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Glasilo občine Loška dolina

Anžicova žaga
Nedaleč od izvira Malega Obrha v Kozariščah je stala žaga, ki je delovala do približno druge
polovice prejšnjega stoletja. Danes nanjo spominjajo le še ostanki podpornih stebrov in
kamnitega zidu, predvsem pa kamnit jez, ki je bil zgrajen z namenom zadrževanja dovolj velike
količine vode za pogon kolesa žage … (str. 41)
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Ob zaključku leta in
štiriletnega obdobja urejanja Obrha
Občanke in občani Loške doline, vsi bralci občinskega glasila Obrh in sooblikovalci
njegove vsebine, pred vami je 97. številka, letošnja zadnja in po štiriletnem mandatu
verjetno tudi zadnja v taki uredniški sestavi. Obrh izhaja že 19 let. In ob zaključku posameznega obdobja je običajno narediti nekakšno inventuro, zato bom postregel z nekaj
čisto statističnimi podatki glasila, tokrat zadnjih štirih let, ko sem kot urednik ponovno
sodeloval pri urejanju Obrha.
V letu 2015 in 2016 so bili naslovna rdeča nit mostovi, ki v Loški dolini povezujejo dva
bregova Obrha in njegovih pritokov. V naslednjih dveh letih pa smo spoznavali Mline in
žage, ki so ob Obrhu dajali kruh preteklim generacijam. Seveda pa je bilo poleg naslovne
teme v štirinajstih več ali manj stalnih rubrikah na skupno 908 straneh, več kot 20 foto
galerij, 898 člankov in ob njih nekaj več kot 2000 fotografij.
Številke pa niti niso toliko pomembne, pomembnejše je spoznanje, da Obrh s svojim
obstojem povezuje, vzpodbuja in vključuje kar nekaj posameznikov različnih generacij,
da s svojimi prispevki bogatijo sebe in druge. Prav vsem avtorjem vsebin omenjenih
številk se zahvaljujem, da so z nami delili svoje tekstovne in slikovne vsebine. Hvala!
Ko spremljam vse te prispevke, spoznavam pravo bogastvo Loške doline in njenih prebivalcev. Res je, da je v vsebini še veliko belih lis, kar pomeni, da so določene tematike
kljub povabilu za sodelovanje slabo zastopane ali pa jih sploh ni. Vesel bom, če bodo te
praznine v prihodnje zapolnjene.
Kaj pa pravi tokratna številka. Z naslovno stranjo in kratkim zapisom zaključujemo
predstavitev žag in mlinov, ki jih je bilo v Loški dolini kar 11. Na notranji platnici čaka
12 foto utrinkov, ki nas bodo spomnili na nekatere aktivnosti v letu 2018. Eno izmed
pomembnih dejanj so bile vsekakor občinske volitve, na katerih smo izbrali tiste, ki bodo
naslednja štiri leta odločali o ključnih vprašanjih v občini. Realizirana je bila prva seja
občinskega sveta, o čemer je zapisana kratka informacija s fotografijo novega sestava.
Tudi v nadaljevanju je nekaj dobrodošlih informacij in vsebin, izmed katerih, verjamem,
boste našli tudi kaj zase. Okrogla obletnica Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice
Loška dolina je ena izmed tistih vsebin, ki sem jih vedno vesel. Čestitam jim za njihov
jubilej, predvsem pa za delo, s katerim bogatijo našo dolino in tudi vsebino Obrha.
Hvala tudi vsem ostalim, ki so s svojim prispevkom bogatili Obrh preteklega obdobja.
Upam, da se bomo na njegovih straneh srečevali tudi v prihodnje.
V svojem in v imenu članic in članov uredniškega odbora, ki smo se za naše glasilo
trudili zadnja štiri leta, vam bralke in bralci želim lepe in mirne praznike, blagoslovljen
božič, v novem letu pa veliko zdravja, modrosti in seveda dobrih vsebin v Obrhu.
Borut Kraševec
urednik

p.s. Ker še ni znana nova sestava uredniškega odbora, zasnova in način izhajanja glasila,
tokrat ni objavljenega roka za oddajo prispevkov. Ta bo objavljen na spletni strani
občine Loška dolina.
Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.
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: Anžicova žaga • tekst in fotografija na
naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Nataša Poje

Prva seja Občinskega sveta

V

četrtek, 6. decembra 2018, je potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine
Loška dolina. Sejo je vodil najstarejši član Občinskega sveta g. Lojze Škulj. Na seji je bilo
s strani predsednice Občinske volilne komisije ge. Sabine Palčič podano poročilo Občinske
volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Loška dolina in poročilo
o izidu volitev župana Občine Loška dolina. V nadaljevanju seje je predsednik mandatne
komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
podal poročilo in predlagal potrditev mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta ter
potrditev župana Občine Loška dolina. Na podlagi predloga novoizvoljenih članov sveta je
bila na seji imenovana petčlanska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

»NE živi v preteklosti,
NE sanjaj o prihodnosti,
OSREDOTOČI SE na sedanjost.«
(Buda)

Blagoslovljene
božične praznike
ter srečno in zdravo
2019.
župan
Janez Komidar s sodelavci

Novoizvoljeni svetnice in svetniki občinskega sveta z županom po prvi seji.
Od leve: Lojze Škulj, Janja Urbiha, Stanislav Sterle, Janez Komidar, Janja Sterle,
mag. Armida Bavec, Vojko Mlakar in Romana Zakrajšek (foto: Borut Kraševec)

Spoštovane občanke in občani!
Iskreno se vam zahvaljujem za podporo,
ki ste mi jo izkazali na lokalnih volitvah
ter mi kot županu zaupali vodenje občine še nadaljnja štiri leta. Vaše izkazano
zaupanje mi pomeni potrditev preteklega dela in mi daje nov zagon za prihodnost. Zavedam se odgovornosti, ki jo s
tem prevzemam, in obljubim, da se bom
trudil upravičiti vaša pričakovanja.
Zahvaljujem se vam tudi v imenu predlagatelja stranke NSi za podporo, ki ste
jo namenili kandidatoma za občinski
svet, Janji Sterle in Lojzetu Škulju, ter
jima s tem omogočili, da tvorno sodelujeta pri odločitvah, ki bodo bistveno
izboljšale pogoje bivanja v občini Loška
dolina.
Že majhna dejanje v vsaki skupnosti
lahko veliko spremenijo, zato vabim tudi
vas, da s skupnimi močmi, pozitivno
energijo in dobro voljo delamo za naše
skupno dobro.
Janez Komidar

Spoštovane volivke in volivci,
drage mi soobčanke in soobčani!
»Ta veseli dan« je mimo. Izvolili smo/ste.
Prav je, da se vam iskreno zahvalim za
vse dobre misli, za vso podporo ter za
vso pozitivno energijo, ki sem jo dobivala in jo dobivam od vas.
Iskreno sem ganjena ob tolikšni podpori, ob toliko dobrih željah in iskrenih objemih, kot sem jih bila deležna v
predvolilnem času.
Vaša energija je postala moja energija,
da bom v občinskem svetu predstavljala VAŠ glas. In zagotavljam vam, da bo
(moral biti) slišan.
Zato še enkrat HVALA ZA VSE, kar
sem prejela od vas, in iskrena HVALA
ZA VAŠ GLAS, ki ste mi ga v tako velikem številu namenili.
S spoštovanjem,
mag. Armida Bavec

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Iz srca hvala za visoko podporo na
letošnjih lokalnih volitvah. 657 vaših
glasov potrjuje, da je bila moja odločitev, da kandidiram za občinsko svetnico, pravilna. Vaše glasove razumem
kot potrdilo, da ste moj dosedanji trud
prepoznali kot dobro delo. Hkrati je
vaša podpora moja obveza, da še naprej delujem povezovalno in v dobro
domačega kraja.
Glede na prihajajoče praznične dni pa
naj izkoristim tole priložnost tudi za
voščilo. Vsem krajanom Loške doline
želim miren in blagoslovljen božič.
Prihajajoče leto pa naj vam bo prijazno, prijetno in napolnjeno z razumevanjem tako v družinskem krogu kot
na delovnih mestih.
Vaša občinska svetnica
Janja Urbiha - Kozarka
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Zapisali Ostrnici Anka in Janja

10. rojstni dan OSTRNIC
V soboto, 1. decembera, je Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice iz Loške doline praznovalo svoj 10. rojstni dan. Ob tej
posebni priložnosti smo Ostrnice zapisale:
Naša slavljenka je ugledala luč sveta v gostišču Mlakar v Markovcu pred natanko desetimi leti. Radovedno, negotovo in nekoliko
zadržano je mežikala v svet. A ni bilo priložnosti za plenice in otroške bolezni. Treba je
bilo zavihati rokave, se razgledati naokrog in
poprijeti za delo. Najprej pa začeti z izobraževanjem.
Na šolo ima zelo lepe spomine. Tu so se začele odvijati prve aktivnosti, kot so: predavanja o zdravju, zdravi prehrani, o aranžiranju;
ustvarjale so se rože iz krep papirja. Spoznavala so se zdravilna zelišča in njihova uporaba. Tu so potekali številni krožki, večkrat je
zadišalo iz kuhinje.
Posebno doživetje je bilo kuhanje z Gregorjem. Za mladenko Ostrnico kuhanje s čisto
pravim kuharjem, novimi sestavinami, novimi tehnikami ni bilo ravno mačji kašelj.
Kuhale so se jedi za posebne priložnosti,
praznične, pomladne, velikonočne jedi in
še in še. Veliko novih jedi. Vse postreženo
v posodah nad grelnimi svečkami. Odlična
degustacija, če pa je vse začinjeno še z malo
pohvale, potem zadovoljstvo raste.
Njene dobrote so med drugimi
poizkušali tudi: Manca Košir, Boštjan
Gombač, Janez Dovč, Lara Jankovič,
Gojmir Lešnjak Gojc, Andrej Rozman
Roza, Bilbi, Adi Smolar, Boštjan
Gorenc Pižama.

Obilo zadovoljstva je
bilo tudi zadnje leto, ko
ji je Miha razkril skrivnosti svojih kuharskih
dobrot. Največji izziv
je bila priprava testa
za štruklje, ko pa je
bilo to osvojeno, se je
testo razvleklo skoraj
samo, tako natanko, da
bi lahko čital časopis,
če bi ga položili pod
testo. Zvijali so se orehovi in sirovi štruklji,
kuhale juhe, omake in
sladice. Tečaj je zapuščala polna kuharskih
trikov, odločena, da jih
preizkusi tudi doma.

Rojstnodnevno torto sta prerezali najstarejša članica društva
Tončka Šepec in predsednica Ana Zakrajšek

Po vsem tem učenju
danes ni problem skuhati lonec kavre, za
šolo speči nekaj kruha za slovenski zajtrk ali
ocvreti goro »tašk« ali pripraviti kakšnih sto
palačink. Ko gre za dobrodelnost, potem je
vedno zraven: obisk doma starejših občanov, peka peciva za Kralje ulice, peka za prireditev ali novoletni dobrodelni tek in hojo.
Ali ste vedeli, da je spekla in
zapakirala več kot 1500 medenjakov
za dobrodelni tek?
Življenje ni potica. Ugrizniti je bilo treba tudi
v birokratske zadeve: občni zbori, dnevni
redi, sklepi, poročila, članarine, finance itd.
Čas pa teče. Sodeluje z Zvezo kmetic Slovenije. Zopet občni zbor, delovni posvet, med-

(arhiv: Društvo Ostrnice)

narodna konferenca, pa tekmovanja za izbor
kmetice leta, pa izbor za mlado kmetico leta.
Vrhunec prepoznavnosti je sodelovanje na
6. državnih kmečkih igrah v Moravčah, kjer
zmaga. Razlog, da jo v naslednjem letu čaka
velik organizacijski zalogaj, to je izvedba 7.
državnih kmečkih iger. Z marljivim delom si
je prislužila bronasti grb Občine Loška dolina.
Nabiranje spretnosti je nadaljevala s tečajem kvačkanja, rešiljeja, kasneje tudi šivanja
krpank, spoznavanja volne, polstenja in drugih ročnih spretnostim ter tako prispevala
k ohranjanju kulturne dediščine v dolini.
Najlepši izdelki so bili nekajkrat tudi razstavljeni, kar je vsakokrat izzvalo navdušenje in
občudovanje. Ravno tako tudi pri razstavi
spominskih knjig.
Peka kruha: belega, ajdovega, pisanega koruznega, vse to je posebno doživetje. Vsakokrat znova, ko pregneteš testo, nakar vzhaja,
zadiši iz pečice, dobi zlato rjavo, hrustljavo
skorjico. Še vedno je poseben trenutek, ko z
nožem odrežeš prvi košček. Peke kruha se
lahko naučiš, to znanje lahko deliš z drugimi:
prijatelji, šolarji ... Kruh lahko daš na ogled
tako, da ga občudujejo tudi drugi, s kruhom
lahko tudi tekmuješ in dobiš priznanje na
Ptuju. Vse to je delala naša slavljenka.

Zahvala knjižničarke Anđelke Pogorilić za sodelovanje (arhiv: Društvo Ostrnice)

Pokaže se želja po raziskovanju preteklosti,
ki je enkrat zelo oddaljena, v naslednjem
trenutku pa ugotoviš, da je to obdobje naših staršev, starejših kolegic in da bomo zelo
kmalu tudi mi vsi delček te preteklosti. Ta
spoznanja so jo spremljala, ko si je ogledovala pindeklce, predpasnike, rute, deklce, mr-
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liške prte in druga oblačila pri spoznavanju
oblačil in tradicije Loške doline z Babnim
Poljem. Posebej zabavno je bilo spoznavanje spodnjega perila, posteljnine, njihovo
menjavanje in količina, ki so jo imeli. Z
žalostjo je ugotovila, da dediščina, ki nam
pripoveduje o načinu življenja naših prednikov, izginja.

Naša slavljenka se je rokovala s
predsednikom Türkom, Pahorjem
in Židanom.

Spoznanja, da mnogokrat hodimo tudi
okrog domačega ognjišča z zaprtimi očmi,
so jo vodila do odkrivanja lepot in posebnosti naše doline. Potrebno je bilo pet let.
Prehodila, odkrivala je skrite kotičke, majhne biserčke, obenem pa uživala v druženju.
Sicer pa ji pohodni čevlji niso tuji. Obuje
jih na prej omejenih pohodih, ki so postali
vsakoletni, na rekreaciji, telovadbi, nordijski
hoji. Velikokrat so najboljša izbira tudi na
stojnici, tako za novoletno in velikonočno
tržnico, kot tudi na Polharski noči, ravno
tako na vsakoletnem raziskovanju Slovenije:
dišeče Istre, sončnih Gorjancev, Haloških
Goric, Soriške planine.
Če bi našo slavljenko želela opisati, bi rekli,
da je del narave, povezana z zemljo. Tako
bomo lažje razumeli vse njene skrite ljubezni in strast. Rože so zagotovo ena izmed
njih. Predavanja o balkonskih zasaditvah,

Pozdrav in čestitke župana Janeza Komidarja (foto: Mario Žnidaršič)
novih sadikah, novih trendih, barvnih kombinacijah. Ko pride jesen, so na vrsti jesenske zasaditve, čebulnice, prezimovaje rastlin.
Tega se nikoli ne naveliča. Za vedno se ji je
vtisnila v spomin Rut Reš Podgornik, njene
novosti, ki jih je vsako leto prinašala, in njena neverjetna energija.
Tudi vrtnarjenje obožuje. Sajenje in setev
zelenjave, vrtnarjenje na visokih gredah, sajenje jagodičevja, borovnic. Če ni dela, potem z veseljem postreže ob košnji, tako kot

včasih: »z jerbasom, napolnjenim z zjelam,
čješpavo kašo, z rožičevimi štruklčki in kanglco hruškovga kompota«.
Sedaj boste rekli: aha koplje po zemlji in
potresa moko in ropota s piskri. Ždi doma
kot Pepelka. Vendar ne. Že v rani mladosti
si je našla prijateljice na morju. Za posebne
priložnosti se obiščejo, skupaj zdevajo ostrnice, obirajo oljke in se imajo lepo. Z veseljem se
podruži tudi s Škoti. Kuhajo svoje tradicionalne jedi, ki jih tudi predstavijo in okušajo ... V
začetku poletja je večkrat odpotovala v
Dalmacijo, da je tam
predstavila slovensko kulinariko.
Dalmatinci so ugotovili, da jim ajdovi žganci z
mlekom ne sedejo tako
dobro kot tisti, postreženi
z vinom.
In v gostišču Mlakar
zbrane Ostrnice smo
slavljenki Ostrnici nazdravile z ljudskim petjem, slavnostno torto ter
priznanji članicam, ki v
društvu vztrajajo že od
samega začetka.

Praznično omizje (foto: Mario Žnidaršič)

V trajen spomin pa smo
bogato desetletno bero
aktivnosti, učenja, dela,
uspehov in dosežkov
zbrale v zbornik, ki bo
ugledal luč še pred novim letom in nam ga iz
tiskarne prinese kar eden
od treh dobrih mož. ■
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Borut Kraševec

Na kauri pri Juretu

L

anskega decembra je bilo, ko se je pri Kordiševih v Viševku kuhala kaura. Nič posebnega, boste rekli, saj je to značilna jed Loške
doline in je zato bolj ali manj pogosto na jedilniku pri marsikateri
hiši. To je res, vendar pa je čas prinesel svoje tudi pri kuhi. Da obudi nekdanje čase in navade, se je Kordišev Jure odločil, da bo kauro
tokrat skuhal na način, kot so jo kuhali, ko še niso poznali plinskih,
električnih in steklokeramičnih kuhalnih plošč ter loncev iz »rostfraja« in drugih sodobnih materialov.
Kauro in tudi druge jedi so nekoč kuhali v železnih ali lončenih
loncih, zato si je Jure ob priložnosti pri lončarju v Prekmurju našel in kupil primeren lonec in tako je bil že bližje uresničitvi svoje
namere.
Tistega decembrskega dne je zgodaj vstal in zakuril v domači krušni
peči. Ko so se bukova drva razgorela in se je že delala žerjavica, je
pripravil sestavine za jed, ki ji v Loški dolini pravimo kaura, na sosednji bloški planoti ji rečejo trojka, ponekod pa jo poznajo kot šara
ali kaula. Glavne tri sestavine in njihovo razmerje za dobro kauro iz
Loške doline so slaba polovica ali pa kar polovica krompirja, kaure
dobro tretjino in približno petino fižola.
Lončen lonec je v takšnem razmerju napolnil s krompirjem, narezanim na kocke, z na lističe narezano kauro in fižolom ki ga je zvečer
namočil v vodi. Uporabil je dve vrsti krompirja. To je za pravo kauro
zaželeno. Ena vrsta krompirja mora biti takšna, da se nekoliko razkuha ter jed na ta način malce zgosti, druga sorta krompirja pa takšna, da ostanejo koščki čvrsti. Po vrhu je narezal še nekaj kolobarjev
korenja, ki pa, kot je dejal, ni obvezen. Vse skupaj je začinil s soljo,
poprom, dodal nekaj lističev lovorja, malo majarona ter strok česna,
ki deluje proti zgagi. Vse skupaj je zalil z vodo. V pravi kauri nikoli
ne kuhamo mesa, jo pa zabelimo z ocvirki preden jo postrežemo. Če
bi jih dodali že prej, bi se razmehčali, kar pa ni dobro.
Medtem se je peč ravno prav razgrela, z grebljico je poravnal žerjavico in naredil prostor za lonec, ki ga je v peč postavil s pomočjo
burkel, ki so bile nekoč nepogrešljiv pripomoček vsake gospodinje.
Jure razloži, da se kaure med kuhanjem ne meša.

foto: Borut Kraševec

Nasvet, katere sestavine so potrebne za dobro kauro in v kolikšnih
količinah, je dobil od sosede, ki jo je redno kuhala ob petkih in so jo
bili, ker je živela sama, vedno deležni tudi pri Kordiševih, z razlago,
da kaure ne moreš kuhati samo za enega.
To je veljalo tudi tokrat pri Juretu, saj se nas je na pokušini njegove,
po starem kuhane kaure, zbralo kar nekaj. Pogovor se je sukal o čem
drugem kakor o načinih kuhanja kaure nekoč in danes, predvsem pa
o kauri iz Kordiševe peči. Po vrhu je bila nekoliko zapečena, kar ji je
dalo posebno žlahten okus. Da je ravno prav kuhana, mora ostati v
peči štiri ure in Jure se je držal tega pravila. Prav zaradi takega načina
kuhanja je bila posebej priročna jed za kuhanje v času, ko so ljudje
imeli veliko dela na polju. Lonec s sestavinami so namreč zjutraj postavili v peč in ko so opoldne prišli z dela domov na »južno« je bila
okusna kaura že kuhana.
Do čistega postrgani krožniki so bili dokaz, da je bila tudi pri Juretu
res okusna. Kljub temu jo je v loncu ostalo še nekaj. Verjetno se boste
nekateri strinjali, da je takšna, ki ostane za večerjo še okusnejša.
Juretu Kordišu se zahvaljujem za to etnološko kulinarično doživetje. ■
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Blaž Dobravec, župnik

Sporočilo božiča
Cenjeni bralci glasila Obrh.
Vsako leto zaključujemo s prelepimi prazniki. Ves adventni čas priprave ter božični
čas praznovanja nam sporočata in razodevata preprosto resnico. Bog nam je blizu.
Želi, da ga sprejmemo kot Emanuela, kar v
prevodu pomeni: Bog z nami.
»Rodil se vam je Odrešenik,« so v sveti noči
oznanjali angeli. V tistem obdobju so Izraelci skoraj vzneseno pričakovali odrešenika.
Predstavljali so si ga kot močnega narodnega osvoboditelja. Ko je Jezus začel oznanjati
in kazati, kakšno odrešenje prinaša, so bili
mnogi zelo razočarani. Odpuščanje grehov,
mir v srcu, milost, življenje po blagrih, večno življenje ... kaj naj s tem počnemo? To
ni nič konkretnega, nič na prvi hip privlačnega in koristnega. Predvsem pa ne vpliva
na moje življenje tako, da bi na primer lažje
pridobil več denarja, da bi bil manj bolan,
da bi imel manj skrbi, da bi ...

sami. Pravzaprav sporočila božiča ne moremo razumeti, če Bogu ne postanemo vsaj
malo podobni. Kako? Jezus je največje ponižanje doživel zagotovo s sramotno obsodbo in smrtjo na križu. Vendar je gotovo, da
se je Bog do konca ponižal še bolj takrat,
ko se je namenil, da nas odreši. Postal je
človek. To je za mnoge duhovne pisatelje
še večji razlog čudenja in nedojemljivosti
kot samo stvarjenje kozmosa. Če se je torej Božji Sin ponižal ter postal eden izmed
nas, potem moramo tudi mi stopiti iz naših
ustaljenih okvirjev in navad. Bogu moramo
dati dovolj prostora in časa, da nam spregovori. Njegovo razodevanje, njegov nagovor
je jasen, logičen, zato se ga ne bojmo. Govori po stvarstvu, po Besedah, po vesti, v
tišini, po liturgiji ...
Rojstvo Jezusa s sodobnim decembrskim
vrvežem in obiljem nima prave povezave.
Veseli december je plehek in v sebi nima
moči in namena, da bi nas napolnil. Pravo
sporočilo božiča pa želi prav to. Sprejeti

Boga, ki nam daje smisel in obljublja najboljše. Če je Bog sestopil v preproste jasli,
da nas je lahko našel in nas nagovoril, moramo mnogo bolj sestopiti tudi sami in ga
začeti iskati tam, kjer vemo, da nas čaka.
Jezus – Emanuel te želi obdariti z edinstvenim mirom in veseljem.
»Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da
postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v
njeno ime ...«

e n b ož i č
j
l
v
o
l
s
o
g
Bl a
eto.
in nov o l

Nekoč smo z bogoslovci v Ljubljani po ulicah z mimoidočimi govorili o Jezusu ter
jim delili listke z Božjo besedo. Neko mlado dekle je dejalo: »Zakaj sploh potrebujem
Boga, saj moram vse narediti sama!« Dekle ni bilo zadovoljno s svojim življenjem,
hkrati pa ni pričakovalo in iskalo nič novega, večjega ter bolj smiselnega. Vedno
znova ugotavljam, da je to tok večine. Življenje nekako preživljam, brez povezanosti
in usmeritve.
Božič je praznik Božje bližine in Božjega
prihoda. Evangelist Janez dogodek božiča
predstavi kot praznik smisla in tega nam
lahko v polnosti dá samo Tisti, ki si je vse
zamislil. Logos. Beseda.
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila
pri Bogu in Beseda je bila Bog.« Logos po
grško pomeni beseda, še globlji notranji
pomen besede pa je smisel. Neizbežno
mora biti začetek vseh besed, vsega smisla
in vseh pomenov nek izjemen Smisel. Bog,
ki se razodeva, ki se odpira, ki se nam daje
dojeti in razumeti. Vendar isti evangelist
takoj za tem oznanilom, žalostno dodaja:
»Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je
prišla, toda njeni je niso sprejeli.«
Bog človeka noče motiti. Prihaja nežno,
tiho in diskretno. Ne zahteva veroizpovedi,
zelo pa želi iščočih src in razuma. Spoznati
se daje zlasti ponižnim, tistim, ki si v življenju priznajo, da vsega ne (z)morejo doseči

Sveta družina
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Pavla Lavrič

Veseli december – čas praznovanj in obdarovanj
Pred kratkim sem ponovno vzela v roke knjigo Garyja Chapmana,
avtorja svetovne uspešnice
5 JEZIKOV LJUBEZNI. Avtor pravi, da ljudje glede na čustveno doživljanje govorimo pet jezikov ljubezni:
besede potrditve, usluge, skupaj preživeti čas, dotiki, darila.
• Nekaterim ljudem veliko pomenijo besede potrditve. Že ob topli
besedi, pohvali se počutijo ljubljene.
• Drugim so pomembnejše drobne usluge. Ob njih najbolje začutijo
izraz naklonjenosti.
• Spet tretjim največ pomeni skupaj preživeti čas v dvoje, z družino ...
• Nekaterim pa je prav telesni dotik, objem tisto, kar jih posebej
osreči.
• So pa tudi taki med nami, ki izraženo naklonjenost ljubezni in
spoštovanja prav radi sprejmejo v potrditev s primernim darilom.
Tu je zopet veseli december, čas praznovanj in obdarovanj. Čas, ki
nam nehote ponuja več možnosti v premislek, katere stvari v življe-

nju nam prinašajo več medsebojne naklonjenosti, povezanosti, topline in ljubezni. Čas, ko morda globlje razmislimo, katere od zgoraj
naštetih petih jezikov ljubezni govorijo naši bližnji. Morda je to čas
globljega razmisleka v potrebe drugega. Čas, ko se lahko vsak po svojih najboljših močeh potrudimo, da bo tako praznovanje božičnih
kot novoletnih praznikov umirjeno, veselo doživetje, kjer se bomo
drug ob drugem počutili sprejeti in ljubljeni.
V veselem decembru želimo še posebej osrečiti otroke. Pomembno
je, da jih pri tem ne prikrajšamo za občutke hrepenenja, veselega pričakovanja pa najsi gre za obdarovanje Miklavža, Božička ali dedka
Mraza. Čarobnosti obdarovanja jim ne razkrijmo prezgodaj. Kolikor
pozneje, toliko več lepih spominov bodo ponesli s seboj v življenje. Z
darili pa tako in tako ne gre pretiravati, ker v nasprotnem primeru ne
zmorejo ceniti tistega, kar dobijo. Nenazadnje tudi za otroke velja, da
bolj kot nakupljene stvari jih lahko osrečimo s prijetnim družinskim
vzdušjem, ki mu v času praznovanj lahko posvetimo še toliko več
pozornosti.
Naj v veselem decembru ne manjka besed potrditve, medsebojne
pomoči, lepo skupaj preživetega časa, osrečujočih objemov, morda z
darilom izpolnjene želje, a ne le v veselem decembru, temveč v vsem
prihajajočem letu 2019. Naj bo zdravo in srečno, čim bolj zaobjeto v
petih jezikih ljubezni.

Mario Žnidaršič

Neformalno srečanje tujcev
živečih na območju Notranjske
"Lužarjevem skednju" v
Podcerkvi je bilo v soboto,
8. decembra 2018, neformalno
srečanje vseh tujcev, živečih na
območju Notranjske in okolice,
ki tu živijo, ustvarjajo in so aktivno vključeni v družbeno življenje.
Medsebojno druženje je popestril bogat kulturni program, dopolnjen s slikarsko razstavo.
Osebne zgodbe priseljencev v Slovenijo so si skoraj vse zelo podobne, vendar je vsaka izmed njih nekaj posebnega in neponovljivega,
kako je, ko si ustvarjaš nov dom
daleč stran od znanega domačega
okolja, in ko zaradi različnih razlogov zapustiš svojo domovino
in prideš živeti v Slovenijo. ■

foto: Mario Žnidaršič

V
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Društvo Jasa

Velika téma v malem kraju
V četrtek, 25. oktobra 2018, je v galeriji “Štala” potekal pogovor
na temo, kakšno Slovenijo si želimo. Društvo Jasa, Zavod ARS
VIVA in Srednja zdravstvena in kozmetična šola so oblikovali
razmišljujoč večer o prihodnosti naše države. Anej Sam je predstavil knjigo “Slovenija ima srce”. Udeleženci pa so predstavili
svoj pogled na državo, njeno vlogo in vlogo mladih v procesu
zaposlovanja, zbliževanja, odločanja in življenja. Prireditev je
vodila in povezovala Vesna Mlakar. (www.arsviva.si)
Kakšno Slovenijo si želim? To brez dvoma veliko temo so v teh dneh
osvetljevali v vasici Podcerkev na Loškem polju. V idiličnem kraju je
pesnik Benjamin Žnidaršič tradicionalno domačijo in pomožna poslopja obnovil, ohranivši jim izvirnost in jih pretvoril v resnični izobraževalno-umetniški center (deluje kot Zavod Ars Viva). Delovanje
tega zavoda potrjuje, da tudi posameznik, ki je telesno prizadet (Benjamin Žnidaršič je na invalidskem vozičku), z jasnim ciljem in visokim hotenjem
lahko veliko naredi ter vsebinsko bogato
živi. Drugič, ko gre za vredne vsebine ali
smiselne dogodke, pridejo v to odročno
vasico ljudje z vseh koncev Slovenije.

Moderatorka Vesna Mlakar in pisatelj Anej Sam (arhiv: Ars Viva)

Tokrat so nam v pravljičnem prostoru
zagotovili dve izjemni vsebini: likovna
razstava priznanega akad. slikarja Veljka
Tomana, s katero časti naravne lepote Slovenije ter polemičen pogovor o naši stvarnosti med filozofinjo Vesno Mlakar (prej:
Vilčnik) in pisateljem Anejem Samom.
Izhodišče za pogovor je bila knjiga Društva Jasa, Slovenija ima srce, ta pa je osnova že leto dni trajajočega Jasinega natečaja
Kakšno Slovenijo si želim. Jasa je namreč
osnovnim in srednjim šolam brezplačno
Življenska tema v življenskem prostoru (arhiv: Ars Viva)
zagotovila izvod te spodbudne knjige,
učence in dijake pa povabila k sodelovanju. Mladi bralci ob branju premišljajo o naši stvarnosti in prihodno- Maribor Vanja Kancler pa je sodelujoče dijake v natečaju pripeljala
sti, svoja videnja pa izražajo z močjo besede ali slike. Tako nastaja prav v Zavod Ars Viva – tukaj so poslušali razpravo in so nekaj dni
gradivo za potujočo razstavo Kakšno Slovenijo si želim ter knjigo z brali knjigo Slovenija ima srce ter soustvarjali bodočo knjigo Kakšno
istim naslovom. Profesorica na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Slovenijo si želim.
Razpravljavca sta odprla številna bistvena in tudi občutljiva vprašanja: posledice slabih zakonov, ki omogočajo boleče krivice v družbi;
tragični učinki razgrajevanja etičnega sistema družbe; posledice planetarnih migracij; strašnost relativizacije večnih vrednot in življenjskih kažipoti ... V spodbudno razpravo so se vključevali poslušalci,
dijaki omenjene šole pa so izražali malodušje zaradi brezperspektivnosti in nujnosti iskanja službe v Avstriji. Odgovarjajoč na vprašanje
neke dijakinje, zakaj je v Sloveniji takšno stanje, je Anej Sam odgovoril, da država ne uresničuje svoje funkcije: »Naloga države je ustvarjanje pogojev za obstoj naroda ob ohranjanju lastne samobitnosti.
Namesto servisa državljanov je država postala administrativni aparat
v službi političnih in gospodarskih elit. Če se stanje ne spremeni, se
bodo pospešili procesi odmiranja slovenskega naroda.«

Resno razpravo so žlahtili glasbeni talenti Srednje zdravstvene
in kozmetične šole Maribor (arhiv: Ars Viva)

Dejavnost Zavoda Ars Viva, dramilno-ustvarjalni večer v pravljični
vasici na Loškem polju in Jasin projekt Kakšno Slovenijo si želim pa je
neka možnost. Možnost, da se vsi zdramimo in preusmerimo potek
dogodkov. ■

11

LJUDJE IN KRAJI

december, 2018

foto: Mario Žnidaršič

Mario Žnidaršič

Miklavž

S

veti Miklavž je obiskal in razveselil otroke tudi v župniji Sari trg pri
Ložu. Na predvečer goda so v starotrški župnijski cerkvi dobrega moža lepo
sprejeli otroci in njihovi starši. Pred Miklavževim prihodom so otroci odigrali
kratko igro. Z molitvijo so priklicali Miklavža, ki je prišel v spremstvu angelov

foto: Mario Žnidaršič

in parkeljnov. Obdaril je veliko otrok, pozabil ni
niti na župnika. Vsakega otroka, ki je prišel po
darilo, je Miklavž pokrižal.
Nato je sv. Miklavž s svojim spremstvom obiskal
še otroke v župnijski cerkvi na Babnem Polju, ki
je posvečena prav njemu. ■
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Alenka Veber

Kdor se čebel boji, medu ne dobi
Čebelarska sveta maša v župnijski
cerkvi sv. Nikolaja v Babnem Polju
Že nekaj let zapovrstjo je Čebelarsko društvo Loška dolina na prvo nedeljo po godu sv. Ambroža (goduje 7. decembra) v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu s sveto
mašo obeležilo god ter se tako spomnilo vseh živih in
rajnih čebelarjev.
Ob letošnjem godovnem prazniku pa so se člani Čebelarskega društva Loška dolina odzvali vabilu čebelarjev
iz Babnega Polja ter tako na nedeljo po svetnikovem
godu s skupnimi močmi in voljo pripravili pravi čebelarski praznik v najhladnejšem naseljenem kraju v Sloveniji.
Za čarobnost zime je tokrat Babno Polje res poskrbelo
v pravem pomenu besedu, saj je vse, ki so to nedeljsko
jutro prišli v naš kraj, pozdravila zimska idila.
Župnijska cerkev je posvečena dobrotniku sv. Nikolaju,
na njegovi levi strani pa stoji kip svetega Ambroža ter na
njegovi desni strani kip svetega Avguština, Ambroževega učenca. Na baročnem kipu, ki prikazuje sv. Ambroža lahko med
svetnikovimi znamenji opazimo tudi ulj oziroma čebelji panj, v njem
naj bi bil po svetnikovi legendi med, ki pomeni sladkost njegovih
besed in spisov. Zato je bila želja babnopoljskih čebelarjev še toliko
bolj na mestu.
Sveto mašo je daroval duhovni pomočnik Anton Markelj, po uvodni
čebelarski himni, ki jo je zapel babnopoljski mešani pevski zbor pod
vodstvom Nike Antončič, je zbrane nagovorila domačinka Alenka
Veber. V pozdravnem nagovoru je v kratkih besedah povzela bogato
simboliko čebele skozi kulturno zgodovinski slostveni vidik ter poudarila zaskrbljenost zaradi onesnaženosti okolja in drugih dejavnikov, ki ogrožajo čebele po vsem svetu.
Ob zaključku svete maše je navzoče nagovoril tudi predsednik Čebe-

Zbrane je nagovorila Alenka Veber. Sveto mašo je daroval
duhovni pomočnik Anton Markelj (foto: Mario Žnidaršič)
larskega društva Loška dolina Janez Žnidaršič, ki je med drugim orisal pomen slovenskih čebelarjev v svetovnem merilu in se dotaknil
tudi svetovnega dneva čebel (praznujemo ga 20. maja).
Po zaključku svete maše so babnopoljski čebelarji ob sodelovanju
krajanov pripravili še prijetno druženje, kjer so zbrani lahko poskušali medene in druge dobrote.
Poleg domačih čebelarjev so se svete maše udeležili tudi čebelarji Čebelarskega društva Bloke Nova vas.
Cerkev sv. Nikolaja je bila v nedeljo, 9. decembra 2018, res kot ena
sama velika čebelja družina – panj, kjer je šumelo zaradi veselja in
ponosa. Poleg praporov društev so čebelarji razstavili tudi čebelarsko
opremo, nepogrešljiv del slehernega čebelarja. Mirno lahko zapišem,
da je s čebelarsko sveto mašo sv. Ambrož po dolgih letih upravičil
svojo vlogo v babnopoljski cerkvi.

Iz sveta pregovorov
iz čebelarske dediščine











Predsednik ČD Loška dolina Janez Žnidaršič (foto: Mario Žnidaršič)

Čebela piči žalosten obraz.
Čebele z zlatom plačajo.
Čim bolj pred čebelami bežiš, tem več jih
za seboj dobiš.
Kjer je ajda, tam je med.
Kjer so čebele, je tudi med.
Učimo se pri čebelah: pridnost bogati,
pogum jača, enotnost nas napravi močne.
Ukradene čebele nimajo obstanka.
V medu dobimo prav vse, kar za zdravje
potrebno nam je; med je res najboljši lek,
zato vsem dober tek.
Zgledujte se po bistroumnosti čebel.

(iz knjige Kdor se čebel boji, medu ne dobi. Zbrala in uredila
Alenka Veber in drugi. Celje: Mohorjeva družba, 2018)
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O ustvarjalnosti
in razstavni
dejavnosti naše
knjižnice
»Kar bi lahko kdo drug storil enako dobro
kakor ti, tega ne stori. Kar bi lahko kdo
drug enako dobro povedal kakor ti, tega
ne povej – kar bi kdo drug enako lepo
napisal kakor ti, tega ne napiši. V sebi
se oprimi samo tistega, v čemer čutiš,
da ni nikjer drugje kakor le v tebi, in
nepotrpežljivo ali potrpežljivo ustvari,
ah, najbolj nenadomestljivo bitje od
vseh« (Gide, A.: Zemeljska hrana, V
Ljubljani, Cankarjeva založba, 1979)

V

arhiv: KJUC

sak naš korak, vsaka misel, naša dejanja in celo nedejavno preživljanje časa
mora biti prežeto s smislom. Iskanje smisla
ali drugače povedano – ustvarjanje ‒ občutimo kot osebno potrebo, hkrati pa gradimo
odnose z drugimi in preoblikujemo svet, ki
nas obkroža. Torej ustvarjalnost lahko razumemo kot oblikovanje idej, ki so smiselne

in koristne. Ustvarjati je človeško. Zato, ker ustvarjamo,
smo ljudje. Da bi ustvarjali,
potrebujemo motivacijo, dojemljivost, čute, čuječnost,
prevzetost, prizadetost, lahko
celo obupanost in precejšnjo
mero strasti. Tako nastanejo
trenutki, ko se vsakdanjost
razblini in se zazremo v neki
drug svet, ki je marsikomu v
teh časih finančnih špekulacij
in čudnih vrednot manjvreden. Pa vendar je gonilo človekovega razvoja in razvoja
človeške kulture ustvarjalno
delo. Prehod v ta svet omogočajo ustvarjalci kot tudi tisti,
ki se z organizacijo prireditev vključujemo v kulturna
prizadevanja v svojem okolju. Knjižnica si tako skozi
različne dogodke prizadeva
zadovoljiti potrebe in pričakovanja čim širšega kroga ne
samo stalnih uporabnikov
knjižnice, ampak prebivalcev nasploh. S
prirejanjem literarnih večerov, pravljičnimi
urami, knjižnimi ugankami, kvizi in podobnimi dejavnostmi skrbimo za bralno kulturo. S tematskimi razstavami opozarjamo na
umetnike, povečini iz naših krajev, na pomembnejše dogodke in književnike, a vendarle ostajamo odprti tudi za sodelovanje z
društvi in posamezniki. V ta namen imamo
posebne vitrine v avli
knjižnice, v katerih
že več kot desetletje
razstavljajo ljubiteljski
ustvarjalci in zbiratelji, kar tudi nam omogoča večjo vpetost v
lokalno okolje. Poleg
kvačkanih, pletenih
ali šivanih mojstrovin
smo v svojih vitrinah
do zdaj razstavljali vezenine, unikatno keramiko, voščilnice, denar, likalnike, kemične
svinčnike, vžigalnike,
didaktične
igrače,
kristale, nakit, rože
iz papirja, voščilnice,
gasilske avtomobilčke,
znamke, didaktične
igrače in drugo.
Tokrat v starotrški
knjižnici prvič razstavljamo lesene cvetlice in šopke. Unikatne izdelke iz lesa
so na ogled postavile
ustvarjalke iz rokodelske skupine Le-
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senke, ki deluje v okviru DU Loški Potok.
S svojimi stvaritvami so članice rokodelske
skupine navdušile obiskovalce knjižnice, ki
se s tovrstno rokodelsko umetnostjo v naših
prostorih srečujejo prvič. Z razstavo svojih
izdelkov mojstrice oblikovanja dokazujejo,
kaj zmorejo spretne roke, domišljija in les –
surovina in dobrina, ki je v naših krajih že
od nekdaj zaznamovala način življenja in
ustvarila identiteto prebivalcev, ne le kot vir
ali način življenja, ampak tudi kot navdih
za ustvarjanje. S svojim delom in nepreseženo lepoto lesa ohranjajo znanja preteklih
generacij izdelovalk in jih nadgrajujejo z lastno domišljijo. Čeprav po ustvarjalni zanos
največkrat sežemo v globine človeške duše,
da iz nje privabimo besedo, barve, ton, gib
in obliko, včasih je dovolj že to, da se odpravimo k sosedu čez planke ali čez prvi
hrib. Francoski filozof Paul Ricoeur je dejal:
»Najkrajša pot do sebe samega vodi preko
drugega,« kar pomeni, znati prisluhniti in
prepoznati ustvarjalni čudež v drugih in s
pomočjo drugega ustvariti nekaj čisto novega. Novo misel, dejanje ali pa vsaj cvetje
iz odpadnega lesa. Le v sobivanju z drugimi
lahko zaživimo kot ustvarjalna bitja, kar je
danes nujnost. Živimo namreč v svetu, ki
tekmuje ostreje kot kdaj koli poprej in od
nas nenehno zahteva nove ideje, nove dosežke in nova dognanja. Zato je sodelovanje
na vseh področjih nuja in potreba.
Če ste ustvarjalci ali zbiratelji in bi vaše
izdelke razstavili v naših enotah v Cerknici,
na Rakeku, v Novi vasi ali Starem trgu, nam
sporočite na spletni naslov info@kjuc.si,
po telefonu 01 7091078 (Cerknica) / 01
7057566 (Stari trg) ali osebno v knjižnici.
Veseli bomo, če se nam pridružite.
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Miha Razdrih

Ta veseli dan kulture v Loški dolini

N

a rojstni dan našega največjega pesnika je v organizaciji Zavoda Snežnik v
»Pedentarski sobi« gradu Snežnik potekal literarni večer z naslovom Pesniški
dialogi. Večer je z violino odprla Zala Mele. Sledile so recitacije domačih ustvarjalcev. Alenka Veber - Rihtarjeva je predstavila »iveri« iz svoje nove knjige Kolo
sreče, Meti Brus pa pesmi iz zbirke V meni, ki je bila nominirana za najboljšo
zbirko v samozaložbi za leto 2017. Predstavili smo tudi poezijo Franceta Anzeljca
in RenatoRja ter uživali v izvedbi Prešernove Kam, ki jo je z vokalom in kitaro
pričaral Blaž Albreht. Večer je postal mednaroden, ko je svojo poezijo v čabranskem narečju predstavil naš sosed z druge strani meje Zlatko Pochobradsky in je
z lutkami, harmoniko in petjem Matija Solce vse skupaj popeljal od Makedonije
prek Istre do Loža. Vsi obiskovalci in nastopajoči so se ob čaju in kuhanem vinu
sproščeno družili še kar nekaj časa po uradnem zaključku in ugotovili, da podobnih večerov primanjkuje in da jih bomo z veseljem skupaj organizirali tudi v
prihodnje. Vabljeni, da se nam pridružite! ■

Zala Mele (foto: Romana Nared)

a Nared)

to: Roman
Matija Solce (fo
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ih
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Blaž Albreht s kitaro in Matija Solce s harmoniko (foto: Romana Nared)
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Višje, hitreje,
gosteje
Razstava študentov arhitekture
Do 20. decembra 2018 je bila v prireditvenem prostoru
knjižnice enote Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu
na ogled razstava študentov Univerze v Ljubljani fakultete
za arhitekturo. Razstava Višje, hitreje, gosteje je kolaž utrinkov strokovne ekskurzije na Kitajsko in v Združene arabske
emirate seminarja Arhitektura mesta, prof. Janeza Koželja.
Avtorji razstave Petra Mlakar, Nace Mohorič, Mladen Mavrović, Sinan Mihelčič, mag. Polona Filipič, Kaja Strle in Zala
Mlakar so se z razstavo dotaknili aktualnih urbanistično arhitekturnih tem, kot so velikost, razdalja, hitrost, gostota in
eksponentna rast kitajskih ter mest Združenih arabskih emiratov, ki
kažejo bistvene razlike v kulturi, merilu in arhitekturi z Ljubljano,
Slovenijo in Evropo. Skozi objektiv so predstavili dejstva in hkrati
izkušnje študentov, ki kritično opazujejo posebnosti arhitekture in
urbanizma v drugačnem okolju in jih kasneje uporabijo pri študiju

na Fakulteti za arhitekturo. S fotografijo, risbo, grafičnimi prikazi,
s primerjavo značilnih arhitektur in izkušnjo doživetega je razstava
VIŠJE, HITREJE, GOSTEJE prikazala razkorak med percepcijo in
mentalno podobo različnih delov sveta.
(vir: vabilo na razstavo, KJUC) ■
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Stanko Grl

Zaključna razstava
Zlata paleta 2018

POGLEJ

Zavod ARS VIVA prejel srebrno plaketo
Zveza likovnih društev Slovenije je 17. novembra 2018 v Delavskem domu v Trbovljah odprla zaključno pregledno razstavo
projekta »Zlata paleta 2018«. Ob otvoritvi razstave so na razpisane
teme – Vodna plovila, Steklo ter Barvni dualizem – podelili šest
kompletov zlatih, srebrnih in bronastih palet ter 46 certifikatov.
Zavod ARS VIVA je v kategoriji društev dobil srebrno plaketo.
Ekipa slikarjev in fotografov Albina Kragelj, Vidka Borko, Frane
Šajn, Boštjan Močnik, Boris Šter, Željo Pleše, Benjamin Žnidaršič,
Željko Vertelj, Rasso Causevig, Andrej Levstik, Paolo Tanze, Milan
Predovič, Nives Pišek, Bojana Benčina, Borut Kraševec, Marjeta
Gorše, Jasna Paternus, Roman Tomšič in Marjana Lilič Južnič so
med 25 slikarskimi društvi zasedli drugo mesto.
Letošnje državno tekmovanje na področju ljubiteljske umetnosti je izviralo iz osnovne tehnike in grafike (risba, grafika, akvarel), klasičnega slikarstva, sodobnega slikarstva ter kiparstva in
fotografije.
Željo Pleše je dobil srebrno paleto za fotografijo, certifikate pa so
dobili: Benjamin Žnidaršič in Vidka Borko za grafiko, Albina Kragelj za sodobno slikarstvo, Frane Šajn za klasično slikarstvo, Nives
Pišek za fotografijo.
Nagrajena dela s pridobljenimi certifikati so bila v Delavskem
domu v Trbovljah na ogled do 7. decembra. (www.arsviva.si)

Poglej v obraz, na njem je čas
porisal solze, gube, leta,
na njem boš bral usode sled,
ki kakor trta se prepleta.
Poglej v dlan, je polna ran,
ki daje jih in tudi vzame,
vse črte, ki jih videl boš,
so vzponi in življenja rane.
Poglej v srcé, kaj vzelo je
in kaj je v življenju dalo,
je kakor knjiga brez platnic,
a vse v spominu je ostalo.
Poglej nazaj na čas pretekli,
si našel res vse svoje sanje,
morda so še, morda jih ni,
a znova molimo mi zanje.
Poglej na licu kup sledi,
ki solze tam so jih pustile,
a tudi njih umil bo čas,
izginejo kot gorske vile.
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Pregledna razstava slikarskega društva PA-LETA
Otvoritev razstave je bila 8. decembra
2018 v Galeriji »Štala« v Zavodu Ars
Viva v Podcerkvi. Razstavljajo: mentor
Veljko Toman, Marija Rebernik,
Janez Dragolič, Igor Vidrih, Marija
Braniselj, Valerija Gačnik, Silvana
Lautar, Marta Kvaternik, Ivana
Kranjc in Sonja Butina. Razstava
bo odprta do 8. januarja 2018.

foto: Mario Žnidaršič

Članica društva Sonja Butina iz Podcerkve je o društvu zapisala: »Društvo PA-leta deluje že 14 let, v njem pa so zbrani
ljubitelji lepega s cerkniškega področja,
še polni ustvarjalnosti in želje po izražanju in upodabljanju.
Najprej smo začeli delovati v najetih
prostorih v grahovski osnovni šoli, kasneje v galeriji Krpan. Pred časom smo
začeli gostovati v novih prostorih Varstveno delovnega centra v Cerknici, kjer
se še vedno dobivamo vsak torek ob 16.
uri pod vodstvom mentorjev akademskih slikark in slikarjev. Do danes je nastalo že toliko likovnih del, da smo doSonja Butina pred svojimi deli (foto: Mario Žnidaršič)
slej pripravili že več kot 60 samostojnih
in skupinskih razstav.
Izražamo se v različnih tehnikah, predvsem z risbo, akrilom in ali pa iz povsem običajnega uporabnega predmeta naredimo nekaj
oljem na platnu, pastelom in grafiko ter s kombiniranimi tehni- novega, lepega.
kami ter materiali. Motivi zajemajo predvsem doživljanje našega Res nas je večina članov PA-lete starejših, vendar se zavedamo, kako
okolja, kar prenašamo v tihožitja, pejsaže, portrete – skratka, svoja pomembno je, da damo možnost tudi mlajšim in mladim. Tako imaobčutja prenesemo na različne podlage, ne le na platno in papir – mo že 11. leto sekcijo MALA PA-leta, ki deluje enkrat na teden v
galeriji Krpan pod mentorstvom
Jerneja Dolničarja in tam tudi občasno razstavlja.
Prav tako že 6. leto Ivana Kranjc in
Marta Kvaternik pripravljata predavanja in vodita delavnice dvakrat
tedensko za osebe s posebnimi potrebami v VDC Cerknica, s katerimi običajno dvakrat letno pripravita tudi razstave.
Najbolj aktivna članica Silvana Lautar že vrsto let organizira likovne
kolonije in razstave tudi v okviru
Slovenskega kulturnega društva, ki
se jih enkrat letno udeležijo likovniki iz vse države.
Seveda pa smo člani društva dolžni poskrbeti tudi za lasten razvoj
z obiskovanjem različnih razstav
in predstavitvami drugačnih tehnik likovnega izražanja, da na
koncu ob pregledni razstavi lahko
ponudimo obiskovalcem tudi tisto
bistvo, ki je očem nevidno, če ga
gledaš s srcem.«
(vir: www.arsviva.si) ■
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Janja Urbiha

Plesonoga
miga
Tudi letošnjo jesen je Javni sklad za
kulturne dejavnosti organiziral dva dobro znana festivala, na katera se plesalci
uvrstijo po izboru državnega selektorja
za ples. Igor Sviderski je napravil letošnji
izbor. Med izbranimi so bile tudi naše lokalne plesalke pod mentorstvom plesne pedagoginje in koreografinje Jelene Oleami iz
društva KID Plesonoga.
15. Mini festival PIKA MIGA je potekal v
Velenju. Tam so se predstavili najboljši mladi
Maček)
: Matej
to
o
plesalci, stari od 5 do 13 let.
(f
i
a na Živ
Na ta festival sta se uvrstili dve plesni točki, ki
Tinkar
sta za nastop prejeli zlata priznanja.
Nagrajena je bila skupinska točka Kizejšan,
skupine Plesoluna, za katero plešejo Maša in
Gea iz Cerknice ter Karla Levec in Hana Obreza
iz Loške doline.
Nagrajeni avtorski solo ples z naslovom Prebujenje pa je odplesala mlada plesalka Klementina Urbiha. V svoji plesni miniaturki je pokazala in odplesala
svoj tesen odnos z naravo.
ŽIVA je festival plesne ustvarjalnosti mladih, ki je vsakoletna prireditev,
ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti prav tako izbranih plesnih
skupin ter posameznikov in posameznic iz vse Slovenije. Popestrijo ga tudi
gostje iz tujine.

D u et Do
minika

in Tinka
ra (foto: M

atej Mač
ek)

Živa 2018 (foto: Matej Maček)

Na Živi so si zlata priznanja prislužile plesalke iz Loške doline na
fotografijah:
Tinkara Plos z avtorskim solo plesom Vpisani v telo.
In Dominika Urbiha in Tinkara
Plos v avtorskem duetu pod naslovom Padle. Zlato priznanje so si
priplesala tudi naše dekleta iz skupine Plesoluna z nastopom Lahko
mi rečete Giorgio. To pa so: Karla
Levec, Hana Obreza, Tinkara Plos
in Dominika Urbiha.
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SIMONA TRUDEN

Moj največji cilj v plavanju je udeležba na
paraolimpijskih igrah z osvojeno medaljo
Tim Žnidaršič Svenšek je 14-letni paraplavalec, ki se je rodil z
anomalijo rok. Kljub temu da plava šele leto in pol, pa posega že
po odličjih. Plavanje ga je navdušilo leta 2017, ko je na Soči spoznal paraolimpijce, ki so prišli z olimpijskih iger iz Ria de Janeira.
Še posebej pa se je navdušil nad paraplavalcem Darkom Đurićem,
ki je njegov vzornik.
Mladi športnik, ki si močno želi na paraolimpijske igre, v prostem
času uživa v igranju računalniških igric, postal bi rad računalniški
programer. Pred kratkim je bil predstavljen na oddaji Infodrom na
TV Slovenija, prejel pa je tudi občinsko priznanje. Je človek, ki je
lahko vsem za vzgled, saj pravi, da se z malo truda lahko doseže vse,
pri čemur pa mu pomaga predvsem šport.
1. 	Koliko časa ti vzamejo treningi in kako izgledajo? Trenirate
samo v bazenih ali imate tudi npr. kakšne vaje za moč?
Treningi mi vzamejo večji del dneva, saj vožnja do Ljubljane traja
slabo uro, trening traja uro in 15 minut, po treningu opravim še lažji
razteg, nato pa še preoblačenje in vožnja domov. Trening se začne z
ogrevanjem na suhem, nadaljuje se v bazenu z razplavanjem. Sledijo
vaje in glavni del treninga. Poleg plavalnih ur obiskujem tudi fitnes,
kjer delam vaje za koordinacijo, gibljivost, stabilizacijo ter vaje za
moč z lastno težo. To opravim dvakrat tedensko s pomočjo strokovnjaka za fitnes.

2. 	Koliko so treningi naporni s finančnega vidika? Predvidevam,
da so vožnje strošek, moraš plačati kaj tudi za tekmovanja?
Seveda, trenažni proces zajame kar nekaj finančnih sredstev, za kar
poskrbijo starši in Zavod Vid. Prevoz v Ljubljano tedensko stane 60
€. Vadnina za plavanje stane (4- ali večkrat tedensko, tako kot treniram) mesečno 40 €. Pri vsakem posameznem tekmovanju je treba
plačati štartnino in pa seveda bivanje v primeru, da je tekmovanje
dvodnevno in v tujini. Nekaj tekmovanj smo plačali sami, nekaj tekmovanj nam je pokrila tudi krovna organizacija za šport invalidov
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
3. 	Kako pri paraplavalcih poteka plavalna tehnika?
	Kateri del telesa je najbolj obremenjen?
Pri paraplavalcih je plavalna tehnika taka kot pri plavalcih. Poznamo
štiri, in sicer delfin, hrbtno, prsno in kravl. Glede na mojo specifiko
je moja disciplina hrbtno, vendar trenerka vztraja pri učenju/treniranju vseh, tako da po dveh letih plavam vse omenjene tehnike. Seveda
se pa glede na specifiko invalidnosti tehnike spreminjajo. Vsak plava
kar najbolj učinkovito glede na svoje zmožnosti. Jaz imam najbolj
obremenjene noge.
4. S katerimi odličji se lahko pohvališ?
Pohvalim se lahko z zlatima medaljama z državnega prvenstva v svoji
kategorij S6 SB6 SM6 ter z zlatom iz šolskega športnega tekmovanja v absolutni kategorij. Vsekakor mi pa veliko pomenijo mesta iz
Evropskih para iger mladih, in sicer na 100 m prsno 13. mesto in 100
m prosto 19. mesto v združenih kategorijah gibalno oviranih. Na teh
igrah sem dobil tudi uradno mednarodno klasifikacijo S6 SB6 SM6.
5. 	Kaj je tvoj največji cilj glede plavanja?
Moj največji cilj v plavanju je, da bi se udeležil paraolimpijskih iger
in osvojil medaljo.
6. 	Kdaj potekajo naslednje paraolimpijske igre in ali
boš uvrščen med tekmovalce?
Seveda se jih želim udeležiti, naslednje paraolimpijske igre potekajo leta 2020 v Tokyu na Japonskem. Za nastop na igrah se moram
uvrstiti v reprezentanco in tudi odplavati norme, ki so za mojo kategorijo zapisane. Sem še mlad, bom pridno treniral in morda lovil
naslednje, leta 2024, ki bodo v Parizu v Franciji.
7. 	Kakšno je tvoje razmišljanje o življenju? Te je anomalija rok
v življenju velikokrat ovirala ali te je še bolj okrepila?

Tim Svenšek z osvojenima odličjema (vir: www.oshjh-staritrg.si)

Jaz mislim, da v življenju nisem za nič prikrajšan in da je človek lahko vesel za to, kar ima. Anomalija rok me sicer ovira pri določenih
stvareh, vendar sem se navadil, da lahko naredim vse, če se samo
malo bolj potrudim. Pri tem mi je pomagal tudi šport. Dojel sem, da,
kar me potolče, me okrepi. ■
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Anton Sterle, Cerknica

Iz zgodovine programa Inox v Kovinoplastiki Lož
rogram Inoxa sem vodil 17 let, letos pa
ta program praznuje 50 let delovanja,
zato sem se odločil nekaj napisati o zgodovini Inoxa v Kovinoplastiki Lož. Upam,
da bo prispevek dobrodošel za mlajše, ki te
poti oz. zgodovine ne poznajo, tisti, starejši, ki so sodelovali in tam delali, pa bodo
obujali spomine. Prvič sem bil v proizvodnji Inoxa leta 1968, ko sem bil kot dijak
srednje tehnične šole na praksi v Orodjarni Kovinoplastike Lož. Še danes ne vem,
kako so me pustili noter, saj so bile takrat
omejitve za vstop v Inox, ker je bila to nova
tehnologija, vsaj tako se je govorilo. Serijska proizvodnja pomivalnikov v Ložu se je
začela leta 1968 v bivšem zadružnem domu
v Ložu, kjer je bila pred tem proizvodnja
stavbnega okovja, ki se je leta 1967 preselila
v nove prostore. Tega leta je bilo proizvedenih prvih 30.000 pomivalnikov. V oddelku
Inox pa je bilo tedaj zaposlenih 33 ljudi.
Aktivnosti za ta program so se začele v letih 1966 in 1967, ko je ekipa vodilnih, tedaj
je podjetje vodil dolgoletni direktor Franc
Perušek, v Nemčiji in Avstriji obiskala sorodna podjetja. Zelo pomembna in ključna
za začetek tega bodočega program je bila
navezava stikov in obisk podjetja Tormetall
v Badnu pri Dunaju (Baden bei Wien), ki je
tedaj že proizvajal kuhinjske pomivalnike.
Prvi pomivalniki so se izdelovali z zelo
skromno strojno opremo. Odcejalniki so

se vlekli na1000 tonski štiri stebrni hidravlični stiskalniki, ki je bila menda iz vojne
reparacije iz Nemčije, posode so se vlekle
na 160 tonski stiskalnici, varjenje posode
na odcejalnik se je izvajalo na točkovnem
in kolutnem varilnem aparatu, ki sta ga morala izvajati dva delavca, brušenje šivnega
vara se je izvajalo s kotno brusilko (vinklerco), delavec je bil pokrit s skafandrom,
v katerega se mu je po cevi dovajal zrak.
Varjenje vogalov se je izvajalo z ročnim
varilnim aparatom v zaščiti plina argona,
pa tudi brušenje vogalov, poliranje robov
in odcejalnika je bilo ročno, izvajalo se je
s pomočjo polirnih ščetk gnanih s pleteno
žično gredjo (zajlo). Ročno je bilo tudi čiščenje pomivalnikov z raznimi kemikalijami, s katerimi je bilo zelo neprijetno delati.
Vse te operacije so bile fizično zelo težke,
kakovost opravljenega dela oz. izdelkov pa
je bila zelo odvisna od spretnosti in vestnosti zaposlenih delavcev.
V naslednjem desetletju, tja do leta 1978, so
bili vloženi veliki napori za razvoj programa in za razvoj tehnologije ter za nabavo
ustreznejše proizvodne opreme. Že zgodaj
je bila v Litostroju nabavljena nova 4000
tonska hidravlična stiskalnica za vlek odcejalnikov ter 400-tonska in nato nekaj let pozneje še 800-tonska hidravlična stiskalnica,
ki sta bili potrebni za vlek in kalibracijo
posode. Leta 1970 se je k stari proizvodni

stavbi dogradila nova proizvodna hala, ki
je omogočila boljši razpored proizvodne
opreme in boljšo pretočnost proizvodnje.
Nabavljeni so bili tudi stroji za poliranje
posode in odcejalnika, s tem pa je odpadlo
nekaj fizično napornih ročnih del. Do leta
1975 so se proizvajali v glavnem nasadni
pomivalniki dimenzij 800 x 600 ter 1200 x
600 mm, v letu 1976 pa smo začeli tudi s
proizvodnjo vsadnih pomivalnikov. Da bi
izkoristili tehnološke odpadke, smo v tem
desetletju začeli proizvajati tudi druge izdelke, kot so pladnji, pekači, podstavki za
kozarce, zračniki, talni sifoni, lopate in zidarske zajemalke. V letu 1978 je bilo proizvedenih že 174.000 pomivalnikov, program Inox pa je tedaj imel 130 zaposlenih,
od tega 93 v proizvodnji.
Pomemben razvojni korak za ta program je
bil narejen tudi v desetletju od 1978 do 1988.
Leta 1979 smo se preselili v novo proizvodno–skladiščno halo na novi lokacije, kjer je
proizvodnja še danes. V tem času so bili narejeni pomembni koraki k humanizaciji dela
in tudi v produktivnosti. Nabavljeni so bili
novi stroji za varjenje in brušenje šivnega
vara, s tem je zopet odpadlo nekaj napornih
ročnih operacij. Posodobila se je proizvodnja posod, tako da je le-ta tekla linijsko na
treh zaporednih stiskalnicah. V tem času
smo tudi vpeljali konusno posodo, kar je
arhiv: Kovinoplastika Lož
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kapitalsko povezali, ker so to sami hoteli,
pa se v Kovinoplastiki za to nismo odločili.
V letu 1998 in pozneje smo investirali še
v monoblok linijo II ter tako še razširili
asortiman pomivalnikov. V naslednjih letih
smo robotizirali proizvodno linijo monoblok pomivalnikov ter tudi linijo za razrez
osnovnega materiala. V teh letih smo tudi
navezali sodelovanje s firmo Rational AG
iz Nemčije, ki je svetovni lider v proizvodnji konvektomatov in ki je v nas prepoznal
kompetentnega proizvajalca v preoblikovanju nerjaveče pločevine. Tako smo postali
njegov dobavitelj za dele za konvektomate,
to je peči za sodobno pripravo hrane v restavracijah. Tudi od njih smo se ogromno
naučili tako, kar se tiče same proizvodnje
kot tudi organizacije dobav oz. zmanjševanja obratnega kapitala.
lirali numerično krmiljene stroje za šivno
varjenje, brušenje šivnega vara, plazma
varjenje vogalov ter linijo za strojno pranje pomivalnikov. Leta 1997 smo dosegli
rekord v proizvodnji pomivalnikov, izdelali
in prodali smo 594.000 pomivalnikov, torej na okroglo 600.000. Vsa ta leta je bilo v
proizvodnji zaposlenih 90 do 100 ljudi, kar
pomeni, da smo rastli izključno na račun
povečevanja produktivnosti. Produktivnost
smo redno spremljali, proizvodne čase na
izdelek smo zmanjševali od 2 do 5 % letno.
To je bil čas, ko se je združila Nemčija in ko
si je gospodarsko opomogla Poljska in mi
smo tam imeli daleč največji delež prodaje
kot tuji dobavitelj. To so bila za nas leta dobrih zaslužkov in sem si rekel, zdaj ali nikoli. Zato smo v teh letih res veliko investirali
in tako dvignili konkurenčnost Inoxa, da
smo bili primerljivi z velikimi evropskimi
konkurenti, kot sta Franke in Blanko. Od
njih pa smo se tudi veliko naučili, saj smo
z njimi dolga leta sodelovali in smo imeli v
glavnem prost dostop do njihove proizvodnje, ki je bila res visoko avtomatizirana.
Žal mi je samo, da se nismo z njimi tudi

Inox je v preteklih desetletjih toliko zrastel,
da je njegov program predstavljal okrog 30
% v celotni realizaciji Kovinoplastike, mogoče je še danes tako, ne vem. V letih po
2000 je v Evropi in svetu prišlo do intenzivne tržne globalizacije, ki pa se ji v Inoxu
in tudi v Kovinoplastiki nismo dovolj hitro
prilagodili in smo zaradi tega zgubili kar
nekaj mednarodnih trgov, ki jih je prevzela
naša zlasti evropska konkurenca.
V letu 2018 je Inox praznoval 50-letnico obstoja in ob tej priložnosti je sedanje vodstvo
povabilo tudi vse svoje partnerje in nas bivše
vodilne, ki smo delali na tem programu, in
smo bili povabila zelo veseli. Mogoče bi bilo
primerno, če bi se lastnik podjetja spomnil
tudi vseh sedanjih zaposlenih in bivših zaposlenih oz. upokojenih iz Inoxa in jim namenil
kakšno majhno pozornost. Program Inox je
danes po produktivnosti in asortimanu na
tako visokem nivoju, da je sposoben globalno
konkurirati drugim. Kot se vidi iz zgoraj opisane zgodovine, je bilo potrebnega zelo veliko
vztrajnega dela, naporov in znanja in ni tako
samoumevno, da je danes tako kot je. ■
arhiv: Kovinoplastika Lož

pomenilo, da se je volumen odpremljenih
pomivalnikov zmanjšal za 70 %. Leta 1988
smo proizvedli že 347.000 pomivalnikov,
pri tem pa je bilo število zaposlenih v proizvodnji skoraj enako kot leta 1978, in sicer
96, vseh skupaj s podpornimi službami pa
143. V tedanji skupni državi Jugoslaviji pa
smo imeli tedaj veliko pomanjkanje deviz.
Inox pa je moral ves repromaterial uvoziti,
zato nam je kronično primanjkovalo deviz,
čeprav smo že tedaj imeli lasten izvoz pomivalnikov, vendar je bila težava, ker nam
je država pobrala precej deviznih sredstev.
Zato smo bili prisiljeni devize kupovati na
sivem trgu in ponudnikom deviz plačevati
»šticungo«, ki je bila včasih tudi do 100 %
dodatno na vrednost uradnega tečaj. Kupovanje na črno je bilo seveda prepovedano
in je bilo to kaznivo dejanje. Mi pa smo to
morali delati, sicer bi se proizvodnja ustavila. Začeli smo tudi intenzivno izvažati že
takrat v Nemčijo, na Češko, v Italijo, v Irak,
v Iran, v Saudsko Arabijo in drugam. Spomnim se, da smo že leta 1997 izvažali v 48
držav Evrope in Bližnjega vzhoda. Leta 1985
smo dogradili novo proizvodno halo Inox II
in tako proizvodno-skladiščni prostor za še
enkrat povečali, kar je bila priprava na novo
rast in investicije.
Nadaljnji pomembni razvojni koraki so
bili narejeni med letoma 1988 in 1998. V
dograjenih prostorih smo postavili novo
linijo stiskalnic in uvedli proizvodnjo monoblok pomivalnikov 800 x 600 mm, torej
pomivalnikov iz enega kosa, brez varjenja
posod. V tem obdobju je bilo razvitih še
nekaj družin drugih tipov monoblok pomivalnikov. Vsak nov monoblok pomivalnik
smo napolnili z žlahtno kapljico, ga tako
preizkusili, če je vodotesen in povabili vse
zaposlene in tiste, ki so sodelovali pri projektu, da uspeh proslavimo. Razvili smo
tudi nove družine vsadnih pomivalnikov
višjega cenovnega razreda in s tem razširili
prodajni program. Narejeni so bili nadaljnji
koraki k humanizaciji dela, ko smo inšta-
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Učiteljici Klavdija Janež in Helena Novak Obreza

foto: arhiv OŠ
foto: arhiv OŠ

foto: arhiv OŠ

dan. Obiskali smo kmetijo Bavec v Podcerkvi.
Peš smo se še v rahlo meglenem jutru odpravili proti Podcerkvi, a že kmalu nas je pozdravilo toplo sonce. Lastnik kmetije nas je počakal pri pašnikih, kjer smo si najprej ogledali

foto: arhiv OŠ

V prvih treh mesecih šole se je prvošolcem
zgodilo marsikaj zanimivega. Postali smo
pravi prijatelji. Spoznavati smo začeli črke,
glasove in števila, naučili smo se veliko pesmic in v tem času veliko ustvarjali.
Lepe jesenske dneve smo izkoristili tako,
da smo se veliko učili v naravi. Odpravili pa
smo se tudi na prvi športni dan. Naš cilj je bil
Ulaka. Po malici ob spomeniku smo se igrali
različne igre. Učiteljici pa sta nas naučili še
zabavno igro z obroči. Izdelali smo tudi drevo iz naravnega materiala, ki smo ga našli v
okolici. Spust po smučišču navzdol pa je bil
enkratno doživetje za vse nas.
V torek, 16. 10. 2018, so nas obiskali posebni
gostje. Na obisk iz vrtca so prišli otroci iz oddelka VIJOLIČNI POLHKI. Po kratkem spoznavanju smo se odpravili na šolsko dvorišče, da
bi skupaj raziskovali, kakšna je jesen. V parih
smo iskali različne liste, iglice in druge jesenske plodove, risali in barvali. Bili smo zelo
iznajdljivi in uspešni. Na koncu smo se še
malo poigrali in zapeli nekaj pesmi. Zahvalili
smo se jim za obisk in obljubili, da kmalu pridemo na obisk v vrtec tudi prvošolci.
V okolici šole smo si nabrali tudi material za
likovno ustvarjanje. Manjše prozorne vrečke
smo napolnili z jesenskim listjem. Dodali smo
še velike barvne oči in krila in že so nastale
čudovite sovice, ki smo jih obesili na drevo,
ki ga imamo v učilnici.
Jesensko listje smo uporabili tudi drugače.
Naši učiteljici sta dobili zanimivo idejo, da
bi nas prvošolce malo pobarvali.  Z rjavo
barvo sta nam pobarvali roke, skoraj do komolcev. Naredili smo odtise na risalne liste
in ugotovili, da so ti odtisi pravzaprav nekakšna debla dreves. Manjše brezove liste smo
nato odtisnili in nastala so prelepa jesenska
drevesa, ki zdaj krasijo stene v jedilnici in na
hodniku.
V petek, 19. 10. 2018, smo imeli naravoslovni

VRTEC & ŠOLA

 

22

Irena Mohar, ki nam je povedala veliko zanimivega o čebelah in pridelavi medu. Ker
so naše glave vedno polne idej, smo se domislili, kako iz odpadnega materiala izdelati čebelnjak in čebele, s katerimi se lahko
tudi igramo.

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE
V DRUŽBI ŠKRATOV
V sredo, 28. 11. 2018, so na naši šoli popoldan
potekale pravljične ustvarjalnice. V čarobni
svet ustvarjalnic smo se podali v škratji družbi. Na hodnike, v razrede in najmanjše skrite
kotičke naše šole so se prikradla majhna,
skrivnostna bitja.

učilnici pa nas je čakalo posebno škratovo
sladko presenečenje, in sicer čokoladni mafini
s kremo. Z veseljem smo se z njimi posladkali.
Škratki so skrivnostno opazovali dogodke
tega ustvarjalnega popoldneva. Verjamemo,
da so po vsej škratovi deželi poslali glas, kako

Ker se bliža čas božičnih in novoletnih praznikov in vsi že nestrpno pričakujemo, da nas obiščejo in obdarujejo trije dobri možje, smo našo
učilnico s pomočjo staršev še posebej lepo uredili. V našem prazničnem kotički ob kaminu bo
poslušanje pravljic posebno doživetje.

Vodja pravljičnih ustvarjalnic
Nevenka Dražetić

učenci na OŠ heroja Janeza Hribarja spoštujejo škratke, ustvarjajo in poslušajo pesmice in
zgodbice o škratih. Mi jim pošiljamo lepe pozdrave v škratovo deželo in jim sporočamo, da
so pri nas vedno dobrodošli.
Hvala vsem mentoricam za čarobnost in
ustvarjalnost tega pravljičnega popoldneva.
foto: arhiv OŠ

Škratki so bitja, ki so velika le nekaj centimetrov. Imajo rdeče kapice, rdeča lička, dolgo brado in so prijazni. Ljudje jih ne vidimo.
Vemo pa, da so nekje okrog, zato moramo biti
zelo pozorni, da jih ne poškodujemo. Ko smo
v sredo popoldan vstopili v skrivnostni svet
ustvarjalnic, smo morali še posebej paziti na
ta mala drobna bitja, da jih ne pohodimo, saj
so bila prav vsepovsod.

foto: arhiv OŠ

Učenci od 1. do 5. razreda so ustvarjali kar v
štirih škratovih delavnicah, in sicer:
 pri škratu Kuzmi.
 pri škratu Škrip-Škrapu.
 pri škratu Dobrošinu.
 pri škratu Špicparkeljcu.
Delavnice so bile ustvarjalno in literarno
usmerjene. Pri škratu Škrip-Škrapu pa so se
učenci zabavali ob gibanju. Izdelali smo zelo
zanimive likovne izdelke. S spretnimi prsti
nam je uspelo marsikaj. Preden smo se poslovili, pa smo prisluhnili še radijski igri v knjižnici, ki so jo pripravili šestošolci. V gospodinjski
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foto: arhiv OŠ

govedo. Nato smo odšli do njihove kmetije,
kjer smo si ogledali gospodarsko poslopje
in stroje. Prijazno so nas pogostili z domačim jabolčnim sokom in pecivom. Ko smo se
okrepčali, smo se odpravili še proti pašnikom
s konji na Nadleškem polju in potem je bil že
čas za povratek v šolo. Ugotovili smo, da je
tudi pouk v naravi zelo zabaven, saj smo se
imeli lepo in se naučili veliko novega.
Zadnji dan pred našimi prvimi jesenskimi počitnicami smo se odločili, da iz buč in ostale
zelenjave, ki smo jo pridno nosili v šolo, nekaj
skuhamo. Razdelili smo se v dve skupini in zavihali rokave. Ena skupina je razrezala buče,
korenje in krompir ter iz teh sestavin skuhala odlično bučno juho. Ker se je bližala noč
čarovnic, je druga skupina iz buč naredila 
buče strašljivke  . Ugotovili smo, da je juhe
več kot dovolj še za eno skupino otrok, zato
smo na pomoč poklicali otroke iz vrtca. Hitro
smo okrasili učilnico in hodnik, da bi jih malo
presenetili. Prav vsi smo poskusili našo juho in
večina je bila mnenja, da je ta zelooo slastna.
V novembru smo obeležili tudi tradicionalni
slovenski zajtrk. Obiskala nas je tudi gospa
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Naj bleščice razsvetlijo
praznike
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V četrtek, 6. 12. 2018, smo imeli tehniški dan na
temo Naj bleščice razsvetlijo praznike. Izdelovali
smo najrazličnejše izdelke, ki jih bomo prodajali
na decembrskem bazarju, ki bo v času
govorilnih ur v prostorih osnovne šole. Imeli
smo 10 delavnic, na katerih smo poskrbeli,
da bo novoletna jelka na šoli lepo okrašena,
izdelali božične disco krogle, eko smrečice,
pekli dišeče medenjake ter poskrbeli za
zdrav praznični prigrizek. Po hodnikih šole
ni manjkalo vonja po dišečih svečah, saj je
podjetje Oilright poskrbelo za izdelavo dišečih
sveč, ki odpadno olje spreminjajo na bolje. Dišalo
pa je tudi po sprostitvenih dišavah za um in telo ter
po slastno dišečih čokoladnih sanjah. Vse delavnice
pa smo pridno poslikali in posneli učenci multimedijske
delavnice, ki smo poskrbeli tudi za prazničen zaključek dneva v
telovadnici.
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Janez Ponuda

Leto 2018 pestro za »igovske« gasilce

arhiv: PGD Iga vas

eto 2018 je bilo zaradi menjave mandatov prelomno na veliko
področjih v državi. Dotaknilo se je tudi gasilskih vrst, tako smo
meseca februarja na rednem občnem zboru PGD Iga vas izvolili
novo pomlajeno vodstvo, izkušenejše člane iz prejšnje sestave pa nominirali za opravljanje nadzornih funkcij. Omeniti oz. pohvaliti je
potrebno, da smo dobili društvo v upravljanje v dobri finančni kondiciji z dobrimi medsebojnimi odnosi članov in veliko nove opreme.
Leto v izteku pomnimo kot precej delovno v smislu delovnih akcij z
nekaj intervencijami.
Po prevzemu funkcij smo takoj zavihali rokave in z novim elanom
poprijeli za delo v društvu;
Pomožno garažo smo pospravili, očistili in sanirali stene, saj je zaradi vlage pričel odpadati omet. Pod strop smo namestili projektor
in kupili zmogljiv zvočnik, tako sedaj lahko garažo uporabljamo kot
učilnico ali pa za ogled športnih prireditev in druženje. Omenjena
garaža pa je sedaj »dom« nove orodne prikolice za motorno brizgalno, katere se dotaknemo v nadaljevanju.
Izdelali smo voziček za tekmovalno opremo, ki je namenjen shranjevanju vse tekmovalne opreme. Prav tako je bil izdelan voziček za
lažji transport gasilskih klopi in miz. Pomemben del pa sta dva večja
žara, ki sta se v vsej svoji zmogljivosti predstavila na letošnji veselici.
Vsa »kovinarska« dela smo kot že velikokrat opravili v prostorih
podjetja Ožbolt d. o. o., za kar se jim zahvaljujemo.
Spomladi smo organizirali čistilno akcijo in očistili okolico glavnih
prometnic na južni strani Obrha ter tako pripomogli k čistejšemu
okolju na našem področju delovanja.
V istem času se je na ravni Gasilske zveze Loška dolina pričel tečaj za
gasilca pripravnika. Iz našega društva se je na tečaj prijavilo 32 članic
in članov, tečaj pa jih je opravilo 25. Iz tega sledi, da lahko na tečaj za
operativnega gasilca pristopi 25 pripravnic in pripravnikov. Zelo smo
veseli, da se bo tradicija gasilstva nadaljevala.
19. maja je na Ptuju potekal 17. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki
smo se ga z nekaj člani udeležili in s tem počastili gasilsko organizacijo na ravni države ter pozdravili novo izvoljeno vodstvo.

arhiv : PGD Iga vas
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Konec meseca junija smo organizirali gasilsko parado z veliko vrtno
veselico ob počastitvi 90. obletnice ustanovitve društva. Razveselil nas
je rekorden obisk prireditve, kar je dokaz, da nas občanke in občani
Loške doline in tudi ljudje od drugod podpirate pri našem delovanju.
Za pester program so poskrbele naše članice in ansambel Poskočni
muzikanti. Dogodka so se udeležila sosednja gasilska društva in gasilski prijatelji iz DVD Očauš iz Bosne, katerim smo v lanskem letu poklonili naš gasilski kombi GVV1. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili
vsem donatorjem, ki nam omogočate organizacijo srečelova.
V juliju smo skupaj s kolegi iz PGD Babno Polje in PGD Kovinoplastika Lož odšli v Črnomelj na pomoč pri sanaciji po neurju. Avgusta
smo skupaj s PGD Stari trg posredovali pri požaru kuhinje, prav tako
na delovni nesreči v gozdu, bilo pa je še nekaj manjših posredovanj.
Letos smo našteli 9 vaj operative in 4 vaje na zvezni ravni. Veliko članov se je odzvalo in uspešno
zaključilo razna izobraževanja, organizirana s strani GZ
Slovenije.
Ideja športnega povezovanja
članov društva in občanov,
ki je bila že nekaj časa v planu, je bila letos realizirana.
S štartom izpred gasilskega
doma se je 10 članov društva
odpravilo na skoraj 7 ur dolg
pohod proti vrhu Snežnika,
tam smo prespali in se naslednji dan s kombijem vrnili v
dolino.
Jeseni so se naše mladinke
in veterani udeležili državnega tekmovanja za Memorial Matevža Haceta v Gornji
Radgoni. Mladinke so zasedle 23. mesto, veterani pa 41.
mesto, za kar smo veseli in
ponosni.
Kot je navada vsako leto,
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Že prej omenjena gasilska prikolica je letošnja
največja pridobitev za društvo.
Zaradi donacije gasilskega kombija, ki je prej
prevažal motorno brizgalno in pripadajočo
opremo, smo morali razmisliti, kako bomo
le-to transportirali. Odločili smo se investirati v avtomobilsko prikolico, nadgrajeno za
gasilski namen, v kateri je nameščena oprema
za posredovanje z motorno brizgalno in nekaj
dodatne opreme. Prikolica je pomemben člen
opreme za naše društvo in celo občino, saj je
tako lahko naša pomoč občanom še kvalitetnejša in hitrejša.
V teh dneh smo povabili medse tudi nove
mlade člane, ki so se želeli vpisati v naše
društvo. Nad odzivom smo bili zelo zadovoljni, saj smo na novo pridobili precej
mladih gasilcev. Vključno z njimi imamo
sedaj kar 55 mladih gasilk in gasilcev starih med 6 in 16 let, ki redno obiskujejo
gasilske vaje.

arhiv: PGD Iga vas

smo v oktobru, mesecu požarne varnosti, organizirali pregled gasilnih aparatov. Bili smo
organizator zvezne vajo za vsa društva v zvezi,
ki je potekala v industrijski coni v Markovcu.
Člani društva smo organizirali strokovno
ekskurzijo v Beograd, kjer smo si ogledali lokalne znamenitosti velikega mesta in obiskali
gasilsko enoto Matica Zemun na obrobju Beograda ter se povezali s tamkajšnjimi gasilci.

Gasilci PGD Iga vas pa se še vedno soočamo
s težavo, saj vprašanje lastnine še vedno ni rešeno. Lastnina društva namreč še ni vpisana v
zemljiško knjigo. Upamo, da se zadeva čimprej uredi.

Ob iztekajočem letu vsem občankam in občanom Loške doline, članom društva PGD
Iga vas in vsem, ki nas podpirate, želimo mirno in varno leto 2019.

Na kratko smo predstavili delovanje našega društva v letu 2018, verjetno smo kakšen
dogodek izpustili, vendar med toliko dejavnostmi je težko slediti vsemu, kar se dogaja
v naših vrstah.

V službi ljudstva
z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Slovenia's hidden gems 2018 in nagrada Jakob
Javni zavod Snežnik prejel priznanje Finalist v akciji Radia Si
Turizem v Sloveniji cveti! A res je tudi, da tuje turiste v Slovenijo večinoma pritegnejo najbolj znani turistični biseri, kot so Bled, Ljubljanski
grad, Postojnska jama, Piran … Z akcijo Slovenia's hidden gems želijo
na Radiu Si opozoriti na vse več drugih in drugačnih odličnih lokacij in
turističnih doživetij, ki bi jih tuji obiskovalci zagotovo morali doživeti, da
začutijo bogat utrip tradicije, kulinarike, kulture in drugih inovativnih
turističnih skrivnosti Slovenije.
Akcija, s katero na Radiu Si promovirajo turistične produkte in pakete,
ki ponujajo najboljše, kar premorejo raznolike slovenske pokrajine – vse
od Prekmurja do Primorske, je trajala celo leto 2018. Tujejezična ekipa
Radia Si išče in skozi radijsko oddajo predstavlja skrite turistične dragulje, ki ostajajo nepoznani številnim tujim turistom, ki obiščejo Slovenijo.
Tako so v letu 2018 predstavili kar 18, morda spregledanih, a izjemnih
turističnih paketov z vseh koncev Slovenije. Pakete je preizkusilo 18 parov tujcev, ki v Sloveniji živijo, delajo ali študirajo (člani Radio Si International club) in izkušnje delilo v radijski oddaji v angleškem jeziku in na
spletni strani www.sloveniashiddengems.si, kjer so vsi turistični paketi
predstavljeni v sliki in besedi, slišati pa je mogoče tudi vse radijske reportaže.
Izbor ponudnikov je bil prepuščen uredništvu Radia Si in poslušalcem,
ki so glasovali za predloge. Ob zaključku akcije, med 15. oktobrom in 15.
novembrom, so lahko poslušalci in obiskovalci spletne strani glasovali
in med 18-imi finalisti izbrali 3 zmagovalce akcije. Podelitev priznanj in
razglasitev najboljših je bila v Vili Bianca v Velenju 5. decembra 2018.
Glede na odličen odziv na projekt Slovenia's hidden gems, tako med
ponudniki, tujci in radijskimi poslušalci, ekipa Radia Si že snuje nadaljevanje akcije v letu 2019. Ponovno želijo predstaviti novih 14 paketov
najatraktivnejše turistične ponudbe Slovenije za obiskovalce iz tujine.
Zato že pozivajo ponudnike in poslušalce, da predlagajo ali prijavijo
unikatne lokacije in turistične pakete, ki bi jih nujno morali pokazati
tujim turistom.
mag. Darko Pukl, odgovorni urednik Radia Si

Prejeto priznanje

(arhiv: Javni zavod Snežnik)

V akciji Radia SI Slovenia's hidden gems je sodeloval tudi Javni zavod
Snežnik, ki je skupaj s Turizmom Jure, lovci - vodniki in Društvom
ljubiteljev križne jame oblikoval enodnevni paket V kraljestvu medveda, v katerega smo obiskovalce povabili z besedami:
»Le dobro uro vožnje iz Ljubljane obstaja svet, ki se nas dotakne s
svojo prvinskostjo. Mogoče je to zaradi njegove kraške duše, hribovitega notranjskega obličja, prekritega z mogočnim gozdom, ali zgolj
zaradi odmaknjenosti od širokih cest in hrupnih množic. In ne le
to; svetova sta najmanj dva: eden razpreden pod zemljo, drugi zastrt z gozdom, obrnjen proti soncu. Oba skrivnostna, a še kako živa!
Tokrat vas vabimo, da se z našimi vodniki podate po sledeh rjavega
medveda (Ursus arctos) ...«
Javni zavod Snežnik, ki zadnja leta skupaj z lokalnimi deležniki intenzivno razvija turistične produkte, povezane z opazovanjem rjavega medveda v naravnem okolju, se je prijavil tudi na razpis za nagrado Jakob, ki se vsako leto podeljuje v okviru sejma Alpe Adria za
inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. Letošnja tematika so
Trajnostne oblike lovskega in ribiškega turizma ter opazovanja divjih
živali v njihovih naravnih okoljih.
Prijavo smo med drugim utemeljili s tem, da programi opazovanja
rjavega medveda izhajajo iz bogatih in raznolikih naravnih danosti
Loške doline, vključujejo vse elemente trajnostnega razvoja turizma
ter sočasno izpostavljajo in spodbujajo spoštljiv odnos do narave,
še posebej do varovanja in ohranjanja rjavega medveda v njegovem
naravnem okolju. Opazovanje rjavega medveda kot ga razvijamo, je
postal primer dobre prakse oblikovanja trajnostnega produkta, ki ga
preko povezovanja z drugimi institucijami in projekti predstavljamo
tuji strokovni javnosti, z izkušnjami pa pomagamo drugim slovenskim ponudnikom pri razvoju podobnih produktov.
Sodelovanje v različnih promocijskih akcijah in nagradnih izborih
odpira možnosti izmenjave izkušenj in spoznavanja odličnosti turističnih praks ter vključuje našo turistično ponudbo v tokove sodobnega turizma.
30. mednarodni sejem Alpe Adria, na katerem bo podeljena letošnja
nagrada Jakob, bo potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
od 30. januarja do 2. februarja 2019. Na njem imajo svoje mesto že
zagotovljeno tudi turistični ponudniki iz Loške doline. Lepo vabljeni
k obisku.

Na podelitvi prva z leve Romana Nared, ki je v imenu Javnega
zavoda Snežnik prevzela priznanje (arhiv: Javni zavod Snežnik)
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Mario Žnidaršič

»Skupaj gremo naprej«
foto: Mario Žnidaršič

3. december –
mednarodni dan
invalidov

Medobčinsko društvo invalidov
Cerknica - Loška dolina - Bloke je tudi letošnje leto obeležilo
mednarodni dan invalidov, ki ga
je Organizacija združenih narodov leta 1992 proglasila za dan,
posvečen invalidom. Namen
mednarodnega dne je promocija razumevanja problematike
invalidnosti in prispevka, ki ga
lahko daje integracija invalidov
v vse aspekte političnega, socialnega, ekonomskega in kulturnega življenja vseh družb.
V počastitev tega dne smo se
zbrali v petek, 7. decembra, v
prostorih društva v Cerknici.
Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov je "Skupaj
gremo naprej" in to geslo bomo
uresničevali na področju invalidske politike tudi v prihodnje.
Predsednica društva Olga Otoničar nas je seznanila še z novostmi na področju invalidske
zakonodaje in nas informirala o
prihodnjih aktivnostih društva.
In ker se leto 2019 približuje, še
voščilo:
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Vodstvo PGD Babno Polje

V Babnem Polju gradimo nov gasilski dom
letošnjem letu smo
gasilci PGD Babno
Polje začeli z gradnjo novega gasilskega doma. Gradbena dela do III. gradbene
faze je izvajalo podjetje
GPV d. o. o. in jih uspešno
zaključilo pred prvim letošnjim snegom.
Idejo o gradnji novega,
primernejšega gasilskega
doma smo dobili že leta
2014, ko se je pokazala
možnost, da pridobimo
stare prostore podjetja
Kovinoplastika Lož, ki pa
so bili prvotno prostori
zadružnega doma Babno
Polje. Prostori so bili v nevarno slabem stanju. Velikokrat smo dobili pomisleke, koliko odgovornosti in
dela smo si s prevzemom
prostorov naložili na svoje
breme, vendar smo drug
drugega bodrili, da je za
društvo in predvsem za vas Babno Polje pomembno, da se prostori prevzamejo in da s
skupnimi močmi na tem mestu zgradimo
nov gasilski dom, ki bo služil nemotenemu
delovanju društva in s tem vsem, ki bi kakorkoli potrebovali našo pomoč.
Takoj po prevzemu prostorov smo začeli iskati možnosti pridobitve finančnih sredstev.
Iskali smo podobne projekte, ki bi bili sofinancirani z evropskimi sredstvi. Sodelovanje
pri projektu so nam ponudili v sosednji občini Loški Potok, kjer so pripravljali projekt
obmejnega sodelovanja z občino Čabar. Žal

arhiv: PGD Babno Polje

V

projekt ni bil odobren in smo bili primorani
iskati sredstva drugje. Da smo dosegli letošnji cilj, nam je tako v največji meri omogočila Občina Loška dolina, nekaj sredstev pa
smo zbrali z donacijami naših vaščanov in
podjetij v okolici.
Poleg vseh aktivnostih, ki so potrebne, da je
društvo aktivno in se razvija, je gradnja novega gasilskega doma še dodatna naloga, ki
jo želimo izpeljati. Potrebnega je bilo in še
bo veliko medsebojnega sodelovanja, odrekanj in poguma.
Za posluh in odobritev občinskih sredstev

se zahvaljujemo Občini Loška dolina z županom Janezom Komidarjem na čelu. Hvala tudi ostalim donatorjem za vse donacije,
brez katerih enostavno ne gre. Hvala vsem
članom in sovaščanom, ki so in še bodo
kakorkoli pripomogli, da naš dom dobiva
pravo podobo. Verjamemo, da je v tem času
velikokrat težko najti čas za dodatne aktivnosti, vendar smo Babnopoljci dokazali, da
si želimo skupnega sodelovanja in napredka
v svojem kraju.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!
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Mario Žnidaršič

Martinovanje na Krasu

L

Soba Borisa Pahorja sicer ni na avtentičnem
mestu, vendar pa je po svoji vsebini in velikosti ter opremi avtentična. V Dutovljah je Boris
Pahor deloval dobrih 20 let. V tem obdobju
je napisal večino del, za katere je prejel pomembne nagrade in priznanja.
Sledila je mala degustacija, nato smo se odpeljali v vas Vrabče na osmico "Pri Tohnu", Tam
smo imeli tudi pozno kosilo.
Osmica je starodavna tradicija, ki izvira še iz
časov nemškega cesarja Karla Velikega. Gre
za obdobje, ko so kmetje lahko prodajali od-

foto: Mario Žnidaršič

etos se je Društvo upokojencev Loška
dolina s polnim avtobusom odpravilo na
martinovanje na Kras.
V vasi Dutovlje smo si ogledali Pepin vrt in
sobo pisatelja Borisa Pahorja. Pepin vrt je
zasnovan s tradicionalnimi materiali umetnostne obrti in rastlinami, ki so značilne za
kraško krajino, ter namenjen aktivni sprostitvi na podeželju. Vrt s specifično arhitekturno
strukturo prikazuje spoštljiv, naravi prijazen
način življenja ljudi na ruralnem območju.

večen pridelek in vino brez davka, za oznako,
da v njihovem domu poteka osmica, pa poskrbeli s šopom bršljana na vhodnih vratih.
Na povratku nas je pred osmico prijetno presenetil priložnostni trio harmonikašev, skupaj

z njimi smo tudi z navdušenjem nekaj zapeli.
S tem smo zaključili krog naših letošnjih potepanj in že snujemo nova prijetna presenečenja za leto 2019. ■

Mario Žnidaršič

Ogled snemanja oddaje Slovenski pozdrav
ponedeljek, 8. oktobra 2018, smo se člani Društva invalidov
Cerknica - Loška dolina - Bloke z avtobusom odpeljali v Begunje na Gorenjskem, kjer smo si ogledali snemanje televizijske
narodno-zabavne oddaje Slovenski pozdrav.
Spoznali smo novi dve družini – družino Rihtar iz Polenšaka in

družino Frančič iz Šentjerneja. Osrednji gost oddaje je bil Jože
Potrebuješ, ki s Čuki praznuje 30 let delovanja. Nastopili so še
S.O.S. kvintet, družina Šabec - Kidrič, Kvatropirci, Helena Blagne, Novi spomini ter ansambel Zadetek in skupina Nalet.
Hvala predsednici društva Olgi Otoničar za organizacijo, ekipi
Slovenskega pozdrava pa za topel sprejem. ■

foto: Mario Žnidaršič
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NE MEČI PETARD,
OBDRŽI VSE PRSTE
Ne meči petard! Če se tej izkušnji ne moreš
upreti, pirotehnične izdelke uporabljaj tako,
da to drugih ne moti in ne ogroža.

Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek
nevarnosti!

BOŽIČKOVE KAPICE
TESTO:
4 jajca
50 g drobno mletega sladkorja
2 žlici vroče vode
1 žlica gustina
100 g moke
KREMA:
4 beljaki
150 g drobno mletega sladkorja
50 g sladkorja v prahu
ZA OBLIV:
100 g bele kuverture
rdečo živilsko barvo
Ločite rumenjake od beljakov. Beljake stepite s
sladkorjem, rumenjake pa z dvema žlicama vroče vode,
dodajte gustin in 2 žlici moke. Nato dodajte še vso
preostalo moko in sneg. Testo dajte v dresirno vrečko in
v pekač obložen s peki papirjem nabrizgajte
kupčke s premerom 4 cm. 15 minut jih pecite v pečici
na 180 stopinj. Ohladite.
Beljakom dodajte polovico drobno mletega sladkorja in
jih 5 minut stepajte nad vročo vodno kopeljo. Kozico
odstavite, dodajte preostali sladkor in stepajte še nekaj
minut. Na koncu kremi primešajte še sladkor v prahu.
Kremo dajte v dresirno vrečko in jo koničasto nabrizgajte
na piškote. V hladilniku naj počivajo eno uro. Preostalo
beljakovo zmes nabrizgajte v pekač, obložen s peki
papirjem. Sušite jih 45 minut na 120 stopinjah Celzija.
Stopite belo čokoladno kuverturo
jo obarvajte z rdečo barvo in prelijte po kapicah.
Konice okrasite z beljakovimi kupčki.

Pirotehnične izdelke delimo v različne kategorije:
 pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno
prodajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v
strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so
namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom
itd.
 Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo
majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so
namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa,
bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.
 Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij
kategorije 3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in
fontan kategorije 3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi
pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 18 let.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1,
katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od
26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdel-

kov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic,
v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na
katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in
drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.
Izdelki so v ta namen tudi označeni.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorom staršev ali
skrbnikov. Prepovedana je predelava, uporaba
v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili
določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je

predvidena globa od 400 do 1200 evrov. Neprimerna
uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na
nevarnosti in možne posledice.
Varne in vesele prihajajoče praznike vam želi Policijska postaja Cerknica.
Vir : www.policija.si
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Kako preprečimo medvedom zahajanje v naselje?
Na območjih, kjer se naselja stikajo z gozdnimi površinami, medvedi večkrat zahajajo v bližino človeških bivališč. Vzrok temu je predvsem lahko dostopna hrana človeškega izvora, kot
so ostanki hrane, odpadna embalaža in drugi odpadki, ki privabljajo medveda.

arhiv: LIFE DINALP BEAR

arhiv: LIFE DINALP BEAR

Da bi zmanjšali pogostost zahajanja medvedov v naselja, smo sodelavci na projektu LIFE DINALP BEAR z Zavoda za gozdove Slovenije in Univerze v Ljubljani na tako imenovanih vročih točkah, območjih, kjer so tovrstni dogodki najpogostejši, spomladi v letu 2017
prvič postavili medovarne smetnjake in medovarne kompostnike. S
pomočjo pristojnega komunalnega podjetja in občine smo v Loški
dolini razdelili 15 medovarnih kompostnikov na lokacije, kjer so se
konflikti najpogosteje pojavljali. V Ogradah, ki ležijo v neposredni
bližini gozda, smo z 29 individualnimi medovarnimi smetnjaki opremili celotno ulico. Na omenjeni lokaciji je bilo zahajanje medveda v
neposredno bližino človeških bivališč najbolj pogosto.
Kljub izpostavljenosti različnim vremenskim razmeram so tako medovarni smetnjaki kot tudi kompostniki ostali v dobrem stanju in
dobro služijo svojemu namenu. Prejemniki medovarnih kompostnikov so zaradi manj obiskov medveda izkazali zadovoljstvo. Podobno
opažajo tudi uporabniki medovarnih smetnjakov. Ne smemo pa pozabiti, da je pri uspešnosti ukrepov ključnega pomena naša dosledna
uporaba. Ker želimo z lokalnimi prebivalci ostati v stalnem stiku,
nam bo pri delu na terenu v pomoč lokalna pomočnica. Njeni glavni
nalogi sta tako mesečno spremljanje stanja in uporabe tako medovarnih kompostnikov kot tudi smetnjakov ter osveščanje lokalnih

prebivalcev. V ta namen bo v začetku novega leta organizirana delavnica na temo preprečevanja dostopa medvedov do hrane človeškega
izvora in s tem zahajanja v naselja. O datumu delavnice boste obveščeni naknadno. Ob morebitnih težavah, vprašanjih in mnenjih se
lahko kadarkoli obrnete na vašo lokalno pomočnico Romano Nared.
Kontakt lokalne pomočnice:
romana.nared@gmail.com, 041 978 410
Več informacij o samem projektu in omenjeni akciji najdete
na spletni strani projekta: http://dinalpbear.eu/sl/.
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Nataša Klemenčič Štrukelj, svetovalka za ekonomiko pri ČZS JSSČ

Čebelji pridelki so odlično darilo
Jesen je čas priprav na zimo, ko napolnimo
zaloge in brezskrbno pričakamo zimo. Ob
tem pa tudi že razmišljamo, kako bomo obdarovali najdražje, znance, saj se prazniki
približujejo zelo hitro in še preden se bomo
dobro zavedli, bodo tu. Pa smo spet v dvomu, kaj podariti najdražjim ter kako jim izkazati pozornost in hvaležnost.
Čebelji pridelki so vsekakor izbira, s katero
ne morete zgrešiti. Slovenski med s široko
paleto okusov lahko razveseli še tako zahtevnega uporabnika in hkrati ponuja možnost,
da prav vsakega obdarjenca razveselimo z
drugim okusom. Čudovito je spoznavati
paleto različnih okusov slovenskega medu in najti najljubšega.
Med, označen z eno od shem
kakovosti, kaže na posebnost
ali višjo kakovost proizvoda.
V Sloveniji na področju medu
poznamo tri zaščite geografskega poimenovanja, priznane na
evropski ravni, in sicer slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo, kočevski gozdni med
in kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri
čebelarji pa se vključujejo tudi v
ekološko pridelavo medu.

ce. Zlasti kadar potrebujemo izdatnejše blagodejne učinke, ki jih bomo znali poiskati
in najti pri slovenskih čebelarjih. Sveče iz
čebeljega voska pa bodo z mehko rumeno
svetlobo in prijetnim vonjem v nas zbudile
nostalgijo po starih časih, ko so ljudje bistveno drugače preživljali večere kot danes.
Čebelji pridelki so tesno povezani s tradicijo čebelarstva na Slovenskem in so primerni
tudi kot protokolarno darilo, tako znotraj
kot zunaj naših meja. Širjenje pomena slovenskega čebelarstva in predstavitev zunaj
meja pa povečuje našo prepoznavnost v tujini. Peneča medica, ki so jo razvili slovenski

čebelarji in je edinstvena, narejena izključno
iz medu in vode po klasičnem postopku z
vrenjem v steklenicah. Nanjo so čebelarji še
posebej ponosni in je primerna za posebne
priložnosti. Tudi pobuda Čebelarske zveze
Slovenije za svetovni dan čebel in letošnje
prvo praznovanje nas postavlja prav na svetovni oder dogajanja in prepoznavnosti.
Širok spekter čebeljih pridelkov boste dobili
v primernih darilnih embalažah in jih s pridom uporabili za obdarovanje ob najrazličnejših priložnostih, še zlasti, ko želite iz rok
dati le najboljše. Čebelji pridelki so darilo
čebel in narave – podarite košček narave.

Tudi za marsikoga še neodkriti čebelji pridelki, kot so cvetni
prah, matični mleček, propolis,
medica, medeni liker, peneča
medica, postajajo vedno bolj
prepoznavni in zanimivi za kup-

Zdravstveno vzgojni center Cerknica
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Vam v letu 2019 ponuja brezplačne
preventivne delavnice za odrasle

• s stresom
• s tesnobo
• z depresijo

• Življenjski slog
• Dejavniki tveganja
• Tehnike sproščanja
• Ali sem fit?

Individualno
svetovanje
Zdravstveno vzgojni center
(Opustitev
tel.: 01/70 50 150
e-mail:
irena.svet@zd-cerknica.si
kajenja)
Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

DEL

AVNICE

• Zdravo hujšanje
• Opuščam kajenje
• Zdrava prehrana
• Gibam se
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Obveščanje uporabnikov o pitni vodi
Uporabnike pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter Priporočili NIJZ, obveščamo o načinih obveščanja:
ČLEN
PRAVILNIKA

9.

21.

VZROK ZA OBVEŠČANJE
Vzrok neskladnosti pitne
vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo
vzdrževanje

Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v
nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje samo osebni način obveščanja)
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
3. Telefonsko

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v dveh urah
(obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden)
2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si
3. Regijski center za obveščanje (ReCO)
4. E-mail prijavljenim na obvestila JPKC
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica

Na začetku in ob preklicu veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v dveh urah od
začetka oz. preklica ukrepa

5. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

Obveščanje v primeru,
kadar se izvajajo ukrepi
za odpravo vzrokov
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v enem dnevu

31.

Obveščanje v primeru
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja,
a najkasneje v sedmih dneh

34.

Letno poročilo o skladnosti
pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden)
2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si
3. Regijski center za obveščanje (ReCO)
4. E-mail prijavljenim na obvestila JPKC
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica
1. Slivniški pogledi ali Obrh;
2. www.komunala-cerknica.si;
3. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Javne objekte (šole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti ...) v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo
obveščamo osebno preko telefona ali elektronske pošte, ki so jo javili na sedež podjetja.

DELAVNICE V STAREM TRGU - Januar 2019


Naziv dogodka: DELAVNICA ŽIVLJENJSKI SLOG
Organizator: ZD CERKNICA
Kraj (naslov): ZD STARI TRG - predavalnica
Datum in ura: 11. 1. 2019 ob 9.00
Kontakt: irena.svet@zd.cerknica.si, tel: 01/ 70 50 150



Naziv dogodka: DELAVNICA ZDRAVO HUJŠANJE
Organizator: ZD CERKNICA
Kraj (naslov): ZD CERKNICA
Datum in ura: 14. 1. 2019 ob 17.00
Kontakt: irena.svet@zd.cerknica.si, tel: 01/ 70 50 150



Naziv dogodka: DELAVNICA DEJAVNIKI TVEGANJA
Organizator: ZD CERKNICA
Kraj (naslov): ZD STARI TRG - predavalnica
Datum in ura: 16. 1. 2019 ob 17.00
Kontakt: irena.svet@zd.cerknica.si, tel: 01/ 70 50 150



Naziv dogodka: DELAVNICA DEJAVNIKI TVEGANJA
Organizator: ZD CERKNICA
Kraj (naslov): ZD STARI TRG - predavalnica
Datum in ura: 18. 1. 2019 ob 9.00
Kontakt: irena.svet@zd.cerknica.si, tel: 01/ 70 50 150
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BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)

M

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI =OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU

•ponedeljek: zaprto

•torek: od 8.00 do 14.00

E

MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)

•torek: v poletnem času od 12.00 do 18.00

•četrtek: v poletnem času od 12.00 do 18.00

ME MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI in MEŠANA EMBALAŽA
PRAZNIKI

v zimskem času od 11.00 do 17.00
•sreda, četrtek, petek od 8.00 do 15.00
•sobota: od 8.00 do 12.00
•nedelja in prazniki: zaprto

v zimskem času od 11.00 do 17.00
v poletnem času od 8.00 do 12.00
•nedelja in prazniki: zaprto

*Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.

Področja pobiranja
1

Begunje, Brezje, Selšček, Topol, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero

2

Babna Polica, Babno Polje, Dane, Klance, Nadlesk, Podcerkev, Podgora, Podlož, Vrh, Lož,
Stari trg, Knežja Njiva, Iga vas, Kozarišče, Markovec, Ograde, Pudob, Viševek, Vrhnika,
Šmarata, Gorenje Jezero, Laze, Otok, Bločice, Bloška Polica

3

4
5

Čohovo, Župeno, Štrukljeva vas, Zala, Zahrib, Tavžlje, Sveti Vid, Stražišče, Slugovo,
Rudolfovo, Reparje, Krušče, Ravne, Ponikve, Podslivnica, Pirmane, Pikovnik, Otonica,
Osredek, Milava, Mahneti, Lešnjake, Križišče, Kremenca, Koščake, Korošče, Jeršiče,
Hruškarje, Hribljane, Gorenje Otave, Dolenje Otave, Cajnarje, Bečaje, Beč, Bezuljak, Dobec,
Kožljek, Goričice, Lipsenj, Žerovnica, Podskrajnik - nad cesto

1
8
15
22
E3 29
M3 5

Zbirni center Stari trg pri Ložu:

•vsaka prva sobota v mesecu:

Odvoz odpadkov v času praznikov:
•torek, 1.1.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 29.12.2018 /območje M2/
•ponedeljek, 22.4.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 20.4.2019 /območje M1/
•sreda, 1.5.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 4.5.2019 /območje E3/
•četrtek, 15.8.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 17.8.2019 /območje M4/
•petek, 1.11.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 2.11.2019 / B odpadki/
•sreda, 25.12.2019 - odvoz se prestavi na soboto, 28.12.2019 /območje E3/
•sreda, 1.1.2020 - odvoz se prestavi na soboto, 4.1.2020 /območje M3/

Rakek, Podskrajnik, Zelše, Rakov Škocjan, Ivanje selo, Slivice, Unec, Grahovo, Martinjak
Gora, Kranjče, Sv. Ana, Dolenje Poljane
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; faks: 01 709 31 75; e-pošta: info@komunala-cerknica.si; www.komunala-cerknica.si
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PISMA BRALCEV

šem območju nisem zasledila, niti na spletni strani koncesionarja niti na spletni strani občine. Vodo iz vodovoda smo dobili v
začetku septembra, po skoraj dvomesečnem izpadu.

Ida Turk, Podcerkev, 5. 12. 2018

Zgodba o vodi
V 70. a členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da ima vsakdo pravico do
pitne vode. Vodni viri so javno dobro v
upravljanju države. Vodni viri služijo
prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo
gospodinjstev in v tem delu niso tržno
blago. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo
in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih
skupnosti neposredno in neprofitno.
Naša izkušnja z zagotavljanjem pitne vode v
zadnjih dveh poletjih, zlasti pa v letošnjem
poletju je nekoliko drugačna. Že v lanskih
poletnih mesecih so se pogosto pojavljala
krajša obdobja brez pitne vode iz vodovoda. Glede na to, da hiša stoji na eni izmed
višjih točk, je že ob zmanjšanju pritiska v
vodovodu, pritisk pri nas je izredno majhen oz. vode v pipah sploh ni. K sreči smo
ohranili vodnjak in si na ta način v času izpadov vode iz vodovoda s pomočjo manjšega hidroforja zagotavljali vodo v pipah in
napajalnikih za konje. Letošnje poletje pa
je bil izpad vode iz vodovoda pri nas dolgotrajen. Začelo se je sredi julija, ko smo
po nekajurnem izpadu vode zagledali pri
pokopališču cisterno koncesionarja, iz katere so vodo priključili na hidrant in voda
je v prostem padu tekla v vodovodni sistem. Seveda voda v prostem padu ne teče
navkreber in razen kapljanja iz pipe v kleti,
pri nas vode v pipah v hiši in napajalnikih

december, 2018

v hlevu iz vodovoda ni bilo. Hidrofor je nenehno brnel in ko smo ob ponovni dostavi
cisterne z vodo delavca koncesionarja vprašali, kdaj bodo rešene težave z vodo, le-ta
na to vprašanje ni vedel odgovora.
V skrbi, da ne ostanemo brez vode v pipah
in napajalnikih, smo bili primorani nabaviti večji hidrofor. Glede na ustavno pravico
in obvezo iz Odloka o oskrbi s pitno vodo
za območje naše občine, kjer je koncesionar dolžan nemoteno zagotavljati pitno
vodo uporabnikom, smo koncesionarju
posredovali zahtevek za povrnitev stroška
nabave te naprave. Od koncesionarja smo
dobili odgovor, da javno podjetje v skladu
z veljavno zakonodajo ne more investirati
tovrstnih naprav v interno omrežje uporabnikov in da nam ob morebitnem pomanjkanju vode v vodnjaku le-to pripeljejo s cisterno v vodnjak. Na moje navedbe
v odgovoru, da so kot koncesionar dolžni
nemoteno zagotavljati vodo in da voda iz
vodnjaka brez hidroforja ne pride v pipe in
napajalnike, nisem dobila nikakršnega odgovora. Prav tako nisem dobila odgovora,
ko sem na strokovne sodelavce koncesionarja naslavljala fotografije kapljajoče vode
iz pipe z vprašanjem, kdaj lahko pričakujemo vodo iz vodovoda in prav tako nisem
dobila odgovora, kdaj lahko pričakujemo
nemoteno zagotavljanje vode iz vodovoda.
Nobenega obvestila o izpadu vode na na-

Za mesec julij so nam na našo zahtevo, ker
je bil polmesečni izpad vode, znižali račun
za porabo vode. V avgustu smo bili več
kot 25 dni brez vode iz vodovoda, vendar
nam je koncesionar, ki je bil s stanjem zagotavljanja vode pri nas seznanjen preko
e-pošte in fotografij, mirno zaračunal povprečno porabo vode. Seveda je na osnovi
pritožbe in slike stanja števca v naslednjem
mesecu naredil poračun. Od tedaj naprej
redno mesečno sporočam stanje števca, ker
je njihova trenutno izračunana povprečna
poraba za 25 % višja od naše dejanske porabe.
Koncesionar s sprejemom koncesije prevzame odgovornost za izvajanje storitev
v skladu s podeljeno koncesijo. Seveda
ima tudi tisti, ki je podelil koncesijo, odgovornost kontrole izvedbe storitev koncesionarja. Žal dogajanje v zadnjem letu
ob vseh izpadih vode ne samo pri nas,
ampak tudi na drugih območjih naše občine kaže na to, da ne eden ne drugi nista
opravila svoje naloge. Najmanj, kar bi
si občani zaslužili, bi bila komunikacija z občani, tako s strani koncesionarja,
še bolj pa s strani občine o problematiki
zagotavljanja vode, o razlogih za zelo pogoste okvare na vodovodnem sistemu ter
o akcijskem načrtu koncesionarja za odpravo izpadov vode. Obvestila na spletnih
straneh koncesionarja in občine, da vode
ne bo, ob tako pogostih in dolgotrajnih
izpadih, kot je bilo to poletje, ni dovolj.

Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na druženje ob kuhančku in čaju

od 26. do 30. decembra, od 17h do 22h

pred kulturnim domom v Cerknici

Uporabnikom naših storitev
želimo vesele in mirne božične
praznike ter srečno in zdravo
novo leto 2019.
Naj bo prepleteno s pogumom,
srečo in zadovoljstvom.
Program:
26. 12. ob 18:30 - druženje z župani občine Cerknica, Bloke in Loška dolina

www.cerknisko-jezero.si

od 26. do 28. 12. - nastop mešanega pevskega zbora župnije Cerknica,
ob 19:00
druženje s skavti in animacije za otroke

Kolektiv JP Komunala Cerknica d.o.o.
Občina
Loška dolina

Občina
Bloke
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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
ANGLIJA

Med vsemi službami v tujini je bila londonska najbolj zanimiva, ne samo zaradi
visoke in svojevrstne kulture te dežele,
čigar običaji in navade so pogosto v nasprotju s tistimi v ostali Evropi, temveč
tudi zaradi njenega svetovnopolitičnega
pomena. Kjerkoli na svetu se je zgodil
kakšen politični dogodek, se je določena
reakcija na ta dogodek čutila v Londonu.
Vrhunec sezone je predstavljal v mojem
času tako imenovani Cowes-week. V
času, ko se je praznovanje odvijalo, se je
nemško veleposlaništvo preselilo na otok
Wight, kamor niso prestavili samo družabno, temveč tudi vse uradno življenje
Združenega kraljestva. Kraljica z valeškim princem in drugimi člani kraljeve
hiše je prebivala v bližnjem Osbornu.
Številne zasebne jahte vseh velikosti na
sidrišču v Cowesu so pričale o velikem
bogastvu dežele.
Pred Cowes, kjer se je zasidralo veliko število angleških vojnih ladij, je cesar prispel
z ladjo Hohenzöllern, ki je imela sijajno
spremstvo nemških vojnih ladij. Prvi je
prispel do ladje Hohenzöllern čoln s člani nemškega veleposlaništva, medtem ko
so topovi z ladje streljali preko naših glav
salve v pozdrav Angležem.
Takrat je bil kot ataše na veleposlaništvu
neki mož, po položaju enak meni, na katerem so preizkusili naslednji Schilerjev
citat: »Obilica telesa daleč prekaša človeško. Še posebno, če se izrazimo v kilogramih.«
Po velikem večernem sprejemu na krovu
ladje Hohenzöllern je hodil cesar po palubi gor in dol, medtem sva se z atašejem
pripravljala, da stopiva v čoln, ki naju bo
prepeljal na kopno. Cesar je stopil na lestev iz vrvi, ko je moj kolega z eno nogo
stopil v čoln. Tedaj sem zagledal, kako je
cesar dvignil nogo. Močna brca je zadela
zadnjo plat vstopajočega. Le-ta je zgrmel
s preko dva centa težkim telesom po vsej
dolžini v čoln. Dih mi je zastal. Kako bo
reagiral prizadeti v efektu na nenavadni

izziv cesarjeve volje. Toda počasi se je
spet skobacal v položaj, ki je primeren
človekovemu dostojanstvu. Z napol zadržanim, z napol priliznjenim smehljajem se je zahvalil, s tistim priklonom za
najnižje odlikovanje, ki ga je bila deležna
njegova zadnja plat.
Ali ga je v njegovi notranjosti glodal črv
dvoma o motivu tega cesarjevega dejanja?
Vsekakor pa se mu je zdelo vsaj po tridesetih letih primerno, da je sedaj politično
mrtvemu levu dobljeno brco vrnil v pisni
obliki. Seveda je v tistih dneh cesar predstavljal središče družbenega življenja in
imeli smo vtis, kot da za Angleže ni samo
najbolj ugleden, temveč tudi najbolj priljubljen tuji državni poglavar.
Pri regatah je cesar spremljal tekmovalne jadralne čolne, do krova svojega »Meteorja«, kamor so vedno povabili nekaj
gostov. Med zajtrkom v klepetu je cesar
predsedoval ob ozki strani male mize,
pred seboj je imel veliko steklenico vina,
iz katere je nalival tistim, ki so sedeli levo
in desno ob njem, kolikor daleč je segel.
Spominjam se, da je na eni strani cesarjeva roka segala ravno do mojega kozarca.
Nekega večera so nas poklicali tudi v Osborne. Cesar je peljal svojo prevzvišeno
staro mater v sobo do naslanjača, sam je
stopil za naslonjač. Potem so povabljeni
hodili mimo kraljice, hodili so posamezno in se priklanjali. Jaz sem pa mislil na
staro veliko uharico, ki je našopirjeno sedela na drogu in je bila pripravljena, da
useka s kljunom po vranah, ki so hodile
mimo, oblečene v črne frake.
Tedaj je bil grof Metternich prvi tajnik veleposlaništva. Pri prvem srečanju se nam
je zazdelo, da mu niso odvratni samo ljudje na splošno, temveč še posebno tisti, s
katerimi se je srečal. Toda videz je varal.
Bilo mu je všeč, da se je pri večerji srečal z nami mlajšimi. Dokler je večerjal, se
nam je zdelo, da je zelo slabe volje. Ko je
povečerjal in popil prvi konjak, je postal
zgovoren, zabaven in šaljiv. Drugače je
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imel kot diplomat zelo cenjeno lastnost,
da je znal skrbno molčati in človek je
imel vtis, da mu opravljanje te državniške
kreposti zaradi dolgoletne vaje ni delalo
težav. Tudi v drugih pogledih je premotil površnega opazovalca. Ker se je med
hojo opazno držal upognjeno, bi ga bil
človek lahko imel za neprimernega za kakršnokoli telesno udejstvovanje. Toda bil
je pravo nasprotje: spreten jezdec na lovu
in odličen v vsakem športu, s katerim se
je ukvarjal. Če še dodamo, da je govoril
angleško in nemško, se ne bomo čudili,
da je vzbudil spoštovanje pri Angležih in
jih v mnogih stvareh tako rekoč celo nad
angležil.
O Napoleonu I. govorijo, da je po potrebi
vsak trenutek zaspal. Metternich je imel
te lastnosti toliko, kolikor jo je v nenavadnih situacijah potreboval. Ko sem se
bil vrnil po daljšem bivanju v cesarski
rezidenci na poslaništvo v Hamburgu,
me je zvečer povabil Metternich. Po mizi
so ležali razmetani različni predmeti, ki
jih je prinesel s potovanja, med drugim
dva debela zvezka. Bili so Chamberlainovi »Temelji 19. stoletja«, ki so izšli pred
kratkim. Cesar je ob večerih bral svojemu
krogu. Na koncu je cesar rekel: »Metternich, dobro sem videl, da ste ves čas spali.
Tukaj vam podarjam knjigo. Berite jo enkrat sami.« Ta kratka zgodba je obe strani
pokazala v simpatični luči in je na laž postavila marsikatero legendo o cezarizmu
in bizantizmu.
Toda jaz se vračam v Anglijo.
Neki angleški prijatelj me je povabil, da
si ogledava Eaton in visoke šole v Oxfordu in Cambridgu. V Eatonu, kjer je imela
znanost nekoliko več prednosti kot, vsaj
zdi se mi tako, na obeh visokih šolah, so
me presenečeno vprašali, kaj bi Nemec
hotel tukaj videti. S poukom in učnim
uspehom se seveda angleške šole ne bi
mogle primerjati z nemškimi. V Oxfordu
sem bil gost pri rektorju Christchurch kolegija in sem bival v razkošni sobi za goste
v lepi stari zgradbi iz časa kraljice Elizabete. Kaj vse v Angliji ne izvira iz časov maiden queen. Nekega dne so me v nekem
drugem kolegiju povabili na večerjo in
sedel sem s profesorji za mizo na dvignjenem podiju, medtem ko so bili študentje
sedeli v veliki dvorani za dolgo mizo pod
nami. Sedel sem poleg predsedujočega in
sem tako vprašal drugega soseda, ali je to
rektor kolegija. Ne, se je glasil odgovor,
samo njegov namestnik, kajti po odredbi
kraljice Elizabete se predstojnik ni smel
udeleževati skupnih pojedin, »da s svojim prevladujočim ne bi preveč zasenčil
druge«. V resnici se je pojavil šele takrat,
ko smo bili vstali izza mize in se srečali
v drugem prostoru. Tukaj je bil tudi on

37

človek med ljudmi.
Kako tuje se nam drugim Evropejcem zdi
takšno vztrajanje pri starih običajih, navadah in zakonih, ki so zdavnaj preživeli
samega sebe, vendar velik del angleške
moči leži ravno na tem. Takšno visoko
spoštovanje tradicije, ki so jo prevzeli
od staršev, neradi opuščajo samo takrat,
ko je ni mogoče več združiti z njenim
napredkom. Na stenah skupnih jedilnic
visokih šol pozdravljajo slike nekdanjih
slavnih študentov svoje naslednike in
jih vabijo k posnemanju. In potrpežljivo
nosi angleški sodnik in marsikateri drugi
nosilec državne avtoritete dolgo lasuljo,
brez katere svoje službe sploh ne bi smel
opravljati. Vendar nekdo, ki razume njen
globlji pomen, si lahko to starokopitnost
odmisli.
Ob Windorskem parku je imel stari baron Henry Schröden podeželsko vilo,
imenovano the Doll, v kateri so bili člani
nemškega veleposlaništva vidno dobrodošli ob koncu tedna.
Poleg zbirke prvorazrednih slik in skulptur je imel slavno hišo z orhidejami,
med katerimi je bil primerek v vrednosti
10000 mark. Ta roža se je takrat ravno pojavila in prišla v modo. Če je bil človek
gost v kakšni elegantni hiši, je vsaka dama
imela pred oblačenjem za večerjo na toaletni mizi šopek iz orhidej in vsak gospod
je našel takšno rožo v gumbnici na fraku.
Na angleških podeželskih gosposkih
posestvih so v največji meri obvladali umetnost udobnega in prijetnega življenja. Tudi v manjših hišah je vzbujalo
pozornost bogastvo srebrnih predmetov
in drugih umetnostnih zakladov. Srečna
Anglija ni imela že stoletja v svojih mejah
tujih zavojevalcev in pleniteljev, medtem
ko je manj srečna Nemčija morala vedno
znova v tem času preživljati vojne pohode
in požige. Tako npr. so naš grad Waldenburg v vsakem stoletju enkrat požgali in
porušili.
Mnoge angleške navade delujejo sprva
tuje na človeka iz evropske celine. Tukaj
je primer od mnogih. V neki londonski
družbi sem spoznal damo iz angleške
aristokracije, ki me je za konec tedna povabila na deželo. Na železniški postaji je
čakalo več nizkih kočij s številno, meni
nepoznano družbo. V grajski veži nas je
sprejela gospodinja s še nekaterimi drugimi ljudmi, eden izmed njih je bil gospodar, ki ga do tedaj nisem poznal. To mi je
postalo jasno šele v teku večera. Popolnoma v nasprotju z angleškimi navadami je,
da se ob takih priložnostih tujca predstavi
komurkoli in lahko se zgodi, da človek po
večdnevnih prijateljskih stikih spet odpotuje, ne da bi prav vedel, s kom je ves ta
čas preživel. Nasprotno pa je bilo za obe
strani resnično praktično, da so te vedno
povabili za določen čas npr. od sobote do
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ponedeljka. Uradno povabilo v Windsor
se je takrat največkrat glasilo: »For a dine
and sleep visit to the Queen.« Hany soit
qui smal y pense (»Za kosilo in prenočevanje obiščite kraljico.« Naj bo osramočen, kdor je kaj slabega mislil).
Večerja je potekala slovesno. Nato so
vstale dame in gospodje so trčili za zaključek s kozarcem clareta. Včasih je ta
navada imela dober vzrok: močnejši spol
se ni silil pri uživanju alkoholnih pijač in
po daljšem sedenju je bil takšnega razpoloženja, da se je navzočim damam zdelo
pametno, da se pravočasno umaknejo. V
olikanem 19. stol. takšne nevarnosti seveda niso obstajale več. Toda tradicionalni
Angleži so vztrajali pri tem običaju, čeprav samo simbolično, mudilo se je tudi,
da so kmalu vstali od mize, ker, da so v
sosednjem salonu privabljale dame ali
bolje kava in konjak. Nato so služabniki
prinesli igralne mize in igralo se je Whist
do predpisane ure, ko so se dame – takrat
dokončno – umaknile, gospodje so frak
zamenjali s smokingom in se zbrali v kadilnici.
Naslednjega jutra na neko nedeljo je šla
cela družba v slavnostnem sprevodu v
cerkev. Preostali del dneva do kosila je
bil za vsakega gosta prost, da je lahko delal, kar se mu je zahotelo, za kar so mu
bile na voljo različne dejavnosti ali velika knjižnica. Moj gostitelj je imel veliko
konjušnico. Toda jaz sem moral zaradi
službenih vzrokov odpotovati s takšnega
podeželskega posestva že v nedeljo zvečer. V Angliji je to nezaslišano dejanje.
Poznavalci dežele so me opozorili, da je
potrebno, da pravočasno naročim iz najbližjega mesta vozilo za prevoz do železniške postaje. Da zaprosim gospodarja,
da me zapelje s svojimi konji na postajo,
je bilo popolnoma izključeno.
Drugi primer, kako Angleži spoštujejo
nedeljo, se je videl tudi v tem, da služinčadi v nedeljo zvečer niso odpustili kot
po navadi, takrat ko je prinesla igralne
mize, temveč takoj po večerji. Nato smo
šli po mize sami in jih po končani igri
spet odnesli. Ali Anglež pusti osla, ki je
padel v vodnjak, da mirno utone, ali se
v tem primeru distancira od doslednega
spoštovanja nedeljskega počitka, žal nisem mogel ugotoviti, ker še nisem videl
osla, ki bi padel v vodo. Meni samemu se
je takšna nezgoda pripetila vsekakor večkrat. Enkrat tudi v Angliji!
Neke majske nedelje sva s kolegom iz
nemškega veleposlaništva kot po navadi
veslala po Temzi. Bilo je mrzlo in deževno in zato ni bilo po reki prometa. Kolega
je veslal v sami srajci in jaz sem sedel za
krmilom v površniku in z odprtim dežnikom. Prišla sva do ene izmed številnih zapornic, ki urejajo plovbo po Temzi. Bila je
zaprta in nihče je ni odprl kljub najinemu
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klicanju. Prednji konec najinega čolna
je že udaril ob zapornico, ko so jo nenadoma dvignili. Voda izza zapornice se je
razlila navzdol v najin čoln in dobesedno
vrtala v dno. Desno in levo so bili neki
obrežni zidovi, tako da sva morala velik
kos preplavati, predno sva zlezla na suho.
Dežnik sem moral izpustiti in ga nisem
več videl. Tudi površnik, ki je bil zapet
do vratu, mi ni olajšal gibanja, medtem,
ko je moj kolega imel vso prednost, da je
lahko plaval v sami srajci. Medtem se je
bila na bregu zbrala velika množica ljudi,
ki je najinemu športnemu udejstvovanju
sledila z zanimanjem, ki je ob takšnih prireditvah lastno Angležem, ne da bi kdo
pomislil, da nama vrže reševalne obroče,
ki so viseli na jezu in so bili namenjeni za
takšne priložnosti. Na srečo sva se lahko
rešila tudi brez njih. Ko sva vsa premočena stala na bregu, je iz množice stopila stanovalka bližnjega Parters lodgea in
nama ponudila svoj dom kot začasno bivališče. Ogrnjena v velike rjuhe sva čakala
tam, dokler nama niso prinesli oblačil iz
bližnjega Riversidecluba. V teh oblačilih
sva šla v klub mimo strmečih oči obiskovalcev kluba. Ker je bil tajnik kluba, čigar
stvari so to bile, znatno manjši kot jaz,
sem moral v veliko prekratkih hlačah in
prekratki srajci delovati precej groteskno.
Takšne vožnje po Temzi za konec tedna
so bile velik čar angleškega poletnega
življenja. Največkrat smo se že v soboto
proti večeru odpeljali z železnico do kakšne postaje, ki je bila ob reki navzgor, pri
številnih posojevalcih čolnov smo najeli
čoln in veslali po reki navzgor, dokler nismo, ko se je stemnilo, pristali pri kakšni
majhni idilični gostilni na bregu. V nedeljo zjutraj smo šli naprej, dokler nismo
končno pustili čolna pri kakšnem izposojevalcu čolnov, ki ga je vrnil lastniku, in
smo se še tega večera ali v ponedeljek na
vse zgodaj vrnili nazaj v London.
Toda tudi še druge reke, kakor je znano,
niso daleč od Londona.
Cesarska jahta Meteor je bila takrat večji del leta v angleških pristaniščih in je
bila na voljo tamkajšnjemu mornariškemu atašeju. Ataše me je povabil na krožno vožnjo po Sollentu, po morski ožini
med južno angleško obalo in otokom
Wight. Mi smo bili poleg posadke edini
potniki na krovu in smo zato imeli celo
ladjo zase. Čez dan smo križarili po morju, ponoči pa smo se zasidrali v kakšnem
slikovitem zalivu. Med tem časom smo
obiskovali znance, ki so na otoku Wight
preživljali poletje, ali pa smo se veselili ob
čaju na krovu naše jahte. To je bilo osem
zelo veselih dni. 

(se nadaljuje)
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Borut Kraševec

Pismo iz Amerike
Zbiranje denarja za gimnazijo v Starem trgu pri Ložu
Pred kakšnim letom mi je gospa Ivana Mulec, rojena Krapenc, iz
Iga vasi pokazala pismo svojega strica Antona Krapenca, ki ga je
oktobra 1948 pisal iz Amerike svojemu bratu v rodno Loško dolino.
Vsebina pisma, ki govori o zbiranju sredstev za gimnazijo v Starem trgu pri Ložu me je pritegnila, zato sem o delovanju Antona

Krapenca v Ameriki in zbiranju sredstev želel izvedeti še kaj več.
Pobrskal sem po arhivih in v ameriških izseljenskih časopisih našel
nekaj zanimivih zapisov na to temo, ki jih delno objavljam v tem
članku (prepisi so dobesedni, brez popravkov).
-Pismo Antona Krapenca bratu:
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Anton Krapenc
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-prepis pisma g. Trohi, ki ga v pismu bratu navaja Anton Krapenc:

Chicago, Illionis.

October 4, 1948.
Cenjeni Mr. Troha:

fotografija Antona Krapenca
objavljena v Novi dobi,
1. januarja 1941 in 3. januarja 1945

V glasilu Nova doba, uradnem glasilu
ameriške bratske zveze, Cleveland, Ohio
so bili 1. januarja 1941 članstvu predstavljeni novi glavni in porotni odborniki
zveze.
Kot eden od glavnih podpredsednikov je
naveden in predstavljen Anton Krapenc.
O njem je zapisano:
»Četrti glavni podpredsednik Anton Krapenc je bil rojen v Clevelandu, Ohio, pa
je kot deček odšel s svojci v Igovas pri
Ložu, kjer je preživel 18 let, na kar se je
spet vrnil v svojo rodno Ameriko. Živi v
Chicagu, III. in je po poklicu tapetnik ali
tapecirar. Je večletni tajnik društva št. 70
v Chicagu in tudi tajnik federacije naših
društev za Illions in Wisconsin. Udejstvuje se v delavski uniji A.F. of L, lokal št.
18, in tudi pri raznih slovenskih prireditvah. Na 16. redni konvenciji v Waukeganu je bil eden konvenčnih zapisnikarjev
in tam je bil tudi izvoljen za 4. glavnega
podpredsednika.«
Zasledil sem, da je kot predsednik porotnega odbora v Ameriški bratski zvezi deloval
tudi Anton Okoliš, ki je bil rojen v Nadlesku, v Ameriko pa je prišel leta 1910.
Iz zapisa v Novi dobi 3. januarja 1945 je
razvidno, da je Anton Krapenc v novem
štiriletnem mandatu imenovan za drugega glavnega podpredsednika. Tudi sicer je
iz več časopisnih člankov razvidno, da je
bil Krapenc aktiven v različnih društvih,

Mogoče se vam čudno zdi, ker Vam toliko časa ne odpišem. Par oseb mi
je na konvenciji obljubilo, da mi bojo nekaj poslali, do sedaj sem prejel
samo $5.00 in z današnjim dnem zaključujem kampanjo za gimnazijo v Starem Trgu pri Ložu. Skupna vsota, katero imam jaz na rokah je
$528.00. Ako prištejemo Vaš dar 10%, $53.00 je skupna vsota $581.00,
ali 29 tisoč in 50 dinarjev v Jugoslovanski valuti ako računamo po dnevnem kurzu, to je 50 dinarjev ze eden dolar.
Ker meni ni znano kedo je v odboru pri gimnaziji, oziroma v ljudskem
odboru v Starem trgu, naj se vsa stvar izvede na sledeči način: Vaš tast
Franc Konc, naj stopi v stik z mojim bratom, Ivan Krapenc, Iga vas Št.
16, kateremu bom jaz vso stvar pojasnil. Mr. Palčičh bo pisal svoji sestri
in tako naj gredo vsi trije in izročijo 29 tisoč in 50 dinarjev odboru gimnazije, kateri naj seveda na uradnem papirju potrdi prejem denarja.
Kadar jaz prejmem uradno potrdilo, da so denar prejeli Vam bom takoj
poslal $528.00
Ako se strinjate z zgoraj omenjenim načrtom, mi takoj sporočite da
bom pisal bratu in Mr. Palčič, in tako bo vsa stvar lahko v kratkem rešena. Da boste Vi imeli nekaj v rokah, Vam pošiljam priloženo pogodbo.
Z prijateljskim pozdravom,
Anton Krapenc

med drugim je z eno od vlog nastopal v
dramski igri »Oj, ti vražji fant«, ki je bila
uprizorjena v Chicagu maja 1948, bil je
med ustanovitelji tamkajšnje kegljaške lige
in dober kegljač ...

Prvi poziv k zbiranju
denarja za gimnazijo v
Starem trgu pri Ložu

Objavljen je bil v Enakopravnosti, neodvisnem dnevniku za slovenske delavce v
Ameriki, Cleveland, Ohio, 18. septembra
1947 in Proletarcu, Glasilu Jugoslovanske
socialistične zveze in Prosvetne matice, 24.
septembra 1947:
»Za gimnazijo v Starem trgu pri Ložu
Chicago, III, - V Starem trgu pri Ložu so
dobili štirirazredno gimnazijo, kar je zelo
velika in potrebna pridobitev, ne samo za
Loško dolino, pač pa tudi za vso okolico.
Ta učni zavod bo za študente iz Ložke
doline, za Grahovski, Cerkniški in Bloški

okraj, kakor tudi za Ložki potok in Babno
polje.
Ta gimnazija se za enkrat nahaja v občinski hiši v Starem trgu in imajo za to gimnazijo takorekoč samo golo zidovje. Za
enkrat najbolj potrebujejo knjige za učenje in za knjižnico, kakor tudi vse druge
stvari, ki so neobhodno potrebne za obstoj gimnazije. Za vse to rabijo denar.
Podpisana sva se odločila, da apelirava
na vse rojake iz zgoraj omenjenih krajev,
da po svoji možnosti prispevajo za zgoraj omenjeni učni zavod. V to gimnazijo
bodo hodili vsi študentje, brez razlike na
versko ali politično prepričanje, zato tudi
midva prosiva, da vsi rojaki pomagate tej
ustanovi, kateri se vsaj malo zanimate za
napredek in dobrobit vaših rojakov v starem kraju.
Ves denar pošljite na: »Anton Krapenc,
2021 W. 23rd Street, Chicago 8, Illions.«
Kadar pošljete denar, omenite tudi vaš
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hišni priimek tako, da bo vsak vedel kdo
daruje. Vsa imena in vsote bodo priobčene
v časopisih tukaj in v starem kraju. Torej
vsi rojaki in rojakinje brez razlike verskega
ali političnega prepričanja, stopite na delo,
in položite mali dar domu in prosveti na
altar!-Z narodnim pozdravom:
Anton Krapenc, 2021 W.23rd St., Chicago
8, III.
Venc. Palcich, 1240 S. Main, Greensburg,
Pa. »
Poziv rojakom, naj kaj prispevajo, je Anton Krapenc ponovno objavil v 18. številki
Enakopravnosti, decembra 1947:
»Vi, ki ste od tam doma
Da, vi ki ste bili rojeni v Ložki dolini, Loškem potoku, Babnem polju, Cirkniški
dolini, Blokah, vam vsem ki ste od tam
doma, so te vrstice namenjene. Kot je že
bilo parkrat poročano v časopisih, nabiramo prispevke za gimnazijo v Starem trgu
pri Ložu. V to gimnazijo bodo hodili vaši
nečaki in nečakinje, vaši sorodniki in otroci vaših prijateljev; z eno besedo. vaša kri.
In znano vam je kaj pravi narodna pesem:
»Kateri odpade svoj narod taji; še zemlja ne
bo pila njegove krvi.«
Sedaj v tej božični sezoni, ko vam bodo misli zopet pohitele v vaš rodni kraj, kjer ste
preživeli mladost, spomnite se v tem prazničnem razpoloženju na otroke tam, kateri
gredo sedaj skozi tisto dobo, katere se vi še
vedno tako radi spominjate, Posezite v žep,
in vsaj nekoliko pomagajte tem vašim do
boljše izobrazbe. Ko boste šli čez eno ali dve
leti na obisk v vaš rojstni kraj, boste lahko s
ponosom šli v gimnazijo v Starem trgu in
rekli: »Tudi jaz sem pomagal temu učnemu
zavodu do uspeha in učencem te gimnazije
do boljše bodočnosti.«
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Prejel sem darove od ljudi, katerim sploh
ni znano, kje je Stari trg oziroma Loška dolina. In ako se stvar nam, ki smo bili rojeni
v Ameriki, vidi plemenita in podpore vredna, boste menda ja tudi vi nekaj darovali,
ki ste od tam doma ...
... Naša sveta dolžnost je, da podpiramo
te tako potrebne ustanove. V veliko zadoščenje nam bo, ako bomo doživeli dan, ko
bodo ljudje vsega sveta, in to ne samo z
jezikom, pesmijo in darovi voščili božične
praznike, ampak kadar bodo iz dna srca
rekli: »Vesele praznike in mir nam bodi.«
To je tak mir, kjer bo več strpnosti, kjer bo
vsak ljubil svojega sočloveka in spoštoval
njegovo prepričanje.
Veliko vas je od tam doma, in dosti lahko pomagate, samo ako hočete razumeti,
za kaj se gre. Čast vašega rojstnega kraja je
vaša čast, in napredek ljudi v Ložki dolini
in okolici vam mora biti v ponos, ker vi ste
vendar od tam doma.
Kot je bilo že poročano, bodo imena darovalcev in vsote priobčene, ko bo kampanja
zaključena. _ Z narodnim pozdravom,

prejem 29,050 (devetindvajset tisoč petdeset) dinarjev, katere so zbrali tukajšnji
rojaki, ki žive v Ameriki kot pomoč naši
gimnaziji. Stari trg, 7. novembra 1948.
Za gimnazijo: v. d. ravnatelja Krajc Justa.
Pečat gimnazije.«
Podpisana se prav iskreno zahvaljujeva
vsem rojakom, kateri so darovali za to tako
potrebno in koristno ustanovo. Vsa čast
vaši narodni zavesti. Tam potrebujejo zelo
veliko stvari. Ako kateri rojak ali rojakinja
želi pomagati gimnaziji, lahko pošlje paket
direktno na gimnazijo. Svinčniki, pisalni
papir, različne barve za slikanje, znanstvene knjige in vse druge potrebščine, ki
se rabijo v šoli bodo dobrodošle. Tudi za
hrano in obleko vam bodo hvaležni. Naslov: Državna gimnazija, Stari trg pri ložu,
Slovenija, Jugoslavija.
Z narodnim pozdravom,
Anton Krapenc, Chicago, III.
Venceslav Palcich, Greensburg, Pa.«

Anton Krapenc, 2021 W. 23rd St., Chicago
8, III«

viri:
- Ivana Mulec, Iga vas, ustni vir
- pismo Anton Krapenc
- Nova doba, uradno glasilo ameriške bratske
zveze, Cleveland, Ohio, sreda, 1.januarja
1941
- Nova doba, uradno glasilo ameriške bratske
zveze, Cleveland, Ohio, 3. januar 1945
- Nova doba, uradno glasilo ameriške bratske
zveze, Cleveland, Ohio, 14. november 1945
- Enakopravnost, Neodvisni dnevnik za slovenske delavce v Ameriki, Cleveland, Ohio,
september 18, 1947
- Proletarec, Glasilo Jugoslovanske socialistične zveze in Prosvetne matice, September 24,
1947
- Enakopravnost, Neodvisni dnevnik za slovenske delavce v Ameriki, Cleveland, Ohio,
december 18, 1947
- Enakopravnost, Neodvisni dnevnik za slovenske delavce v Ameriki, Cleveland, Ohio,
february 3, 1949

V Enakopravnosti je bil 3. februarja 1949
objavljen obsežen poimenski seznam tistih,
ki so prispevali denar za gimnazijo v Starem trgu. Vse od tistih, ki so prispevali $55
do tistih, ki so prispevali pol dolarja. Poleg
seznama so bili objavljeni še ostali podatki
in zahvala:
»Za gimnazijo v Starem trgu
…Vsa imena, tudi domača (hišna) so
bila poslana na gimnazijo v Stari trg, kakor tudi vsote in rojstni kraj darovalcev.
Skupaj je bilo nabranega $581, za kar so
prejeli tam 29,050 dinarjev. Od gimnazije smo prejeli sledeče potrdilo:
»Potrdilo, s katerim potrjuje ravnateljstvo Gimnazije v Starem trgu pri Ložu
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Borut Kraševec

Mlini in žage v Loški dolini
Od marca 2017 so bili v Obrhu predstavljeni: Žaga in mlin pri izviru Velikega Obrha
v Žagi, Adolfov mlin v Vrhniki, Mlin v Danah, Janežičev Mlin in žaga v Vrhniki, Belmalenski mlin in žaga v Markovcu, Renkoč
mlin in žaga v Markovcu, Rosinov mlin in
žaga v Pudobu, Mlin in Špetnjakova žaga
v Markovcu, Mlin in žaga v Bajerju, tokrat
pa s krajšim zapisom predstavljam še zadnja dva Anžicovo žago pri izviru Malega
Obrha v Kozariščah ter Šilcovo žago in mlin
v Vrhniki.
Anžicova žaga
V Kozariščah nekaj sto metrov pod izvirom
Malega Obrha je ob jezu iz klesanih kamnitih blokov od konca 19. in nekje do druge
polovice 20. stoletja delovala žaga venecijanka z enim listom.
Danes so delno ohranjeni in vidni le betonski žleb, nosilni stebri in del kamnitega zidu
žage. Žage se je držal manši prostor, ki so mu
rekli pečnica. V njem so brusili žage. Jez je
na delu pretrgan, še vedno pa zadržuje dovolj vode, da nastaja jezerce. Na mestu, kjer
je bilo vreteno na koš, je vidna letnica 1878.
To je verjetno leto, ko so žago gradili in jo
kmalu za tem tudi usposobili za delovanje.
O nastanku žage je Janez Kebe v drugi knjigi Loška dolina z Babnim Poljem zapisal:
»Okoli leta 1849 je Anžicovo posestvo v Kozariščah kupil (gekauft) Blaž Baraga, r. 1820,
Kozarišče 4. Da je to zmogel, se je zadolžil
pri trgovcu Pečetu v Starem trgu. Vendar
je Baraga umrl že leta 1858. Ostal je velik

Na obstoj žage je konec osemdesetih let prejšnjega stoletja spominjal
le še del kamnitega zidu in stebrov. (arhiv: Družina Baraga)
dolg in kar je bilo še huje, 20-odstotne obresti. Vsako leto so morali zrediti debela vola
samo za obresti, glavnica pa je bila vedno
enaka. Rešitev, da ni bilo posestvo prodano,
je prišla z Žago. Njegov sin Mihael Baraga,
r. 1849, je namreč okoli leta 1890 pri izviru
Malega Obrha naredil žago, kjer je s sinovi
žagal vse noči in tako poplačal dolg.«

Šilceva žaga in mlin leta 2004
(foto: Borut Kraševec)

Šilcov mlin in žaga
V Vrhniki pri Ložu je ob desnem bregu Velikega Obrha le nekaj sto metrov nižje od
Adolfovega mlina mlel Šilcov mlin. Ima tri
kamne ter stope in je še delno ohranjen. Pod
hišo je tudi žaga venecijanka s poslopjem.
»Mlin se prvič omenja leta 1606. Mihael
Blažič (Blaschitsch) je imel tega leta v zakupu snežniški (Schneeberg gehörig) mlin
v Vrhniki (an Verchnigkha Mühl) s štirimi
kamni in žago (Saag), za kar je plačeval 1
goldinar in 15 krajcarjev. Pred njim je oboje
imel Lovrenc Rinko. Leta 1669 je imel mlin
s tremi kamni Štefan Blažič. Zanj je plačeval
8 goldinarjev pravde in 10 goldinarjev, 40
krajcarjev davka, kar je bilo zelo veliko. Po
urbarju 1797-1848 je imel v tem času mlin
Valentin Avsec, r. 1760, leta 1832 pa se je priženil Gregor Zakrajšek od sv. Duha, župnija
Bloke. Leta 1914 se je priženil Jakob Šilc iz
Žerovnice 3.«

viri:
- ustni vir: Sebastijan Baraga
- Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II.
del, Družina, Ljubljana 2002, str. 24, 25 in 121
- France Habe in Magda Šilc Telič, Mlini in žage
na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem
polju ter Blokah nekoč in danes, Ljubljana,
1997, str. 82 in 75

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagradno geslo križanke v novembru 2018 je bilo:
DEDIŠČINA LOŠKE DOLINE
Nagrado monografijo Ostrnice Dediščina Loške
doline, ki jo prispeva
Javni zavod Snežnik
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
telefon: 081 602 853
zavod.sneznik@gmail.com
www.loskadolina.info

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 16. januarja 2019.

Nagrade prispeva:
• Gostilna Glaž'k, Srečko Gruden s. p.
Partizanska ulica 17, 1380 Cerknica
tel. 01 709 3344
mobitel: 031 328 283
www.glazk.com

prejme:
Ana Demšar, Vrhnika 35A, 1386 Stari trg pri Ložu

• 1. nagrada: 3 pizze po izbiri
• 2. nagrada: 2 pizzi po izbiri
• 3. do 5. nagrada: 1 pizza po izbiri

Čestitamo!

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

Vabimo vas na

12. Dobrodelni
novoletni tek in hojo
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v sredo, 26. 12. 2018.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina je namenjena otroku z multisklerozo.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Ženski pevski zbor Kr'snice

pod vodstvom Anemarije Štefančič vas vabi na

BOŽIČNI KONCERT
nedelja, 23. december 2018, ob 18. uri
v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu
GOSTJE: LUX BEATA

VESELO
NOVO LETO
ZA OTROKE

ples
glasba

30. december 2018

delavnice

Lož

palačinke

od 14. do 16. ure

ogrevan šotor

dedek Mraz
RAZBOBNAJTE NAOKROG!

VSTOP PROST!

TICLož,
Lož081 602 853
TIC
T: www.loskadolina.info
081 602 835

