej še niso obiskali gradu, je gospa Majda Obreza Špeh
prijazno razkazala grajske sobane. Bili so navdušeni.
Najlepše se zahvaljujem gospe Majdi Obreza Špeh in Narodnemu
muzeju Slovenije, da so omogočili predstavitev zbirke.

KULTURA
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Odprtje razstave
Likovnega izobraževanja
Loška dolina
Spoštovani,
vabimo vas na odprtje zaključne
pedagoške razstave Likovnega izobraževanja
Loška dolina, ki bo v

petek, 25. maja 2018 ob 19.00 uri
v Medgeneracijskem centru
Gaber,
Cesta Notranjskega odreda 45,
1386 Stari trg pri Ložu.

Razstavo sestavljajo dela odraslih slušateljev in
otrok pod mentorstvom
akad. slik. Stanislave Sluga Pudobske,
mag. slik. Karmen Bajec in
mag. slik. Ane Sluga.

ZGODBA V OČEH ORLA
Z orlom se srečam iz oči v oči,
moje bitje ugiba, v koga strmi.
Te oči so videle že ves svet,
vse, kar ponuja ta naš planet.

Program Likovnega izobraževanja Loška dolina
sofinancira Občina Loška dolina.
Vljudno vabljeni v našo družbo,
ekipa Likovnega izobraževanja Loška dolina.

A svoje skrivnosti nikoli izdal ne bo,
saj potem nikoli več ne bi videl Zemljó
z višine kot vseprisotni um,
ki mu je vse jasno, neskončni razum.
Nekaj pa vem – on me pozna,
vidi moj najbolj skrit delček srca,
zanj sem še ena zgodba – ne ravno vsakdanja,
del vetra, ki njegova krila poganja.

Avtorica prvenca Meti Brus (na desni) v družbi jezikoslovke
Mateje Bartol (foto: Mario Žnidaršič)

Utrinek iz likovnega izobraževanja (arhiv Karmen Bajec)
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Anđelka Pogorilić

Zofka Kveder
140-letnica rojstva inteligentne,
pogumne in samosvoje pisateljice

V

Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri
Ložu so 23. aprila 2018 predstavili življenje in literarno delo pisateljice, publicistke,
prevajalke in urednice Zofke Kveder. Izjemno
življenjsko pot pisateljice sta na prireditvi, ki
je potekala na Noč knjige, predstavila Vlado
in Bogdana Mohar iz Loškega Potoka, ki se
ljubiteljsko in poklicno ukvarjata z razisko-

Zofka Kveder (arhiv: NUK)
vanjem kulturne dediščine. Knjižničarka
Anđelka Pogorilić je spregovorila o prizadevnem pisateljskem delu Zofke Kveder, vtise o
prebranem pa so predstavile članice Bralnega krožka Fran Milčinski, ki deluje v okviru
Društva upokojencev. Pevska skupina Pevke
iz Loške doline, ki deluje pod okriljem istega društva, je popestrila večer s prepevanjem
ljudskih pesmi. Učenci OŠ heroja Janeza
Hribarja iz Starega trga so prebirali zanimive
odlomke iz njenih zgodb, v katere je spretno
vtkala drobce iz svojega življenja, med drugim tudi spomine iz Loža, ki segajo v 80. leta
19. stoletja. Ves svoj svet je Kvedrova popisala
v zgodbah, in sicer v upanju, da je na drugi
strani besedila nekdo, ki ga bere, da ni sama.
Zato je prav, da se spominjamo.
Zofka Kveder se je rodila 22. aprila 1878 v
Ljubljani očetu Ivanu Kvedru in materi Neži
Legat. Kmalu po njenem rojstvu sta zapustila Ljubljano in se naselila v Ložu, kjer je oče
služboval kot davčni uradnik. Pisateljičini
najzgodnejši spomini segajo v leto 1882, ko je
družina, ki se je z rojstvom brata Alojza povečala, živela v Ložu: »Takrat sem bila še majhna, stara štiri leta. Vsa tista leta, se mi zdi,
so se odigrala v stari, prazni kapelici poleg
ceste. Zdaj so tam postavili drago, okrašeno
in pozlačeno, moje srce pa živi le v oni stari,
polpodrti. Otroci smo se zbirali v njej, kakor
bi bila postavljena za nas in naše igrače. Šolo
smo se igrali tam, roparje, strahove« (Zbrano
delo, 3, str. 135). Tudi Blok se je spominjala
v črtici O sejmu: »Sploh je bilo nekaj takih
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dogodkov v letu,
ki smo se jih otroci
posebno veselili. To
je bila povodenj, pa
spomladi, ko je prišel branjevec s prvimi češnjami; potem
ko so hodili Hrvatje
s slavonskimi prašiči, pa Čiči z octom,
pa Ribničanje kako
nedeljo z lončeno
robo, med katero
je bilo tudi mnogo otroške šare:
O prizadevnem pisateljskem delu Zofke Kveder je spregovorila
knjižničarka Anđelka Pogorilić. Izjemno življenjsko pot
lončkov in skledic
pisateljice sta predstavila Vlado in Bogdana Mohar iz Loškega
za nas otroke. Ali
Potoka, ki se ljubiteljsko in poklicno ukvarjata z raziskovanjem
najbolj
imeniten
(foto: Mario Žnidaršič)
je bil semenj o sv.
Mihaelu. Po celem
občinskem hribu so bili štantje, gostilne, vse katerega žrtev je bila tudi sama. Njeni precej
tja doli do ceste« (Zbrano delo, 3, str. 92). V radikalni teksti s feminističnimi idejami so
svojih novelah in črticah je objavljala resnične bili šok za slovensko kulturno javnost, zato
podobe iz življenja, ki so neprecenljive za pre- je bila deležna kritik in zgražanja. Šestdeset
bivalce krajev, v katerih je živela, ker so pravi let po začetku izhajanja nacionalne zbirke
etnološki zaklad. Družina se je pogosto selila. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateIz Nove vasi v Ljubljano, potem nazaj v Dra- ljev je uvrščena med slovenske klasike kot
go, Loški Potok in Retje. O njenem bivanju na prva in edina ženska avtorica. Vseskozi se je
področju današnje občine Loški Potok, kjer zavzemala za emancipirano žensko, ustvarje očetu pomagala v trgovini, gostilni in pri jalko in izobraženko. O emancipaciji ni le
občinskih poslih, lahko največ razberemo iz pisala, tudi živela je tako. Bila je ena tistih,
njenega literarnega ustvarjanja. V tistem ob- ki so ženskam odprle javni prostor, morda
dobju je imela s starši gotovo najbolj konflik- celo prva, ki je drastično posegla v svet, v
ten odnos. Očetovo pijančevanje in materina katerem so dominirali moški. Veliko se je
zadirčnost ter njuni medsebojni pretepi so ukvarjala z vprašanjem, na katero ženske še
bili glavni vzgib za odhod od doma. Takšne vedno iščemo odgovor: kako imeti družirazmere in podoba zakona so gotovo vpliva- no in kariero, ne da bi bil ob tem kdorkoli
le tudi na Zofko in izoblikovale njen pogled prizadet. Ni zanemarljivo dejstvo, da sta
na odnose med spoloma in na materinstvo. uspešni hrvaški pisateljici tudi njena vnukiIz zakotnega vaškega okolja se je bistroumna nja Sunčana Škrinjarić in pravnukinja Sanja
Zofka odpravila v Kočevje, kjer se je zaposlila Pilić, plesalka Tihana Škrinjarić, fotografikot geometrska manipulantka, nato v Ljublja- nja Vladimira Spindler in druge samostojne
no, v odvetniško pisarno dr. Ivana Šušteršiča, kulturne ustvarjalke. Dediščino, ki jo nosijo
sledil je svetovljanski Trst, nato Zürich, Bern, kot potomke Zofke Kveder, opisujejo s temi
München in Praga, kjer je izšla njena prva besedami: »Vse smo outsiderke. Skupen nam
knjiga – zbirka črtic Misterij žene. Odtlej se je občutek nepripadnosti. Ne pripadamo. Ne
je preživljala s pisateljevanjem in uredniko- političnim strankam ne društvom, krožkom
vanjem. Pisala je v slovenskem, hrvaškem, … vsem nam veliko pomeni samostojnost.«
češkem in nemškem jeziku. Dramske spise je Zofkino uporništvo se tako nadaljuje. Usozbrala v knjigi Ljubezen (1901). Sledile so ji do pisateljice in publicistke, ki je premikala
zbirke Odsevi (1902), Iz naših krajev (1903), meje in podirala tabuje, ne le zase, ampak za
Iskre (1905), socialna drama Amerikanci vse ženske, je nemogoče strniti v en časopi(1908). Leta 1918 je izdala novelo V oblasti sni članek. Ne zdi se mi prav, da njeno žiteme in roman Njeno življenje. To delo je bilo vljenje, ki je bilo hkrati prebogato in preveč
zadnje, ki ga je napisala v slovenščini. Po tem boleče, razgrnemo v natančno 989 besedah.
je pisala v srbskem in hrvaškem jeziku: ro- Ni prav, ker ne razumemo življenja, iz kateman Hanka, Jedanaest novela, drama Unuk rega je raslo. Zofka Kveder je bila izjemno
kraljevića Marka idr. Objavljala je tudi v kompleksna osebnost. Nenehna potreba po
nemških in čeških časopisih. Bila je prva pro- potrjevanju in ljubezni jo je gnala od upora
fesionalna slovenska pisateljica, ki je vstopila do vzpona, do nenehnega boja in obupa, da
v tedaj skoraj izključno moški literarni svet. se je nazadnje prepustila in šla, popolnoma
V slovensko književnost je vnesla teme, ki sama, kakršno se je počutila vse življenje.
jih pred njenimi literarnimi besedili ni bilo.
Opisovala je revščino, alkoholizem, nezaže- Muhurko Poniž, Katja: Drzno drugačna: Zofka Kveder
leno nosečnost, porod kot trpljenje, spolnost, in podobe ženskosti (2003). Ljubljana: Delta.
prostitucijo, posilstva in družinsko nasilje, http://sigledal.org/geslo/Zofka_Kveder#Viri_in_Literatura
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Anđelka Pogorilić

Zdravi v pomlad
Cikel predavanj v Enoti
Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

P

rireditveno dejavnost v Enoti Maričke
Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu smo letos začeli v sozvočju z naravo.
Na začetku februarja so obiskovalci spoznali
Kneippove naravne metode samozdravljenja.
Maja Artenjak iz Društva Kneipp je predstavila osnovna vodila naravnega zdravljenja
duhovnika, nutricionista in zdravilca Sebastiana Kneippa. Kneipp je bil katoliški duhovnik
in hkrati izjemen zdravilec, eden od utemeljiteljev naravnega zdravljenja z vodo, zelišči,
gibanjem ter urejenim in discipliniranim življenjem. Med študijem je zbolel za tuberkulozo, ki je bila takrat neozdravljiva. Pozdravil
se je z vodo, in sicer tako, da se je do trikrat
na teden okopal v mrzli Donavi. To je počel
nekaj mesecev in ozdravel. Po Kneippovem
nauku je voda eden od osnovnih stebrov pri
naravni skrbi za zdravje. Sebastian Kneipp
je trdil, da nam voda dviga odpornost, brani
organizem pred boleznijo in odpravlja stres.
Nauk je pri nas gotovo pozabljen, občasno pa
ga izbrskamo iz spomina, ko mrzlično iščemo
način za zbijanje telesne temperature pri sebi
ali pri otrocih, ko ta začne nevarno naraščati.
Običajno se ob tem spomnimo starodavnih
nasvetov svojih babic: pri visoki vročini zavijemo otroka v mokro rjuho, če pa ne pomaga,
ga damo kar v kad in ga hladimo najprej s toplo, potem z mlačno in z vedno bolj hladno
vodo. Menjava tople in hladne vode je temelj
Kneippove terapije. Uporabljal je okoli 120
metod in ob tem poudarjal, da se zdravljenja ne smemo lotiti silovito, ampak zmerno

Priznani zeliščar Bene Behrič je
razkril svoje izkušnje z zdravljenjem
in obvladovanjem prikrite in nevarne
borelioze, za katero lahko zbolimo
po piku okuženega klopa
(arhiv: KJUC)

Predavateljica, raziskovalka in pisateljica
Maria Ana Kolman je predstavila knjigo
Drevesa – miti, legende, zdravilnost
(arhiv: KJUC)

in redno. V praksi to pomeni, da bo najbolj
pomagalo, če se že zdaj začnemo namakati v
Obrhu, v Cerkniškem ali Bloškem jezeru, ker
bomo tako pravočasno pripravljeni za zimske okužbe. Predsednica društva Kneipp je
poudarila, da je izvajanje terapije popolnoma
preprosto in vsem na dosegu roke, kajti doma
imamo vsi »lavor«.
Priznani zeliščar Bene Behrič je 15. februarja
2018 na predavanju v Enoti Stari trg razkril
svoje izkušnje z zdravljenjem in obvladovanjem prikrite in nevarne borelioze, za katero
lahko zbolimo po piku okuženega klopa.
Lymska borelioza (LB) ali klopna borelioza je
med vsemi boleznimi, ki jih prenašajo klopi, v
Sloveniji daleč najpogostejša. Pred njo nismo
varni v nobenem delu države, saj so okužene
klope našli v vseh slovenskih zdravstvenih regijah. Pomemben je podatek, da se vsaj polovici bolnikov iz njegove prakse rdeči kolobar
nikoli ni pojavil na koži. Med obiskovalci predavanja je bilo nekaj takih, ki so zaupali svoje
dramatične izkušnje z boleznijo. Največkrat
se je pojavil rdeči kolobar, bili so zdravljeni z
antibiotiki, kolobar je izginil, čez nekaj mesecev ali let pa so jih začeli boleti sklepi, pojavile
so se težave z vidom, izguba ravnotežja, kronična utrujenost in različna vnetja. Serološki
testi so bili pri nekaterih celo negativni. Tudi
predavatelj se je dvajset let boril s simptomi te
bolezni. Z uporabo zdravilne rastline ščetice
in z bioresonanco je svoje zdravstveno stanje
močno izboljšal. Po izčrpnem predavanju
je bioresonančna terapevtka Lilijana Knez
Turnšek izvajala meritve z bioresonanco za
odkrivanje prisotnosti bakterije borelije v telesu (BICOM 2000).
V aprilu smo gostili predavateljico, raziskovalko in pisateljico Mario Ano Kolman, avtorico knjig Šamanizem: najstarejša filozofi-

maj, 2018
ja, psihologija, religija, medicina; Prebujenje
zavesti in Drevesa: miti, legende, zdravilnost.
Predstavila je knjigi Drevesa – miti, legende,
zdravilnost (trilogija je v pripravi). Mnogi
običaji, ki so se ohranili do danes, imajo svoj
izvor prav v starodavnem prepričanju, da se
moč duha, ki biva v drevesu, lahko prenese na človeka. Objemanje dreves, šibanje z
vejicami, okraševanje z venci, spletenimi iz
drevesnih vej in cvetov, zatikanje drevesnih
vej v polja in domove, ležanje pod drevesi –
vse to so bili načini vzpostavljanja povezave
med človekom in drevesom, da bi se življenjska moč prenesla z drevesa na človeka, da bi
ga okrepila, pozdravila ali obvarovala pred
boleznimi. Tesna povezava med človekom
in drevesi se je ohranila tudi v krščanstvu. Iz
ljudskih običajev iz predkrščanskega obdobja
so se v krščanske praznike prenesli mnogi
obredi, povezani s čaščenjem dreves. Tako se
je čaščenje kulta dreves na neki način ohranilo do danes, čeprav se je izvorni pomen pogosto zabrisal ali celo izgubil. Vsako drevo iz
knjige je pisateljica predstavila kot sprejemnika ali oddajnika energije in razložila neznana
znanja o tem, kako si človek lahko najde tisto
drevo, ki mu je lahko v pomoč pri zdravljenju ali v oporo, pa tudi preproste tehnike za
vzpostavitev povezave med človekom in »njegovim« drevesom.
Maria Ana Kolman na svojih potovanjih po
Sibiriji že vrsto let zbira znanja ljudske medicine oziroma fitomedicine, ki je v Rusiji
uradna medicina. Predstavila je rastline, ki
rastejo tudi pri nas in se v fitomedicini uporabljajo kot preventiva in zdravilo. Posredovala
je nekaj praktičnih nasvetov o uporabi teh rastlin in preproste tehnike za krepitev duha in
telesa. Zaključni del predavanja je bil namenjen praktičnim vajam za boljši vid.

Maja Artenjak iz Društva Kneipp je
predstavila osnovna vodila naravnega
zdravljenja duhovnika, nutricionista
in zdravilca Sebastiana Kneippa
(arhiv: KJUC)
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Lindsay Rogers
Partizanski kirurg

Dominika Urbiha
in Tinkara Plos na
odru SLG Celje
(foto: Jure Kravanja)

V

drugi polovici meseca junija bomo v
večnamenskem objektu v Babnem Polju predstavili prevod knjige Alenke Puhar
Partizanski zdravnik (The Guerilla Surgeon)
Lindsaya Rogersa. Datum predstavitve bo objavljen na TV ORON.
Alenka Puhar je slovenska prevajalka, publicistka, aktivistka na področju človekovih pravic in strokovnjakinja na področju psihozgodovine. Živi in deluje v Ljubljani.
Dr. Lindsay Rogers (1901–1962) je bil novozelandski zdravnik britanske vojne sanitete,
ki se je sredi leta 1943 odločil oditi v Jugoslavijo in kot kirurg pomagati partizanom. Delal je na Visu, v Liki in Bosni, nazadnje pa v
Kočevskem Rogu v Sloveniji. Deloval je tudi
v Slovenskih vojaških partizanskih bolnišnicah Snežnik, zato smo se odločili, da knjigo
predstavimo.

O knjigi

»Prihaja nova stara knjiga, zanjo je odgovoren
zdravnik dr. Lindsay Rogers, ki je prav tako
nov in star obenem. Ta novozelandski kirurg
je poleti 1944 s padalom skočil v noč in pristal
v Beli krajini, potem pa je skoraj leto dni krpal
in zdravil ranjene partizane, no, tudi marsikaterega nepartizana. Za sabo je imel že skoraj
leto težkega življenja med hrvaškimi in bosanskimi borci, pa še tri leta kirurškega dela
v Severni Afriki. O življenju s partizani je po
vojni napisal knjigo, ki je leta 1957 izšla tako
v Veliki Britaniji in Novi Zelandiji kot v ZDA.
Bila je zelo hvaljena in večkrat ponatisnjena.
In zdaj je na vrsti še njena izdaja v slovenščini? Da, a bodimo pošteni: Ne prvič! Za prevod so se slovenski založniki odločili že leta
1962, vendar so se tako ustrašili Rogersovih
kritičnih besed, da so dolgo mencali. Mogoče
so bili tudi užaljeni. Gotovo presenečeni, saj
so se že zdavnaj odvadili poštene, jasne besede, ki se je svojeglavemu zdravniku iz Nove
Zelandije zdela osnova svobodnega življenja.
Odločili so ravnati kot učitelji z osnovnošolsko domačo nalogo – vzeli so rdeč svinčnik v
roke in črtali, črtali …
Knjiga je torej stara 60 let, a zdaj je na novo,
zvesto in pošteno prevedena. Alenka Puhar,
ki jo je prestavila v slovenščino, je vse tisto,
kar so cenzorji pred pol stoletja izpustili,
dala v kurzivo. Kočljivi stavki so torej zlahka
razpoznavni. Nato je za nameček napisala še
obsežne pripombe, saj je razvozlala cel niz za
psevdonimi in napačno zapisani imeni skritih ljudi. Razjasnila pa je tudi, kdo so tisti, ki
so bili nekoč zelo slavni, pa so zdaj manj, in
podobne potemnele zadeve. Zraven je dodala

Naslovnica knjige (Vir: Cankarjeva založba)
še 'Kri in druge stvari', to je obsežno spremno
besedo o značilnostih partizanske vojske in
njenih revolucionarnih potezah. Prav te so dr.
Rogersu močno zagrenile življenje, pa si je pri
pisanju spominov dovolil nekaj kritičnih in
zgroženih besed. Menda je čas, da se sodobni
Slovenci seznanimo z njimi.« (Alenka Puhar)

Iz recenzije

»Knjiga Partizanski kirurg izpod peresa dr.
Lindsayja Rogersa je izjemno vznemirljivo
delo o partizanskem zdravstvu v Jugoslaviji,
ki je v pogojih stroge konspiracije – še posebno v Sloveniji – delovalo na tleh nacističnega
tretjega rajha vse do konca druge svetovne
vojne. Delo je toliko pomembnejše, ker gre
za pričevanje zavezniškega zdravnika, ki je na
razmere v partizanih lahko gledal s kritične
distance in je v epopeji (slovenskih) partizanov videl tudi številne odklone in dejanja, s
katerimi se ni strinjal. Najbolj kritična opažanja so bila v prvi izdaji knjige (Gverilski kirurg, Borec, 1962) preprosto izločena, tako da
je pričujoči neokrnjeni prevod knjige hkrati
tudi nekakšno opravičilo avtorju in slovenskim bralcem.
Prevajalka Alenka Puhar v spremni besedi in
opombah na primeru prve izdaje knjige osvetljuje vprašanje ostre politične cenzure v mladi Socialistični republiki Sloveniji
in tako bralca iz druge svetovne vojne potegne tudi v čase po njej, ko komunistična
oblast ni izbirala sredstev pri utrjevanju svojega položaja.«
Tine Logar

Hana Obreza (foto: Eva Križaj)
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Janja Urbiha

Plesonoga pleše, da se kar kadi

N

a mednarodno tekmovanje »Opus 1«
(10th International Competition of Young Dance Performers OPUS 1) sta se z zlatim
priznanjem uvrstili naši dve plesalki Tinkara
Plos in Dominika Urbiha. Tinkara s solo plesom »Vpisani v telo« ter Tinkara in Dominika
z duetom pod naslovom »Padle«. Suvereno sta
odplesali na celjskem odru Slovenskega Ljudskega gledališča v soboto, 31. 3. 2018.
V nedeljo, 8. 4. 2018, je v KD Cerknica društvo KID Plesonoga pripravila prikaz v tem
šolskem letu osvojenega znanja s plesno
predstavo »Obrnem se ... gledam naprej«,
kjer so nastopale prav vse plesalke in plesalci
KID Plesonoga. V predstavi so raziskovali in preplesavali tematiko časa skozi razne
pomene, situacije, vizije, razmišljanja, ki se
porajajo v vsakdanjem življenju otroka ali
mladostnika, včasih kot domišljija, drugič
kot strah. Ples so z glasbenimi nastopi popestrili gosti iz studia Voice Up.

Tinkara in Dominika sta se uvrstili tudi na
dogodek »Transgeneracije 2018« – festival
sodobnih umetnosti mladih. Na podu Cankarjevega doma sta zaplesali 11. aprila z istima točkama kot v Celju.
Območna revija plesnih skupin pod imenom
PLESNI ODER 201 je letos potekala v sredo, 18. aprila, v Kulturnem domu Cerknica,
in sicer v dveh delih. Za organizacijo je tudi
letos poskrbel JSKD, Območna izpostava
Cerknica. Na odru kulturnega doma so letos
zaplesale plesne skupine iz Cerknice in Loške doline. Plesalci so združeni pod okrilje
KD Rak Rakek in Kulturno izobraževalnega
društva Plesonoga. Pod mentorstvom Jelene
Oleami, Maruše Mršol, Tinkare Plos in Teje
Novak ter Vesne Turšič so na cerkniškem
odru odplesali skupaj 15 različnih koreografij. Plesalci iz Loške doline so se predstavili
s štirimi skupinskimi plesnimi koreografija-

mi, s solo plesno točko sta nastopili tudi
Laura in Klementina. Poleg tega sta se
naši plesalki Karla in Hana, vsaka s svojo
solo točko, predstavili tudi na območni
reviji plesnih skupin v sosednjem Logatcu v četrtek, 19. aprila.
Strokovno oceno nastopajočih je podala
gospa Ajda Tomazin. Revija je bila po njenem mnenju zelo dobro izpeljana tako na
plesnem, tehničnem kot organizacijskem
nivoju.
Zdaj v Plesonogi nestrpno čakamo na izbor in se veselimo regijskih uvrstitev. Regijsko plesno revijo si bomo v maju lahko
ogledali v dveh delih, en del plesalcev se
bo predstavil na cerkniškem odru, drugi
del pa bo plesal v Ljubljani.
Tudi za pomlad in zgodnje poletje Plesonoga obljublja še veliko plesnih korakov. ■

a
KID Plesonog
Gledam naprej (foto: Paolo Tanze)

Gledam naprej KID Plesonoga
(foto: Brane Gosarič)

Gledam naprej
KID Plesonoga

(foto: Brane Gosarič)

Gledam naprej
a
KID Plesonog

nze)
(foto: Paolo Ta
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Stanko Grl

Bok

Slikarji Zavoda Ars Viva
na Zlati paleti 2018

N

SE SPOMINJAM
Se spominjam še otroštva,
kakor davne melodije,
se obrazov dragih spomnim,
ah, da le prah vse to ne skrije.
Se spominjam še otroštva,
kjer sem prve štel korake,
se spominjam tiste luže.
ko sem žabi božal krake.

atečaja
Zlata
paleta, ki ga že
nekaj let zapored organizira Zveza likovnih društev Slovenije
(ZLDS), so se tudi letos uspešno udeležili
člani Zavoda Ars Viva
iz Podcerkve. Razpisane teme letošnjega
natečaja so bile: Vodna plovila, Steklo in
Barvni dualizem.

Se spominjam, še glas kliče
in med vrati moja mati,
njen obraz, ki me še spremlja,
ko me je dala v zibko spati.

Osnovne
tehnike in
grafika

Zdaj se spomnim, da je mimo,
tisti čas brezskrbnih dni,
shranil sem trenutke lepe,
zdaj srcé mi mirno spi.

Se spominjam na otroštvo,
ki je davno, davno mimo,
vsi bi radi čas vrnili,
da v pleničkah še zaspimo.
Frane Šajn je prejel certifikat za delo »Tihožitje ob kozarčku«

Ob zaključku natečaja v kategoriji Osnovne
tehnike in grafika so 24. marca v Stari galeriji Delavskega doma v Trbovljah odprli razstavo sprejetih in nagrajenih del. Strokovna
komisija je med okoli 220 prispelih slik na
razstavo uvrstila 60 del (37 osnovnih tehnik
in 23 grafik) iz 14 likovnih društev. Podeljenih je bilo 7 certifikatov za grafiko in 7 za
osnovne tehnike.
V imenu Društva revirskih likovnih umetnikov RELIK Trbovlje je prisotne nagovoril
predsednik Jure Crnkovič, priznanja, zahvale in certifikate je podelila predsednica
ZLDS Klavdija Sitar. V kulturnem programu
so nastopili učenci Glasbene šole Trbovlje.

(arhiv: Ars Viva)

V kulturnem programu so spregovorili:
predsednik društva Salih Biščić, direktorica
muzeja Mojca Ževart, predsednica ZLDS
Klavdija Sitar in predsednik strokovne komisije mag. Zoran Poznič. Razstavo je odprl
župan mestne občine Velenje Bojan Kontič.
Rudarski oktet Velenje je popestril dogodek
s pesmijo. Na razstavo so se iz Zavoda Ars
Viva uvrstili: Frane Šajn, ki je prejel certifikat za delo Tihožitje ob kozarčku, Rasso
Causevig Ladje v neurju in Željko Vertelj z
delom Jadrnice ob Blatnem jezeru. V izboru
je iz Zavoda Ars Viva sodeloval še Benjamin
Žnidaršič. ■
vir: http://arsviva.znidarsic.net/

Slikarji Zavoda Ars Viva: Albina Kragelj,
Vidka Borko, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Frane Šajn in Andrej Levstik so v
izboru sodelovali s 16 deli. Benjamin Žnidaršič je dobil certifikat za grafiko »Stara
ribiška barka« ter priznanji za grafiko z naslovom »Tihožitje« in risbo »Staro in mlado«. Priznanje so dobili tudi Vidka Borka
za grafiko »Med odstiranjem«, Frane Šajn
za risbo »Boula« in Željko Vertelj za risbo
»Čolni«.

Stanko Grl

SE SPRAŠUJE STARA HIŠA
Se sprašuje stara hiša,
kam odšli so vsi ljudje,
veter šipe ji razbija,
le kam jih gnalo je srcé?
Stari dimnik se sprašuje,
kje je tisti ognja čar,
je ognjišče hladno, temno,
mar nikomur ni več mar?
Se sprašuje grm ob poti,
kam peljala jih je cesta,
je včasih z grma brala rože,
vsa v belem tu nevesta.
V prah ovita je na mizi
knjiga stara še odprta,
v njej še vedno je prebrati,
od tu odšla so srca strta.

Klasično slikarstvo
Otvoritev Tematske razstave Klasično slikarstvo za Zlato paleto Zveze likovnih
društev Slovenije pa je bila 25. aprila 2018
v Velenjskem gradu v organizaciji Društva
šaleških likovnikov. Pred razstavo je bilo
brezplačno predavanje akademskega slikarja z naslovom Kompozicija, perspektiva,
tonsko in koloristično slikarstvo.

Se spominjam kakor danes
na prve zobke izgubljene,
mi je žal vsake minute,
v mladosti davni zamujene.

Drobna ptička priletela
je na grm odet v trnje,
se sprašuje, kje je roka,
ki včasih je nasula zrnje?
Benjamin Žnidaršič je za grafiko
»Stara ribiška barka« prejel certifikat,
ter priznanji za grafiko z naslovom
»Tihožitje« in risbo »Staro in mlado«.
(arhiv: Ars Viva)

Se sprašuje, objokuje
križ, ki je nabit na duri,
mrežo spletel si je pajek,
na kazalcih v stari uri.
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Anemarija Štefančič

Podmladek DLLL Snežniška Diana več kot
odlični na regijskem tekmovanju

V

nedeljo, 22. 4. 2018, se je v Ankaranu
odvijalo regijsko lokostrelsko zunanje
prvenstvo prilagojeno na 900 krogov. Otroci
iz kluba DLLL Snežniška Diana so streljali z
golim lokom 10 serij po 3 puščice. Tekmovanja se je udeležilo 159 tekmovalcev, od tega
se je na prvenstvu predstavilo kar 11 tekmovalcev lokostrelskega kluba DLLL Snežniška
Diana. Rezultati so bili zavidanja vredni. Za
kvalificiranje na državno prvenstvo je bilo
potrebno doseči minimalno 140 točk. 9 tekmovalcev DLLL Snežniška Diana je doseglo
normo ter se kvalificiralo za nastop na državnem prvenstvu, ki bo potekalo 2. 6. 2018
v Ilirski Bistrici, učenci 1.–3. razreda pa so si
ekipno pristreljali drugo mesto. ■

z zmago in
Ema Premerl (na desni)
ekipi DLLL
sta
m
sto
me
3.
s
Hedvika Sterle
prvenstvu
em
ijsk
Snežniška Diana na reg
reda OŠ
raz
3.
1.ti
ros
sta
v
v Ankaranu
sto
me
go
dru
pristreljali ekipno
(foto: Katarina Krajc)

Rezultati:

aranu
ovanjem v Ank
km
te
ed
pr
je
an
Ogrev
)
to: Matej Grad
(fo

Učenke 1.–3. razreda
Ema Premerl 1. mesto
Hedvika Sterle 3. mesto
Učenci 1.–3. razreda
Matija Knavs 8. mesto
Andraž Zabukovec 9. mesto
Vili Sterle 14. mesto
Učenci 4.–6. razreda
Nik Premerl 6. mesto
Kajetan Sterle 7. mesto
Matevž Mohar Janž 8. mesto
Lucijan Sterle 11. mesto
Jan Premerl 17. mesto
Učenke 7.–9. razreda
Zarja Kovačič 8. mesto

Podmladek DLLL Snežniška Diana na regijskem prvenstvu v Ankaranu
(arhiv: DLLL Snežniška Diana)
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V Kozariščah se je trlo lokostrelcev

V

soboto, 28. 4. 2018, je v organizaciji DLLL Snežniška Diana v
Kozariščah potekala tekma za pokal tradicionalnih lokov. Pri
tem tekmovanju se glede na slog na 28 3D tarč ustreli 1–2 puščici.

Tekmovanja se je udeležilo 97 tekmovalcev, od tega se je na progo
podalo kar 16 tekmovalcev domačega kluba. ■

Rezultati:
Instiktivni lok – mladi
Ema Tušar 2. mesto
Dolgi lok – ženske
Katarina Krajc 6. mesto
Dolgi lok – moški
Grega Novak 4. mesto
Božidar Modec 17. mesto
Instiktivni lok – moški
Božo Martinčič 9. mesto
Goli lok – liliput
Ema Premerl 1. mesto
Andraž Zabukovec 2. mesto
Matija Knavs 4. mesto

Božidar Modec
peščenku strelja
em
sk
ar
oz
K
v
Krajc)
Na tekmovanju
(foto: Katarina

Goli lok – mladi
Nik Premerl 5. mesto
Trenutna skupna razvrstitev
v pokalu tradicionalnih lokov:
Dolgi lok – moški
Grega Novak 3. mesto
Božidar Modec 28. mesto
Dolgi lok – ženske
Katarina Krajc 7. mesto
Instiktivni lok – moški
Božo Martinčič 15. mesto
Instiktivni lok – mladi
Ema Tušar 4. mesto
Goli lok – liliput
Ema Premerl 1. mesto
Andraž Zabukovec 2. mesto
Matija Knavs 4. mesto
Goli lok – mladi
Nik Premerl 9. mesto

r (foto: Sebastian
Damjan Mlaka

Baraga)

Od leve: Gašper Štefančič, Boštjan Ovsec, Sebastian Baraga, Damjan Mlakar
O
(foto: Anemarija Štefančič)
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Začetek Notranjskega tekaškega pokala s 16. tekom
na Križno goro
22. aprila se je s 16. tekom na Križno goro začel letošnji Notranjski
tekaški pokal ebm-papst. Tekači in tekačice bodo s pokalom zaključili 14. oktobra, ko bodo tekli še zadnjo, osmo tekmo na teku
ob Karlovici. Poleg novega sponzorja in možnosti prijave prek
spleta pa je letošnja novost tega športnega gibanja tudi spodbujanje k čim večji udeležbi na pokalu. Tekač in tekačica, ki bosta
dosegla najboljši povprečni rezultat, bosta nagrajena s praktičnimi nagradami in brezplačnimi vadbami, sponzor nagrad pa je
Izišport.
Približno 140 tekačev in tekačic se je letos udeležilo 16. teka na Križno goro. 78 odraslih tekačev in tekačic se je zbralo v Ložu pri Kovinoplastiki, medtem ko je 58 otrok tek začelo na zadnjem delu odrasle
trase, ko se asfalt spremeni v kolovozno pot. Pri odraslih je v ženski
konkurenci prvič absolutno slavila domačinka Nina Prevec, druga je
za njo pritekla izkušena Kristina Bele iz Pivke, na najnižjo stopničko
se je zavihtela Damjana Hace. V moški konkurenci je slavil gorski
tekač in občasni slovenski reprezentant Toni Habjan. Drugi je bil postojnski atlet Jaka Grže, na tretjo stopničko se je v velikem slogu vrnil
Simon Kočevar, udeleženec OI v Sočiju 2014.
Pri osnovnošolcih iz Loške doline je na 200 m drugo stopničko zasedla Tia Mišič, na 500 m pa je bila prva Nikita Funda. Na 500 m je pri
fantih drugi v cilj pritekel Tine Zabukovec, na 700 m pa je bil drugi
Miha Mlakar, tretji pa Jure Mlakar. Domačinke so odlično tekle tudi
na 700 m. Druga je bila Kiara Sterle, tretja pa Ema Bebar.
1. maja pa je potekala druga tekma pokala, in sicer 19. tek na Slivnico. Odlično vreme je privabilo 105 odraslih tekačev in 71 otrok, ki so
tekli po ulicah Grahovega. Ob 10. uri so se v tek pognali predšolski
in šolski otroci, pol ure kasneje pa so sledili odrasli. Pri fantih je slavil
ta hip najbolj vroč tekač na slovenski tekaški sceni Timotej Bečan, ki

Pri odraslih je v ženski konkurenci absolutno
slavila domačinka Nina Prevec (foto: Jože Opeka)
je rekord Gašperja Bregarja izboljšal za minuto. Drugi je bil zmagovalec Križne gore Toni Habjan, tretji pa postojnski atletski šampion
Jaka Grže. Pri puncah je slavila odlična Jasmina Jelovšek, ki prav tako
kot Bečan zmaguje tam, kjer se pojavi. Druga je bila Tina Klinar, tretja pa zmagovalka Križne gore, domačinka Nina Prevec.
Odlična mesta so na teku na Slivnico zasedli osnovnošolski domačini. Na 550 m je bila druga Pia Prevec, tretja pa Tia Mišič. Na 800
m je tretja v cilj pritekla Nikita Funda, na 2000 m pa je bila druga
Kiara Sterle. Od fantov se je na 800 m na drugo mesto zavihtel Tine
Zabukovec.
Eden izmed največjih športnih rekreativnih tekaških pokalov na Notranjskem se je tako začel z odličnim vremenom in lepim številom
tekačev. Poleg slovenskih tekačev in tekačic sta bila na teku na Slivnico prisotna tudi Francoz in Finec, organizatorji pa vabijo še kakšnega
lokalnega tekača in tekačico več, da se jim pridruži. Naslednji tek za
pokal bo potekal ob Cerkniškem jezeru 3. junija. Lepo vabljeni. ■
povzeto po spletni strani društva Sovica

Na štartu 16. teka na Križno goro (vir: Mario Žnidaršič)
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ŠD Loška dolina Andifit za las
ob polfinale Lige ENA
Po uspešnem skupinskem delu 2. sezone
slovenske malonogometne lige na travi
Lige ENA pod vodstvom Slovenske malonogometne zveze je ekipo ŠD Loška dolina Andifit v aprilu čakalo četrtfinale proti
aktualnim prvakom ŠD Ribno iz Ribnega
pri Bledu. Čeprav so se fantje dokazali kot
močan nasprotnik, ki je narekoval tempo
na tekmah, pa so v loteriji kazenskih strelov morali premoč priznati aktualnim prvakom.
Prva četrtfinalna tekma je potekala v Starem
trgu. Prvi polčas so bolje začeli aktualni prvaki, saj so dvakrat zadeli. Po premoru so v
drugi polčas domačini iz Loške doline prišli še bolj odločni in začeli narekovati tempo igre. Že v prvih minutah so s kazenskim
strelom rezultat zmanjšali na 1 : 2. Končni
rezultat je bil izenačen s 3 : 3, med strelce pa
so se vpisali Jure Kandare (2-krat) in Nejc
Rožanc, za ŠD Ribno pa Jure Dular, Grega
Blažič in Luka Milinkovič.
Jure Kandare je po tekmi dejal: “V tekmo
smo vstopili zaspano, z malo preveč spoštovanja do aktualnih prvakov, vendar se tudi
po njihovem vodstvu z 0 : 2 in kasneje z 1 : 3
nismo predali. Verjeli smo vase in z borbeno
ter srčno igro prišli do povsem zasluženega
neodločenega rezultata.”
Na povratno četrtfinalno tekmo in po napredovanje v polfinale Lige ENA so se ŠD Loška
dolina Andifit odpravili v Ribno pri Bledu.
Na igrišču so že v prvem polčasu pokazali,

da so prišli po zmago ter ga zaključili z 0 :
1 po strelu Nika Sterleta ob podaji iz kota.
Domačini ŠD Ribno so imeli na igrišču kar
nekaj težav, vendar so se zbrali in vztrajno
sledili zadetkom gostom. Tekma se je zaključila z rezultatom s 3 : 3, kar je pomenilo streljanje kazenskih strelov. V tem so bili boljši
aktualni prvaki. S končnim rezultatom 6 : 4*
so se ŠD Ribno uvrstili v polfinale. Strelca za
Loško dolino sta bila Nik Sterle in Rok Sterle (2-krat), za Ribno pa Jure Ažman, Grega
Blažič in Jure Dolar.
Danilo Đekić po tekmi ni mogel skriti razočaranja: »Če primerjam obe tekmi, ki smo
ju odigrali s ŠD Ribno, lahko rečem, da smo
bili boljši. Samo prvi polčas na prvi tekmi so
bili boljši oni, ostale tri smo bili močnejši mi.
Fantje so dali 250 % od sebe in kljub poškodbi
dveh ključnih igralcev pokazali povsem drugo
raven igre. Kazenski streli so loterija, v kateri
so bili na našo žalost boljši aktualni prvaki.
Sem pa prepričan, da bi bil ob kakšni drugačni sodniški odločitvi rezultat povsem drugačen. Smo razočarani, vendar smo pa tudi ponosni na igro, ki smo jo prikazali in enotnost
ekipe na igrišču.«
Kljub izpadu v četrtfinalu Lige ENA se v nogometu lahko Loška dolina primerja z ostalimi slovenskimi rekreativnimi ekipami. Kot
so dejali po tekmi gledalci, je Loška dolina
v letošnji sezoni pokazala povsem drugo raven igre, zato bo naslednja sezona zagotovo
še boljša, mogoče tudi z napredovanjem v
polfinale in finale. ■

Pokrajinsko
tekmovanje
društev
upokojencev v
pikadu osrednje
Slovenije 2018
V sodelovanju z Ars Vivo in v
organizaciji Društva upokojencev Loška
dolina so 4. aprila 2018 v Podcerkvi
pripravili tradicionalno tekmovanje
v pikadu, ki se ga je udeležilo 40
tekmovalk in 35 tekmovalcev iz devetih
društev. Med ženskami so najboljše
rezultate zabeležile tekmovalke iz
društva upokojenk Šmarje-Sap, ki so
le s 17 točkami prednosti premagale
drugouvrščeno ekipo Loške doline,
tretje mesto pa so zasedle tekmovalke iz
Podgorice-Šentjakob.
V moški konkurenci so se ekipno
najbolje odrezali tekmovalci iz
Grosuplja, ki so za 106 točk premagali
drugouvrščeno ekipo Loške doline, tretji
pa so bili tekmovalci iz Rovt.
Rezultati moški posamezno: prvo mesto
Zdravko Perme 869, drugi je bil Branko
Oblak 828 in tretji Brane Zabukovec 703.
Med ženskami posamezno so najboljše
rezultate dosegle: Andreja Avguštin 652,
Milka Kandare 652 in Zalka Jeranko 621.

Moška ekipa v pikadu DU Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)

ŠD Loška dolina Andifit so v letošnji sezoni Lige ENA pokazali povsem drugo raven igre
(foto: Mario Žnidaršič)

Ženska ekipa v pikadu DU Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)
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Ekipa iz Kozarišč v letošnji sezoni košarkarske
lige brez poraza
V Loški dolini vsako sezono poteka rekreacijska košarkarska liga. Letošnjo 32.
košarkarsko ligo občine Loška dolina v
sezoni 2017/2018 sta vodila Rok Sterle in
Gregor Tekavčič. V ligi je nastopalo osem
ekip, na prvo mesto pa se je brez poraza
zavihtela ekipa Kozarišče – Luna bar. Najboljši igralec sezone (MVP) je postal Jan
Sterle iz zmagovalne ekipe, najboljši strelec pa je bil Andraž Gerbec iz ekipe Žlahta.
V 14 odigranih krogih in enem pokalnem tekmovanju je nastopalo osem ekip: Edina v mestu, Kozarišče – Luna bar, Lemmings, Žlahta,
Iga vas, Andifit – Rihtar, Uragan in Snežnik.
Prvaki letošnje sezone so postali Kozarišče –
Luna bar. Na drugem mestu so z 10 zmagami in štirimi porazi pristali Edina v mestu, v
zadnjem krogu pa je bila odigrana tekma, ki
je odločala o tretjem mestu. Lemmingsi so s
75 : 73 premagali Žlahto in si z dvema točkama prednosti zagotovili tretje mesto.

Kozarišče – Luna bar, drugi so bili Andifit –
Rihtar, tretji pa Edina v mestu. Rok Sterle, ki
z Gregorjem Tekavčičem vodi ligo, je povedal,
da so bile tekme zelo napete: »Predvsem pa je
bila napeta druga polfinalna tekma med ekipama Andifit – Rihtar in Edina v mestu, ki se je
končala šele po podaljšku s 43 : 38. V velikem
finalu pa se je po zelo izenačeni tekmi naslova
veselila ekipa Kozarišče – Luna bar.«

Poleg 14 krogov lige pa je 20. januarja potekalo tudi pokalno tekmovanje, ki se ga je
udeležilo vseh osem ekip. Najboljši so bili

Vodji sta pridno vodili tudi statistiko igralcev
skozi celotno ligo in beležili število doseženih točk, skokov, podaj in blokad. Najboljši

igralec (MVP) letošnje sezone je postal Jan
Sterle iz ekipe Kozarišče – Luna bar. Najboljši
strelec je postal Andraž Gerbec iz ekipe Žlahta, ki je dosegel 398 točk, kar je v povprečju
28,4 točke na tekmo. Sledi mu Žiga Ivanetič
iz Lemmingsov s 321 točkami ter Rok Sterle
(Edina v mestu) s 312 točkami.
Največ skokov je v tej sezoni beležil Žiga Ivanetič (Lemmings), in sicer kar 215. Največ
asistenc (103) je prispeval Rok Sterle (Edina
v mestu), z 18 blokadami pa je bil najboljši
Vedran Volf (Uragan Prezid). ■

Ekipa Kozarišče - Luna bar, zmagovalci letošnje sezone lige (foto: Mario Žnidaršič)
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ŠRD Kozarišče zmagovalci pokalnega tekmovanja
v malem nogometu

N

a nogometnih igriščih v
Iga vasi in Starem trgu
je v soboto, 5. maja, potekalo
tradicionalno pokalno tekmovanje v malem nogometu na
travi. Šest ekip je bilo razdeljenih v dve skupini s po tremi
ekipami. V skupini A so bili
Babno Polje, Rožnik Ožbolt, d.
o. o., in Lesgam Pudob, v skupini B pa ŠRD Kozarišče, Iga vas
in Andifit Rihtar.

rišče
1. mesto ŠRD Koza )
en
(foto: Zdenko Trud

V skupinskem delu je vsaka
ekipa igrala z vsako, v nadaljevanju pa je šlo na izpadanje.
Po zelo zanimivih in izenačenih
tekmah je na koncu zasluženo
slavila ekipa ŠRD Kozarišče, ki
je najboljše tekme prihranila
ravno za odločilne tekme. S 3 : 0
so premagali ekpo Andifit Rožnik,
ti pa so na lestvici zasedli drugo
mesto. Tretje mesto pa so po izvajanju kazenskih strelov zasedli Rožnik Ožbolt, d. o. o. ■

2. mesto Andifit Ri
htar
(foto: Zdenko Trud
en

)

bolt
3. mesto Rožnik Ož )
en
(foto: Zdenko Trud
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V sredo, 28. 3. 2018, je bilo v Kulturnem
domu Cerknica območno srečanje otroških
gledaliških skupin občin Cerknica, Loška dolina in Bloke.
Srečanje je povezovala ga. Maja Malc, strokovno pa jo je spremljal Gašper Jarni, slovenski dramski in filmski igralec, voditelj,
lutkar, pevec, sinhronizator, plesalec, ki se je
igralstvu zapisal leta 2004, ko je diplomiral
na ljubljanski AGRFT. Po koncu prireditve je
mentorjem podal svoje mnenje in napotke,
kako svoje delo z učenci še izboljšati.
Z dramsko igro sta se predstavili dve dramski skupini, in sicer Dramska skupina OŠ Notranjskega odreda Cerknica, ki nam je predstavila igro Leopolda Suhodolčana Narobe
stvari v mestu Petpedi pod vodstvom Daše
Joželj Kranjc in Starejša gledališka skupina
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu,
ki je predstavila igro Jakopine Bračič Vse,
razen hotela pod vodstvom Tatjane Lekan in
Katarine Zbačnik.
Nastop sta zaradi bolezni v igralski zasedbi odpovedali Dramska skupina Rakek pod

Skupaj zmoremo več

Gledališka skupina OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu z mentoricama
Tatjano Lekan in Katarino Zbačnik (arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu)
vodstvom Mojce Podobnikar, ki bi nam predstavila Mojco Pokraculjo in Herojčki iz OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu pod vodstvom Marjete Nelc in Nevenke Dražetić, ki bi predstavili igro Hop v pravljico.
Uživali smo v ogledu obeh predstav.

vir: http://arsviva.znidarsic.net/

Motivacijsko srečanje
v starotrškem vrtcu
V okviru projekta “Skupaj zmoremo več” je
tetraplegik Benjamin Žnidaršič z namenom,
da tudi otroški populaciji predstavi pojem
drugačnosti, 18. aprila 2018 obiskal vrtec
Polhek v Starem trgu pri Ložu. S svojo zgodbo
in slikanjem je otroke prepričal, da drugačnost ni nekaj, kar bi se morali bati. Vstop invalida v vrtec je bil za otroke pomemben dogodek. Ob tem so se otroci srečali s številnimi
novimi vprašanji, vtisi in doživetji. Za mnoge
je prvič, da so se srečali z invalidnostjo.
Otroci se ob vstopu gosta v vrtec odzovejo
različno. Nekateri se hitro prilagodijo novemu okolju in neznanim ljudem, drugi imajo
običajne prilagoditvene težave. Vsi ti pojavi
pa so pri večini otrok le prehodni in navadno
hitro minejo. S pravilnim pristopom praviloma invalide sprejmejo z nekim socialnim
čutom. Ko otrok vidi, da se sproščeno in naklonjeno pogovarjaš z vzgojiteljico, mu pomagamo, da se bolje počutil in zaupa.

Otroci so z zanimanjem prisluhnili svojemu gostu (arhiv: Ars viva)
Tako privre na plano otroška domišljija, ki otrokom pomaga do rešitev in niso potrebne domiselne oblike seznanjanja z drugačnostjo, saj si jih otroci ob igri kar sami sproti izmišljujejo.
Sredstva za projekt Skupaj zmoremo več je zavod Ars Viva pridobil na javnem pozivu LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki jih sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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V torek, 20. marca 2018, je v športni dvorani
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna enota Cerknica, v sodelovanju
z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu organiziral območno revijo otroških
in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo
na območju občin Cerknica, Bloke in Loška
dolina. Revijo pod naslovom »Pastirčkova
pesem« je letos strokovno spremljal Tomaž
Pirnat. Prireditev je povezovala Maruša Mele
Pavlin.
V prvem delu revije so nastopili otroški
pevski zbori, in sicer OPZ Polhki in OPZ
Murenčki z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu, OPZ POŠ 11. maj Grahovo, OPZ
POŠ Maksim Gaspari Begunje pri Cerknici,
OPZ OŠ Notranjski odred Cerknica (3. r), OPZ
OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas in OPZ OŠ
Jožeta Krajca Rakek. V drugem delu revije so
nastopili mladinski pevski zbori, in sicer MPZ
OŠ Jožeta Krajca Rakek, OPZ OŠ Notranjski
odred Cerknica (4. in 5. r), MPZ OŠ Notranjski
odred Cerknica, MPZ OŠ Toneta Šraja Aljoše
Nova vas in MPZ OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu. Revije so se udeležile tudi
pevke DU Loška dolina, ki so zapele ljudsko
pesem Siromak.

MPZ OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu pod vodstvom Vide Truden
(arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu)

OPZ Polhki z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu pod vodstvom Vide Truden
(arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu)

Vsak od zborov je zapel po tri pesmi, od teh je
bila vsaj ena ljudska, pevke DU Loška dolina
pa so vse skupaj naučile ljudsko pesem Stoji,
stoji tu majstu Lož, ki je zelo lepo zazvenela
v dvorani. Kot zborovodkinje so se tokrat
predstavile Vida Truden, Daša Joželj Kranjc,
Anita Štritof Malc, Marija Obreza, Irena
Cundrič Iskra, Tina Milavec in Jasmina Žagar.
Povezovalka nas je spomnila, da je leto 2018
evropsko leto ohranjanja kulturne dediščine
in učenci s petjem ljudskih pesmi zagotovo
pripomorejo k ohranjanju naše kulturne
dediščine.

OPZ Murenčki z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu z zborovodkinjo
Vido Truden (arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu)
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V sredo, 11. 4. 2018, je v OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu potekala revija
otroških folklornih skupin pod naslovom
“Poprej v starih časih”. Učenci s plesom v
folklornih skupinah poustvarjajo in ohranjajo plesno, pevsko in glasbeno kulturno
dediščino.
Srečanje je tudi letos povezovala ga. Milena Ožbolt, ki je na začetku besedo predala
županu Loške doline g. Janezu Komidarju.
Revijo je strokovno spremljal g. Marko Pukšič, ki je že od leta 1988 zavezan folklorni
dejavnosti in od leta 2001 strokovno vodi
otroške folklorne skupine v Destrniku. Po
koncu prireditve je mentorjem podal svoje
mnenje in usmeritve za nadaljnje delo.
Na reviji se je s svojimi odrskimi postavitvami skupno predstavilo 6 mlajših ali
starejših folklornih skupin, ki delujejo v
okviru osnovnih šol ali kulturno umetniških
društev, in sicer Maln'čk iz OŠ Toneta Šraja
Aljoše Nova vas pod vodstvom Petje Ilješič
in Martine Ivančič z odrsko postavitvijo
Pastirčki, Otroška folklorna skupina Lončki
KUD France Zbašnik Dolenja vas pri Ribnici
pod vodstvom Lare Henigman in Barbare
Dejak z odrsko postavitvijo Punčka iz cunj,

Mlajša folklorna skupina OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu je s spletom
Orehova potica doživela krstni nastop. Suvereno in čudovito so se predstavili
v novih kostumih, izdelanih po priporočilih Marije Makarovič.
(arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu, tekst: Janja Urbiha)

Otroška folklorna skupina Umetniki iz OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica pod vodstvom Mojce
Šilc z odrsko postavitvijo Šivajne, Otroška folklorna skupina Vidovo pod vodstvom Anite Kotar z odrsko postavitvijo Rib'nčan in kobilje jajce, Mlajša folklorna skupina OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu pod vodstvom Vide Truden z odrsko postavitvijo Orehova potica in
starejša folklorna skupina OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Bili smo ponosni, da sta našo šolo zastopali kar dve folklorni skupini. Vsem folkloristom in
mentorici Vidi Truden iskreno čestitamo za odličen nastop in se že veselimo naslednjega.

Starejša skupina folklornikov starotrške osnovne šole je, kot smo jih že navajeni, samozavestno in natančno
odplesala in zapela splet Na perišču. (foto in tekst: Janja Urbiha)
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Mihaela Drobnič (Akela)

SKAVTI – VOLČIČI

V

arhiv: Skavti

jeseni 2017 je pri skavtih v Loški dolini nastala ena prav posebna skupinica
skavtov – Volčiči. Trenutno so to najmlajši
udeleženci pri tukajšnjih skavtih in so stari
do 10 let. Kaj pa počnejo? Ali tudi oni že delajo kaj zanimivega, kar znajo samo 'pravi'
skavti?
Do zdaj se je zvrstilo že 6 srečanj, ki jih vodi
Akela (stari sivi volk iz Knjige o džungli) s
pomočniki iz veje popotnikov (starejši skavti). Do zdaj se je v krdelu nabralo 10 volčičev
iz Loške doline in z Blok, morda pa se bo
kmalu opogumil še kdo.
Volčiči so dokazali, da so spretni pri peki palačink na plinski bombi, da se ne bojijo snega in da si upajo pojesti tudi hrenovko, ki je
pečena kar na palici nad ognjem. Preizkušali
so svoj volčji voh, sluh in kondicijo – in vsakič jim gre bolje od šap.



Tajda: »Kotalila sem se po snegu, moj
pes Čarli pa mi je vzel kapo, jo zakopal in
je 2 dneva nismo našli.«



Izidor: »Tudi jaz sem se kotalil po sne-

arhiv: Skavti

Kaj pa so si najbolj zapomnili od letošnjih
zimskih dogodivščin? Nekateri so podelili
svoje spomine z nami:

gu, da sem bil sam ena snežena kepa in
sta mi brata dodala še eno kepo na glavo,
potem sem bil jaz snežak. Enkrat sem atija celega zakopal v sneg, da je samo glava
gledala ven (to mi je dovolil).«



Krištof



Eva: »Sošolka je prespala pri meni in sva

(Bloke): »V šoli smo tekli na
smučeh, tega nisem še vajen in je bilo zanimivo.«

iz snega naredili tobogan in iglu.«



Jan (Bloke): »Zapomnil sem si iglu, san-

kanje po hribu, prevračanje, kepanje z bratoma Juretom pa Luko in s starim atom,
kidanje snega …«



Jure (Bloke): »Smučal sem se po hribu in
sem se zaletel v naš iglu, da me je kar vrglo
čez … Ampak mi ni bilo hudega.«
arhiv: Skavti

Več o naših skupnih pripetljajih pa povejo
tudi slike. Če koga od nas srečate ob cesti,
v šoli, trgovini, se nas nič ne ustrašite – mi
smo pravi volčiči, ki ne grizemo ljudi, ampak
»živimo v krdelu v veselju in poštenosti«. ■
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PGD Iga vas

Igavaški gasilci za čisto okolje

G

arhiv: PGD Iga vas

asilci PGD Iga vas smo v soboto, 21. 4.,
organizirali spomladansko čistilno akcijo. Že zgodaj zjutraj se nas je zbralo kar nekaj
članov društva, še posebej pa smo bili veseli,
da se je na poziv odzvalo zelo veliko mlajših
gasilcev. Pionirji so imeli »čistilni pohod« v
sklopu gasilskih vaj že en dan prej. V soboto,
na dan akcije, pa smo se posebej razveselili
velikega števila mladincev in mladink ter gasilcev pripravnikov.
Očistili smo območja ob cestah in zopet smo
ugotovili, da je magistralna cesta Podgora–
Babno Polje v katastrofalnem stanju. Ni bilo
videti veliko zavrženih papirčkov bombonov
in embalaže brezalkoholnih pijač, kakor bi
mogoče pričakovali, bile so samo prazne
pločevinke piva in teh je bilo zares veliko.
Glede na to, da smo jih na istem mestu pobrali že pred natanko enim letom, jih je bilo
letos spet ogromno!

arhiv: PGD Iga vas

Verjamemo, da so tako neodgovorni le nekateri, ki s to gesto stalno ponavljajo. Ob tej
priliki nagovarjamo tebe, dragi občan, turist
ali kdorkoli drugi, prosimo, spoštuj naravo,
spoštuj nas, ki čistimo nesnago za tabo, obenem pa te prosimo, da smeti in embalažo
odlagaš v za to namenjena mesta, ki jih je v
naravi dovolj.
15. septembra 2018 ekologi brez meja organizirajo akcijo Očistimo Slovenijo 2018 pod
sloganom Očistimo Slovenijo za vedno. Državljani smo vabljeni, da preko portala Ekologi brez meja sodelujemo pri popisu divjih
odlagališč. Tudi tokrat je za uspešno akcijo
potrebno večje število prostovoljcev, ki bi
Slovenijo resnično očistili. ■
Vir: Internet Ekologi brez meja
arhiv: PGD Iga vas

arhiv: PGD Iga vas
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Mario Žnidaršič

Zbor članov MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke

S tem pa njihovega srečanja še ni bilo konec.
Sledilo je namreč še neformalno druženje,
izmenjava mnenj in pogostitev udeležencev.
Pripravili so tudi srečelov, za veslo vzdušje
pa je poskrbel ansambel Strel. ■

č
foto: Mario Žnidarši

soboto, 17. marca 2018, je potekal zbor
članov Medobčinskega društva invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke. Ob 15.
uri so se v dvorani gasilskega doma v Cerknici zbrali številni redni in podporni člani
MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke ter
povabljeni gostje. Vse je najprej pozdravila
predsednica MDI Olga Otoničar. Pozdravnemu govoru je sledil kulturni program v
izvedbi Ljudskih pevk Jezerska tršča, nato
pa je vodenje zbora prevzelo delovno predsedstvo. Dnevni red zbora članov je obsegal
deset točk. Med drugim so tako predstavili
in potrdili opravljeno delo v letu 2017, program dela in finančni plan za leto 2018. Ob
koncu zbora so prisotne pozdravili še povabljeni gostje, jim čestitali za dosežene uspehe in zaželeli obilo sreče in volje za naprej.
Predsednik OO DeSUS Cerknica Gregor
Pokleka pa je društvu MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke podaril finančno donacijio v višini 300 evrov.

foto: Mario Žnidaršič

V

foto: Mario Žnidaršič
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Urša Zabukovec

Odlično združujemo vaje in zabavo
Godbeniki z novim vodstvom na čelu smo se pridno začeli pripravljati na nastope, ki se začnejo v maju, poleg tega pa smo precej časa
namenili medsebojnemu druženju.
Mesec marec smo otvorili z dvema nastopoma ob dnevu žena in tako
delavkam Kovinoplastike Lož polepšali dan. Premamil pa nas je tudi
zadnji sneg na Ulaki, saj smo si eno izmed vaj popestrili z nočnim
sankanjem, pri čemer ni manjkalo smeha in zabave.
Albert Einstein je dejal, da je človek družabno bitje do zadnjega atoma. Ker se godbeniki s tem strinjamo, smo se odločili, da en sobotni večer preživimo skupaj na bowlingu v Postojni. Tako smo še bolj
okrepili medsebojne odnose, ki pripomorejo k sproščenemu vzdušju
na vajah in nastopih.
Prvega pomladnega meseca pa si ne znamo predstavljati brez tradicionalne Salamijade. Letos se je za naziv najboljše salame potegovalo
kar 8 salam. Rezultati so sledeči:

Pred kratkim je naš dirigent Tadej Jerman dopolnil 40 let. Godbeniki smo se z veseljem pridružili njegovemu praznovanju in popestrili
vzdušje z nekaj koračnicami. Presenetili pa smo tudi našo članico
Saro Poje in ji za 20. rojstni dan zaigrali podoknico.
Obema pa želimo veliko sreče, zdravja in veselja ter obilo uspehov v
življenju!
Tudi letos smo počastili praznik dela s tradicionalno prvomajsko budnico, ki se je razlegala po Loški dolini.
V sodelovanju z glasbeno šolo načrtujemo nastopa za osnovnošolce
v Starem trgu in Grahovem. Slišali nas boste lahko na gasilskih prireditvah, ki se nam obetajo poleti, načrtujemo pa tudi Poletno noč, ki
bo 25. 6. Ne bomo pa nastopali samo doma, saj se nam obeta nastop
v tujini, a več podrobnosti še ne izdamo. ■

1. mesto je dosegel Rado Žnidaršič,
2. mesto je dosegla Ariana Prevec in
3. mesto je dosegel Franc Truden.

Ulaki
Nočno sankanje na lastika Lož)

ester Kovinop
(arhiv : Pihalni ork

Zmagovalci Salamijade 2018

(arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastika Lož)

Zmagovalci Salamijade 2018

(arhiv: Pihalni orkester Kovinoplastika Lož)

jstni dan
smo zaigrali za ro
Našemu dirigentu ester Kovinoplastika Lož)
(arhiv : Pihalni ork

g
Šli smo na bowlin tika Lož)
las
i orkester Kovinop

(arhiv : Pihaln
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Kristina in Nataša Kebe

ZGODBE ROK IN KRAJEV
NA NOTRANJSKEM

P

rojekt Zgodbe rok in krajev, namenjen
rokodelstvu kot pomembnem delu nesnovne kulturne dediščine, prispeva h krepitvi identitete posameznega kraja. Prav
vsak kraj ima svoje posebnosti, pogojene z
različnimi dejavniki. Notranjski človek je iznajdljiv in spreten, skozi stoletja je izoblikoval veliko načinov, kako lažje skozi vsakdan,

skozi življenje. Prav zato nam zgodb naših
krajev in naših rok res ne manjka. Med nami
so nadobudni posamezniki, ki s spoštovanjem in izjemnim znanjem ne samo ohranjajo izročilo, ampak ga tudi z veseljem in
vnemo prenašajo na prihodnje rodove.
V okviru projekta LAS Notranjska, ki je

sofinanciran s strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj, se v letu 2018 odvija
niz zanimivih srečanj z namenom prenosa
znanj. Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram iz Dolenjega
Jezera pri Cerknici je organiziral različna
vsebinska srečanja za ohranjanje in prenos
starih znanj.

SPEKLI SMO PRAZNIČNI KRUH
Pod mentorstvom Lili Mahne smo se posvetili tematiki kulinarike. Spoznali in naučili smo se priprave prazničnega kruha poprtnika, na Notranjskem poznanega pod
imenom župnik. Obudili smo stare recepte
za pripravo posebnih vinskih »štukelcov«,
ki so jih včasih pripravljali ob košnji. Spoznali smo tudi pripravo dobrot, ki so jih
pripravljali ob ohceti ter izdelali poročno
srce.
IZDELALI SMO SI SVOJE DILCE
Zimski meseci letošnjega leta so bili hladni
in zasneženi – z Vekoslavom Kebetom smo
obujali spomine na drsanje po starem na
Cerkniškem jezeru. V preteklosti se je v
domovih ob Cerkniškem jezeru izdelovalo
več »znamk« doma izdelanih lesenih drsalk, to so »šmrkle«, »krple« in »plohki«
ali »dilce«. Drsalke so omogočale hitrejši
prehod čez zaledenelo jezero in hkrati tudi
zabavo za vse generacije. Preizkusili smo
svoje rokodelske spretnosti in si izdelali vsak svoj par lesenih drsalk, katere smo
preizkusili na zaledenelem jezeru. Gre hitreje kot si lahko mislite!

Spekli smo praznični kruh (arhiv: Kebe)

SPLETLI SMO
VSAK SVOJO KOŠARICO

Izdelali smo si svoje »dilce« (arhiv: Kebe)

Pletarstvo kot domača obrt izdelovanja
raznovrstnih predmetov s prepletanjem
različnih materialov ima dolgo tradicijo.
Pletlo se je pretežno iz naravnih (šibje, vitre ...), večinoma iz takih, ki jih je bilo moč
najti v okolici doma. Udeleženci smo spoznali potek izdelave košare – od priprave
»podna«, leskovega ročaja, »šibc«, izdelave
leskovih viter ter pletenje z njimi. Izdelali
smo vsak svojo košaro pod mentorstvom
Nala Mahneta, ki se je tega opravila naučil
od svojega ata.

Spletli smo vsak svojo košarico (arhiv: Kebe)
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SPOZNALI SMO NAČIN IZDELAVE
JEZERSKEGA ČOLNA
Leseno plovilo, v zadnjem času imenovano tudi Notranjski drevak, so nekoč po Cerkniškem jezeru uporabljali za različne namene. Preko jezera so prevažali živino, les, seno, prebivalci vasice Otok
tudi mladoporočence in pokojnike. Zanimivo je, da je čoln, ki so ga
uporabljali na Cerkniškem jezeru, pravzaprav notranjska posebnost.
Čoln je namreč sestavljen iz več kosov, kar smo spoznali tudi na
delavnicah. Ogledali smo si delavnico za izdelavo čolnov, multivizijsko predstavitev Od debla do drevaka, ki po posameznih fazah dela
prikazuje izdelavo 12 m čolna Matevža. To je najdaljši čoln, narejen
v zadnjih 80 letih. Izdelal ga je Vekoslav Kebe, ki je v register žive
dediščine pri Ministrstvu za kulturo, vpisan kot nosilec izročila izdelave notranjskih drevakov. Pod njegovim mentorstvom smo se lotili
tesanja in dolbenja stranic čolna. Pri tem smo uporabili orodje za
izdelavo čolnov, kot so ga uporabljali naši predniki (npr. skubla, tesla, plenkača …). Na našem zadnjem srečanju pa smo se z jezerskim
čolnom tudi popeljali prek jezera.
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Vir: https://sk.acs.si/

»Razstava o življenju
študijskih krožkov
Na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani je

med 20. aprilom in 5. junijem 2018
razstava, ki so jo ob svoji petindvajsetletnici
pripravili študijski krožki pod vodstvom
Andragoškega centra Slovenije in v so organizaciji
z Ministrstvom za okolje in prostor
(Podnebni sklad).
Razstava prikazuje življenje študijskih krožkov,
večinoma tesno povezano z okoljem in njihov
prispevek k razvoju. Vrednota ohranjene
narave tudi sicer postaja trend, ki ga vse številnejši
obiskovalci Slovenije cenijo.
V prihodnost prehaja tudi v obliko
visokotehnoloških dosežkov in pomladnega vrvenja študijskih krožkov v Ljubljani.«
Ena leva druga desna, Janja Urbiha, Zavod Rihtarjeva
domačija, Babno Polje, 2018
Le kaj so pletle in napletle grajske gospodične?
(foto: Mario Žnidaršič)

Na našem zadnjem srečanju pa smo se z jezerskim čolnom
tudi popeljali prek jezera (arhiv: Kebe)
Dediščinska znanja so evidentirana, na strokovno pravilen način
dokumentirana in kar šteje največ – znanje je podeljeno med udeležence, ki ga bodo lahko prenašali naprej in tako ne bo šlo v pozabo.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem za veliko pozitivne energije in
radovednosti ter veliko mero vztrajnosti. Verjamemo, da bo pridobljeno znanje še naprej pisalo zgodbe rok Notranjske.

Skupaj za prihodnje rodove.
Spremljajte informacije na:
www.jezerski-hram.si www.lasnotranjska.si
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Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, vodilni partner LAS Notranjska

Volno drobnice lahko koristno uporabimo

D

o nedavnega je veljalo, da je volna
drobnice odpadek, celo nevaren. S
spremembo zakonodaje na tem področju
pa se je uporaba volne sprostila tudi v kmetijstvu. Uporablja se jo za kompostiranje,
gnojenje, kot zastirko, zaščito pred godalci ipd. Možnosti in priložnosti, ki jih
nudi volna oziroma reja drobnice kot taka,
so bile v marcu in aprilu predstavljene na
delavnicah v okviru operacije »Novi izzivi
slovenske drobnice«. Gre za operacijo sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin,
poleg LAS Notranjska še LAS s CILjem
(območje občin Logatec, Idrija in Cerkno),
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in
LAS Dolenjska in Bela krajina.
Prvi sklop delavnic je bil namenjen izboljšanju kakovosti volne drobnice, trženju
volne ter ostalih proizvodov drobnice.
Kako lahko pravilna reja in s tem povezana prehrana ter zdravljenje živali vpliva

na doseganje višje kakovosti volne, so nam
predstavili zaposleni na KGZS, zavod Nova
Gorica.
Predstavili so tudi značilnosti ovčjega in
kozjega mleka v mlečno predelovalni tehnologiji, osnovne tehnologije v sirarstvu ter
prikazali postopek izdelave mladega sira.
Obstoječim in potencialnim rejcem drobnice je bilo prikazano tudi striženje, sortiranje in pakiranje volne.
Drugi sklop delavnic je bil namenjen
uporabi volne v vrtnarstvu. Prof. ddr.
Ana Vovk Korže iz Inštituta za promocijo varstva okolja je udeležence seznanila
s prednostmi uporabe volne v vrtnarstvu,
predvsem pri izdelavi različnih gred. Kako
se posamezne grede izdela, je bilo predstavljeno tudi v praksi. Udeleženci so tako ob
osnovni šoli v Starem trgu sami postavili tri
grede – visoko, gomilasto in iz palete.

Operacija, ki traja od januarja 2018 do novembra 2019, je bila prijavljena na 2. javni razpis za podukrep 19.3., Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine, ki ga je v 2017 razpisalo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Celotna vrednost operacije je
47.447,32 EUR, sofinanciranje Evropskega kmetijsega sklad za razvoj podeželja
pa predstavlja 37.459,61 EUR.
Aktivnosti so razdeljene v dve fazi, v prvi, ki
traja do oktobra 2018, bo polega omenjenih
delavnic izvedena še analiza stanja in potencialov na področju drobnice ter skupni
načrt razvoja sektorja drobnice. Izvedena
bodo tudi izobraževanja za mentorje, ki delajo z ranljivimi skupinami ter delavnica za
ovčetine. ■
gostince s pripravo jedi iz ovčetine
Greda iz palet (arhiv: Zdenka Žakelj)

Pred

Zdenka Žakelj)
elava mleka (arhiv:

Striženje (arhiv: Zd
en

Visoka greda (arhiv: Zdenka Žakelj)

ka Žakelj)

hiv
Gomilasta greda (ar

: Zdenka Žakelj)
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Jasna Lekan

JP Komunala Cerknica d. o. o.

Letno poročilo o pitni vodi
Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s
pitno vodo v občini Loška dolina, kjer upravlja vodovodni sistem Stari trg – Lož, ki z
vodo oskrbuje celotno področje občine Loška dolina (razen Dolenje Poljane, Klance
in Sv. Ana). Vodni vir so vrtine v Kozariščah, voda se pred distribucijo v omrežje
dezinficira s klordioksidom.
Na omrežju je bilo v letu 2017 skupaj izvedenih 54, na vodnem viru pa 8 mikrobioloških preiskav, v okviru katerih se ugotavlja prisotnost Escherichie coli (E.Coli),
Koliformnih bakterij in števila kolonij pri 22°C in 37°C. Na 9 vzorcih se je analiziralo
še parameter Clostridium perfringens.

SRČKI Z JAGODAMI
TESTO:

160 g moke
žlička pecilnega praška
100 g masla
50 g sladkorja v prahu
1 vanilin sladkor
1 jajce
lupinica ene pomaranče
KREMA:

500 g jagodnega jogurta
2 žlici sladkorja v prahu
sok ene limone
2 vrečki želatineFIX
250 ml sladke smetane
150 g drobno narezanih jagod
PRELIV IN OKRAS:

100 g črne jedilne čokolade
100 g bele čokolade
120 g rastlinske masti
Iz sestavin naredite testo, oblikujte
ga v valj in ga zvaljajte na debelino
3 mm. Izrežite srčke in jih specite v
pečici, segreti na 180 0C.
Jogurt pomešajte z limoninim
sokom. Dodajte želatino in sladkor
v prahu. Stepite sladko smetano in
jo skupaj s koščki jagod vmešajte v
jogurtovo maso. Dajte jo v brizgalko z velikim gladkim nastavkom in
na polovicah hladnih srčkov oblikujte pikice. Pokrite jih z drugimi
srčki, ki ste jih namočili v belo in
črno čokolado, stopljeno na pari.
Lahko uporabite tudi rdeč preliv.
Hladite v hladilniku.

Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene na 17 vzorcih. Od tega se
je pri 6 vzorcih ugotavljalo tudi prisotnost kloritov, kloratov in kloridov, ki so stranski
produkt dezinfekcije s klor dioksidom.
Od vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov sta bila zdravstveno neustrezna 2
vzorca na segmentu mikrobioloških analiz, in sicer prekoračene količine kolonij pri
37°C, ki pa ne predstavljajo neposredne nevarnosti za zdravje ljudi. Vsi rezultati kemijskih preiskav so bili skladni.

Vodovodni
sistem

Oskrbovana naselja

Stari trg - Lož

Babna Polica, Babno Polje,
Dane, Iga vas, Knežja Njiva,
Kozarišče, Lož, Markovec,
Nadlesk, Podcerkev, Podgora,
Podlož, Pudob, Stari trg,
Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika

V letu 2017 je bil na tem sistemu ukrep prekuhavanja uveden preventivno štirikrat,
dvakrat zaradi napake na omrežju,
enkrat zaradi zmrzali ter enkrat
zaradi suše, kar potencialno
lahko predstavlja možnost
za onesnaženje vode. Ob
teh dogodkih smo intenzivneje spremljali kakovost pitne
vode, ki pa ni izkazovala neskladnosti s Pravilnikom o pitni
vodi.

Število
vzorcev

skladnih

54

52
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Vlado Auguštin
Svetovalec specialist za tehnologijo

Apel za pravilno
uporabo FFS
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Sodelovanje v

Programu Svit
je modra odločitev

Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim pridelkom medom si je že v prazgodovini
tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je
človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele. Le vlogi
čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

Rak debelega črevesa in danke je 3. najpogostejši rak pri
ženskah in 4. najpogostejši pri moških. Program Svit je od
začetka delovanja do danes pripomogel k zmanjšanju števila
rakov na debelem črevesu in danki.

Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih nabirajo medičino in
cvetni prah, pogosto pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se
v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. V intenzivni pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev za enkrat
še ni mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zatorej postaja zelo zahtevna kmetijska dejavnost, njegovi rezultati pa so odvisni od
številnih dejavnikov, med katerimi je sodelovanje kmeta in
čebelarja med pomembnejšimi. Soodvisnost je bila v preteklosti premalo poudarjena, celo prezrta. Dejstvo je, da je pridelek kmetov odvisen od pridnosti čebelarjev in tudi pridelek
čebelarja odvisen od delovanja kmeta. Eni in drugi morajo
imeti odgovornost do okolja in s tem do čebel. Nedvomno je,
da se lahko ljudje čebelam zahvalimo za marsikatero dobrino,
ki smo je deležni, zato smo dolžni z njimi ravnati previdno in
spoštljivo.

V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program presejanja in
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki. Presejanje za raka debelega črevesa in danke pomeni iskanje in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb
pri navidezno zdravih odraslih s preprostimi preiskavami ali testi.
Med zdravimi osebami odkrije tiste, pri katerih je velika verjetnost,
da bi se iz odkritih sprememb razvil rak, ali že imajo začetno obliko
raka. Zgodaj odkrita bolezen se uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih sprememb pa bolezen lahko celo preprečimo.

Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno pozornost
naj posvetijo čebelam s sledečimi ukrepi:
-pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je
sredstvo strupeno za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi
vsi insekticidi in imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno
bodite pozorni na znak čebele v rdečem okvirju,
• priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih
odmerkih,
• uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
• škropite v večernih urah ali ponoči ko se čebele že v panjih,
• pred škropljenjem pokosite podrast v sadovnjaku ali vinogradu
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel, ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so
pri njihovi uporabi skrajno previdni. ■

Vsako leto za to obliko raka zboli okoli 1400 prebivalcev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav je rak na debelem črevesu in danki
ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s
presejanjem.

Program Svit prispeva k upadu novih primerov bolezni

»Zaradi delovanja Programa Svit je bilo od leta 2009 do sedaj odkritih
več kot 2.600 primerov raka debelega črevesa in danke in pri 21.000
osebah je bil odstranjen napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Učinki Programa Svit so že vidni na populacijski ravni saj Register raka od leta 2011 beleži upad novih primerov bolezni.
67–70 % raka, ki je bil odkrit v prvih treh presejalnih krogih Programa Svit, je bil odkrit v zgodnjem stadiju, ko bolniki niso potrebovali
dodatnega onkološkega zdravljenja,« je povedala Dominika Novak
Mlakar, vodja Programa Svit z NIJZ.

Kaj je Program Svit?
Program Svit deluje od leta 2009 in je namenjen prebivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno
zdravstveno zavarovanje. Cilj Programa Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je pravočasno odkriti predrakave spremembe (adenome) in raka na debelem
črevesu in danki. Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov.

Vsaka tretja oseba se na vabilo ne odzove.

Odzivnost vabljenih v Program Svit je bila v letu 2017 62,7 %. Žal se
vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove. V program se za
10 % slabše odzivajo moški, osebe z nižjo izobrazbo, samske in ovdovele osebe. Moški se slabše odzivajo v starosti od 50 do 59 let, med
ženskami pa starejše od 70 let.
K izboljšanju odzivnosti v presejalni program pomembno doprinesejo zdravniki družinske medicine, referenčne diplomirane medicinske
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sestre, sestre v ambulanti družinskega zdravnika, patronažne sestre in
sodelavci na Svitovih kontaktnih točkah v zdravstvenih domovih.
Ena izmed zdravnic, ki svoje paciente zelo uspešno spodbuja k sodelovanju v programu, je prim. Jana Govc Eržen, iz Zdravstvenega doma
(ZD) Celje. »Bolnike, ki se ne odzovejo v Program Svit, moramo povprašati po razlogu za neodzivnost in jim ponuditi pomoč, če jo želijo sprejeti.
Zdravnikom družinske medicine bolniki zaupajo, skupaj s sodelavci v
timu lahko pomembno pripomoremo k povečanju odzivnosti v Program
Svit in s tem tudi k zmanjšanju obolevnosti,« je povedala.
Ker se zdravniki družinske medicine trudijo z različnimi pristopi za
motiviranje svojih pacientov, ki se v program ne odzovejo, smo sku-
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paj z njihovimi predstavniki na podlagi dobrih praks zasnovali protokol za enako in kakovostno obravnavo neodzivnikov v vseh ambulantah po Sloveniji. Tako želimo izbranim osebnim zdravnikom
predlagati najučinkovitejše enostavne pristope in s tem prispevati k
enotni obravnavi vseh vabljenih v program.

Svitove kontaktne točke kot vir spodbude in
dodatnih informacij

Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo tudi
Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.
Zdravstveni delavci na Svitovih kontaktnih točkah odgovarjajo na
vprašanja o Programu Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in
jih ob morebitnih dilemah k njemu tudi spodbujajo. Pri svojem delu
se trudijo prilagoditi okolju in ljudem, s katerimi delajo,
in jim tako program čim bolj približati. »Pomembno je, da
se ljudje zavedajo pomena preventive in izkoristijo ponujeno. Na Svitovih kontaktnih točkah, ki so vzpostavljene v
zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah, smo vam
strokovnjaki na voljo za vsa dodatna vprašanja, ki se vam
porajajo o presejalnem Programu Svit ali v primeru, kadar
ne veste, kaj storiti z vabilom, ki ste ga prejeli po pošti. Na
Svitove kontaktne točke se lahko obrnete tudi, če se vam pojavijo težave pri odvajanju, če opazite spremembe v blatu in
ne veste, kaj storiti, ali če ste založili oziroma zavrgli komplet za odvzem vzorcev blata, je povedala Urška Stepišnik
iz ZD Celje.
Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas
stori veliko: z redno telesno aktivnostjo, z zdravim
načinom prehranjevanja, izogibanjem kajenju in
prekomerni uporabi alkohola ter z udeleževanjem v
preventivnih zdravstvenih programih.
Zato ne pozabimo:

Sodelovanje v Programu Svit
je modra odločitev, ki vam ali vašim
bližnjim lahko reši življenje.
Za kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v Programu
Svit, se lahko obrnete na:
Svitovo kontaktno točko v vašem zdravstvenem domu,
• ZD CERKNICA, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica
Vsako sredo med 12. in 14. uro v prostorih Referata za
zdravje (prvo nadstropje).
Kontaktna oseba: Divna Klanfar, univ. dipl. soc. ped..
tel. 01 70 50 150, e-mail: divna.klanfar@zd-cerknica.si
• elektronski naslov svit@nijz.si ali
• telefonsko številko 01/620 45 21.
Več o Programu Svit najdete na spletni strani
www.program-svit.si.
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Živana Meljo

Kaj je RESNICA?
(Kaj je to – teorija zarote?)
Pomlad je tu – polna dela in upanja, da bo
to, kar je posejano, dobro obrodilo. Prava
simbolika. Tudi v družbenem življenju, politiki gre za tako upanje.
Začenja se čas raznih odločanj, volitev, referendumov ... Odločali se bomo glede na
to, koliko in kaj vemo o kakšni stvari, o dogajanjih, o dogodkih, o ljudeh ..., skratka
odločali se bomo po svoji vesti. Bodo prejeli glasove tisti, ki nas potisnejo v krizo, ali
tisti, ki nas spravijo iz nje ...?
Če nam je v življenju uspelo razmišljati s
svojo glavo se bomo tudi odločali tako. In
to ne glede na medijske napore (!), ki nas
podučujejo, kako in za koga se MORAMO
odločati.
Ni samo pri nas tako.
»Stvar« bi lahko bila pozitivna takrat, KO
bomo imeli priložnost izbrati najboljše med
najboljšimi, kar jih premore skupnost (država, svet). Žal te možnosti še ni. Izbiramo
med takimi in »drugačnimi«. Ni samo pri
nas tako.
Znan je rek, da je potrebno v politiki in
zdravstvu slediti toku denarja in razkrijejo
se ozadja in nameni. Kajti bistvo (resnica)
je očem in ušesom prikrito.
Kako prepoznati resnico? Kako prepoznati
laž? Težko! Med voditelji je izredno malo
posameznikov, ki imajo pogum govoriti
resnico. Veliko pa je posameznikov (med
voditelji), ki obvladajo laži o dogodkih, o
dejanjih, o drugih ... Največji paradoks pa
je, da obstajajo celo uradne skupine ljudi,
ki poučujejo kako predstaviti (NE)resnico.
Kdo vodi ta svet – Bog ali Satan? Kdo dopušča gorje vojn, begunstva, revščine, lakote – Bog ali Satan? Kdo si lasti bogastva
tega planeta – pohlep Boga ali Satana? (op.:
pojma Bog ali Satan predstavljata simbolično nadomestne izraze za Dobro ali Zlo,
Pozitivno ali Negativno, Življenje ali Smrt.)
Seveda ne počneta vsega tega niti Bog niti
Satan, ampak le človek, ki misli, da je eno
in drugo.
Kaj je Resnica? Kaj je Laž? Odgovori so tako
različni, kakor so različni pogledi na svet,
kakor so različni cilji in smotri življenja,
kakor je različna stopnja zavesti in vesti.
Zdrava kmečka pamet pozna razliko med
resnico in lažjo in tudi vedno več posameznikov javnega življenja opozarja in
piše o tem.
Umberto Eco, »Prafašizem« (esej), navaja
14 točk, kako ga prepoznati v delovanju lju-

di. D. Trump naj bi odgovarjal kar 12 točkam! Pri nas bi ga najmanj eden premagal.
Mark Aarons, John Loftus, »(NE) Sveta
Trojica«, vredno branja, dokumentirano
razkriva marsikaj, kar dobro razjasni današnjo svetovno situacijo.
Michel Chossudovsky, prof. ekonomije na
Univerzi Ottawa, Kanada, predsednik in
direktor
Centra za raziskavo globalizacije je zelo
oster kritik politike velikih, močnih držav.
Kljub pritiskom s strani le-teh ne popušča
in se ne umika. Tukaj je prevod nekaterih
njegovih člankov.

»Kaj je RESNICA?«
In kaj je to – teorija zarote?
»Teorija zarote« ne pomeni več, da je to
»dogodek, ki se pojasnjuje kot zarota«. Namesto tega ta pojem danes pomeni karkoli
oz. kakršnokoli pojasnilo, celo tudi dejstvo,
ki odgovarja pogledom vlad in videnju njihovih medijskih »poslušnikov«.
Z drugimi besedami, glede na to, da je vladi in njenim ministrstvom za propagando
postala Resnica neprijetna, se Resnico poimenuje kot teorija zarote in kot absurdno
in smešno pojasnjevanje, ki ni vredno pozornosti!
Fantazija postane resnica. Raziskovalno
novinarstvo je zatrto. (op.: primer Anuške
Delič).
Analize družbenih, političnih in gospodarskih vprašanj, podprte z dejstvi, so označene kot teorije zarote – ZATO, ker z dejstvi
spodbijajo dogovore, ki temeljijo na Laži!
Ko laž postane resnica – ni več vrnitve! Ko
smatramo vojno kot humanitaren podvig,
se postavita na glavo pravičnost in celoten
mednarodni pravni sistem.
Obama (in sedaj Trump) se giblje proti odkritemu vojnemu spopadu. Zahodni civilizaciji (po njihovem) namreč »preti islamska država«.
»Globalna vojna proti terorizmu« se poveličuje kot humanitarno dejanje!
»Odgovornost, da ščitimo, je naša naloga.
Rešitev je v humanitarni vojni. Zlikovci se
skrivajo. Zbezajte jih na plano,« je rekel G.
W. Bush.
Zahodno usmerjeni mediji že tolčejo na
vojne bobne. Ameriški vojni načrt podpirajo orjaški propagandni mehanizmi.
Eden glavnih ciljev vojne propagande je napraviti, izdelati sovražnika. Ker se maje politična legitimnost ameriške administracije

(uprave), je potrebno odstraniti vse dvome
glede obstoja tako imenovanega »zunanjega sovražnika« oz. točno Al Qaide in
mreže njihovih sodelavcev (ki pa jih sponzorira CIA!).
Cilj je – nedvomno – s stalnim ponavljanjem vcepiti v človekovo zavest, vse do
odvratnosti, misel, da so muslimani grožnja varnosti Zahoda. (M. Chossudovsky,
februar 2015)
Humanitarna vojna se vodi na nekaj bojiščih. Glavne tarče so Rusija, Kitajska in Bližnji vzhod.

Ksenofobija in vojni načrt
Val ksenofobije, usmerjene proti muslimanom, ki je preplavil celo Zahodno Evropo,
je povezan z geopolitiko. Je tudi del vojnega
načrta.
Muslimanske države imajo več kot 60 %
skupnih naftnih rezerv. Nasprotno temu
se v ZDA nahaja komajda 2 %. Irak ima
5-krat več nafte od ZDA, Velik del svetovnih naftnih rezerv se nahaja v muslimanskih rezervah. Cilj vojn, ki jih vodijo ZDA,
je kraja in prilaščanje teh naftnih rezerv. In
da bi se dosegel ta cilj, se te države napada z različnimi sredstvi: vojnami, tajnimi
operacijami, destabilizacijo gospodarstva,
spremembami državnih ureditev ...

Ameriška inkvizicija
Postopek kreiranja dogovorov za začetek
vojn je podoben španski inkviziciji. Za njen
začetek je potrebna družbena pokornost,
ker pač politični konsenz ne pride v poštev.
V svoji moderni izvedbi inkvizicija zahteva
in išče privrženost ideji, da je vojna način
širjenja demokracije in vrednot Zahoda!!!
(op. avtorica: kdo in kateri v Sloveniji to
stalno ponavljajo!?)
Prevladujeta znani, skrajnosti – dobro in zlo.
Zločinci morajo biti odkriti in kaznovani.
Vojna je mir.
Ta velika laž je dandanes postala »resnica«,
a resnica je postala »teorija zarote«. In osebe, posvečene resnici, se imenuje in smatra
za teroriste!

In kaj je resnica?
Resnično nevarnost globalni varnosti
predstavlja zveza ZDA, NATO in Izrae-
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la in realnost se v inkvizicijski atmosferi
obrne na glavo. Vojni hujskači postanejo
mirovniki, žrtve vojne se prikazuje kot pobudnike vojne!

Domovina je ogrožena.
Mediji, intelektualci, znanstveniki in politiki glasno zameglijo neizrečeno resnico –
to, da vojne, ki jih vodita ZDA in NATO,
vodijo v uničenje človeštva.
Ko postane laž resnica, ni več vrnitve. Ko
se smatra vojna kot humanitarno delovanje, se pravičnost in celoten mednarodni
pravni sistem obrneta na glavo. Pacifizem
in proti vojna gibanja se imenuje kot kriminalna dejanja. Nasprotovanje vojni postane kriminalno dejanje. Medtem vojni
kriminalci na visokih položajih začenjajo
lov na čarovnice oz. na tiste osebe, ki ogrožajo njihov položaj – oblast.
Velika Laž se mora razkriti, priti na dan
– zaradi njenih težkih posledic. S to Lažjo
se zakonito pobija moške, ženske in otroke. Z njo uničujejo ljudi, celotne družine,
rodove ...
Z njo se preprečuje izražanje solidarnosti
s tistimi, ki trpijo. Z njo se podpira vojna
in policijska država kot edina možna pot!?
Z njo se uničuje človečnost medsebojnih
odnosov. Uničuje se narodnosti in internacionalizem. Razkrivanje teh Laži je istočasno razbijanje kriminalnega projekta
za globalno uničenje, v katerem je glavno
gibalo lov na profit! Ta vojni načrt, ki ga
vodi profit, uničuje vrednote človeštva in
spreminja ljudi v brezvestne »zombije«.
Obrnimo ta tok v drugo smer!
Imenujmo te vojne kriminalce na visokih
položajih, imenujmo močne korporacijske
in lobistične skupine, ki podpirajo te kriminalce. Zaprimo tovarne orožja in vojne
baze. Pripadniki oboroženih sil morajo
prenehati izvajati ukaze in sodelovati v
kriminalni vojni.
Prof. M. Chossudovsky, Global Research,
22., 2017, prvič objavljeno februar 2015
Vir : Nexus, februar 2018
In kakšno vezo ima vse to z nami, s
Slovenijo, z našo politiko? Mislite, da nič?
Predvolilni boj se je začel, nekatere stranke
so zamenjale strpne voditelje z agresivnimi.
Le zakaj in kako? Naj volim tiste, ki so
naklonjeni militarizmu in nacionalizmu,
ali pacifiste, ki se čutijo povezane z vsemi
prebivalci tega Planeta? Naj volim te, ki so
pokradli in poskrili, kar je bilo mogoče, ko
so bili na »pravem mestu«, in bi radi spet
sedaj, ko smo si malo opomogli?
Vsak po svoji vesti in tako je prav. ■
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Nasveti za večjo
varnost motoristov
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem izjemno
previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti!
To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna površina
še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime
pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi
naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega
kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta.
Zato voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo:
 Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih

vožnje primerno ogrejte.

 Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado.

Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost.

 Ne pozabite na oblačila s ščitniki.
 Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleženci

hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas
bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.

 Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imejte vedno

prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki (nalepkami,
trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni brezrokavnik.

 Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča,

sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za
nasprotni promet.

 Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih

minutah deževja.

OVINKI

 Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste

NE SPREGLEJ!

utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil, naj vozijo previdno, pri čemer naj
bodo pozorni tudi na motoriste.

Umetnost se je ustaviti

Vir: www.policija.si

Srečno vožnjo!
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Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schönburg 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 SCHÖNBURG - WALDENBURG

Moje življenje
ŠOLSKA LETA

Moj prvi učitelj je bil pripravnik. Imel je bolj
kodraste lase. V njegove goste kodre se je bil
nekoč zapletel netopir. Od takrat se je bal teh
koristnih živali. Junaštvo ni bilo ravno izrazita poteza njegove biti. Ko je bil postal župnik
v neki vasi v Rudogorju, me je kot petnajstletnega gimnazijca povabil tja, da bi bil za botra njegovemu prvorojencu. Meni v veselje je
priredil lov na visoko divjad, pri katerem je
bil on edini gonjač in jaz edini strelec. Da se
je lov odvijal v državnem revirju brez vednosti kraljevega nadgozdarja, se v najini lovski
nedolžnosti nisva zavedala, da je to nepravilno. Na srečo je bila divjad bolj uvidevna od
naju in nama ni dala priložnosti, da bi nad
njo opravila zločin. V župnijski sobi za goste,
v kateri naj bi prenočeval, je visela na steni
nad posteljo napolnjena in napeta pištola,
ki je imela cev obrnjeno proti vzglavju. Na
moje vprašanje, kaj pomeni to čudno okrasje
na steni, sem izvedel, da pištola ne visi tam,
kot bi človek lahko domneval, kot neka vrsta
moderniziranega Damoklejevega meča, da bi
gostom vlivala stalni memento mori. Župnik
jo je tja obesil takoj po svojem prihodu kot
svarilo za morebitne roparje. Sedaj visi že več
let na kljuki in ne drži v šahu samo roparje
temveč vse prebivalce hiše. Župnik bi se rad
rešil te nevarne stvari, vendar nihče ni tvegal,
da bi jo prijel, seveda se tudi ni vedelo, kakšne
spremembe so nastale v teku časa v notranjosti pištole. Lahkomiselno, kakor mlad človek
lahko je, sem se odločil za tveganje. Pištolo
sva odnesla na vrt, jo privezala na drevo, da
bi sprožila, sva za sprožilec privezala vrvico.
Župnik je pištolo sprožil, ne da bi povzročil
kakršnokoli škodo.
Moj drugi domači učitelj je bil pripravnik
Kurze. Opravil je že velika potovanja, bil dopisni član različnih geografskih društev in je
poznal vozni red na pamet. Imel je tudi prijatelje na vseh koncih sveta, ki so mu priložnostno pošiljali eksponate iz svojih dežel.
Naša velika učilnica v tretjem nadstropju
snežniškega gradu je bila podobna kakšnemu
muzeju za etnologijo. Med predmeti, ki so bili
tam razstavljeni, je nas otroke najbolj zanimalo južno sadje. Velikokrat je visela mandarina

na dolgi niti, ki je bila privezana na kljuko na
stropu, na kateri je nekdaj visel lestenec. Ko
smo imeli dve uri prosto, smo streljali v mandarino z lokostrelom in srečni strelec, ki je zadel cilj, jo je smel tudi pojesti. Za pečjo so se
sušile na deskah napete kože podgan, ki smo
jih uplenili mi otroci. Dvojna okna so služila
kot prebivališče številnih dvoživk, ki smo jih
prinesli iz pogonov. Vsakokrat, ko smo potrebovali svež zrak, je bilo to povezano z naravoslovnim raziskovanjem. Telesno je moral biti
naš mentor precej neobčutljiv. Če mu je čevljar naredil par preozkih čevljev, je šel v njih
na Snežnik in od takrat ga niso več tiščali.
Moj tretji in zadnji domači učitelj je bil poznejši generalni superintendant dr. Braune.
Prvi del njegovega dveletnega dela, ki je bilo
namenjeno za naše učenje, je preživel z nami
na Snežniku. Za binkošti so njemu in dvema
učencema dovolili izlet v Trst. Da bi dobili še
nekaj denarja za potovanje, smo sklenili, da
bomo pripravili gledališko predstavo, za katero smo pobirali vstopnino. Igrali smo prizor
iz Götz von Berlichingen. Pri igri je poleg nas
popotnikov sodeloval še moj brat Urlich, ki je
na ta način pokazal svojo nesebičnost, ker pa
je bil tedaj še premajhen, da bi šel na potovanje, mu tudi ni prav prišel naš izkupiček. Bil
pa je tudi rešen učenja na pamet svoje vloge,
ki je bila nema in je predstavljala pisarja v prizoru pred sodiščem.
Ta moj prvi nastop na svetovno pomembnih
deskah je bil uspeh, vsaj v toliko, ker so prejemki gledališke blagajne nam vseskozi ustrezali in ker nihče ni zahteval vrnitev vstopnine.
V poznejših letih se je odigrala marsikatera
veseloigra v snežniškem gledališču, ki je postalo stalno. Naš oče je nas igralce vseskozi
grajal, da vsakdo stremi samo za tem, da bi z
groteskno masko in komiko prekosil drugega,
čeprav mu ni pristajala vloga značaja, ki ga je
želel pesnik. Ker del domače publike ni obvladal nemščine in tudi drugače ni bil na kakšni
posebni kulturni višini, tako je bila naša metoda, čeprav za nas nevede morda najboljša
pot, da smo segli v njihova srca.
Prva dva učitelja ne živita več. S tretjim nas
povezuje še danes, po več kot 50 letih, trdno
prijateljstvo, kar dokazuje, da vsaj v enem ozi-
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ru njegovo delo ni ostalo brez trajnega vpliva
na nas.
Za veliko noč 1879 sem se poslovil od domače hiše in s tem so prišle druge solze slovesa
v mojem življenju. Vpisal sem se na Witzhumovo gimnazijo v Dresdnu in sem stanoval
v takrat zelo slavnem vzgajališču tajnega svetnika X. Ženske v njegovi družini niso imele
tistih odlik, katerih je človek navajen, da jih
najde pri lepšem spolu. Hrana je bila slaba.
Poskušali smo si zato pomagati na lastno pest.
Greda z bršljanom pred hišo je lahko sprejela
v svoje naročje vse prazne škatle. Pozneje so
bršljan porezali in pokazala se je dolga leta
varovana skrivnost. Tajni svetnik se je postaral in se ni zanimal za naše početje. Samo kot
sodelničar živalskega vrta je poskrbel za to, da
je vsak izmed njegovih gojencev kupil stalno
vstopnico za ta inštitut, ki je bil za nas zelo
vabljiv. Naše veselje zaradi tega je bilo toliko
večje, ker nam je bil dovoljen prost vstop brez
spremstva v živalski vrt. Pomanjkanje nadzora in druge čudne stvari, ki so vzbujale v tej
ustanovi nejevoljo in niso ostale skrite staršem gojencev, so že pol leta po mojem prihodu v zavod pripeljale do katastrofe.
Zaskrbljeni starši so prišli po svoje sinove in
zavod je doživel neslavni konec.
Še enkrat sem prišel za kratek čas v neko družino in ko je kmalu zatem smrt pobrala družinskega očeta, sem se z mentorjem preselil za
preostanek mojega šolanja v staro schönburško palačo v Mavricijevi ulici 19.
Palača je imela poleg velike stebriščne dvorane, v katero smo se lahko zapeljali s konjsko
vprego, lepe široke stopnice, številne velike
sobe in praznične dvorane, tudi ozke temne
hodnike in pošastne ozke stopnice, o katerih nihče ni prav vedel, kam vodijo. Čudovit
kraj za mlade ljudi, še posebej, ker smo poleti
imeli na voljo celo veliko hišo. Ko je seveda
pozimi ta ali oni očetov brat bival z družino
v kakšnem nadstropju, je v vsakem pogledu
omejeval našo svobodo.
V tej palači je bil moj stari oče kdaj pa kdaj
prirejal velike večerne zabave, ko se je med zasedanjem deželnega zbora mudil v Dresdnu,
ki so še dolgo po njegovi smrti živele v spominu dresdenske družbe, s to posebnostjo, da
vanjo niso vabili samo živih, temveč praviloma tudi mrtve. To se seveda ni dogajalo po
kakšni spiritualni poti, temveč je pisar pisal
vabila po ustaljenih, nikoli pregledanih seznamih. Že dolgo umrle so kljub ponavljajočim se protestom živih sorodnikov vsako leto
ponovno vabili, da pridejo na Mavricijevo
ulico 19. Naša dobra stara palača kljub temu
ni postala hiša strahov, čeprav bi bila zaradi
načina gradnje zelo primerna za to.
V mojem otroštvu še ni bilo železnice v
Hermsdorfu. V Dresden smo se peljali na
vozu. Ko je kočijaž pred našo palačo pokal z
bičem, je vratar Brandes odprl veliki krili vrat
in voz je oddrdral v dvorano s stebri. Pročelje
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dvorca so razčlenjevale tri previsne izbokline, vsaka izboklina se je tako v prvem kot v
drugem nadstropju končala v balkonu. Izbokline so povezovala visoka steklena vrata
z ovalnimi dvoranami v ozadju. V eni od
dvoran, ki sta bili namenjeni za jedilnico, je
stala železna moška figura, ki je služila za
peč in se sedaj nahaja v parku Gauernitz.
V zadnjem zidu malega notranjega dvorišča je tičala krogla iz leta 1848. Da bi napadla palačo, ki so jo zasedli vstajniki, je
vojaščina postavila top na Frizijsko ulico,
ki se izteka v Mavricijevo ulico točno nasproti vhodnih vrat in jih razstrelila. Pri
tem je krogla letela skozi stebriščno dvorano preko dvorišča in obtičala v zidu. V
tistih dneh je izgubil življenje bratranec
moje mame princ Wilhelm Schwarzburg.
Bil je avstrijski oficir in je prišel v Dresden
zaradi zdravljenja bolnega očesa. Ležal je s
črno obvezo preko očesa v postelji hotela de
Rome, ko je prusko vojaštvo napadlo hotel.
Njegov služabnik je bil nepreviden, ker se je
s potegnjeno sabljo postavil pred vrata sobe
svojega gospodarja, da bi vojakom preprečil, da bi vdrli v sobo. Ni čudno, da so ju
imeli za vstajnika in ju pobili.
Učitelji Vitzhumske gimnazije so bili takrat
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pravzaprav sami originali, če pričnem pri
mojem prvem ordinariju v petem razredu
gimnazije, ki je svoje ubožno samsko stanovanje skušal okrasiti z nagačeno sovo, ki ji
je, kakor pripovedujejo njegovi učenci, vsako jutro dajal svežo vodo, vse do konrektorja, slavnega filologa, ki ga je Bog v jezi
ustvaril za učitelja in do rektorja samega, ki
je od navdušenja tleskal z jezikom, ko nam
je hotel podoživeto prenesti Horcijevo uživanje v nemščino.
Marsikaterega izmed njih sem ohranil v
hvaležnem spominu, vseh pa se danes spominjam z veseljem, celo debelega dr. B., ki
sem mu bil očitno nesimpatičen in ki sem
mu ta občutek, ki je bil povezan s pasivnim
odporom, po možnosti vrnil.
O konrektorjevih urah smo pravzaprav lahko po pravici rekli: »Non scholae sed vitae
descimur – ne učimo se za šolo, temveč za
življenje.« Čisto lahko ni bilo, ko sem moral
opravljati praktične vaje, ker je moral biti
nepogrešljivi tretji mož pri skatu pred ali za
drugima igralcema.
Pri tej priložnosti ne smem pozabiti na
učitelja telovadbe M. Njegove sposobnosti
so bile glede na njegov poklic bolj telesne
kot duhovne. Čeprav smo bili v starosti, v
kateri moč mišic najde voljne občudovalce,
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tako ni vedel za naše spoštovanje, kaj šele
da bi pridobil našo naklonjenost. Poleg tega
je vzbujal našo nejevoljo s stalnim opozarjanjem, na civilizacijski pomen pljuvalnika,
čeprav večina izmed nas sploh ni obvladala
ameriške nacionalne umetnosti in se zato
nikakor ni mogla povezati z omenjenim
nosilcem človeške omike. Ko se je približeval učiteljev rojstni dan, smo sklenili,
da mu mnoge pljuvalnike, ki nam jih je v
teku časa, povedano v prispodobi, vrgel v
glavo, v dosegljivih količinah vrnemo z eno
potezo. V teh dneh so trgovci s pljuvalniki
imeli dobro kupčijo, ravno tako služabniki,
ki so darila posamezno nosili slavljencu domov. Od jutra do poldneva je v presledkih
predirljivo zvonil zvonec v veži in družina
M. je imela polne roke dela, da bi spravila blagoslov, ki je pritekal z vseh strani. V
kakšnem razpoloženju je bila lahko razdražljiva duša jubilanta na njegov slavnostni
dan, o tem zgodovina molči, kakor tudi o
tem, za kaj so končno uporabili obilico naših darov. Ko je učitelj pri naslednji uri telovadbe stopil med nas, nam ni dovolil, da
bi ga pogledali v oči. Izraz dvoma ni nikoli
več prišel iz njegovih ust. Tako se je na njem
uresničila beseda starega latinca: »Docendo
discimur – z učenjem se učimo.«
(se nadaljuje)

Borut Kraševec

Mlin in žaga v Pudobu

Z

godovino mlina v Pudobu je predvsem
z vidika lastništva podrobno predstavil
Janez Kebe v knjigi Loška dolina z Babnim
Poljem II. del:
»Mlin se omenja že leta 1591, ko ga je snežniški gospod Jakob Pranckh prodal mlinarju Mihaelu Blažiču, ta pa je mlin in žago
že leta 1608 prodal za 500 goldinarjev Erazmu Scheyerju. V urbarju gospostva Lož –
Snežnik iz leta 1669 je zapisano, da je mlin
dajal dvajset ljubljanskih mernikov mešanega žita in pet mernikov pšenice, žaga pa
letno 10 goldinarjev. Leta 1726 je mlinar
Martin Kraševec od kupnega mlina in žage
(kauffrechten Mill zu Pudab, Saag) plačeval
15 goldinarjev dajatev, 12 mernikov pšenice in prav toliko mešanega žita. Okoli leta
1868 je posestvo kupil Pavel Malnarčič iz
Žerovnice 48, družina Kraševec pa je šla
v Pudob 7. Bogati Pavel Malnarčič z ženo
Ano Ukmar ni imel otrok. Tudi Jakob Vilar,
ki je leta 1879 vzel vdovo Terezijo Malnarčič (bila je druga Pavlova žena in z njim v
daljnem sorodstvu), jih ni imel. Pavel Malnarčič je bil z ženo Ano velik dobrotnik
župnijske in pudobske cerkve. Posestvo je

priženil Julij Adalbert Rozina, r. 1854, iz
Trebnjega, ki je bil notarski uradnik v Ložu.

Leta 1885 se je namreč Rozina oženil z Jero
Martinčič z Otoka 9, r. 1862, katere mati
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Elizabeta Malnarčič, sorodnica Pavla oziroma Terezije Malnarčič, je posestvo podedovala. Imela sta dva otroka, Julisa, r. 1886,
ki je leta 1894 umrl, in Ljudmilo, r. 1892.
Rozina je umrl že leta 1893. Ljudmila se je
leta 1924 poročila z Borivojem Sbil iz Mokronoga 73, ki je imel velike dolgove na Dolenjskem, kar tašča in žena nista vedeli, in
je tudi pudobsko posestvo razdejal. Sbil je
leta 1926 »šel po svetu« (v Južno Ameriko),
posestvo pa je leta 1927 prišlo v konkurz.
Od leta 1941 je bil njegov lastnik Kunstelj
z Vrhnike pri Ljubljani, ki je hišo – hotel in
žago dal v najem Ludviku Kržiču iz Pudoba. Pristaši revolucije so 3. septembra 1942
poslopje požgali. Po vojni so stavbi kolikor
toliko obnovili za obrat Kovinoplastike.«
O mlinu in njihovih lastnikih sem kot zanimivost našel nekaj krajših zapisov in objav
tudi v nekaterih časnikih iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Priimek Rozina je večkrat
zapisan tudi kot Rosina.
• V 14. številki Kmetovalca, 31. julija 1893
je bila zapisana novica: »Gospod Julij
Rozina, posestnik in trgovec v Pudobu
ter član naše družbe, je umrl 16. t. m.
Naj počiva v miru!«
• leto pozneje 1894 je bila v 163. številki
Slovenskega naroda objavljena zahvala
ob smrti sina Julisa:
• V Slovenskemu narodu št.180 je bila v
petek 7. avgusta 1896 objavljena novica:
»Dne 2. avgusta je v Pudobu zgorela žaga
in streha hiše vdove Jere Rozine. Škoda
znaša 1600 gld. Ogenj je najbrž nastal
vsled neprevidnosti nekih delavcev.«
• TRGOVSKI LIST, leto V, Ljubljana dne
23. marca 1922, štev. 35: »Vpis v trgovski
register. V Pudobu: Jerica Rosina trgovina z lesom in vodna žaga v Pudobu št. 2,
s prokuro je poverjena Milka Rosina trgovkina hči v Pudobu št. 2«
• V Slovenskemu narodu št. 220 je bila
v petek 26. septembra 1924 objavljena
novica:
»Poroka. V Pudobu pri Starem trgu Rakek se je poročil 22. tm. trgovec Borivoj Sbil, Mokronog-Kočevje, z gdč.
Milko Rosina, ki se je skupno z Aleksandrom Tomanom boril na strani kralja
Petra Mrkonjića za svobodo Bosne in
Hercegovine v znanih ustaških borbah.
Bilo srečno!«
• V 143. številki časnika Jutro, je bila 18.
junija 1927 objavljena javna dražba Rosinovega posestva:
• V Slovenskem narodu št.161 je 20. julija
1931 v novici o silovitem požaru v Nadlesku omenjena tudi žaga v Pudobu: »V
par vodnjakih so vodo mahoma izčrpali
in gasilci so bili primorani, da so napeljali
dolge cevi tja do Rozinove žage, ki je oddaljena približno 15 minut …«
»Bila je velika nevarnost, da bi
požar posegel tudi po treh, sicer precej oddaljenih žagah. Ker so bile nekatere hiše še
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s slamo krite, je ogenj daleč naokrog raznašal gorečo slamo. Nosil jo je celo v 20 minut oddaljeni Stari trg, ki je danes ves pokrit s črnimi ogorki, V nevarnosti so bile parna žaga lesnega
veletrgovca Karla Kovača na Grevki, parna žaga tvrdke Franjo Žagar pri Podcerkvi in turbinska žaga Rozinova, ki je sedaj last župana Ludvika Keržiča.«

NAGRADNA KRIŽANKA
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e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v marcu 2018 je bilo:
POMLAD V CVETLIČARNI NINA
Izmed prispelih dopisnic s pravilnimi rešitvami smo
izžrebali tri, za katere nagrade prispeva
CVETLIČARNA NINA
Pot na Ulako 7a, 1386 Stari trg pri Ložu.
Telefon: 081 60 70 010 ali 031 311 684
1. nagrado: bon v vrednosti 20 € prejme:
Nik Pantar, Ograde 12, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: bon v vrednosti 15 € prejme:
Remec Cvetko, Cesta Notranjskega odreda 38,

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 21. junija 2018.
Nagrade tokrat prispeva
Gredin Markovec d.o.o., AGROCENTER IGA VAS
Iga vas 4, 1386 Stari trg pri Ložu
telefon: 082 003 227
info@ac-gredin.si • www.ac-gredin.si
• 1. nagrada: Organsko gnojilo Fertit 10 kg
• 2. nagrada: Gnojilo za travo 3 v 1 Asef 1,75 kg
• 3. nagrada: Specialno gnojilo za borovnice in brusnice Cvetal 1 kg

1386 Stari trg pri Ložu

V Agrocentru Iga vas, ki je odprl svoja vrata 7. aprila 2018, nudimo
VSE ZA GRADBENIŠTVO IN KMETIJSTVO •gradbeni program •vodovodni program
•pašni program •zeleni program (vse za vaše vrtove, balkone in njive) •krmila
in vitamini za živali •program za male živali. Prijazno vabljeni, da nas obiščete.

Čestitamo!
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.

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

1386 Stari trg pri Ložu

3. nagrado: bon v vrednosti 10 € prejme:
Nevenka Hace, Lož, Cesta 19. oktobra 33,

V Markovcu
Prvomajski kres
je velik bil zares,
ogenj vzpenjal se v nebo,
bilo je res lepo,
občutenj veličine,
ki v spominu
dolgo še ne mine.
Otrok veselje,
prasketanje vej,
v pravljico popelje
nas vse brez mej.
V sredo še ves dan
ogenj iz žerjavce
rinil je na plan
in dnevov tristošestdesetinpet
kaj hitro bo okoli spet,
pa bomo zopet vsi veseli
še večji kres imeli!
Edo iz Žage

ZAGORELI
PRVOMAJSKI
KRESOVI
Na predvečer mednarodnega praznika
1. maja so širom po Loški dolini zagoreli
manjši kresovi.
Tradicionalni in največji kres pa je bil
v Nadlesku, katerega je pripravilo
tamkajšnje športno društvo.
tekst in foto: Mario Žnidaršič
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