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Glasilo občine Loška dolina

Markovec
je v pisnih virih prvič omenjen leta 1384
kot »Marckkowitz«. Ljudsko izročilo pravi,
da je ime dobil po cerkvi sv. Marka, ki naj bi
nekoč stala ob robu gozda pod Markovim
hribom. Vendar pa o obstoju te cerkve
ni nikakršnih pisnih ali materialnih sledi.
Drži pa, da je Markovec poleg Iga vasi
edini kraj v Loški dolini, ki nima cerkve ali
kapele. Skozi kraj teče Veliki Obrh, ki je še
v sredini prejšnjega stoletja poganjal dva
mlina in tudi žage. Mlini ne delujejo več,
se pa v kraju s približno 200 prebivalci in v
tamkajšnji industrijski coni razvijajo druge
gospodarske dejavnosti in podjetja (o
tem več v prihodnji številki). Del Markovca
so tudi Trzne, kjer sta zaselek Beli Malen
z Belmalenskim studencem, ki nikdar ne
usahne, ter Koča vas z gradičem, ki se
je zaradi pisem v slovenskem jeziku iz
17. stoletja zapisal v slovensko kulturno
zgodovino…
(viri: www.loska-dolina.si; www.loskadolina.info;
wikipedija; Obrh, št.3., julij 2006, str.37)

Maček v žaklju,
Komedija Georgesa Feydaua v treh dejanjih v
izvedbi Amaterskega gledališča DPD Svoboda
Loška dolina, 8. marec 2019.
foto: Borut Kraševec
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Dobrodošli na majskih straneh!
Narava se je že močno razcvetela in se kljub še vedno belemu Snežniku dodobra prebudila iz
zimskega spanja. Zaživelo je tudi dogajanje v Loški dolini. Pravzaprav dogaja se vedno, se pa
včasih o tem piše in govori več, včasih manj. Kakšno je bilo dogajanje zadnjega obdobja, presodite sami. Vsekakor je vedno odvisno od nas samih, od vsakega posameznika, našega ega, naše
srčnosti, samozadostnosti, prioritet, sožitja, družbene odgovornosti …
Tokrat je v Obrhu zbranih kar nekaj podob doline pod Snežnikom v obliki načrtov, razmišljanj,
mnenj, aktivnosti, spominov, uspehov … Vsekakor sem vesel vseh posameznikov in skupin, ki
s svojim pozitivnim delom in požrtvovalnostjo skrbijo za skupno dobro. Čestitam vsem, ki so
za svoje delo prejeli nagrade in priznanja … in vsem tistim, ki skrbijo, da se v Dolini dogaja tudi
veliko pozitivnega.
Seveda si zaslužijo pozornost vsi članki, kljub temu pa moram omeniti našo rdečo nit – predstavitev krajev, tokrat Markovec. Predstavitev se je pričela s spomini na rojstni kraj, ki segajo tja
v začetke prejšnjega stoletja in ki se bodo nadaljevali tudi v naslednji številki. Poleg spominov
preteklosti bomo v njej poskušali prikazati tudi sedanji Markovec in tamkajšnjo industrijsko
cono. Računam na pomoč vseh, ki o Markovcu kaj vedo. Vabljeni k sodelovanju.
Vabljeni k sodelovanju v novi rubriki Naša kulinarika vsi, ki radi kuhate, pečete ali kako drugače pripravljate okusne jedi. Dobrodošli so tako recepti naših babic kot tudi moderne in sodobno
pripravljene jedi.
Seveda pa povabilo tudi tokrat velja k branju celotne vsebine od prve do zadnje strani ali pa od
zadnje do prve, kakor vam je ljubše.
Hvala prav vsem, ki ste prispevali vsebino. Strani Obrha računajo na vas tudi v naslednji jubilejni številki.
Do takrat pa želim vsem veliko pozitivne energije!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 19. junij 2019
Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Alma
Kandare, Andreja Buh, Bernarda Okoliš, Janja Urbiha, Mario Žnidaršič, Miha Razdrih, Milena Ožbolt • 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: Markovec • tekst in fotografija
na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan občine Loška dolina

Pol leta mandata 2018-2022

Čas, ki je pomemben pokazatelj, ali bo šla občina v smeri napredka ali nazadovanja

Asfaltiranje v Šmarati. (foto: Emil Mlakar)
Počasi se zaključuje prvega pol leta novega
mandata občinskega sveta v novi sestavi.
Nov mandat pa pomeni tudi nove obraze in
nova imena med izvoljenimi občinskimi svetniki Občinskega sveta Občine Loška dolina
kot tudi nove poglede na vodenje občine. V
tem času, kar je najbolj pomembno, investicija izgradnje fekalne kanalizacije nemoteno
poteka in se približuje zaključku. Zadnja vas
v sklopu tega projekta je Viševek, kjer se je
tako kot v drugih vaseh pristopilo tudi k zamenjavi glavnega vodovodnega omrežja ter
izgradnji manjkajoče javne razsvetljave. Zadnje dejanje pa ne bo predstavljala asfaltacija
cest, pač pa uporabno dovoljenje in pričetek
izvajanja priklopov fekalnega in novega vodovodnega omrežja. Trenutno pripravljamo
dokumentacijo za pridobitev uporabnega
dovoljenja za naselji Iga vas in Kozarišče.
Predvidevamo, da se bodo objekti v teh dveh
naseljih lahko pričeli priklapljat na primarni
sistem nekje v mesecu juliju. Nadalje sledi
Šmarata, kjer je potrebno izvesti še nekaj
manjših del, ter kot zadnji Viševek. O vseh
postopkih za priklop pa bodo občani tudi
pravočasno pisno obveščeni s strani Komunalnega podjetja Komunala Cerknica.
Vendar pa po dveh uspešno zaključenih
mandatih županovanja ugotavljam, da vsak
nov mandat prinaša nove izzive in nova presenečenja. Izzivi so predvsem razvojno naravnani in jim želim slediti. Presenečenja pa
so na strani odločevanja, se pravi občinskega
sveta. Žal pa ugotavljam, da prvega pol leta
ni potekalo, tako kot bi si vsi želeli. Ne samo
da je projekt izgradnje večnamenske dvorane
zastal, celo vrnjen je v začetno fazo priprave

projektne naloge. Na zahtevo štirih svetnikov za zaustavitev vseh postopkov izgradnje
dvorane je Občinski svet sprejel sklep, da se s
postopkom gradnje ne nadaljuje. To pa je bil
temelj za prekinitev razpisa za izbor izvajalca, tako da se kljub zaključenemu postopku
javnega razpisa s potencialnim ponudnikom
ni podpisalo pogodbe za izgradnjo dvorane.
Sledila je odpoved kreditne pogodbe v višini 3 milijonov eurov finančnih sredstev, ki
so bila vezana na predmetno gradnjo. Pod
vprašajem še vedno ostaja 900.000 eurov nepovratnih sredstev iz naslova eko sklada, ka-

terih verjetno žal ne bomo mogli izkoristiti,
čeprav so bila občini že dodeljena s sklepom
za načrtovan objekt. V zadnjem mesecu pa
je potekalo že četrto usklajevanje športnikov
in projektantov v duhu racionalizacije projekta. Ali bo rezultat usklajevanj zadovoljiv,
pa se bo videlo v naslednjih korakih izvajanja projekta.
Verjetno vas je večina občank in občanov že
seznanjena z zapleti za izgradnjo doma za
starostnike na Ogradah. Domu starostnikov,
ki naj bi bil grajen na zemljišču, ki je v lasti Občine Loška dolina, nekateri prebivalci
tega naselja nasprotujejo, kljub dejstvu da
je lokacijo, ki je namenjena gradnji že odobril Občinski svet, ki je investitorju podelil
stavbno pravico na zemljišču. Nadomestnih
zemljišč, na katerih bi bilo možno graditi
dom, pa v občini žal ni bilo na razpolago niti
v času sprejemanja sklepa Občinskega sveta
in jih tudi danes ni. Verjetno pa ni potrebno
posebej navajati, da je dom za občino izrednega pomena. Več milijonov investicijskih
sredstev, ki jih namerava vložiti tuj investitor v našo občino, nova delovna mesta in
možnost nastanitev naših starejših občank
in občanov v domačem okolju so dejstva,
ki potrjujejo pravilnost odločitve bivšega
občinskega sveta in dodajo veliko dodano
vrednost občini. Verjamem, da bo v nadaljevanju vodenja postopkov prevladal razum
vseh vpletenih v zgodbo in bodo z razumno
odločitvijo pokazali, da jim ni vseeno, kako
bo potekal razvoj občine v prihodnje.

Pogled (iz smeri igrišča vrtca) na športno dvorano, ki naj bi jo s šolo povezoval
zastekljen hodnik. (arhiv: Občina)
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Nataša Poje

Na kratko iz Občinskega sveta
Četrta redna seja
V četrtek, 7. marca 2019, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na
svoji 4. redni seji. Na seji so člani Občinskega sveta potrdili Odlok o proračunu Občine
Loška dolina za leto 2019 ter Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška
dolina za leto 2019. V nadaljevanju seje so bile svetnice in svetniki seznanjeni z zadolževanjem Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik in
sprejeli sklep o izdaji soglasja za zadolževanje. Na seji Občinskega sveta je bil svetnicam
in svetnikom predstavljen tudi predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina. S Pravilnikom se določajo
nameni, ukrepi, pogoji in upravičenci ter postopki dodeljevanja finančnih spodbud za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina. Finančne spodbude se bodo
dodeljevale v obliki dotacije, skladne z Uredbo Komisije EU ter Pogodbo o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis.

maj, 2019

Obvestilo o objavi vlog za
podajo razvojnih pobud
Občane obveščamo, da so na spletni strani
občine Loška dolina (www.loskadolina.si)
dosegljive vloge za podajo razvojnih pobud
za spremembo namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev. V kolikor bo
občina ocenila pobudo kot ustrezno, jo bo
uvrstila v nadaljnje faze postopka sprememb
in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta št. 5. Pobude je moč upoštevati le,
če so skladne s cilji prostorskega razvoja
občine, upoštevajo varstvene in varovalne
omejitve v prostoru in so ustrezne z vidika
urbanističnih meril in možnosti opremljanja
zemljišč za gradnjo.
Nina Komidar Šraj, višja svetovalka za prostor
in gospodarske javne službe

POZIV OBČANOM

STERILIZACIJA IN
KASTRACIJA MAČK
Občina Loška dolina bo na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019
zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije
lastniških mačk prebivalcev občine Loška dolina.

Občina Loška dolina v sodelovanju z RRA
Zeleni kras, d. o. o. nudi svojim občanom
vrsto podpornih storitev:

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov
izkoristijo od 1. 4. 2019 do 30. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev
pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

• brezplačno svetovanje
(oblikovanje ali izvedba vaše
podjetniške ideje, pomoč pri
vzpostavitvi poslovanja, iskanje
potrebnih finančnih virov (povratnih
in nepovratnih) in podobno);

Veterinarska postaja Cerknica d. o. o., Gerbičeva 39,
1380 Cerknica, tel. št.: 041 621 258 (Jaka)
Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za
največ dve (2) živali.
Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki
izpolnjevati naslednji pogoj:
• imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v občini Loška dolina.
Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran
v višini 35,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 42,15 EUR za
sterilizacijo mačke oz. 27,37 eur za kastracijo mačka.
Vsi uporabniki storitev boste na Občini Loška dolina morali izpolniti obrazec.
Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670

• pripravo poslovnih načrtov in/ali
vlog na javne razpise z različnih
področij, pri čemer Občina Loška
dolina subvencionira 70 % cene in
zgolj 30 % plača prijavitelj.
Za več informacij se obrnite na:
RRA Zeleni kras, d. o. o.,
Prečna ulica 1, Pivka
e-mail: jana@rra-zk.si, 05 721 22 48
ali marinka@rra-zk.si, 05 721 22 33
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Mag. Armida Bavec,
članica občinskega sveta

Ko sem že naivno mislila, da me ne more
nič več presenetiti,
sem ponovno doživela
presenečenje, začinjeno s čustvi razočaranja
in zgroženosti hkrati.
Pa se ne bom ukvarjala
s psihologijo arogance,
preko katere kdo poskuša dvigovati lastno
vrednost, ob podajanju
svojih omalovažujočih
opazk in sočasnem izvajanju stereotipnih motoričnih reakcij ob vsakem mojem podajanju misli oziroma mojem udeleževanju v kakršnikoli razpravi.
Skratka, kaj me je tako presenetilo, da je vredno opisati?
Večnamenska športna dvorana in izhodiščna projektantska ocena
vrednosti izgradnje 5,3 mio EUR, velikost cca 3000 m2 neto, predviden letni strošek vzdrževanja 120.000 EUR in ura najema 25–45
EUR. Prejšnji občinski svet je projekt potrdil, saj je župan povedal,
da je športna zveza podala soglasje. V novem sklicu občinskega sveta smo izvedeli, da informacija o soglasju športne zveze NE drži.
Tudi zato smo 4. 1. 2019 županu poslali legitimno pisno zahtevo, da
razpis za izbor izvajalca investicije začasno zaustavi in se zadeve še
enkrat preučijo. Župan našega poziva ni upošteval. Namesto, da bi k
pripravi izhodišč povabil predstavnike športne zveze, kulturnike in
osnovno šolo, je pri dosedanjem projektantu samovoljno naročil preprojektiranje že obstoječega projekta, za katerega je še do nedavnega
zatrjeval, da ga ni moč racionalizirati.
Dne 27. 3. 2019 je sklical nekakšno predstavitev tega projekta po načelu »to je to«. Projekt je bil iz cca 3000 m2 neto zmanjšan na cca 2400
m2 neto, na isti lokaciji, ocenjena vrednost cca 3 mio EUR + ca 1,4 mio
EUR za ureditev okolice, z obrazložitvijo, da se dodatna oprema lahko
najema na trgu. Župan je tam tudi povedal, da sta Športna zveza in
lastnik Ars Vive, podala soglasje k projektu. Zanimivo je, da so prisotni
športniki takoj za tem povedali, da soglasja k projektu nikoli NISO
podali in da se s tako zastavljenim projektom NE strinjajo in ravno
tako soglasja NI podal lastnik Ars Viva. Tudi sama sem jasno povedala,
da tako drage in velike dvorane ne potrebujemo, ampak potrebujemo
dvorano v velikosti ca 1200 m2 v cenovnih okvirih okoli 2,2 mio EUR,
primerljivo športni dvorani, ki so jo v decembru 2018 odprli pri OŠ
Stražišče pri Kranju.
In še ena zanimivost. Na začetku je župan predstavil osebe, ki jih je
povabil na to »razpravo«. Med gosti je bil tudi odvetnik, ki je s strani župana sodeloval kot (njegov?/občinski?) pooblaščeni odvetnik. S
kakšnim namenom župan na javno razpravo pripelje odvetnika, še
nisem uspela ugotoviti. Če je bil slučajno namen v »zastraševanju«
prisotnih, da bi avtoriteta odvetnika preprečila nasprotovanje dvorani, namen zagotovo ni bil dosežen. »Takle mamo!« Pa razumi (verjemi), če moreš! Če vsega tega ne bi sama doživljala, bi težko verjela.
Več na: http://armidabavec.blogspot.com/
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Lojze Škulj, občinski svetnik

Moj pogled …
osebni arhiv: Lojze Škulj

osebni arhiv: Armida Bavec

Ko misliš,
da si doživel že vse

SVETNIŠKA STRAN

Odločil sem se, da tudi sam podam svoj pogled na delo občine in novega sestava Občinskega sveta v prvega pol leta delovanja.
Predvsem sem nad dogajanjem v Občinskem svetu razočaran, saj ugotavljam, da se nekatere svetnice in svetniki očitno ne zavedajo, da odločajo o zadevah, ki morajo biti v dobrobit VSEH občank in občanov
Občine Loška dolina in ne le v korist in interesu posameznikov oziroma političnih skupin.
Prav to, da moramo delati v dobro vseh občank in občanov ter da se
enkrat za vselej iz odločanja na občinski ravni izključi visoka politika,
je bilo vodilo moje odločitve, da se aktivno vključim v lokalno skupnost in kandidiram za občinskega svetnika, saj je moj resničen namen
delati dobro za razvoj Loške doline brez zapadanja pod razne politične
vplive. Vendar je v tem kratkem obdobju po volitvah prišel trenutek,
ko sem dojel, da vsi svetniki pač ne razmišljajo v smeri razvoja občine. Zadnji primer je s strani nekaj svetnic in svetnikov podana zahteva za zaustavitev pričetka gradnje večnamenske športne dvorane ob
osnovni šoli v Starem trgu. O predlogu štirih podpisanih svetnic in
svetnikov Občinskega sveta je bila sprožena tudi burna razprava na seji
Občinskega sveta, ki ste jo občanke in občani lahko spremljali tudi na
lokalni televiziji. S to zavrnitvijo projekta vračamo Loško dolino v razvoju športa in obšolskih dejavnosti krepko v preteklost, pa čeprav so
vsi kandidati na vseh preteklih predvolilnih predstavitvah sveto obljubljali, da bo dvorana zgrajena še v času njihovega mandata, v kolikor
bi jim ga namenili volivci. In ne da projektu iz takšnih ali drugačnih
meni nerazumnih razlogov nasprotujejo le svetniki, kar bi jih mogoče
še poskušal razumeti, da pa ravno svetniki zapadajo pod vpliv peščice tako imenovanih športnikov, ki jim ni mar za naše osnovnošolske
otroke, ki bi bili najbolj številčni uporabniki tega objekta, in pri vsem
tem gledajo le na ozek lasten interes. Žal na veliko škodo otrok, ki si
neizmerno želijo novo dvorano ter želijo imeti vsaj enake pogoje, kot
jih imajo njihovi vrstniki v drugih občinah, pa čeprav ne razumejo dejanj odločitve občinskih svetnikov.
In kot vse kaže, bo naslednji problematičen projekt izgradnja doma za
starostnike na Ogradah. Po vseh izvedenih usklajevanjih za sprejem
OPPN-ja z občani je na Ogradah vseeno nastala civilna iniciativa, ki iz
nerazumnih in po moje neutemeljenih razlogov nasprotuje gradnji na
parceli, ki je že tretji mandat namenjena izključno gradnji doma za starostnike. Očitki posameznih prebivalcev Ograd, da so oni kupili to zemljišče ter da zemljišče ni last občine, ne držijo. Zemljišče je v uradnih
evidencah vpisano na lastnino Občine Loška dolina, kar pa pomeni, da
imajo pravico na uporabo tega zemljišča vsi prebivalci občine ENAKO.
Moje delo bodo tudi v bodoče vodila načela enakopravnost, poštenje in spoštovanje. In to slednje je najtežje doseči, zato svetnicam in
svetnikom polagam na srce, naj se čimprej znebijo vseh tet in stricev iz ozadja, ki jim meglijo njihovo osebno trezno presojo in s tem
povzročajo nepopravljivo škodo vsem občankam in občanom občine
Loška dolina.
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Milena Ožbolt

Spomini na Markovec –
Pripovedi Ladice Štritof o rojstni vasi
(Prvi del, od leta 1933 do 1940 )

Kdo je pripovedovalka
spominov na nekdanji
Markovec?

miselna ženska, ki zdaj ni več v službi v
Mlakarjevi trgovini tam poleg, ampak se
posveča družini. Delodajalec Žagar dobro
plačuje svoje delavce in nameščence, ima
moderno podjetje, ki daje kruh številnim
delavcem in življenje je dobro. Toda ...

arhiv: Ladica Štritof

Po svetu se napovedujejo burna dogajanja,
ki jih Ladičin oče in peščica mož okoli njega budno spremlja. Gospodarska kriza je
sicer mimo, a s prihodom nacizma in fašizma prihajajo težki časi, ki pa jih dekletce
na sliki ne sluti. Njeno otroštvo teče v mali
hiši poleg žage, v njej ima čisto svojo rdečo
knjižno polico, a bere lahko le takrat, ko ni
treba varovati mlajših bratov in sester. Včasih spremlja očeta k Ipavčevim, kjer možje
z žage in vaški kmetje ob kozarcu vina razpravljajo o politiki in gospodarstvu, njo pa
še najbolj zanimajo plodovi žlahtne Ipavčeve hruške in zrele drnulje ob njihovem plotu ... Kdaj pa kdaj se druži z deklicami Albino, Justo in Ivo, ki stanujejo v hišici njenega
očeta na Trznah. Včasih skupaj poslušajo
Ravšljevo mamo, ki čudovito poje Rasti, rasti rožmarin in druge stare pesmi. Dnevi so
mirni in lepi.

Na stari sliki vidimo deklico Ladico Petrič,
ki je bila rojena leta 1929 v Belem Malnu
najstarejšemu sinu Ivanu in njegovi ženi
Milki. Stara je kakih šest let, lepo urejena
in pražnje oblečena. Posnetek je napravil fotograf Vinko Bavec iz Markovca. V
času nastanka te slike dekličina družina
ne živi več na očetovem domu, ampak pri
Špetnaku, ob žagi Franja in Karla Žagarja, kjer ima oče službo kot uradnik. Ni več
edinka, je pa gotovo najbolj radovedna v
družini in očetu neprestano za petami.
Pozna vsak kotiček na žagi in okoli Obrha, ki se peni čez jez in pod mostom, ne
boji se nikogar in zato doživlja marsikaj
zanimivega, tudi srečanje z velikim slovenskim pesnikom Otonom Župančičem,
ki si ga zapomni za vedno.
(Objava na spletni strani Stareslike.
Cerknica.org, prispevek »1933 Markovec –
Srečanje z Otonom Župančičem«).
Njen oče je razgledan in izobražen človek,
ki je tesno povezan z vaščani in delavci na
žagi. Tudi mati je razgledana in svobodo-

Ko pa se začne vojna in gre oče Ivan v partizane, je ogrožena njegova družina, zato
mora z drugimi svojci partizanov v naglici
oditi v gozd pod Snežnikom, kjer v skrajnih
razmerah in strahu doživljajo najhujše čase
v življenju ...
Deklica na sliki ne ve, da bo, namesto da bi
končala Poljansko gimnazijo v Ljubljani,
nekoč hodila v Partizansko gimnazijo v
Starem trgu in namesto zdravnica postala
bolničarka v Civilni partizanski bolnici Stari trg … Veliko pozneje te čase, ki se v spominu vračajo neizbrisni dan na dan, opiše v
člankih in pripovedih za TV, knjige, spletno
stran Stare slike Cerknica.org. in tudi za
Obrh, glasilo Občine Loška dolina.
*
V nepozabnem Markovcu iz Ladičinega
spomina so bile v letih pred drugo svetovno vojno naslednje domačije: »Belmalenski,
Martinovi,Lohnetovi, Kodelovi, Okoliševi,
Jernejevi, Jurkovi, Špetnakovi z Lešnjakovo
družino, Renkoči, Ravšeljnovi, Poladinovi,
Mlakarjevi, Tišlerjevi, Ipavčevi, Potočanovi,
Lukovi, Valkovi, Bizarjevi, Majdarjevi, Lavričevi, Rugljevi in pri Špetnaku nad Lešnjakovimi tudi Hajcarjevi: oče Viktor – »mašinhauzer«, mama in otroci Viktor, Jože, Janez,

Gizela, Marija … V hiši Ivana Petriča na Trznah stanujeta družini Mlakar in Potecin,
v Lukovi hiši Gržetovi in Albina Žnidaršič
mamo Terezijo, Francetom in Rezko. Zaradi
vojne so potem tja prišli živet še Lohnetovi,
ki so jih izselili s Knežje Njive: Andrej, Milka … mogoče še kdo. Petelinovi so do vojne
še na Knežji Njivi, le oče, ki skrbi za konje
pri Špetnaku, kot še nekaj drugih delavcev,
prihaja v Markovec na delo. Pri Ipavcovih so
stanovali Matevžičevi, po domače Petruščkovi: odlični čevljar Jernej in žena Ivanka s
sinom Ludvikom. Pri Poladinovih je imel pa
delavnico.
V Franciji sta bila v tistem času na delu dva
iz Markovca: Tone Zabukovec - Jurkov s Trzen in Franc Žnidaršič, čigar družina je živela v Lukovi hiši …«
Imamo podatek, da je leta 1928, ko so oštevilčili novo Okoliševo hišo v Markovcu, ta
dobila kot zadnja številko 26, medtem ko
je bilo leta 1958 v Markovcu 33 hišnih številk – za naše razmere je bil Markovec torej
srednje velika vas.
O nastanku imena vasi ljudsko izročilo pozna dve različici, ki se seveda obe nanašata
na moško ime Marko: prva pravi, da je vas
dobila ime po knezu, z imenom Marko, ki
je imel v lasti tudi Knežjo Njivo, druga pa
trdi, da ima ime po svetem Marku. Njemu
naj bi bila posvečena lesena cerkev na Rebri nad vasjo, vendar te zgodovinski viri ne
potrjujejo. Le stari ljudje so znali povedati,
da so bili malo pod potjo na Knežjo Njivo
na ravnici nad Travnicami ali blizu njih v
Janezkovi ogradi ostanki neke gradnje, ki
naj bi pripadala cerkvi, in našli naj bi tudi
obokano jamo ali klet. Tam naj bi stal tudi
stari Markovec, kjer je bil na varnem pred
nekdaj veliko višjimi povodnjimi. Vendar
pa vsaj od leta 1526 naprej v Markovcu zagotovo ni bilo cerkve ali kapele.
(Glej: Janez Kebe, Loška dolina z Babnim
Poljem II, 2002, zal. Družina, LJ.)
Prebivalci Markovca so se v obdobju, o
katerem teče beseda, preživljali s kmetovanjem, gozdarjenjem in furanjem lesa,
nekateri so hodili delat v Francijo, drugi
so šli celo v Brazilijo, pomemben delež vaščanov pa je dobil delo na Špetnakovi žagi,
ki je bila v lasti Franja in Karla Žagarja.
Markovec je z njenim razvojem postal delavsko-kmečka vas.

8

LJUDJE IN KRAJI

maj, 2019

Ladica Štritof že dolgo živi v Kopru, a se
pogosto živo spominja Markovca, vasi svojega otroštva:
»Ta vas je bila čisto nekaj posebnega, poglej
recimo že to: vse vasi so imele cerkev, Markovec je ni. Umrle pa so pokopavali v Podcerkev
in ne v bližnji Viševek.«

so imele čedne uniforme z belimi predpasniki
… Tam so delale Kodelova Ančka, Antonova Rezka, Uoščieva s Knežje Njive, Šmitova
Pepca, ki se je poročila z Janezom Potecinom,
njena sestra Mici in Mici Baraga, ki je bila
glavna v kuhinji. Toliko dekel je bilo, vse mlade in lepe …

lepo doma, naj se oženi, bo kakšno dobro ženo
našel, pa bo šlo. On bo lepo doma gospodaril,
jaz bom blizu, pri Špetnaku, Franjo je šel pa
na Milanov vrh.'

Ljudski glas dejstvo, da so Markovljani,
večni puntarji, pokopavali svoje mrtve v
Podcerkev, razlaga s tem, da so bili kaznovani, ker menda niso hoteli voziti zemlje za
nasipanje pokopališča v Viševku, medtem
ko uradni trdi, da je šlo zgolj za teritorialno
delitev: levi breg Obrha v Viševek, desni v
Podcerkev … Markovški patron pa je farni
sveti Jurij.

Po vseh Trznah so Belmalenski imeli gospodarska poslopja, domačija je bila dobro stoječa in moderno opremljena: žaga, mlin, gostilna, toliko zaposlenih …

Ko se je oženil, je za doto, kot se je spodobilo,
dobil posteljo, na kateri je spal kot fant – bila
je taka starinska, modroc je bil iz volne …,
potem hišico na Trznah, zraven dva hektara
Loke, da si je naredil vrt, tri njive in tri parcele
gozda v Smrekovcih …

»Markovec je imel Žagarjevo, po domače
Špetnakovo žago, ki je dajala kruh preko štiridesetim delavcem. Delavci so prihajali tudi
iz drugih okoliških vasi, vendar je bila večina
Markovljanov. Žagar je imel svojo elektriko,
tam sta bili trgovina in gostilna, tam je bil leseni most čez Obrh …
V Markovcu je bila tudi prva vila v Loški
dolini. Očetov prijatelj Renkoč Feliks je bil
premožen, neporočen in gradil je vilo. Otroci
smo jo hodili gledat: bila je velika, luksuzna,
imela je trodelna okna, ne majhnih dvodelnih
kot kmečke hiše … Zgoraj je potem stanovala prva modistka v Loški dolini. Ljudje niso
vedeli, kaj je to modistka, potem so pa rekli:
'Bi se spodobilo, da je v Ložu ali pa v Starem
trgu!' Ampak oni so iskali lepo stanovanje in
ga dobili v Markovcu … Meni je naredila prvi
klobuček, rdeč, bordo … V pritličju pa je stanoval očetov sodelavec Stane Zigmund iz Žirovnice z ženo in hčerko Niko.«

Imeli so tri sinove: Ivana, Franja in Slavka.
Starši so dali sinova Ivana in Franja šolat v
Ljubljano v Krištofov zavod. To je bila takrat
neke vrste zasnova kasnejše ekonomske šole.
Najprej je bila enoletna trgovska šola, potem
je iz te nastala tudi dvoletna in ven si prišel
z nazivom 'privatni uradnik'. Dva Malenska
brata so dali v to šolo. Ko sta končala, sta si
iskala službo in Žagar v Markovcu je zaposlil
oba – mojega očeta in strica. Franja, ki je bil
mlajši, je zaposlil na MiIanovem vrhu, kjer
je imel Žagar podružnico, ata je zaposlil pa
doma, pri Špetnaku …
Naš ata je bil najstarejši in predviden za dediča, ki naj bi po tradiciji prevzel domačijo v
Belem malnu, a vseeno so ga dali v šolo – stara mama je povedala tako.

Pod Markovec je spadal in še spada tudi zaselek Trzne z Belim malnom. Izročilo pove,
da so Trzne dobile ime po s samim trnjem
poraslem zemljišču, ki so ga naseljenci iztrebili in si postavili bivališča. Na vojaškem
zemljevidu iz 18. stoletja najdemo Trzne še
kot samostojno vasico, v njej pa le tri ali štiri poslopja. Beli malen na Trznah pa je dobil tako ime zato, ker je prvi daleč naokoli
mlel belo moko.

V Belem malnu je bil spodaj mlin, zgoraj gostilna s salonom, na vrhu pa spalnice. Ko so
bili ti bratje še otroci, so se nekoč zgoraj igrali
za trgovino … Tako je ata povedal, ko so ga
spraševali, zakaj pa ni on gospodar v Belem
malnu:
Mi smo se igrali trgovino in da je okno izložba. In smo noter postavili vse sorte. Potem
smo se pa domislili: 'Dajmo v izložbo tudi
Slavkota!'… Slavko je bil najmlajši, smo ga
čuvali, ker je bil še majhen, ne vem, če je že
hodil. 'Pa dajmo še Slavkota v izložbo', smo
rekli! … Zunanje okno pa ni bilo zaprto do
kraja, je bilo samo priprto. Tako so postavili
otroka v izložbo in so notranje okno zaprli –
zunanje se je pa odprlo in je on padel dol pred
mlin, na kamen in si je strl roko! … Od takrat
je Slavko imel eno roko krajšo, zdravljenje ni
pomagalo in je tako postal invalid …

»Markovec je imel takrat dve gostilni, Ipavcevo in Belmalensko ter dva mlina, Belmalenski
in Renkoč – oba sta bila ugledna«, pripoveduje Ladica o svoji rojstni vasi. (Več na spletni strani Stareslike.Cerknica. org: prispevki:
1914 Markovec – Renkoč Janez in sestre;
1962 Markovec – Janežičev mlin ali Renkoč
maln?: 1962 Markovec – Mlinsko kolo v Belem malnu; 1962 Markovec – Bel maln; 1928
Markovec, Beli malen – Izkop za cesto itd.).
»Belmalen je bil trdna kmetija, imeli so deset
do dvanajst poslov – dekel in hlapcev. Med
njimi so bili nekateri, ki so pribežali s Primorske, večina pa je bila domačinov. Dekle

Ko pa se je naš ata poročil, smo živeli tam, jaz
sem se tam tudi rodila; mamo je tja pripeljal,
v Beli malen. Samo potem je pa ata rekel tako:
'Jaz sem se izšolal, imam poklic, Žagar me bo
v službo vzel. Jaz bom šel h Špetnaku, tam mi
bo dal tudi stanovanje. Stanovanje bom pa
tam vzel zato, ker ima elektriko, ker jaz rad
berem …' In je bilo ugodno: stanovanje, drva
zastonj in elektrika z žage, poleg trgovina,
spodaj, v tisti lepi hiši … In je rekel ata: 'Doma
naj bo pa Slavko, ki je invalid, on ne bo šel v
službo, ne more nikamor, malo sem tega tudi
jaz kriv, čeprav smo bili le otroci, ko smo se
igrali. Naš Slavko se ne more zaposliti. Naj bo

In se je to tako zgodilo, da naš ata ni bil več v
Belem malnu …

To je bila njegova dota. Franjo je dobil ravno
tako, Slavko pa je doma ostal …«
Ne vemo zanesljivo, kako je bilo z informiranostjo prebivalcev po drugih vaseh v
Loški dolini, a za Markovec Ladica Štritof
pravi:
»Ljudje po hišah v Markovcu so bili kar
razgledani za tisti čas. Na primer naš ata je
dobival dnevni časopis, in sicer Jutro, Jernejev Janez - Antončič na Trznah pa je dobival
Slovenca, a zmenila sta se, da bosta brala oba
oboje in jaz sem morala vsak dan ob petih
zvečer vzeti Jutro in ga nesti k Antončičevim,
Slovenca pa prinesti domov. Ata je tisto prebral, potem so se pa ti delavci, ki jih je bolj
zanimalo vse, dobili pred atovo pisarno, ko se
je ob petih šiht končal: 'No, Ivan, kaj si prebral?' so vprašali, ko so se posedli. Pa jim je
povedal, kaj je prebral – kaj v Slovencu, kaj v
Jutru. Jaz sem bila radovedna, sem pa vse to
poslušala. Potem so šli pa k Ipavcu in kakšen
deci popili …«
Markovljani so se tudi tiste čase zelo lepo
razumeli med sabo …
»Ne pomnim, da bi se bili kregali med sabo,
vaščani mislim. Delavci na žagi so se lepo razumeli in držali skupaj, vaščani pa tudi nikoli
niso bili skregani. Ne spomnim se, da bi kdaj
slišala reči, da kdo koga sovraži, da se kregajo.
Kakšno zabavljivko so že rekli čez koga, več
pa ne. Ko smo šli pa na Bloke k stari mami
Drobničevi, kjer je bil stari oče župan in med
letoma 1912 in 1918 tudi poslanec, je bilo
drugače … (Več: spletna stran Stareslike. Cerknica. org., prispevek 1912 Ljubljana – Poslanec Franc Drobnič s kolegi) – Vsak božič in
veliko noč smo šli tja – in jaz kot otrok sem se
šla takoj igrat na dvorišče in tudi na tuja …
otrok pač išče družbo in igro. In se spomnim,
dvakrat, vsakokrat v drugi hiši, je bilo pa tako:
Ko smo prišli tja, smo otroci zbirali neke kamenčke po tistih jarkih med hišami, pa je
neka ženska prišla in rekla: 'Čigava si pa ti?'
Pa sem povedala: ' Pri stari mami smo tukaj,
od Milke Drobničeve hčerka sem, pa se tu
igramo!' 'Ja, ti pojdi pa kar domov, tu ne smeš
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biti!' … So bili skregani. No, drugič sem pa šla
na drugo stran hiše in smo se tam okoli igrale:
Sanda Lavričeva, Lenarčičeva Breda, Mesarjeva Marta in moja sestra Milka. So pa njo
vprašali: 'Pa kaj nisi ti Lavričeva?' 'Ja!' 'Kaj pa
tukaj delaš?!' To je bilo zame nepojmljivo, tega
v Markovcu nisi nikoli doživel.«
Še ena stvar je bila značilna za Markovec:
»Tu so se lepo skupaj vzeli tudi sadjarji. Naš
ata je bil naročen na revijo Sadjar in vrtnar
in še druge. Preko te revije je vzpostavil stik
z znano vrtnarijo Dolinšek iz Maribora, od
tam je dobival sadike: višnjo, češnjo – vse
take stvari, ki niso prej nikoli rasle tod okoli.
Z vsemi vrstami drevja je zasadil Loko, ki jo
je dobil za doto in napravil enkraten sadovnjak. Bilo je sadja še in še. Imel je res veliko
veselje s sadjarstvom. Dal je izkopati ves tisti
kamen, Janez Potecin ga je stolkel v šoder, ki
so ga potem prodali za na ceste. Ata je sodeloval z Janezom Zigmundom, ki ga je prav tako
veselilo sadjarstvo in tudi čebelaril je, pa sta
se posvetovala in sadjarila. Loka je bila zelo
lepo urejena. Tudi Feliks Janežič je svojo parcelo vso posadil, Jernejev Janez je svojo in tudi
Matija Okolišev je začel. Ipavčevi so pa že
imeli nasajeno …
Potem je njegovo Loko en kos vzela Rupnikova linija, ko so naredili tiste utrdbe. Ta vojaška obrambna linija je šla pod Markovim
hribom, pa dol čez cesto, čez njive, pa tam za
Špetnakovim magacinom, nato čez Cviblo, pa
tja naprej proti Bajerju …
Zanimivo je bilo tudi, da so domačini čez
vodo dajali rante, pa so tiste mušice, poginule
enodnevnice, zajemali in gnojili s tem! Nisem
nikjer več videla in nikjer drugje niso tega delali! ... Tudi to so znali.«
Očeta se Ladica vedno rada spominja:

rezidenco. Tam je Franci potem tudi umrl v
neki nesreči.«
Zelo živi so Ladičini spomini na Špetnakovo hišo in žago.
»Mi smo stanovali le nekaj korakov stran od
Špetnakove žage. Hiši so rekli Pod špilo, ker
se nad njo vzpenja strma skalnata gmota; pozneje so v njej živeli Petelinovi, ki so prišli s
Knežje Njive. Žaga je bila velika in moderno
opremljena. Imeli so pet parov konj in hlapce,
ki so vozili les z Milanovega vrha v Markovec, tu so ga obdelali, nato preložili in vozili
na Rakek. Na klančku ob desnem bregu Obrha, ob meji s Potočanovim vrtom je bil visok
hlev in poleg še skedenj. Zraven je bilo pokrito
skladišče, kjer so bili shranjeni vozovi, kočije
in vozički. Včasih so ga zaprli, ker smo se otroci vse preradi igrali tam. Pod tistim hlevom si
zavil proti Trznam, tam je bilo skladišče desk
oziroma rezanega lesa, pod tem pa je bil majhen prostorček, rekli so »pisarnica« in v njej
sta delala moj oče in Stanko Zigmund.
Take žage ni imela nobena vas v Loški dolini.
Podcerkev je res tudi imela žago, Urhovo, a ni
delovala tako kot ta.«
Naziv »Pri Špetnaku« je prišel v Markovec
leta 1865, ko je mlin na tem mestu, prvotno
last snežniškega gospostva, kupil Anton Žagar iz Prezida, po domače Špetnak. Žago je
tu postavil njegov sin Franjo leta 1880. To je
bila prva večja žaga v Loški dolini, in sicer
sta les razrezovali dve venecijanki in en polnojarmenik.
(Več: spletna stran StareslikeCerknica. org,
prispevek Janje Kozarke »1900 Markovec –
Špetnakova mlin in žaga«).
Razkošna in lepa hiša Pri Špetnaku, ki jo
vidimo na sliki, je bila najbrž postavljena
hkrati z žago konec 19. stoletja. V njej in

maj, 2019

okoli nje je mrgolelo ljudi – ne samo na žagi
in v skladiščih, tudi v trgovini, kovačiji,
stanovanjih. V prvem nadstropju je v velikem stanovanju z balkonom živel direktor Janko Lešnjak z ženo in otroki Jano,
Jankom in Ljubom. Tudi Ladica je uživala
njihovo naklonjenost ... Iz tistega časa se je
za dolgih 85 let ohranil posnetek trenutka,
ko na Lešnjakovem balkonu v Špetnakovi
hiši drži v naročju mlajšega brata Franja.
Slikala ju je Lešnjakova hči Jana, ki je imela za navadne ljudi takrat nepredstavljivo
razkošje: fotoaparat.
Tudi sicer je bila hiša domiselno urejena.
Ladica Štritof se spominja njene posebnosti: »Spodaj je bila trgovina, v zadnjem delu
pa kuhinja, ki je v tleh imela odprtino, skozi katero so zajemali vodo za gospodinjstvo
naravnost iz Obrha, ki je tekel pod njo …
Tega ne vidiš nikjer! ... V lepi manjši hiši ob
vodi je bila pa pisarna direktorja Lešnjaka in
tam je delal tudi računovodja Rudolf Avsec
iz Bajerja.«
Na razglednici Markovca vidimo žago Franja Žagarja in pripadajoča poslopja. Žaga je
na levi, poleg je stanovanjska stavba z eno
od dveh trgovin trgovca Lojzeta Mlakarja
iz Iga vasi, kjer je najprej delala Ladičina
mama, potem pa še Kolajeva Rezka in Emica Sežonova, obe iz Starega trga. Kolajevo
Rezko ima Ladica še na fotografiji iz leta
1926, ko je pela pri zboru … Direktorjevo
stanovanje je, kot rečeno, nad trgovino, naprej in višje pa je še več stanovanj, v glavnem za delavce in uslužbence. Pod mostom
teče Obrh, čezenj pa vozijo furmani. Posebnost tega prizorišča so premične tračnice,
ki jih je videti za vozom na levi spodaj.
»Ta most pri Špetnaku je tudi bil nekaj posebnega«, pripoveduje Ladica. »Ni nikjer take-

arhiv: Ladica Štritof

»Takrat je bila kraljevina Jugoslavija, v Beogradu je bil kralj – Aleksansder še ni bil, je
moral biti kakšen drugi – in ko so šli fantje v
vojsko, so med njimi iskali tudi take za Kraljevo gardo. Tja ni mogel vsak, tja so sprejemali
takole – tako je naš ata pripovedoval: »Moral
si biti premožen, lepo raščen in moral si biti
vsaj nekaj izobražen.« To je naš ata bil in ko
je šel leta 1923 na vestierengo, so ga potrdili h
Kraljevi gardi! Tako je on prišel iz Markovca
v Beograd. Pri nas je še slika, vojaška knjižica
z oceno in trije dokumenti v cirilici … Dobro
se je odrezal in je v Beogradu odslužil vojsko,
potem so pa vaščani radi rekli: 'Je imel tudi
Markovec enega v Kraljevi gardi!' Vsak gleda
uniformo na sliki, ki se je ohranila – kako je
bil namačkoran! Tudi to se mi zdi neka posebnost, ki je ni mogel imeti vsak kraj … No,
nekaj pozneje sem slišala, da je iz Markovca v
Kraljevi gardi služil tudi Ipavčev Franci, menda leta 1920 na Gorenjskem, kjer je imel kralj
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ga. Žaga je na desni, spodaj pa voda teče. Ko
so les razžagali, pa so ga še obžajmali, so ga
naložili na vagončke in potem ga je bilo treba
pripeljati v to skladišče za deske, to je bilo v
smer proti Trznam, do magacina. Tam so hranili bolj dragocen les. Skozi je bila proga za te
vagončke, lepo je bila speljana, treba je bilo pa
priti čez most. Mosta niso mogli kar zapreti,
ker so stalno šli čez furmani sem pa tja. Oni
so naredili tako, da so en del proge, ki je prišla
z žage ven, uredili kot en mostiček, nameščen
na nekih vrtljivih koleščkih, da so oni lahko
obrnili tista kolesa. Dva sta zmeraj to delala
– in sta progo obrnila, da je šla čez most in še
čez en del Obrha in prišla na skladišču ven.
Veliko ljudi je to prišlo gledat, tudi Oton Župančič je gledal to, takrat ko sva se srečala. In
tako so delavci vsake toliko časa napolnili vagonček, ga peljali čez, razložili, peljali vagonček nazaj, ta del proge zasukali na svoje mesto
in most je bil prost. To je bilo za tiste čase res
nekaj posebnega. Zelo domiselna rešitev!
V tisti pisarnici, kjer je delal moj oče, so pa
imeli take dolge knjige s trdimi platnicami ...
Ata, ki je krasno pisal, je zapisoval številke v
tiste rubrike … Imeli so določene mere za les,
pa klešče za merjenje, tudi take, s katerimi
si udaril nekak žig na les. On in Stanko Zigmund sta tisto vodila – vse na roke in vse se
je moralo ujemati …
Bil pa je tam tudi zelo reven star mož iz Vrhnike, rekli so mu Ževan, Lovre mu je bilo ime.
Velika revščina je bila tam. Bil je invalid in
preživljal se je s tem, da so ga imeli za čuvaja. Zvečer je prišel ob šestih k našemu atu, on
mu je naštimal nekakšno okroglo uro, vanjo je
dal listek in potem je stari mož hodil s tistim
vso noč po skladiščih. Bil je zelo vesten, nikoli
ni zaspal in bili so varni, lahko so vsi mirno
spali. Zjutraj je spet prišel k atu, on je dal tisti
listek ven in čuvaj je šel domov spat. S tem je
živel. Bilo veliko otrok … včasih so prišli na
žago, po pilanco ...
Nekoč pa se je zgodila huda nesreča, ko je Antonovega ata, Jožeta Mlakarja, zagrabil gater
in ga je ubilo. Njegova družina je bivala v naši
hiši na Trznah, skupaj s Pocinovimi. Tista hiška je bila zelo skromna in tudi stanovalci v
njej: s slamo je bila krita, veža z ognjiščem
brez dimnika, brez elektrike, levo in desno dve
sobi, v vsaki krušna peč. V eni sobi je živela
družina Mlakar, to je Antonovi: oče, mama
in hčere Ana, Justa, Vera in Marija, v drugi
pa družina Potecin: oče Janez, mama Pepca
in dekleta Ivanka, Stanka in Milka …«
Pri Špetnaku so se ponesrečili tudi Lohnetov oče in postali invalid. Da bi lažje preživeli številno družino, so začeli izdelovati lesene grablje, s katerimi so postali znani vse
do Metlike, ker so bile lične, priročne, lahke
in trpežne … in v družini so jih izdelovali,
vse dokler so jih ljudje potrebovali.
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Vse je ta mož delal sam«, še dobro ve soseda
Ladica: »Nabiral je les, ga sušil in obdelal …
kar v 'hiši' je imel pozimi virštat, ko pa so prišli
obiski, je rad odložil delo, sedel k peči in vedno
znova pripovedoval o bojih na Soči, ki se jih je
udeležil v prvi vojni ali pa o generalu Maistru,
ki mu je sledil na Štajersko … Otroci smo se
hitro naveličali in izginili ven …
Sosed Martinov oče pa je bil zelo spoštovan,
sposoben, bister in napreden kmet, ki je dobil
še neko službo na občini. Zelo si je prizadeval,
da bi domačija čim bolj napredovala.
Pri Špetnaku je bil zaposlen tudi kovač Debevec, ki je živel in delal v kovačiji. Otroci smo
se ga včasih bali, ker je bil ves črn, grozno je
bil videti, na črnem obrazu so se svetile samo
njegove oči ... Bil je zmeraj sam, posebnež, a
v resnici velika dobričina. Mi smo pa bežali
pred njim ...«
Bil je sorodnik kovača Debevca v Starem
trgu, oba pa sta prišla v Loško dolino iz
Begunj pri Cerknici.
»V Markovcu je imel kovačijo tudi Ludvik Lavrič, Kovačev. Za lažje preživetje so pri njih,
edini v Markovcu, redili tudi koze. In Matija
Okoliš v Belem malnu je bil tudi nadarjen, delaven in iznajdljiv, saj je tisti mali vrtiček ob
hiši spremenil v pravo otroško igrišče – naredil
je uckanco in miniaturno hiško za hčerko –
ah, kako smo se radi igrali tam! ... V Markovcu je živel tudi fotograf Vinko Bavec, Bizarjev
po domače, ki je bil dober prijatelj mojega
očeta …«
To je bil mož, ki je v stari Jugoslaviji imel
laskav naziv »kraljevi dvorni fotograf«.
Napravil je veliko posnetkov Markovca in
Loške doline, med vojno pa je bil tudi partizanski fotograf, tako kot Jože Petek, Edi
Šelhaus in slikar Božidar Jakac.
(Več: spletna stan Stare slike Cerknica. org.,
več prispevkov; knjiga Dejan Vončina: Fotografi družine Bavec, 2017).
Njegov sorodnik Silvester, ki je tedaj prišel
s Primorske, pa je bil drugačen mojster:
ob cesti na visokem bregu Obrha si je čisto sam postavil majhno, a lično hišo samo
iz materiala, ki ga je imel pri roki … »Vsi
so občudovali njegovo delo, pridnost in iznajdljivost,« pravi Ladica Štritof. »Tista leta je
našlo zavetje v Markovcu več Primorcev, ki so
se umikali pred fašizmom: dva hlapca sta dobila delo v Belem malnu, pri Ipavcevih pa je
stanovala družina Matko: oče Melhior, žena
ter hčeri Vida in Anica. Pred fašisti so se vrnili
domov Markovljani, ki so prej živeli na Primorskem – tudi Poladinov oziroma Martinčičev sin z ženo ter hčerkama Mici in Ivanko …
Na Trznah je živel tudi Janez Antončič, Jernejev, ki je bil zaposlen kot uradnik, samo ne
pri Špetnaku, ampak nekje drugje. Rad je bral
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in imel je sina, ki ga je izšolal, tako da se je ta
zaposlil v Ljubljani v tiskarni. To je bil za podeželskega človeka tiste čase kar velik in redek
dosežek. Oče Antončič je bil zelo pedanten in
snažen človek, ki pa je – tako kot vsi – dobival
vodo iz bližnjega studenca pri jezu ob Malenskem mlinu. Tam so ljudje tudi napajali živino, prali perilo in kar je še bilo takega. Ta mož
je nekega dne na kamen ob studencu s kredo
napisal: »Naj strela udari tistega, ki noče imeti studenca čistega!« v želji pač, da bi ljudje
bolj skrbeli za čistočo pri zajetju vode. In kaj
se zgodi? Nekaj mesecev po tistem udari strela
v njegovo drvarnico …«
Dogodek si je potem vsak po svoje razlagal in večkrat so se ob njem nasmejali, tudi
Janez Antončič sam … Na Trznah so imeli
tudi najbrž edinega posvojenčka v Loški
dolini. Bilo je pa tako:
»V Martinovi hiši je v spodnjih prostorih imel
mizarsko delavnico in stanovanjce Jakob Antončič, priznan mizar, Janezov brat. Petričevim
otrokom je za igro napravil miniaturni kmečki voz, na katerem jih je malo pozneje na sliki
ovekovečil Vinko Bavec … Ko je delal knjižno
polico za Ladico, je sam predlagal, da jo pobarva rdeče, ker imajo otroci radi žive barve …
Ženo je imel iz Prezida, otrok pa nista imela.
V Pudobu pa je bila Baraka, lesena občinska
hiša za uboge, kjer so bivali reveži, večinoma
starci, nesposobni, da bi sami skrbeli zase. Nekega dne so na lesenih stopnicah pri vhodu v to
zavetišče, ki res ni bilo nič drugega kot baraka,
našli dojenčka. Nihče ni vedel, čigav je in od
kod je prišel in tudi ne, kaj naj z njim. Pa sta
ga k sebi vzela Antončičeva dva, skrbela zanj,
ga tudi imela zelo rada in on njiju. Pri njima je
odrasel, odšel potem v Ljubljano in postal šofer
trolejbusa in rešilca, se pozneje poročil in imel
družino ter odšel živet v okolico Novega mesta.
Ime mu je bilo Mirko …« ■

Slovar narečnih izrazov:
furanje – prevažanje
gater – vrsta strojne žage za razrez
hlodov v deske
magacin – skladišče
malen – mlin
modroc – žimnica
namačkoran – našemljen
naštimati – pripraviti, urediti, nastaviti
obžajmati, ožajmati – obrezati surovo
desko ob straneh
pilanca – žaganje
ranta – lesen drog
šiht – delovna izmena, služba
šoder – grušč
uckanca – gugalnica
vestierenga – vojaški nabor
virštat – mizarska delovna miza
(Se nadaljuje)
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Andreja Buh

Jadranka Baraga – kreativka slaščic

K

o stopiš v prostor, v katerem je Jadranka, je, kot bi stopil v sončen dan.
Za njenimi bakrenimi lasmi in smejočimi
očmi takoj začutiš pravo energijo in pozitiven odnos. Odnos do lastnega dela in
ustvarjanja, odnos do okolja, do ljudi … do
življenja … Jadranka je pozitivka v polnem
pomenu te besede.
Jadranko sem prosila za razgovor, saj je s
sodelovanjem v showu Masterchef postala
prepoznavna tudi v lokalnem okolju, kjer
smo o njej vedeli v glavnem le to, da peče
torte. Zelo dobre. Marsikdo pa niti ni vedel,
kdo je, kako zgleda, kaj počne …

Ja, jaz sem posebne vrste slaščičar. Prihajam iz Cerknice in sem se pred približno
petimi leti priselila v Podcerkev. Po poklicu sem živilski tehnolog, slaščičarstvo pa je
moja strast. Obožujem slaščice in obožujem svoje delo.
Nisem že od nekdaj vedela, da bom nekoč
slaščičarka, se pa že od malega rada sučem
po kuhinji. In verjetno sta moja babi in
mami, s katerima sem delala svoje prve kuharske korake, vsaj malo vplivali na odločitev. A na tisti konkretni korak je vplivala
Andreja Sterle Podobnik. Delala sem v njihovi pekarni in Andreja mi je govorila, naj
v življenju počnem tisto, kar počnem rada.
Kajti v svojem poklicu delaš vse svoje aktivno življenje, ne gre le za kratkoročno odločitev. Andreja je videla, s kakšno strastjo
pečem, in poudarjala, da je prav strast zelo
pomembna. To mi je pognalo kri po žilah
in s še večjo zagretostjo sem se lotila slaščičarstva. Ves čas pa sem se zavedala, da moram to, kar počnem, čutiti, da mi mora biti
všeč. In imela sem čudovitega profesorja, ki
mi je to tudi zelo dobro razložil. »To, kar je
dobro tebi, je dobro tudi drugim, če boš to
dobro predstavila na krožniku.« Ko sem to
počela, mi je bilo »fascinantno«, ko je profesor prišel poleg in rekel: »Sory, to še ni to.
Vem, da zmoreš bolje.« Pa sem si vedno naložila več, saj je on točno vedel, da, če bom
verjela v to, kar počnem, se mi bo zgodil
milijon in en preobrat. Vesela sem, da me ta
profesor spremlja tudi še zdaj. Obiskuje me
v službi, poskuša nove stvari, komentira in
tudi pove, če kaj ni dobro.
Je pa dejstvo, da se o okusih ne razpravlja,

Radi izstopate s svojim
videzom ali s svojimi
deli?
Oboje.
Če sem prav razumela,
ste svojo kariero začeli v
Pekarni Podobnik.
Kako izšolana
slaščičarka, ki dela
v pekarni, pride
do »kreativnega
slaščičarja«?
Kakšna je ta pot?
Trda. Potrebno je veliko
odrekanja, veliko je potrebno potrpeti, ogromno
je neprespanih noči, najpomembnejša pa je strast. Če
le-te ne čutiš, ni uspeha.
Jadranka, od kod pa črpate ideje? Ne
samo o receptih, ampak že o vsebini
sladice? Vaše namreč niso nekaj, kar
lahko najdeš v kuharskih knjigah, so
mnogo več od tega. Od kod ideja, da
poskusite nekaj, kar ni naredil še nihče?
Kako se odločite za uporabo sestavin, ki
klasično sploh ne sodijo v peciva?
Poskušam. Če ne poskusiš, ne boš nikoli
vedel. Mislim, da pa je najbolj pomemben
lastne okus. Če meni ni dobro, tudi drugim
ne bo.
Ideje pa prihajajo različno. Včasih povsem
spontano, včasih sredi noči, včasih ob branju pravljic otrokom. Veliko jih pride, ko
obiščem grad Snežnik. Domišljija takrat
dela čudeže in začnem čarati …
Torej drži, da je tudi pravi slaščičar
umetnik.
Mislim, da je vsak, ki ima strast do svojega
dela, svojevrsten umetnik. Že zato, ker se
mora znajti, mora čutiti, mora upoštevati
navdihe, mora biti predan.
Zaupajte nam, s katero osnovno sestavino
za pripravo pecivo se pravzaprav najraje
igrate? Je to čokolada, sadje …?

arhiv: Jadranka Baraga

Jadranka, nastop v Masterchefu je
gotovo velik izziv. Verjamem, da tudi za
slaščičarko, ki zagotovo ima kuharska
znanja, odločitev ni enostavna. Ampak,
saj tudi odločitev za slaščičarski poklic ni
enostavna. Je tako?

saj ima vsak svoj okus in
svoje brbončice.
Sem pa jaz rada v koraku s
časom in rada izstopam iz
povprečja.

Osnovna stvar, s katerimi se zelo rada
ukvarjam, so žita. Veliko poudarjam stare
sorte žit, na katera smo že skoraj pozabili,
na primer piro, ki postaja vse popularnejša,
pa kamut, proseno kašo, sestavine torej, ki
jih klasičen slaščičar ne uporablja. Gre za
dodaten izziv in, če temu lahko tako rečem,
prav po uporabi žit tudi slovim.
Gre torej za zdrave sladice, če uporabljate
za osnovo zdrava žita. Kaj pa je z
dobrotami, ki dodajajo brbončicam tisto
draženje?
Pomembne so mi naše, slovenske stvari. Mi
nimamo čokolade, imamo pa sadje. Sadja
se lotim na tisoč in en način. Uporabljam
tudi cvetje, predvsem vrtnice in druge rastline. V mojih sladicah najdete niz nekonvencionalnih sestavin, od koprive do suhih
hrušk, ki so komaj še uporabne.
Ali je moč sestaviti sladico iz tistega,
kar nam vsem vedno ostaja v hladilniku?
Malček tega, malček onega … košček
melone, žlica skute, dva listka bazilike?
Prav takrat, ko – v šali rečeno – mož pospravi hladilnik, nastane veliko stvari. Kolač, posebne vrste piškotov, sadno zelenjavne tortice, možnosti je neskončno.
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Jadranka, v službi je vaša glavna naloga
peka slaščic. Se kljub temu radi lotite
priprave tudi doma, ali vam je že odveč?
Tu je ključ do vsega. Osebno ves čas poudarjam: če ti rad delaš to, kar delaš, če čutiš
strast do svojega poklica, opravljaš v službi
delo in odgovornost za službo, ko prideš
domov, pa ti nikoli ne sme biti težko narediti sladice. Jaz tudi doma rada pečem. Ko
se človek umiri, službeni adrenalin popusti,
takrat dobim kakšno idejo in grem hitro za
štedilnik. In nemogoče postane mogoče.
So doma hudi kritiki? In s čim se najraje
posladkajo vaši domači?
Največja kritika sta otroka oz. otroci na
splošno. Ker otroka ni strah povedati, kadar
se mu nekaj ne zdi dobro. Otroci so najbolj
realni kritiki in doma in v službi in kjerkoli
drugje. Če vprašaš za mnenje otroka, boš
vedno dobil pošten odgovor. Nimajo filtrov
kot mi odrasli.
Glede mojih domačih je pa tako. Mož, kljub
temu da je že veliko poskusil, še vedno obožuje čisto klasično kremšnito in prav z njo
mu naredim največje veselje. Otroka pa
imata rada eksperimente in si včasih izbereta surovine, ki jih je skoraj nemogoče
uporabiti za torto. Hči Tia ima najraje torto
z jagodami, pistacijami in praženimi mandeljni, sin Van pa čokoladno torto s kosmiči. Gre torej za neklasična peciva, tako je
pač pri nas doma, taka sem jaz in tako me
imajo radi.
Svojo družino ste pravzaprav vi naučili
novih okusov. Če bi pekli orehovo potico,
bi pač oboževali orehovo potico.
V kratkem se grem predstavit na Grad Otočec na festival potice, simbol slovenstva. Želim predstaviti drugačno, »divjo« potico in
na festivalu bom premierno predstavila potico, v kateri bodo domače maline, domača
skuta, pehtran (veliko pehtrana, da bo vse
zeleno), kopriva … Dobra bo! Sam festival
zna biti zelo zanimiv, saj gredo vse dobrote
v dobrodelne namene, in sicer v take namene, v katere jaz verjamem. Stvari gredo
takoj v roke tistim, ki to potrebujejo, brez
posrednikov.
Pa narediva, Jadranka, preskok na temo,
ki nas je spodbudila k najinemu pogovoru.
Nastop v oddaji Masterchef. Oddaja še
poteka, gledamo vas in držimo pesti,
zanima pa nas, kako sploh prideš do tega
sodelovanja?
Obstaja več načinov za sodelovanje. Lahko
se tekmovalec prijavi sam, lahko te prijavi
nekdo, ki te pozna in ve, kaj počneš in kaj
znaš. Tretja možnost pa je, da te producenti pokličejo in povabijo k sodelovanju. Tako
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je bilo pri meni in na začetku sem oklevala.
Tudi zato, ker oddaje prej nisem poznala,
sčasoma pa sem razmislila, da pravzaprav
lahko vsaj prisluhnem, za kaj gre. Nekoč
želim iti na samostojno slaščičarsko pot in
pomislila sem, da je lahko TV nastop neka
odskočna deska. Odločila sem se za sodelovanje in ni mi žal.
Šov je sam po sebi zelo naporen. Vendar
je naporen že moj poklic v osnovi. Tudi pri
poklicu so neprespane noči, ni časa, da bi
zadihal, prinaša pa šov drugačen adrenalin.
Drugače dojemaš sebe. Postaneš drugačen in
nikoli več nisi tak, kot si bil ob vstopu v šov.
Ugotoviš, kaj so dejanske prioritete. Delaš
na sebi, razmišljaš o sebi, ne počneš nič
drugega, kot iščeš svoje psihične možnosti,
iščeš poti, kako boš izpeljal naslednji dan.
Izzivi v šovu namreč ne temeljijo samo na
kuhanju. Izzivi te psihično pripravijo, da
najdeš pot iz negotovega stanja. Narediš
nekaj iz sebe. V šovu sem našla svoje nove
plati in zelo sem vesela, da sem se odločila
za sodelovanje.
Jadranka, vi ste slaščičarka, v šovu pa
kuhate in ne prav enostavne reči. Ste se
kaj ustrašili izrazito kuharskih izzivov ali
pravzaprav tudi kuhate tako dobro kot
pečete?
Če imaš rad hrano in gojiš strast do nje, se
ni težko znajti in pluti med izzivi. Točka preloma pa se zgodi takrat, ko si porinjen v neznano. V šovu se namreč lahko zgodi marsikaj. Na primer: pripraviš se za eno vrsto
hrane, potem pa delaš čisto nekaj drugega.
Zato moraš biti ves čas izredno suveren in
stati sam za sabo, da uspešno prekrmariš jed.
Velikokrat ne moreš reči v naprej, ali ti bo
sploh uspelo pripraviti jed do konca.
Ker pa imam rada izzive, tudi v službi se
moram vsakodnevno spopadati z njimi, sem
tako polna adrenalina, da prav čutim metuljčke v trebuhu.
Pa vas ni strah, da bi vam naročili skuhati
jed, za katero tudi slišali še niste?
Tudi to se zgodi. In prav je, da se, ker takrat
pravzaprav začutiš tisti pravi adrenalin. Takrat se pravzaprav zbudiš in ugotoviš, da si v
položaju, ki odloča o tvojem obstoju v šovu.
Sama sem sicer po naravi bolj umirjena, ampak, ko pride do take situacije, pa počnem
stvari, za katere si nikoli ne bi mislila, da jih
znam in zmorem. Je dejstvo, da v šovu ves
čas hodiš po robu in meni je to izredno všeč.
Zgodi se, da padeš čez rob in takrat se moraš
zavedati, zakaj si padel, in sprejeti to kot dodatno znanje, sprejeti in iti dalje. Padec čez
rob je koristen.
Kako pa sodelujete tekmovalci v šovu?
Si pomagate, ste kolegi, ali prihaja že od
samega začetka do rivalstva?
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Tam je 16 različnih ljudi, 16 različnih karakterjev, med seboj smo si neverjetno različni.
In težko je verjeti, kako neverjetno sodimo
skupaj. Eden drugega podpiramo in si pomagamo, predvsem v kriznih trenutkih.
Drži, da se vsak bori zase, vendar nimamo
občutka, da gre za borbo. Na začetku ti je
malce neprijetno, saj gre vendarle za povsem neznano okolje in neznane ljudi. Ko
pa spoznaš vse sodelujoče, spoznaš, da gre
za neverjetno darilo. Vsak ima nekaj, kar
potrebuješ, nekaj, kar ti pride prav. Kakšna
stvar ti ni všeč pri drugih in ugotoviš, da bi
to tudi pri sebi rad spremenil.
Kdor se znajde v takem šovu, mu je vse kristalno jasno. Za tiste, ki tega ne poskusijo,
pa imam idealen recept: naslednje leto se
prične nova sezona. Šov je tako zelo posebna in neponovljiva izkušnja!
Jadranka, tako pozitivno in z velikim
navdušenjem govorite o oddaji, pa vaš prvi
nastop ni bil ravno za vzor.
Prvič stopiš pred kamere in prvič se res
zaveš, da si prišel v čisto negotovo stanje.
In prvič dobiš možnost, da se predstaviš
na drugačen način. V mojih možganih je
bila za prvo jed pripravljena svinjska ribica
z zelenjavno prilogo. Želela sem uporabiti
surovine prav z Notranjske, ki jih ne uporabljajo povsod, žitarice, ki jih tudi ne uporabljajo pogosto.
Ko sem stopila v studio, sem imela pred
očmi tisto svojo pečenko na drugačen način, po babičinem receptu. V glavi sem
imela že postavljen krožnik in vse je »štimalo«. V trenutku, ko sem ugotovila, da
bom morala delati sladico, pa nisem mogla
na hitro »preklopiti«.
Poglobiti sem se morala sama vase in si
reči, da gre zgolj za en izziv in da lahko nekaj pokažem. Časa je bilo zelo malo, pa tudi
vročina v studiu je izredno velika. Temperature so neprijazne do slaščic in zgodilo se
je, kar se je. Tortico sem že dala na hlajenje,
vendar ni bilo dovolj časa in iz tortice je nastala poplava. Pa sem nekaj postrgala, nekaj
razmetala in je nastalo, kar pač je. Dobro,
da sem za dekoracijo pekla hruško. Moram
pa poudariti, da je bil okus pa fantastičen.
Težko je najti koncentracijo pri 40, 45 stopinjah, spravljen si na rob in tudi stiska s
časom naredi svoje. Veliko več gre lahko
narobe, kot je to videti na TV.
Tako pravim: prvo kuhanje ni bil moj zdrs,
ampak izkušnja, ki se je bom vedno spominjala. Kajti ko ti nekdo reče: naredi, kar želiš, morda to ni tisto, kar bi on želel.
Se tekmovalci, vsem naporom navkljub,
kdaj poveselite, nasmejete?
V šovu si izredno skoncentriran, pod velikim pritiskom in tudi po snemanju si poln
vtisov. Nekaj noči sploh ne spiš in se obre-
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zerke … zelo dobro vedo, kaj počnejo, in zagotovo ne bo nič »padlo v juho«.
V šovu skuhate kar nekaj jedi, ki bi jih
tudi gledalci prav radi poskusili. Kaj pa se
dejansko zgodi s to hrano?
Vsa hrana gre točno tistim osebam, ki jo
potrebujejo. Poskrbimo, da so nahranjena
lačna usta.
Kako pa se razumete s sodniki?
V samem šovu s sodniki ne sodelujemo.
Tako je tudi prav in zelo profesionalno,
saj tekmovalci nimamo nobene možnosti
kakorkoli vplivati nanje. Skupaj smo le v
trenutkih ocenjevanja našega dela.
Ko bo šova konec, pa pridejo druge dimenzije.
Jadranka s sotekmovalcema Klemnom Orterjem in Matejo Ulaga
(arhiv: Jadranka Baraga)

menjuješ z mislimi, kako bo na TV predstavljeno tvoje delo, kaj bodo gledalci videli,
kako nas bodo čutili. Tekmovalci se moramo
ukvarjati en z drugim. Moramo si pomagati
s smehom, moramo se – tako rečeno – norčevati iz malih napak. Moramo zaposliti
možgane tudi z drugimi stvarmi, ne zgolj in
samo s kuhanjem.

našega spoštovanja. Tudi s Teškim in Klemnom se zelo dobro razumemo. Pozitivci
smo se združili in z nekaterimi nas boste še
večkrat videli skupaj.

Omenili ste že, da ste v šovu zelo različni
ljudje, med vami so tudi umetniki s povsem
drugih področij. Kako se znajdejo?

Imam svoje neverjetne dame. Za obleko skrbi čudovit butik Be You, kjer me oblačijo v
stilu mojega karakterja, saj so me dame iz
tega butika dobro »prečekirale«, k podobi
pripomore Studio Andifit (Svarog), pa super
frizerki Monika Jamrošič in frizerski salon
Taši, pa Nataša Baraga, ki ureja moje nohte
in skrbi, da sem urejena vedno in povsod.
Gre za posebne, zlate, meni osebno zelo drage punce. Pa Tjaša Sterle občasno poskrbi,
da je moj videz drugačen.
Seveda ima televizija ekipo strokovnjakov, ki
nas urejajo, a si dovolim imeti svoja dekleta. Ne zgolj v času šova, tudi v vsakdanjem
življenju trdim, da smo skupaj močnejši in
ponosna sem na svoje druženje z omenjenimi puncami, ki jih želim predstaviti tudi
vam, gledalcem.
Imam tako neverjetne ljudi ob sebi in ne zdi
se mi prav, da bi za ves moj videz skrbeli le
profesionalci. Želim, da iz povprečja stopijo
tudi tisti, »manjši«, zaradi katerih imajo tudi
na televiziji z mano manj dela.

Mislim, da mora osnove kuharstva pravzaprav poznati vsak. Da zna poleg ocvrtih jajc
narediti vsaj še kakšne testenine.
V oddaji imamo dva »rokerja«, ki ju poznamo iz sveta zabave in sta zelo različna.
Eden je športnik, zabavljač, drugi pa je resen, ustvarjalen in obožuje sladkor, kar se
mu tudi malo vidi. Reciva v šali: v kuhinji
se znajdeta toliko, kot bi se jaz znašla v rok
skupini.
No, ni tako. Oba se v kuhinji dobro znajdeta,
imata pa povsem nasproten način dela. Eden
ima totalen »kaos«, kar je tudi na televiziji
dobro videti, drugi pa se sicer trudi, da kaosa
ne bi imel (čeprav mu to ne uspe), a se trudi
biti hudomušen.
Se nam pa tudi zaradi njiju dogajajo med in
po snemanjih prave dogodivščine, za katere
nam lahko prav zavidate.
Ste našli med sotekmovalci kakšno
sorodno dušo?
Vsi so čudoviti. Mateja, vegenka, je neverjetna duša in škoda, da v oddaji ni predstavljena tako, da bi jo tudi gledalci spoznali tako,
kot jo vidimo mi. Tudi Tina je posebna duša,
s težko življenjsko izkušnjo in vredna vsega

Jadranka, dovolila si bom še čisto žensko
vprašanje. Zelo lepo izgledate na televiziji,
kdo skrbi za vaš videz?

Kako pa je kuhati z vrhunsko urejenimi
nohti, popolnim make-upom in v elegantni
obleki?
Če se dobro počutiš v svoji koži, bo tudi jed
dobro izpadla. In urejenost močno pripomore k dobremu počutju in ti daje dodatno
energijo in pozitivo. Seveda pa stilistka, fri-

Sodelovanje v tej oddaji vas je izoliralo
od vsakdanjega življenja, tudi od družine.
Kako družina reagira na to?
Po klicu s strani medijske hiše Pro plus je
mož takoj rekel, naj grem. Sploh me ni hotel poslušati, ampak je bil za, brez dodatnih
pojasnil. Pa sem poklicala nekaj prijateljic in
vse so takoj rekle: »Pojdi! Ti si za tja! Pojdi
poskusit.« Razen mojih bližnjih sorodnikov
so mi vsi svetovali sodelovanje.
K odločitvi pa je najbolj vplivalo dejstvo, da
so me podprli mož in otroka. Oni so pravzaprav odločili, da je čas, da se premaknem iz
»cone udobja« in da se malo pokažem. Da
pokažem svoje stvari, kaj znam in zmorem.
In sodelovanje je zagotovo možnost pokazati se širšemu krogu ljudi in priložnost,
ki mi bo pomagala na poti do uresničitve
mojih sanj, biti samostojna in kreirati svoje,
malo drugačne sladice.
Naj omenim, da je moja sladica že romala na Kitajsko. Pripravila sem sladico iz
tipičnih slovenskih surovin za poslovneža
s Kitajske in mu jo tudi opisala kot nekaj,
kar ni zgolj sladica, ampak tradicija. Tradicija, ki ostaja in se razvija in je naš ponos.
In sporočilo, da imamo v Sloveniji izredno
veliko dobrih surovin, ki jih premalo uporabljamo in jim s tem delamo veliko škodo.
Gospod je sladico odnesel domov svoji ženi
in dodal, da tako dobre sladice ni poskusil
še nikoli v življenju.
Jadranka, vidimo vas kot priznano kreatorko slaščic, ki jo bodo klicali z vseh koncev
sveta in naročali vaše dobrote. Naj se to,
tudi v dobro vseh nas, ljubiteljev dobrih slaščic, zgodi čim prej. Seveda pa si želimo, da
boste našli – kot si želite – prostor (in čas)
tudi za kavarnico, kjer nas boste razvajali
tudi z dobro glasbo, kulturo in pozitivno
energijo.
Do takrat pa – lepa hvala za pogovor in
srečno! ■
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Anđelka Pogorilić

Vandranje s Sonjo
Bogata doživetja s potovanja po Šrilanki
je 14. marca 2019 obiskovalcem starotrške
knjižnice predstavila domačinka in popotnica Sonja Butina. Z več kot tristo fotografijami in zanimivim pripovedovanjem jih je
popeljala v multiversko in multietnično državo, ki je znana po izredni gostoljubnosti in
bogati kulturni dediščini. Dobra kulinarika
in naravne lepote so na desetdnevnem potovanju popolnoma zasenčile prestani potovalni napor. Predstavila je tudi finančno plat
potovanja ter vse izkušnje in izzive, ki jih je
imela pri urejanju poti. Med obiskovalci je
bilo čutiti navdušenje in občudovanje, pa
tudi željo, da sami obiščejo oddaljeno deželo.

Sonja Butina

Aibowan
kar pomeni dober dan, živjo, kako si kaj,
pozdravljen – vse v enem, kar je pozdrav v
sinhalščini. Tako s sklenjenimi rokami in s
širokim nasmehom Šrilančani vzpostavijo
stik tudi s tujcem. Predstavila vam bom nedavno obiskano deželo, tudi tistim, ki niso
bili na predavanju v starotrški knjižnici 14.
marca. Moj namen je spodbuditi k potovanjem, kjer srečaš drugačne ljudi in spoznaš
drugačno kulturo, kar prav gotovo povezuje,
obojestransko bogati in doprinese k (večji)
strpnosti po vsem svetu. V luči terorističnega napada in vsiljenega strahu še posebej
izpostavljam ravno strpnost in odprtost šrilanških ljudi, kot sem jo v 10-tih dneh doživela sama.
Iz Ljubljane smo štartali skupaj s 16-dnevno
avanturistično skupino iste agencije, v naši
11-članski skupini, ki si je izbrala bolj udobno varianto, smo bili z vseh koncev Slovenije
in 2 Zagrebčana. Sredi noči smo prestopili v
Dubaju, enem največjih in pregledno urejenem azijskem letalskem križišču. Precej časa
je treba, da prehodiš letališče od doleta do
odleta, vseh izhodnih vrat je približno 150.
Da se napolni Boeing 777, je treba najmanj
2 uri. Skupni čas letenja tja od Zagreba preko Dubaja je bil skoraj 12 ur, nazaj pa 11
ur. V celoti je pot v eno smer trajala skoraj
en dan. Prišteti je treba obvezno proceduro
imigracijskega oz. emigracijskega uradnika,
šrilanško vizo je uredila agencija. Pot je tako
za marsikoga precej naporna, upoštevati je
treba še 4 in pol ure časovne razlike.

Sonja Butina je v starotrški knjižnic predstavila svoje potovanje po Šrilanki
(foto: Mario Žnidaršič)

Naj Šri Lanko vsaj v grobem predstavim. Zaradi oblike otoka deželi pravijo tudi Budina
solza. Ta 22-milijonska država, ki je demokratična socialistična republika, je velika za
3 Slovenije in leži nedaleč od ekvatorja. Od
indijske podceline jo loči le 54 km. Imajo
eno najvišjih stopenj pismenosti v Aziji, tudi
ženske s skoraj 90 %. Vzhodni in severni del
sta manj obljudena in revnejša, tudi turizma
ni toliko. Na Šri Lanki je endemičnih (živijo le tu) 23 % rastlinskih in 16 % živalskih
vrst, med katerimi je na robu izumrtja vrsta
leoparda. Zelene lise na karti so nacionalni parki, kjer zgledno skrbijo za raznoliko
biodiverziteto.
Samo od daleč je jezik podoben indijskemu,
sinhalščina ima 54 bolj ali manj okroglastih
črk, pišejo pa z leve proti desni. Sinhalski
jezik govori približno 75 % prebivalcev, 17
% tamilske manjšine, ki živi večinoma na
severu, ima povsem drugačen jezik in pisavo. Ostali prebivalci so potomci portugalskih, nizozemskih in arabskih oz. mavrskih korenin. Približno 1/3 je izseljenih.
Za medsebojno in uradno komunikacijo se
uporablja kar angleščina, napisi so vedno v
vseh treh transkripcijah. Vse imajo pregledno označeno v vseh treh jezikih, malo tudi
zato, ker je Šri Lanka turistična dežela. Njihovo pojočo angleščino je nekoliko težko
razumeti, naša najbolj prisrčna sopotnica
se je z »lokalci« zmenila kar v mešanici angleščine s koprsko slovenščino in zdi se, da
so jo celo razumeli.

Prvo otoško kraljestvo izhaja iz leta 500 pred
našim štetjem, prevzem budizma je bil 250
let kasneje. V zastavi te tropske dežele so z
barvami zastopane 3 glavne religije, lev z
mečem pa izhaja iz legende, v naravi ga nikoli ni bilo. Vsepovsod je moč videt različice budističnih spomenikov, hinduističnih
je več na severu oz. pri Tamilcih. Predvsem
v večjih mestih so tudi mošeje in krščanske
cerkve.
Seveda smo si ogledali vse pomembnejše
lokacije z zgodovinskim ali kulturnim pomenom. Ponoči, malo pred odhodom, pa
tudi upravno prestolnico strašansko dolgega
imena v bližini Colomba s palačo neuvrščenih, novim parlamentom in spomenikom
padlim v času 26-letne državljanske vojne, ki
je trajala do 2006. Spomenikov osebnostim
ni videti, le glavno letališče je poimenovano
po Sirimavo Bandaranaike, ki je bila sploh
prva ženska predsednica vlade na svetu. Zdi
se, da so kljub neodvisnosti od leta 1948 še
kar ponosni na zadnje kolonizatorje Angleže, ki so otoku dali temelje demokracije,
precej cest tudi v notranjosti in tri glavne železniške linije, sistem izobraževanja in zdravstva, pa tudi čaj in kriket. Od leta 1972 se
dežela imenuje Sri Lanka, od 2006 tudi niso
več britanski dominion. Od Cejlona je kot
marka ostal le cejlonski čaj.
Vodič Gorazd, ki nas je pričakal na letališču
v Colombu je bil preverjen, ampak lokalni vodič Vadži je bil nezamenljiv. Sproti je
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urejal vse, da je potovanje potekalo gladko,
in dodal še kakšno zanimivo izkušnjo več.
Šofer minibusa Asiri, bivši vojak, ima prav
tako licenco za turističnega vodnika. Vozil je
večinoma po levi, a nas je po relativno ozkih
cestah varno dostavil v kraje po programu
in se ob cesti ustavil vedno, ko je opazil kaj,
kar bi nas utegnilo zanimati. Njegov asistent
je poskrbel za prtljago, za vozilo in za vedno
poln hladilnik plastenk z vodo. Vsako jutro
ob odhodu na pot pa je vsakemu podaril
cvet, največkrat lotosovega. Ti spremljevalci
so običajno odsotni od doma po več kot en
mesec, ampak zaslužek v turizmu je dober.
Sicer vojakov in policistov nismo veliko videli, je bilo pa povsod veliko čuvajev oz. varnostnikov v rjavih uniformah.
Prvi vtis, ko stopiš iz klimatizirane letališke
stavbe, je vročina, ki je čez dan okrog 350C,
ponoči pa okrog 200C. Pri nas je bilo v petek zjutraj še -3, ob povratku v nedeljo popoldan v Zagreb pa 50C. Čeprav ob koncu
sušnega obdobja, je precej visoka tudi zračna vlaga in sonce hitro opeče nezaščiteno
kožo. Morje je imelo po moji oceni okrog
300C, a je bilo zaradi visokih valov kar težko zaplavati. Indijski ocean je po barvi mešanica med zelenim in rjavkastim. Zaradi
polne lune smo bili vsaj od daleč deležni
tudi »pudže«, vsakomesečnega praznovanja
z ognjemeti.
Drugi vtis so ljudje, ki so temni kot Indijci,
večinoma oblečeni v za to podnebje primerne tkanine – moški v saronge, ženske v
sarije, uradniki v uniforme, uslužbenci pa
v evropska oblačila. Šolska mladina je v belih uniformah, posamezne šole se ločijo po
barvi in vzorcih na kravatah in pentljah na
kitkah deklic. Učiteljice so vedno v sarijih,
učitelji pa v belih srajcah in tesnih hlačah.
Večinoma so prijazni in strpni, čeprav vsak
dan priletita najmanj dve letali turistov. Sem
in tja na turističnih točkah kdo prosjači, a
jih ne preganjajo. Žeparjev ni bilo opaziti, še
najbolj sitni so prodajalci vse mogoče robe
in krame. Sicer izrazite revščine nisem opazila, a tudi debelih ljudi ne. In ja, tudi njim
je vroče.
Kljub socializmu je gospodarstvo v glavnem
v zasebnih rokah, obstajajo pa tudi zasebne
šole in po spolu ločeni razredi. Dogovorjene
poroke so še vedno pravilo, čeprav je vlada
poskusila zmanjšati ta grozovito visok strošek za družino z masovnimi porokami po
100 parov na enkrat. V zadnjem času je število otrok v družini padlo z 10 na 2 otroka.
Po tradiciji se mora ženska poročiti med 24
in 27 letom. Večina deklet se po srednji šoli
zaposli, da si v 5-ih letih prihranijo denar
za poroko. Ponovno se zaposlijo po 35. letu,
npr. kot učiteljice ali prodajalke. Na univerzah je zdaj več žensk, marsikatera ima odgovorno delo ali je vodja. Le pri hotelskem
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osebju je še vedno 98 % moških, ki pa so vsi
po vrsti spoštljivi in učinkoviti.
Tretji vtis: vse je neverjetno zeleno in cvetoče, kajti tam leto delijo le na sušno in monsunsko obdobje. V lokalnih časopisih zato
nimajo vremenske napovedi, ker je skozi
celo leto vreme enako, lokalnih ploh pa ni
vredno omenjati.
V prvem delu potovanja smo se gibali po
severnem ravninskem delu, nadaljevali po
osrednjem višinskem in končali ob jugozahodni obali otoka. Tam je daleč največ
turističnih mestec, eno za drugim, rajske
plaže so izhodišče tudi za surfanje. Z obale
pač nismo videli jat delfinov in kitov, je pa
en turist uspel upleniti najmanj meter dolgo
barakudo. Posledic uničujočega cunamija iz
leta 2004 ni več opaziti.
Ko se približuješ večjemu mestu, se zdi pozidava ob cesti eno samo sračje gnezdo ob
že tako ozko cesto ali ulico stisnjenih kock
več ali manj nedokončanih zgradb in klobčičev električne napeljave. Lepše urejene hiše
se skrivajo za zelenjem, večina ljudi živi v
predmestjih. V mestih je sicer videt več lepih stavb iz kolonialnih časov, v drugem največjem mestu Kandyju na primer Queen's
hotel. Tu je tudi gostejši promet in zato več
trobljenja, ker je promet na ozkih vpadnicah
in ob konicah grozljivo počasen, urejajo ga
policaji na konjih.
V prometu močno prevladujejo 3-kolesni
mopedi tuk-tuki v vseh mogočih variantah
za različne namene, ki jim je dovoljeno celo
na tista dva edina odseka avtoceste, kjer je
omejitev 100 km/h. Med relativno veliko
novejšimi vozili sem opazila le en avto nejaponske tovarne in zelo veliko hibridov. Tovornjaki in avtobusi so sicer videt nekoliko
starinski in zdelani, kolesarjev pa ni bilo niti
v mestih.
E n on a d s t ropn e
hiše imajo nekakšne stolpiče, kjer
hranijo deževnico,
a nimajo dimnikov, ker so kuhinje navadno zunaj
pod provizorično
streho iz pločevine
ali palminih listov.
Na deželi smo se
peljali mimo več
pritličnih podolgovatih hišk ob
cesti, pred katerimi so pogosto postavljene stojnice s
sadjem in zelenjavo. Ravno sedaj so
imeli drugo žetev
riža, ki ga sicer ne
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izvažajo. Nemalokrat riž sušijo ob cesti ali
kar na cesti, a se nihče ne razburja.
Colombo izstopa – je pač urejeno moderno
2-milijonsko mesto s stolpnicami, avenijami
in večjimi trgi, prav tako je največje pristanišče, od koder izvozijo večino čaja, začimb –
predvsem cimeta, kavčuka, tekstila, tropskega lesa in sadja. Smeti tudi tu ni bilo opaziti
veliko, a tudi košev za smeti ne.
Zdi se, da bi morali imeti v svoji zastavi slona, kajti v deželi živi še približno 6000 slonov. Zato je ustrezen prometni znak pogost.
Ta podvrsta azijskega slona nima oklov in je
zaščitena. Na področju, ki smo ga obiskali
na safariju, jih živi približno 600 in se prosto
gibljejo. Navajeni so hrupnih obiskovalcev v
prirejenih terencih. Jahanje dveh slonov je
izgledalo tako, da so po štiri ljudi preko rampe naložili v železno košaro in ju povedli na
sprehod okrog jezerca. Na koncu so ti junaki
dobili nekakšno spričevalo, ki ga je Vadži napisal kar v sinhalščini, tudi slovenska imena.
Obiskali smo tudi slonjo sirotišnico s približno 70 sloni, ki so bili najdeni zapuščeni, poškodovani ali so padli v kakšno jamo ali pa
so na poti kakšnemu gradbenemu projektu.
Precej velik park z ogradami je kar na robu
mesteca, kjer jih obiskovalci lahko hranijo.
Samci so ločeni od samic, večinoma ti sloni
ostanejo tam za zmeraj, v drugih zavetiščih
odrasle živali usmerijo nazaj v divjino. Polovica črede se 1-krat na dan sprehodi čez mesto po glavni ulici dol do reke, kjer jih proti
plačilu lahko celo umivaš. Iz njihovih iztrebkov izdelujejo debelejši papir. Tudi drugje
po deželi imajo slonja zavetišča.
Poleg kuščarjev so kače na ogled v košarah
in proti plačilu tudi za fotografiranje. Nasršena kobra ni prav velika, ima pa res lep vzorec. Najbolj pogoste so do pol metra velike
polopice – indijski makaki, ki niso napadalne, če ne zavohajo hrane. Sem in tja je videti

Zemljevid in državni simboli Šrilanke (arhiv: Sonja Butina)
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v obliki solze. Tu je bil med II. vojno sedež
poveljstva zaveznikov na vzhodni fronti. Od
konca II. vojne je tu del parka z drevesi in
grmovnicami, ki so jih darovali pomembni
in slavni.
Hotelska naselja so vsa sredi urejenih parkov
z bazeni. Sicer smo 4-krat prespali v bližini
Sigiryje v enem, kjer so bile stavbe nad bazenčki z živimi ribami in se od tam vozili na
izlete po okolici. 2-krat smo prespali v betonskem kolosu na robu Kandyja, zadnji dan
pa spet v hotelčku sredi dišečega in cvetočega parka ter palm tik ob obali.

foto: Sonja Butina

Ljudstvo se namaka, kjer utegne, pogosto
kar direktno s ceste (tuk-tuka) v jezerce ali
rečico. Povsod v WC-jih imajo zraven školjke cev s toplo vodo, nimajo pa straniščnih
metlic. Tudi pošte in poštne nabiralnike je
bilo treba posebej iskat, Wi-fi je pa na voljo
tako rekoč povsod.
kakšno kravo, v glavnem pa v poljedelstvu
uporabljajo bivole.

enim templjem smo dobili mlečni riž na palmovem listu.

Kar posebej izstopa, je neverjetno velika izbira vsega mogočega sadja in zelenjave, od
te naši zelenjavi podobno pridelujejo v višjih
legah, npr. krompir. Prehrana je v glavnem
sestavljena iz riža, s koščki (neprebavljive)
govedine ali piščanca in rib ter zelenjavnih
omak, ki so precej začinjene, najbolj med
njimi pa običajni Dahl, omaka iz kuhane
leče. Tak obrok si lahko izbereš že za zajtrk,
vsakemu pa sledi vsaj 3 vrste sadja. Ananas
je manjši in precej manj sladek, majhne banane prav tako, papaje sem se najedla za vse
življenje. Pokazali so nam, kako se z mačeto
odpre kokosov oreh, da smo lahko popili tekočino, ki je sicer osvežilna, a brez posebnega okusa ali značilnega vonja. Lahko smo si
z delčkom lupine napraskali tudi belo meso,
ki ga mi poznamo kot kokosovo moko. Na
enem od organiziranih kosil nam je Vadži
demonstriral, kako se pripravi obrok in kako
se ga poje s prsti. Za struženje kokosovega
mesa uporabljajo posebno orodje, kosmiče
prelijejo z vročo vodo, jih iztisnejo, da dobijo kokosovo olje. Z lupinami tega oreha
zakrivajo prst.

Vadži, ki je študiral za učitelja, nam je prav
z navdušenjem razlagal o vrstah zelenjave in
sadja, za pokušino je Patrizia dobila zvitek
betelovih listov za žvečiti, a ni bila niti malo
navdušena nad tem mamilom. Kot pijača
je sicer v navadi čaj, a zdi se, da prevladuje
lokalno pivo. Poskusili smo tudi Toddy –
palmovo vino in Arak iz riža (žganje). Kljub
temu da pridelajo znatne količine kave, je ne
ponujajo pogosto, pa stane toliko kot steklenica piva. Pitno vodo je treba kupovati, čeprav je vsepovsod dovolj vode.

Ob postankih na lokalnih tržnicah nam je
pokazal še druge vrste sadja. Samo banan
imajo kakih 130 vrst, med njimi so najboljše
in najdražje rdeče banane. Jabolka in grozdje
uvažajo. Jackfruit je največji sadež na svetu
in strašansko okusen. Rambutan je zanimiv
na pogled, pravijo mu tudi drevesni paradižnik. Mangosteen je videt kot rožica, durian
je zdrav, ampak smrdi. Na majhnih tržnicah
prodajajo posušene ribice, od mlečnih izdelkov pa le Curd – jogurt iz bivoljega mleka, ki
ga hranijo v lesenih posodah in ga osladkajo s palmovim sirupom. Sira ne delajo, tudi
mleko uvažajo za hotelske kuhinje. Pred

Kar precej rastlin, sadežev in zelišč smo spoznali v zeliščnem parku, še posebej tistih, ki
so pomembna v tradicionalni Ayurvedski
medicini, ki prevladuje, in človekovo zdravje
obravnava celostno. Doktor Ayurvede nam
je razložil namen vsake rastline posebej. Cimetovec vzgajajo do 2 m visoko drevesce,
ki mu olupijo skorjo, klinčki pa so posušeni
cvetni brstički. Pokazal je sorto majhnega
ananasa, ki ima zares shujševalni učinek.
Na koncu sprehoda in predavanja so nas na
hitro zmasirali s svojimi kremicami in olji,
seveda je vsaj 40 vrst kombinacij začimb in
zdravil možno kupiti razmeroma drago, priložena so še navodila za uporabo. Celo naravni odstranjevalec dlak prodajajo, kar potrebujejo budistični menihi za svoje svetleče
lobanje in olje, ki ohranja naravno barvo las.
Sivolasih starih ljudi res nisem opazila. Skoraj vsi so si za 35 evrov privoščili še enourno ayurvedsko masažo, o kakšnih posebnih
učinkih niso poročali.
Obiskali smo tudi 60 ha velik, po angleško
urejen botanični park iz 15. stoletja z nešteto
cvetočimi nasadi rož, grmovnicami in eksotičnimi drevesnimi vrstami ter ribnikom

Za zgodovinsko in kulturno dediščino zgledno skrbijo in jo tržijo ne pretirano vsiljivo.
Obiskali smo vse štiri najpomembnejše lokacije, en muzej ter nekaj templjev. Vsekakor si
je bilo vredno ogledati nekaj teh znamenitosti in prestolnic šrilanškega kraljestva, ki je
trajalo do srede 19. stoletja. Največja – Anuradhapura – predstavlja šrilanško identiteto.
Tu so vidni ostanki namakalnega sistema,
zaradi katerega je uspevala že zgodnja civilizacija, pripisujejo jim tudi iznajdbo ventila oz. hidravličnih principov. Pri Sigiryji
v bližnjem templju so ostanki bolnišnice,
samostana in nekakšnega parlamenta, pravila delovanja tedanje družbe so zapisana
na kamnitih ploščah. Skoraj obvezen je bil
precej strm vzpon na mizasto goro, ki se ji
reče Levja šapa zaradi taci podobne kamnite
strukture ob vznožju. Na vrhu tega osamelca
si je eden od vladarjev omislil palačo in park
z bazeni. Po nešteto stopnicah se najprej pride do galerije stenskih slikarij. To avanturo
sva s »cimro« izpustili tudi zaradi množice
turistov, predvsem kitajskega videza, med
katerimi je bila še ena slovenska skupina.
V nedeljo, ko je tudi zanje prost dan, smo bili
del množice ljudi na čaščenju ob bližajoči
polni luni, ko se pod Bodhi-tree zbere zelo
veliko v belo oblečenih ljudi. To najstarejše
drevo na svetu je dokazano staro najmanj
2000 let in je zraslo iz sadike originalnega
drevesa, pod katerim je Buda doživel razsvetljenje. Gre za vrsto fikusa z ogromnimi
vejami in je samo po sebi relikvija. Ljudje v
majhnem templju pod drevesom mantrajo, v
zahvalo prinesejo lotosove cvetove ali nekaj
hrane za menihe, ki svetišče vzdržujejo. Obkrožili smo eno največjih in najlepših stup
ali dagob, v katerih so zazidane relikvije.
Večina jih je bleščeče belih, znotraj pa niso
votle, narejene so iz opeke in prenekatero
stupo so Angleži razdrli zaradi tega gradbenega materiala.
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V programu je bil seveda tudi obisk predstave tradicionalnih plesov in petja, ena ura
zelo zanimivega programa je bila tudi počitek za utrujene noge.

foto: Sonja Butina

Prav nasproti hotela smo imeli načrtovan
obisk draguljarne, kjer so nam pokazali video v slovenščini, kako pridobivajo drage in
poldrage kamne. Večino najdejo na področju osrednjega višavja, nekaj z izpiranjem
peska iz gorskih rek, več pa iz 15–20 m globokih rudnikov. Od približno 17 vrst so najbolj znani safirji. Poleg predstavitve surovih
in brušenih kamnov vseh vrst, velikosti ali
barv, smo si lahko ogledali tudi gore nakita.
Zlato in srebro sicer uvažajo. Meni najlepši kamen je Zvezdni kamen, ki se dejansko
svetlika tako, kot se svetlikajo zvezde. In ja,
pravzaprav so najlepše stavbe poleg bank in
zavarovalnic tudi draguljarne, čeprav najbrž
ni več velikega zanimanja za to lepotijo.
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foto: Sonja Butina

Čeprav je marsikaj prerasla džungla in se
zdijo ostanki budističnih palač in hinduističnih templjev med sabo pomešani, delujejo veličastno. Izstopa ogromen zlati kip sedečega Bude, ki pa je imel na terasici za ritjo
kar znaten kup smeti. Sama sem se spustila
na precej dolg pohod do tja čez hrib mimo
5 jam s kipi in stenskimi slikarijami. Slabih
sto metrov stran se kompleksa drži moderen
studio regionalne RTV postaje. Poleg ležečega Bude, izklesanega v živo skalo, po stopalih sodeč tik pred nirvano, smo obiskali še
ostanke nekdaj 7-nadstropnega samostana,
od katerega je seveda ostalo le opečno zidovje. Najbolj tečen je bil obisk templja Budinega zoba, ker se je tam drenjalo ogromno
ljudi ob zelo hrupni glasbi. Zob je menda v
laseh pretihotapila neka princesa in je sedaj
v posebni škatlici za steklom, česar nam ni
uspelo videti. Palača je pa kar impozantna,
ampak njene pozlačene strehe nam z dvorišča ni uspelo videti.
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Tudi na Šri Lanki pridelujejo svilo, vendar v
manjših količinah. V trgovinici so nam pokazali postopek, kako se jo izdeluje in kako
se obleče sari ali sarong za moške. Nekaj naših manekenk se je pustilo zaviti v 6 m dolg
kos bolj ali manj okrašene svile. Jaz sem jo
odnesla le z nakupom 2 metrov tkanine, ki je
za polovico cenejša, kot pri nas.
V delavnici batika, barvanja bombažne tkanine s pomočjo voska, so nam pokazali ves
postopek, ki ni najbolj značilen, saj izvira iz
Indonezije. Na že ukrojen kos najprej brez
šablone s svinčnikom narišejo vzorec, ki se
zaradi indigo papirja pozna tudi na hrbtni
strani. Potem z mešanico tekočega voska natopijo tiste lise, ki ne bodo pobarvane. Začnejo s svetlejšimi, vsakič sperejo in utrdijo
s kisom in soljo. Za vsako fazo barvanja sta
potrebna 2 dneva in le par barv je naravnega
izvora. Na koncu celo kos segrejejo, da se izloči ves vosek, ki ga ponovno uporabijo. Na
koncu ni manjkala revija, kako se lahko na
4 načine obleče kos unikatno pobarvanega
blaga. Približke tega so nam ponujali tudi na
plaži, prav tako pa sto in enega slončka, izrezljanega iz mahagonija ali kamna.
Na čajni plantaži smo smeli v posebne košarice obrati nekaj čajnih vršičkov, kar sem zaradi
strmega nasada spustila. Potem smo si ogledali proizvodnjo svetovno znanega cejlonskega čaja, kjer pridelujejo 5 vrst s po 5 frakcijami. Tu v glavnem delajo le ženske, predvsem
Tamilke. Pokušina čaja je bila obvezna in seveda je sledil nakup vsaj enega izdelka vrhunske kvalitete. Televizije sicer nisem imela časa
gledati, sem si pa tu ogledala finale tekme v
Kriketu z Južno Afriko. Zmagali so naši! Šofer
Asiri mi je na hitro razložil pravila igre, ki je
od daleč podobna bejzbolu.
Na koncu smo si ogledali tudi južno prestolnico Galle. Kot ostanek portugalske naselbine iz 16. stoletja ima idealno zavetje naravnega pristana. Portugalci so pravzaprav dali
otoku ime Cejlon in ustanovili Colombo. Te-

žili so s katolištvom, a so se držali obale. Čez
slabih 200 let so jih pregnali Nizozemci, ki so
od kralja prav tako dobili monopol nad trgovino z začimbami in dragulji. Tudi oni so se
ogibali notranjosti, po njih pa so ostale urejene ulice v starem mestnem jedru znotraj
zvezdastega obzidja. Tudi njih je Kandijski
kralj pregnal tako, da je na pomoč poklical
Angleže, ki so zagospodarili po vsem otoku
za skoraj 200 let.
Prav tu je cunami odplaknil vlak s 1700 potniki, žrtev na vsem prizadetem področju
pa je bilo skupaj skoraj 40.000 (tudi zaradi
kolere), največ na jugovzhodni strani otoka. Verjetno tudi zato, ker so tam v preteklosti uničili koralne grebene in posekali
mangrove ter s tem omogočili pot v notranjost tudi do 30 m visokim valovom, ki so
bili posledica potresa daleč stran v bližini
indonezijske Sumatre.
Zadnji dan sta nas navsezgodaj zapustila
vodiča, ker sta morala prevzeti novo skupino. Po enem tednu intenzivnega programa
in dogodivščin od 8h zjutraj do 10h zvečer
smo imeli en dan dopusta ob Indijskem
oceanu. Nadomestnega vodiča zvečer je komaj kdo poslušal in razumel, ko nas je vodil po Colombu in do letališča. Nazaj smo
leteli sami.
V tednu dni smo v skupini stkali pristne
vezi, ogromno je bilo smeha in nobene nezgode. Sem in tja so nekateri dobili akutne
napade nakupovalne mrzlice, saj se zdi večina stvari tam cenejša. Za en evro dobiš 200
šrilanških rupij, tri četrt litra piva v hotelu
je stalo 450 rupij, normalno kosilo v gostišču okrog 800 rupij, v lokalni restavraciji pa
okrog 400 rupij ali približno 2 evra. McDonaldsa ni bilo opaziti, čeprav se da dobit tudi
burger in pico.
Skratka, kljub turističnemu paketu smo preživeli zelo aktivno in nepozabno potovanje,
istutij Sri lanka.■
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Marija Forjanič

Lurd, Brezje, Triglav, Fatima
Moje uresničene želje
Želja spoznati in doživeti nekaj novega,
ob tem pa narediti še kaj dobrega, je že od
malega tlela v meni. Ko sem odrasla in si
ustvarila družino, sem te želje za nekaj časa
postavila na stranski tir. Pa je prišel čas, ko
se je to spremenilo, otroci so odrasli in se
osamosvojili in želje so počasi zopet začele
prihajati na plan.
Ob razmišljanju, kako bi si to omogočila,
sem hčerko Lariso prosila, da mi iz škatle
za čevlje naredi hranilnik. Pri tem sem jo
opozorila, naj odprtino na vrhu pusti ravno
prav veliko, da bo šel notri kovanec, pa tudi
kakšen lepo zložen papirnat evro. Zato, da si
v tem času hranjenja slučajno kaj ne izposodim … In tako sem začela pridno varčevati.
Največkrat je v škatlo padel kovanec, včasih
pa tudi kakšen papirnat evro. Varčevanje je
že nekaj časa potekalo, ideje, kam in kako pa
še vedno nisem imela.
Nekega dne mi je v roke prišla revija Prijatelj in v njej sem zasledila vabilo na romanje
bolnikov in invalidov v Lurd. Še isti hip sem
začutila, da bi se temu romanju z veseljem
pridružila. Namero, kam bom namenila privarčevani denar, sem omenila tudi domačim
in tako so mi včasih namignili, da bi tudi oni
prispevali v škatlo kakšen evro, da bom v
Lurdu imela za kavico. Obenem pa se je bližal tudi moj rojstni dan in izrazila sem željo,
da mi namesto daril namenijo svoj prispevek za načrtovano romanje. Hvaležna sem

vsem, da so to upoštevali in mi
s tem pomagali, da si izpolnim
željo in obenem naredim nekaj dobrega, saj sem na romanje
odšla kot spremljevalka bolnikom. Velikokrat se spomnim
na lepe trenutke tega romanja
in ko se je naslednje leto bližal
datum romanja, sem postala
kar malo žalostna, ker sem
vedela, da jih bom lahko spremljala samo v mislih.
Pa se mi neki dan ob vzpenjanju na Križno goro porodi
misel: »Zakaj pa ne bi letos
poromala peš na nočno romanje na Brezje?«. Zamisel
povem sestri, ki mi malo za
šalo malo zares odgovori:
»Romanje je namenjeno
dijakom, študentom, mladini, ti pa nisi nič od tega
(smeh)«. »Študent in diVotlina prikaz
jak res nisem, sem pa še
ovanja v Lurdu
(foto: Marija Fo
vedno mlada po srcu«, ji
rjanič)
odgovorim. In tako sem se iz
Šentvida pri Ljubljani podala peš na Brezje.
Prvič sva bila z žal zdaj že pokojnim Janedovoljna in hvaležna, da mi je uspelo (pa še
zom Okolišem pred 20 leti. Gledati in pomed najstarejšimi nisem bila). Upam, da mi
slušati mladino, kako med potjo moli, poje,
ta podvig uspe tudi letos, nečak Martin pa
obuja spomine na zaključeno šolsko leto,
mi je obljubil, da se mi pridruži.
in pri tem tudi sodelovati je bilo zame spet
Kmalu za tem sem v časopisu zasledila prineko posebno doživetje. Romanje smo po 8
javnico za pohod Sto žensk na Triglav in se
urah hoje zaključili s sv. mašo. Bila sem zabrez pomisleka prijavila. Vedela sem, da med
prijavljenimi izvedejo žreb, jaz pa do sedaj
s tem nisem imela sreče. Neko avgustovsko
soboto zazvoni telefon in glas na drugi strani
mi sporoči, da sem ena izmed stotih srečnic,
ki se bodo povzpele na Triglav. In tako sem
navsezgodaj zjutraj, ravno na svoj rojstni
dan, ob čudovitem sončnem vzhodu stala na
vrhu našega prelepega očaka. Ni šlo brez solz
sreče in ponosa, da mi je uspelo. Žal na vrhu
ni bilo Aljaževega stolpa, saj so ga prav tisti
dan med našim vzponom prepeljali v dolino
na obnovo. Nič zato, tudi to je zgodovinski
dogodek, ki se verjetno ne bo ponovil naslednjih 200 let. Bila sem hvaležna in ponosna,
da mi je uspelo, saj je bilo prisotnih kar nekaj
pomislekov in strahu.
Ideja z varčevanjem se mi je zdela zanimiva, zato sem si kupila nov hranilnik in po
malem zopet začela varčevati. Za neko novo
priložnost, ki se mi kdaj ponudi in se mi bo
zdela zanimiva. Ob nekem pogovoru z gospodom župnikom iz sosednje župnije beseVzpon na Triglav
da nanese tudi na to, da organizira romanje
(foto: Marija Forjanič)
na Portugalsko, v Fatimo. Če me zadeva zanima, se lahko pridružim.
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Marija se prikaže trem pastirčkom v Fatimi
(foto: Marija Forjanič)

Spomnim se na moj hranilnik. Sledi odpiranje in štetje denarja. Tako kot prvič, to prepustim hčerki Larisi. Po opravljenem delu
mi z veseljem pove, da sem čisto blizu vsoti,
ki jo potrebujem. Z veseljem se prijavim in
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ko hočem g. župniku plačati,
ta le prešteje denar in mi ga
vrne. Začudeno ga pogledam,
on pa mi pove, da so mi romanje podarili mož, hčerki, vnuček Anže, zet, ata, mama in
sestra z družino. Letos me namreč obišče Abraham. Človek obrača, Bog obrne. Vsem
skupaj sem neizmerno hvaležna za darilo, ki je bilo veliko presenečenje. Tudi na to
romanje bodo ostali prelepi
spomini, ker sem ga dobila
kot darilo za rojstni dan od
oseb, ki mi pomenijo največ.
Vem, da velikokrat zapišem
besedo hvaležna, ampak se
mi zdi zelo pomembna, ker
ob vsem tem res čutim eno
samo hvaležnost družini, ki
me pri tem podpira. Predvsem pa Bogu za zdravje in
milost, da sem to kar sem
in da pri vseh teh mojih
doživetjih lahko prijetno
združim z koristnim.
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Stanko Grl

PASTIRČEK
Bi kupil si leta rad mlada
a nimam denarja, zlata,
bi rad bil le droben pastirček,
a to je le želja srcá.
Bi nosil rad strgane hlače
in piskal bi rad na piščal,
ovčice tam v gori bi pasel
in v suhem bi listju zaspal.
Bi rad tam zavriskal prešerno,
utrgal si cvet za klobuk,
bi rad še zažvižgal pod oknom
in čakal na tisti poljub.
So želje, so upi in sanje
ostali tam v koščku srcá,
nikoli ni pozno, pastirček,
zato le ne toči solzá.
So leta odšla in ovčice,
žal nisem pastirček postal,
kot davni poljub dan na lice
le drag mi spomin je ostal.

Spomini ostanejo, tudi nekaj želja, hranilnik
se počasi, a vztrajno polni. Želim si, da bi v
prihodnje znala in zmogla živeti tako, da se
še kdaj podam po naši lepi Sloveniji, mogoče
pa tudi onkraj njenih meja. ■

Borut Kraševec

"Skromna pozornost za nasmeh"
Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja je v januarju 2019
objavila Fotografski natečaj »Podobe
medgeneracijskega sožitja«, s katerim odpirajo prostor ustvarjalnosti za
mlado, srednjo in tretjo generacijo. Z
natečajem so iskali podobe, ki bodo
prepričale, da je družba sožitja norma,
h kateri moramo strmeti vsi skupaj za
boljšo kakovost življenja.

ogled v času Dnevov medgeneracijskega sožitja od 14. do 16. maja 2019 v Ustvarjalnem
stičišču ZDUS na Gospodarskem razstavi-

šču v Ljubljani. Organizator razstave:
Zveza društev upokojencev Slovenije in
gospodarsko razstavišče. ■

V natečaju je sodelovalo 14 posameznikov, s skupaj 33 fotografijami.
Tri najboljše fotografije so nagradili s
praktičnimi nagradami. Za razstavo
pa jih je komisija izbrala 20, med njimi
tudi fotografijo "Skromna pozornost za
nasmeh" avtorja Maria Žnidaršiča, člana Društva upokojencev Loška dolina.
Čestitke!
Izbrana dela so bila razstavljena na

Izbrana fotografija za razstavo na Dnevih medgeneracijskega sožitja
(foto: Mario Žnidaršič)
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Klavdija Okoliš

Moja pot pri Dekliškem zboru sv. Stanislava

V

se se je začelo s Heleno Fojkar Zupančič. Ona je namreč ustanoviteljica zbora sv. Stanislava, v katerem imam sama priložnost
peti 3 izmed svojih 4-ih dijaških let. V začetku je bil ta zbor le skupina deklet, ki so si želele peti in morda niso prišle v katerega od ostalih gimnazijskih zborov. Vodstvo je prevzela sedanja zborovodkinja
Helena in nivo petja skozi čas in trud sebe in pevk postavila ob bok
svetovno priznanim zasedbam, v katere se zbor tudi prišteva.
Ko sem se odločala, kam bi se vpisala v srednjo šolo, je bila Škofijska klasična gimnazija (ŠKG) v Šentvidu, ki jo sedaj končujem, ena
izmed mojih favoritov. Med drugim me je privlačila njena pevsko
glasbena podoba in kot glasbenica sem tu našla mnogo možnosti za
svoje udejstvovanje. Ko pa sem bila v drugem letniku (takrat se namreč začnejo avdicije za »boljše zbore«) sprejeta v Dekliški zbor, ki
na ŠKG velja že za pevsko elito, sem bila presrečna. Pevci so za te
zbore izbrani po določenih kriterijih in to, da sem bila sprejeta, mi je
dalo veliko več, kot sem se zavedala takrat.
V minulih letih gimnazije sem prav zaradi Dekliškega zbora imela
priložnost veliko potovati. V drugem letniku smo bile povabljene na
Svetovni zborovski simpozij v Barceloni, kjer smo nastopile kot prvi
slovenski zbor v zgodovini dogodka. Lani, v tretjem letniku, smo se
prav tako poleti kot prejšnje leto odpravile v Estonijo. Tam smo kot
slovenski zbor simbolično sprejele zastavo festivala Europa Cantat
(Evropa poje), ki se bo leta 2021 odvijal v Ljubljani. Največji projekt
zbora doslej pa je bila nedvomno naša zadnja turneja, ki je potekala februarja 2019 po Kanadi in Ameriki. Glede na pomembnost in
veličino te turneje tako za Slovence, slovensko zborovsko glasbo in
nenazadnje za Dekliški zbor, bom o njej zapisala še nekaj besed.
Prva stvar, ki mi pade na misel, ko pomislim na februarsko turnejo, je
letalo. Glede na to, da sem pred tem letela le do Estonije, je bila ta turneja, ki je vključevala vse skupaj šest letov in od tega dva čezoceanska,
prava avantura za pustolovski in potovalni duh, kot je moj. Povem pa
vam, dokler imaš na letalu s seboj svojo najljubšo knjigo, vzglavnik in
debele nogavice, si boljšega nedela skorajda ne moreš zamisliti. No, če
odštejemo letalsko hrano, seveda …
Ko smo prispele na severnoameriška tla, je bila moja in naša prva želja
spanec, saj nam je telo sporočalo, da je ura 11.00 zvečer. Navkljub temu
sta nas Helena in zvesti pomočnik Damijan Močnik (naš spremljevalec
in vodja umetniških aktivnosti v Zavodu) neusmiljeno spravila še na
sprehod in generalno v pogon, saj je ura kazala šele 5 popoldne. Za
vse nas je bil izziv zdržati pokonci še 5 ur in zjutraj seveda dolgo spati
(takrat je bilo doma že popoldne). Mislim, da smo ravno zares padle v
drug časovni pas, ko smo čez 2 tedna že odhajale domov. 
No, ni nam bilo preveč hudo, saj smo se že prvi dan odpravile na
ogled Niagarskih slapov. In čeprav smo jih videle pozimi, v snegu in
ledu, so bili resnično čudoviti. Nastalo je seveda veliko sijajnih fotografij, tako kot še ob mnogih znamenitostih, ki smo si jih imele možnost ogledati. Kanada pa mi bo ostala v spominu predvsem po sodelovanju z odbito dobrim Hamilton Children Choir (otroški zbor),
čigar družine so nas gostile 1 noč. Sprejeli so nas odprtih rok in doživele smo veliko ameriško-kanadskih stvari (hrana, bivanje, njihov
humor, malice za s seboj …). V Torontu smo imele tudi koncert za
slovenske izseljence, ki je bil eden najbolj srčnih. Zanimivo nam je
bilo opaziti, da so kljub obdanosti z angleščino še zlasti starejši ohranili svoj slovenski dialekt. Ob slovenskih pesmih so se jim zarosile
oči in po koncertu so se z navdušenjem in nostalgijo pogovarjali z
nami in kupovali naše zgoščenke. Njihov duh je tako v Kanadi kot
Ameriki (Cleveland) v vsaki od nas prebudil še večji ponos biti Slovenka in hvaležnost živeti v svoji domovini.
Naša naslednja točka, kjer smo ostale dlje časa, je bil ameriški Cleve-

Dekliški zbor sv. Stanislava med nastopom (foto: Janez Eržen)

Pokoncertno vzdušje (foto: Janez Eržen)
land (kot Toronto v Kanadi, največje središče Slovencev v Ameriki).
No, ko smo prišle čez stroge varnostne ukrepe na ameriški meji, seveda. V Clevelandu smo prebivale pri slovenskih družinah, ki so nas
zelo prijetno gostile. Še vedno se nasmehnem vsakič, ko se spomnim,
kako nas je crkljala družina, pri kateri sem bila še z nekaj sopevkami. Končno sem jedla prave ameriške palačinke z borovnicami in
malinami! Spoznala sem se z ameriško kulturo od blizu in preverjala
stereotipe. Si širila obzorja in spoznavala nove ljudi. In pa, ne pozabimo, veliko pela. Najpomembnejšo stvar v Clevelandu je zame predstavljalo srečanje z daljnimi ameriškimi sorodniki iz Ohia, ki živijo v
bližini Clevelanda. Z eno izmed sorodnic sva bili v stiku, že preden
sem odšla čez lužo. Bila sem zelo vesela in presenečena, ko sem po
nekem koncertu že preoblečena prišla na pogostitev in me je pričakala cela gruča ljudi, ki so se mi predstavili kot pripadniki družine
Okolish. Posneli smo tudi nekaj slik, zelo pa sem se razveselila šopka

Srečanje z daljnimi ameriškimi sorodniki (foto: Regina Bartram)
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Borut Kraševec

Dan Civilne zaščite
Franjo Bukovec,

predsednik GZ Loška dolina,
prejemnik bronastega znaka CZ

Obisk Niagarskih slapov (osebni arhiv: Klavdija Okoliš)

Ogled mesta Cleveland (foto: Janez Eržen)

nji zborovodkinji našega župnijskega zbora
pa so bile zanimive tudi zborovske delavnice,
na katere smo lahko šle zadnji dan v Kansasu.
Ta dva tedna čez lužo mi bosta vedno ostala v spominu kot nadvse lepa, presenetljiva,
zanimiva, pevska, navdušujoča in še veliko
pridevnikov bi morala dodati, da bi zadostila
realnemu stanju. Naučila sem se veliko o sebi,
svetu, petju in pa svojih sopevkah. Ni od muh
iti na turnejo s še 40-imi ostalimi dekleti. 
Vezi med nami so se močno okrepile, sploh
pa med maturantkami, za katere je bila ta turneja zadnja.
Če sem povedala, kako je bilo na začetku, bi
morala končati s koncem. A v tem primeru,
konca še ni na vidiku. Dekliški zbor sv. Stanislava ima še veliko prihodnosti in potenciala. Kar pa je pri tem najlepše, je to, da imajo
lepšo oz. bolj polno in pevsko prihodnost
pevke tega zbora. Zbor, še posebno tak, ki
ga vodi Helena Fojkar Zupančič, da človeku smisel za skupino, posluh, zavedanje,
da deluje le kot skupina in ne posameznik
itd. Hvaležna sem za vse, kar sem prejela od
tega zbora in kar lahko sedaj dajem naprej.
Upam, da bo Dekliški zbor lahko vzgajal še
veliko takih deklet, kot sem jaz. ■

foto: Ljubo Vukelič

rožic in puloverja, na katerem je natisnjen
njihov priimek. Vesela sem, da smo še vedno
v stiku preko e-maila.
Končno pa smo poletele še do Kansas Citija,
ki je bil pravzaprav naša končna in pevsko
izhodiščna točka. Pele smo na dveh koncertih neameriških zborov in oba večera požele
velik uspeh. Nekaj najlepšega, kar lahko prejme nekdo, ki nastopa, so stoječe ovacije. In
to, da ti jih družno naklonijo sami zborovski
profesionalci, ki so vajeni že vsega dobrega
(in so glede tega v resnici malce razvajeni),
je ne samo v meni povzročilo neopisljive občutke. To so bili trenutki, ko ponosno stojiš
obrnjen proti publiki, ki stoji in vzklika v
navdušenju, ti pa si tam, da sprejmeš to, za
kar si prej tako dolgo in predvsem trdo delal.
Najbolj presenečene smo bile takrat, ko smo
dobile stoječe ovacije celo med samim koncertom, ne samo na koncu! Na naših obrazih
se je kazalo presenečenje, skoraj šok in nepopisna radost. Če bi se lahko vrnila v katerikoli
trenutek na turneji, bi se v tega. Presenečenje
na odru pa se je lahko kosalo s tistim, ko smo
prišle v avlo. Poslušalci so se na veliko želeli z
nami fotografirati, se pogovarjati in tudi tam
smo dobile nekaj ameriških stikov. Kot seda-

Ob dnevu Civilne zaščite je Uprava RS
za zaščito in reševanje Izpostava Postojna organizirala regijsko prireditev.
Prireditev je potekala v torek, 5. marca
2019, v športni dvorani Bloški smučar
v Novi vasi. Slavnostni govornik na
prireditvi je bil mag. Miloš Bizjak, ki
je predstavil pomen praznovanja 1.
marca – dneva Civilne zaščite in se zahvalil vsem pripadnikom sil za zaščito
in reševanje še posebej prostovoljcem
za požrtvovalno delo pri reševanju
velikih nesreč, ki se praktično vsako
leto zgodijo na območju Slovenije in
tudi Notranjske.
Na slovesnosti so bila podeljena
priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite
ter drugim posameznikom, skupinam
in drugim organizacijam za zasluge
in prispevke pri razvijanju in krepitvi
pripravljenosti, izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči ter odpravljanju
posledic naravnih in drugih nesreč
za leto 2018 iz območja Izpostave
URSZR Postojna.
Podeljenih je bilo 13 priznanj CZ.
(1-krat plaketa CZ, 1-krat zlati znak
CZ, 4-krat srebrni znak CZ in 7-krat
bronasti znak CZ).
Med prejemniki bronastega znaka
Civilne zaščite je tudi predsednik GZ
Loška dolina Franjo Bukovec.
Iskrene čestitke!
(Vir: URSZR)
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Jera Loboda

P

o dooolgi in mrzli zimi smo končno dočakali pomlad … no, to bi bil lahko začetni pomladni stavek nekaj let nazaj. Ampak
kakorkoli že, prvi pravi pomladni dnevi so
vsako leto balzam za človeško dušo in telo.
Sonce dobiva moč, veter spet postaja blagodejen naravni pojav, ker imamo srečo, da živimo na relativno neokrnjenem delčku sveta, se
z vrtov in iz gozdov še vedno sliši ptičje petje
in popki se odpirajo.
Tudi ljudje, podobno kot martinčki, začenjamo iskati svoj prostor pod soncem. Vedno
bolj nas srce vleče na prosto, v naravo. Tu pa
nas ponavadi pričaka razočaranje. Travnike
in gozdove kljub vedno večji teoretični ekološki osveščenosti še vedno "krasijo" kupčki in
kupi odpadkov, ki padajo iz žepov in nahrbtnikov ali celo prevoznih sredstev brezvestnih
ljudi. Šopirijo se v bolj ali manj skritih kotičkih travnatih površin in se počasi, a vztrajno,
stapljajo z zemljo ter tako prikrivajo svojo
resnično obliko, pa tudi nevarnost, ki jo pred-

Alenka Veber

Babji odkruški
Predolgi jeziki

O

b tokratnem razmišljanju bi se najraje
ugriznila v jezik, a potem bi zevala z
lista samo belina. Prej omenjena fraza »ugrizniti se v jezik« je samo ena izmed mnogih s
sestavino jezik, ki nas opozarja, da moramo
biti pri uporabi jezika previdni.
Bolj ali manj sem v življenju, kadar bi morala stegnití jezik, ta gibljivi mišičnati organ
v ustni votlini držala za zobmi. Še vedno
pazim, da to, kar govori moj jezik, čuti tudi
srce.
Res je, da mi jezik, kadar pridem na svoj
račun, teče kakor mlin. A trudim se, da bi
mlel samo dobro. In da si mojega govorjenja
ne bi predstavljali kot prazno, brezciljno in
neumno igro besed, ki iz mojih ust letijo na
vse strani.
Bojim se predolgih, opravljivih in obrekljivih jezikov, ki me s svojo kačjo strupenostjo
še vedno prizadenejo. Takrat se umaknem
in zaprem: kot lotosov cvet, ki si ga je indijski narod izbral za simbol čistosti, lepote in
popolnosti. Ta prelepa cvetlica zraste iz blatnega dna močvirja in v soju sončnih žarkov

foto: Jera Loboda

Pomladna
razkritja

stavljajo za vse nas. Zanimivo je, da, kljub
temu da naj bi bili ljudje najbolj inteligentna
bitja na zemlji, še vedno ne razumemo, da
sami sebi smetimo v lonec. Nekateri ljudje so
celo začudeni nad aktiviranjem posameznikov, ki na sprehodih pobirajo smeti s travnikov. Imajo namreč izkušnje, da smeti same od
sebe izginejo z mest, na katere so jih sami odvrgli. »Včeraj sem na polju spil pivo in pustil
pločevinko točno na tem mestu. No, a jo zdaj
vidiš kje tukaj?« Res je, ni je več. Najbrž jo je
odnesla voda, veter ali pa velikonočni zajček
med sprehodom z zobno miško in to naravnost v deželo Smetolandijo, kjer vse smeti
živijo združene srečno do konca svojih dni!
No, pa naj dodam še malo moraliziranja …
Nekatere od nas so že od malega vzgajali v

razpne svoje čudovite cvetne liste. Ko sonce
zaide, se cvet zapre in počaka, da ga pobožajo sončni žarki naslednjega jutra.
Tudi naše življenje je lahko včasih težko in
umazano, mogoče je marsikdo izmed nas
zrasel iz blatnega dna. Zato smo toliko bolj
občutljivi za krivice, ki se nam dogajajo, in
nas nabrušeni jeziki prizadenejo vedno znova in znova. Pri tem pa nam čutilo, ki je prav
blizu jezika, prav nič ne pomaga.
Vsaj pri meni fraza »skozi eno uho noter,
skozi drugo ven« ne zaleže. Tako nam navadno svetujejo naši prijatelji, ko jim potožimo, da so nas strupene besede prizadele.
Spoštovani, pred nami je koledarsko nekoliko toplejši čas. Čas, ko bo lahko vaš jezik
okušal prve plodove narave ali pa vam bo
zaradi gorskega napora molel iz ust. Za
mnoge pa tudi čas, ko se boste zaradi toplote
sončnih žarkov odpravili na dolge sprehode.
Stran od človeške navlake in jezikovne zlobe,
ki se, priznam, tudi mene kdaj loti.
Tako kot za lotosov cvet je tudi za našo duhovno rast potreben čas. Čas, da spoznamo
in uvidimo, kaj delamo prav in kaj narobe.
Čas, da spoznamo, s čim koga prizadenemo
in zakaj nas je nekdo s svojim govorjenjem
prizadel, dregnil v našo rano in nam s tem
prizadejal bolečino.
Človeški jezik nam omogoča sporazumevanje, tudi živali poznajo svojega: od delovnih
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duhu ekološkega obnašanja.
Papirček od prav vsakega
bombona, ki smo ga dobili,
je moral romati naravnost v
koš za smeti. Če le-tega slučajno ni bilo v bližini, pa v
žep in kasneje v koš. Pa smo
vsi preživeli in nobeden od
nas ni zbolel za kako nenavadno boleznijo, povezano
z načelnostjo. Zdi se, da je
edina stvar, ki se pri razvoju sveta ne razvija, ekološka
osveščenost in dolgoročno
razmišljanje v zvezi z njo. Začeti je potrebno
pri otrocih. Oni so tisti, ki bodo prenesli znanje in srčno kulturo na svoje in naše zanamce,
če ne bo prej prepozno.
Žal in čisto proti mojemu življenjskemu nazoru pa ta kolumna nima optimističnega
konca, ker imam občutek, da smo zadnji vlak
za rešitev Zemlje pred zadušitvijo v odpadkih
zamudili že predvčerajšnjim in lahko samo še
čakamo na počasen in boleč propad.
Medtem pa lahko kljub pesimističnim napovedim na sprehodih tu in tam poberemo
kakšen odpadek. Tudi, če ga nismo odvrgli
mi. Baje počepi med sprehodom izredno dobro vplivajo na lepo oblikovan mišični tonus
človeškega telesa … ■

foto:
Alenka Veber

čebel do ptic. Slednje znajo čivkati, peti …
kdaj pa kdaj, ko jim kaj ni po godu, tudi
vreščijo. Njihovi neprijetni glasovi izražajo
vznemirjenost, bolečino. Tako kot naši.
Naj zaključim z besedami psalmista, ki pravi: »Zadržujte svoj jezik od zla, / svoje ustnice od zvijačnega govorjenja.«
_____
odkrúšek -ška m (ȗ)
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se
mu usipali na glavo odkruški; premogovi
odkruški / na vse strani so leteli leseni odkruški iveri; pren., knjiž. natresel jim je nekaj
odkruškov iz svojega bogatega življenja
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Borut Kraševec

Maček v žaklju

A

matersko gledališče Delavsko prosvetnega društva »Svoboda« Loška dolina
deluje že 97 let. Vsa ta leta z izjemo prekinitve v času druge svetovne vojne pripravljajo
dramske uprizoritve. Tako je bilo tudi letos,
ko so na odrskih deskah kulturnega doma
pod režijsko taktirko Andreje Buh uprizorili
komedijo Georgesa Feydaua v treh dejanjih
Maček v žaklju. Premiera je bila 8. marca,
kar je bilo svojevrstno darilo in voščilo ženski publiki za njihov praznik dan žena.
Komedija je na starotrškem odru poleg premiernega večera, doživela še kar nekaj razprodanih uprizoritev, s katerimi je prekaljena
igralska zasedba Rosana Ožbolt (ga. Marta
Potočnik), Beno Peček (g. Pavle Potočnik),
Jerneja Žnidaršič (gdč. Julija Potočnik), Ludvik Krajc (g. Lenart Lotrič) in Simon Baraga
(Demšar Dino) skupaj z debitanti Danico
Zrimšek Franković (ga. Amadeja Lotrič),
Aljažem Pečkom (služabnik Tibor) ter Blažem Albrehtom (zaročenec Luka) nasmejala publiko. Za uspešno izvedbo je zaslužna
tudi ekipa iz zaodrja: inspicientki Katarina
Ravšelj in Marinka Oblak ter mojstra scene
in tehnike Ivan Zabukovec in Emil Kandare.
Z uprizoritvijo so prepričali tudi selektorico
Tjašo Černigoj, ki jih je izbrala za območno
Linhartovo srečanje, ki bo 16. maja na Vrhniki. Poleg njih sta se na srečanje uvrstili še
dve predstavi Šentjakobskega gledališča in
predstava gledališča Janez Jalen, kjer režira
Gojmir Lešnjak-Gojc. Pravijo, da so na to
uvrstitev zelo ponosni, še posebej, ker so na
srečanju edini popolni amaterji med uveljavljenimi imeni. Čestitke!

Borut Kraševec

Benjamin Žnidaršič
prejel Zlato muzo

V

Stekleni dvorani v Logatcu so 26. aprila z odprtjem razstave likovnih del na
temo »Pomlad« zaključili 15. Ex tempore
Logatec 2019. Prijavilo se je preko 90 slikarjev, na sami razstavi pa se jih je v različnih
likovnih tehnikah predstavilo 78. Komisija
v sestavi Anamarija Stibilj Šajn, Milena
Usenik in Tone Tajio Hasani je imela zaradi kvalitete prispelih del pri ocenjevanju
dokaj zahtevno delo. Zlato muzo – najvišje priznanje – je za sliko »Forzicija« prejel
slikar Likovne sekcije Zveze paraplegikov

Ansambel amaterskega gledališča Delavsko prosvetnega društva »Svoboda«
na dan premiere igre Maček v Žaklju. Spredaj sedi Simon Baraga.
Ob mizi sedijo od leve: Rosana Ožbolt, Danica Zrimšek Franković, Beno Peček,
Jerneja Žnidaršič, Ludvik Krajc. Stojijo od leve: Emil Kandare, Katarina Ravšelj,
Aljaž Peček, Blaž Albreht, Marinka Oblak, Ivan Zabukovec in Andreja Buh
(foto: Borut Kraševec)

»Potočnikovi so premožna mestna družina.
Oče Pavle je tovarnar, ki je obogatel s pridelovanjem sladkorja za diabetike. Z ženo
Marto imata hči Julijo, glasbenico, ki je napisala opero. Potočniku ugled veliko pomeni,
zato povsem neupravičeno nosi znak Reda
malteških vitezov. Da bi njegovo ime dobilo
še več sijaja, želi hčerino opero uprizoriti v
osrednji operni hiši v Ljubljani. Za dosego
tega cilja prosi prijatelja iz Prekmurja, ki očitno ima veze in poznanstva, naj v njegovem
imenu angažira slavnega tenorista Demarja. Potočnik bi Demarja s pogodbo navezal
nase, potem pa ga v zameno, da opera upri-

zori hčerino delo, odstopil operni hiši. Načrt
je sicer odličen, a Potočnikov prekmurski
prijatelj ne prejme sporočila in k Potočnikovim pošlje svojega sina Dina, študenta prava.
Dino je poskočen fant, več kot do študija mu
je do zabave, že na poti do Potočnikovih na
mestnem avtobusu sreča Marto in se zaljubi
vanjo, ne da bi vedel, kdo pravzaprav je. Ko
jo sreča v hiši, v kateri naj bi prebival in v
kateri naj bi pravzaprav skrbeli, da se ne bo
preveč pokvaril pod vplivi mesta nebrzdanega veselja, pa se začne zapletati. Dinu je
všeč Marta, Dino pa je všeč Amadeji Lotrič,
ki z možem Lenartom, zdravnikom, prebiva
skupaj s Potočnikovimi. Začenja se izmenjava pisem, ki seveda vedno pridejo v napačne roke. Zgodbo zaplete še Julijin zaročenec
Luka, pikico na i pa doda služabnik Tibor.« ■

Slovenije Benjamin Žnidaršič iz Podcerkve,
ki je tudi polnopravni član Mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, in član likovnikov Zavoda Ars Viva.
Strokovna komisija je podelila še dve odkupni nagradi in sedem priznanj za kakovost.
Otvoritev je z uvodnim pozdravom pričel predsednik Društva likovnikov Janez
Ovsec. Slikarje in ljubitelje likovne umetnosti je ob otvoritvi nagovorila likovna
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki že vrsto let spremlja delo logaških likovnikov in
tudi drugih slikarjev.
Kulturni dogodek sta popestrila in obogatila Anda Ovsec z doživeto recitacijo in citrarka Urška Rožmanec. Razstavljena dela
so na ogled do 20. maja. ■

Prejemnik Zlate m
uze Benjamin Žnid
aršič
s predsednikom lo
gaških likovnikov
Janezom Ovscom
(arhiv Ars Viva)

In kakšna je vsebina zgodbe, ki jo je režiserka
Andreja Buh s svojo ekipo uspešno postavila
na oder?

(vir: www.arsviva.si ; www.mojaobcina.si/logatec/novice/kultura/)
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Anđelka Pogorilić

Prireditev ob 220. obletnici rojstva
Jurija Kosmača Daneckega
dah notranjskih in gričih drobnico pasel upal
tako daleč …« (J. Kosmač: Pravi prijatelj)

Anđelka Pogorilić v pogovoru z dr. Mihaelom Glavanom (foto: Borut Kraševec)

V

Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri
Ložu so 11. aprila obeležili 220. obletnico rojstva knjižničarja, urednika, prevajalca in pisatelja Jurija Kosmača Daneckega
(1799‒2019) z dogodkom, na katerem so
sodelovali dr. Mihael Glavan, Iva Jakše Sterle
in Matej Kržič, učenki Zala Mele in Zala Plos
ter skupina Pevke iz Loške doline.
Rdečo nit je z vezno besedo usmerjala knjižničarka Anđelka Pogorilić, ki je navzočim
orisala življenjsko pot Jurija Kosmača, začenši z rojstnim datumom, ki se ne ujema z
datumom v krstnem listu. Kosmač se je po
podatkih iz slovenskega in avstrijskega biografskega leksikona rodil v Danah 14. aprila
1799, in sicer očetu Gašperju Kosmaču iz Iga
vasi, ki se je priženil na kmetijo v Dane, ter
materi Heleni Truden, hčerki Janeza in Jere
Truden. V krstnem listu, ki ga je iz Nadškofijskega arhiva pridobil starotrški duhovnik
Blaž Dobravec, je naveden rojstni datum
4. april 1795, kot mama je zapisana Helena
Kordiš (kar je verjetno narobe), kot krstna
botra pa Mathias Kotnik in Agnes Kandare.
Imel je mlajšega brata Andreja, s katerim sta
obiskovala šolo v Starem trgu.
Iva Jakše Sterle je v uvodu prebrala odlomek iz Kosmačeve povesti Pravi prijatelj, ki
vsebuje avtobiografske prvine. V njem opisuje šolanje in težave, ki so jih imeli tedanji
učenci z nerazumevanjem nemškega jezika.
Izvirni zapis le enega odlomka iz povesti se

je ohranil v Narodni in univerzitetni knjižnici, v rokopisni zbirki. Skeniran dokument s
Kosmačevo pisavo je shranjen v starotrški
knjižnici.
»Koder solnce teče, povsod kruh se peče, navadna je prislovica mojega očeta, ki sem jo, ko
sem bil že bolj iz otročjih let zlezel, dostikrat
premišljeval in ravno to premišljevanje mi je
zbudilo misel, domačijo zapustiti in na tuje se
podati. Pa kdo bi si bil kdaj mislil, da si bo oni
borni pastirček, ki je še pred nekimi leti po liva-

Knjižničarka je nato nanizala nekaj zanimivosti iz njegovega življenja in dela, ki jih
je strnila skozi številne ure pregledovanja
virov, saj ni veliko zapisanega. Poleg bibliotekarskega dela, ki ga je v Licejski knjižnici
zvesto opravljal 49 let, skupaj s skriptorjem
Kastelicem in nadrejenim izobražencem Čopom, je pisal in prevajal iz češkega, nemškega in celo ruskega jezika. Tako je z dr. Janom
Kleemanom prevedel dramo Tat v mlinu ali
Slovenec in Nemec in Dobro jutro, ki je bila
poleg Linhartove Županove Micke največkrat uprizorjena po letu 1884. Več časopisov
je poročalo o odzivu občinstva na igro Tat
v mlinu ali Slovenec in Nemec: »Neobičajen
uspeh je imela prihodnja predstava, prirejena
na čast občnemu zboru Slovenskega zbora. To
je bilo dne 22. novembra 1848 in se je igrala
burka s petjem ''Tat v mlinu" ali ''Slovenec
in Nemec". Češki je to burko spisal Štepanek.
Zgodovina prevoda je zanimljiva. Ko je prof.
Kleeman prišel v Ljubljano za gimnazijskega
ravnatelja, uvidel je, da mu je treba znati slovenski. Jel se je učiti slovenski. J. Kosmač bil mu
je učitelj. Ker je Kleeman znal češki, jel je s Kosmačem prevajati burko ''Tat v mlinu". Prevod
je bil skoro gotov in sta ga izročila Bleiweisu,
da ga priredi za predstavo. Bleiweis je popravil
tekst, Fleišman pa je zložil petje, in burka je šla
koj na deske. Vse je zopet vrelo v gledališče. O
polu sedmih ni bilo moči priti v gledišče; več

Publicist, urednik in bibliotekar dr. Mihael Glavan je predstavil Kosmača
skozi lastne izkušnje in poznavanje (foto: Borut Kraševec)
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Učenki starotrške OŠ Zala Mele in Zala Plos (foto: Borut Kraševec)

gospa si je v veliki gneči obleko strgalo in zlatnino s sebe izgubilo, predno
so mogle na svoje sedeže priti. Čez 200 ljudi moralo se je vrniti, ker niso
dobili prostora; mnogi pa so se zadovoljili s tem, da so stali zunaj pred
vrati ter tu poslušali. Vročina pa je bila taka, da ni moči dopovedati, kdor
ni sam skusil. Ljudje so kar omedlevali. Ko so pevci zapeli pesem koscev,
treslo se je gledališče od ropota ginjenih poslušalcev. Duh narodni se je
unel.« (''Novice" 1848.)
V rudniškem gledališču v Idriji je bila igra Tat v mlinu ali Slovenec
in Nemec prva uprizorjena igra v slovenskem jeziku, v časih, ko se
je na Slovenskem prebujala narodna zavest. Tudi ostale igre so bile
prave uspešnice. Enodejanki Hvaležni sin in Kovačeva Minka sta po
navedbah Slovenskega dramskega leksikona njegovi izvirni drami.
Publicist, urednik in bibliotekar dr. Mihael Glavan je nato predstavil
Kosmača skozi lastne izkušnje in poznavanje, saj je imel kot vodja
rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
dostop do zakladov, ki so skrbno varovani. Orisal je njegovo delo na
Liceju in predvsem pomen Kosmača in njegovega dela za Loško dolino, saj je bil izjemno izobražen, razgledan in dokaj plodovit, ampak
spregledan in pozabljen. Pozabljen v širšem okolju in žal tudi v domačem kraju, ki ga je tako slikovito in bogato orisal v sestavku Ozir
po domačiji. Odlomke je interpretirala Iva Jakše Sterle.

Skupina Pevk iz Loške doline (foto: Borut Kraševec)

Matej Kržič (foto: Borut Kraševec)

Vir: www.dlib.si

Pred razmeroma maloštevilnim občinstvom je vsestranski Matej
Kržič ob spremljavi kitare čutno zapel Ta dolgčas, ta žalost, ki jo je
napisal ruski pesnik Mihail Lermontov, sodobnik Jurija Kosmača.
Ljudske pesmi pa, kot kaže, ne bodo zlahka utihnile, saj jih negujejo in ohranjajo pri življenju zavzete pevke iz Loške doline, ki delujejo pod okriljem Društva upokojencev Loška dolina. Doživeto so
zapele pesmi Domača hiša, Marija bi rada na ohcet šla in Travnički
so že zeleni.
Kljub skopim zapisom o Kosmačevem življenju in delu jim je uspelo
z odkruški iz zapisanega orisati bežne skice njegove podobe. Podobe knjižničarja, pisatelja, prevajalca in Notranjca. Čeprav je Kosmač
odigral pomembno vlogo v razvoju bibliotekarstva na Slovenskem in
v razvoju slovstva v času romantike, je vedno ostajal nekako v senci
in njegova vloga ni bila dovolj cenjena, njegovo delo in delovanje pa
prav tako ne dovolj raziskana. ■
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Borut Kraševec

Likovni poet notranjske krajine

Slika Lojzeta Perka objavljena ob
članku v Družinskem tedniku leta 1941
(vir: www.dlib.si)

Lojze Perko
(1909–2019)
»Veroval sem v svoje delo.
Nikdar mi ni bila želja postati
slaven, temveč vršiti svojo
dolžnost vestno in pošteno.«
Tako je o svojem ustvarjanju zapisal Lojze
Perko, akademski slikar, rojen pred 110 leti,
21. aprila 1909, v Starem trgu pri Ložu. Njegove rojstne hiše danes ni več. Ostajajo pa
njegove likovne podobe slovenske in predvsem notranjske krajine ob Cerkniškem jezeru in pod Snežnikom. S svojim obsežnim
opusom risb, akvarelov in oljnega slikarstva
je ustvaril nepozabne podobe svojega časa.
Da je za uresničitev svojega slikarskega poslanstva potreboval veliko odrekanj, je razvidno tudi iz njegovih zapisov: »Kot 27-letni mladenič (brez staršev) sem se napotil v
likovno šolo v Ljubljano, kjer me je vzgajal
pok. prof. France Kralj, slikar in kipar. Prebijal sem se kakor se je dalo – gladoval, da
je kaj …« Kdor ga je poznal, ve o njem povedati veliko dobrega. Bil je slikar med ljudmi. »Peš ali z mopedom, vedno drugače
prebarvanim, s slikarskim stojalom in potrebščinami so ga videvali ob potoku in na

poteh po Dolenji vasi, med kmeti na njivah
in travnikih Cerkniškega polja, ustvarjalno
zasanjanega ob Cerkniškem jezeru, zazrtega
proti Snežniku v Loški dolini … Lahko bi rekli, da je bil ljudski slikar, umetnik, ki je sicer
tudi ustvarjal v ateljeju, veliko več pa je bil v
naravi, tam, kjer so motivi, barve in svetlobe, utrip krajine in njenih ljudi, najbolj pravi
in resnični.« Tako je zapisal Milan Vošank v
uvodu zbornika, v katerem so leta 2009 ob
100. obletnici rojstva slikarja Lojzeta Perka
učenci s pomočjo svojih mentorjev Osnovne
šole Cerknica in dveh podružnic zbrali dragocena pričevanja ljudi, ki so ga osebno poznali. Med intervjuvanci so njegovi otroci,
prijatelji, znanci, stanovski kolegi … predvsem iz Cerkniškega in Loške doline. Kdor
bi Lojzeta Perka, njegovo življenje in čas rad
bolje spoznal, priporočam knjigo v branje.
Na izposojo jo imajo tudi v starotrški knjižnici. (Lojze Perko in njegov čas 1909–2009,
zbornik ob 100-letnici rojstva Lojzeta Perka,
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica,
1909)
V Družinskem tedniku, časopisu iz leta 1941
sem zasledil zapis, ki razkriva zgodnje slikarsko ustvarjanje Lojzeta Perka in predstavlja
njegovo prvo samostojno razstavo. To je verjetno eden prvih novinarskih zapisov o njem
(prepis je dobeseden in brez popravkov):

»Mladostni spomin
K razstavi našega mladega in
nadarjenega slikarja Lojzeta Perka
Pri Obersnelu prvič samostojno razstavlja
mladi slikar Lojze Perko. Žurnalistova naloga ni pisati umetnostne kritike. To prepuščam strokovnjakom. Čutim pa dolžnost, da
kot ljubiteljica Loške doline opozorim naše
bralce na njenega vrednega sina, mladega,
nadarjenega slikarja.
Bilo je o počitnicah, mislim po dovršeni peti
šoli. Takrat sem hodila »letovat« v prostrano
Loško dolino, ki ostane zaradi svojih izrednih lepot slehernemu obiskovalcu za vselej
v prijetnem spominu.
Takrat sem prvič srečala Lojzeta Perka, še
pred kratkim neznanega mladega slikarja.
Bila sem pri neki sorodnici, ko so zbudile
mojo pozornost ljubke slikarije na steklu, na
pohištvu in podpis L. Perko. Ko sem prebirala spominsko knjigo svoje sorodnice, sem
se pa nemalo začudila krasnemu tihožitju, ki
sem ga našla med drugimi primitivnimi sli-

karijami. Podpis pa spet: Spomin od Tvojega
sošolca Lojzeta Perka.
Vprašala sem sorodnico, kdo je nadarjeni
slikar, in povedala mi je, da sta skupaj drgnila klopi starotrške osemrazrednice. V spominsko knjigo ji je narisal še v šoli, slikarije
na steklo pa za poročno darilo.
Ko sem se čudila nedvomnemu talentu, mi je
sorodnica odgovorila: »Oh, to še ni nič! Ko
bi vedela, kako lepe slike zna delati! Čakaj,
kadar peljemo naši punčki k frizerju, te vzamem s seboj, da boš videla, kaj Lojze zna!«
Nisem je razumela. Kakšna zveza je med frizerjem in slikarjem? In izvedela sem, da se
mladi mož bavi poleg slikarstva tudi s frizerstvom, odnosno narobe. Ni mi šlo v glavo,
kako je to mogoče.
Nestrpno sem čakala, kdaj bosta »naši
punčki« potrebni frizerskih škarij. Kljub
temu da ju ni še nobeden frizer postrani
gledal, se je sorodnica odločila ustreči moji
radovednosti.
Na poti tja mi je pripovedovala, da ima Perkov oče edino brivnico v Starem trgu in da
mu po potrebi njegov sin Lojze, njen sošolec, priskoči na pomoč. Sicer pa ves živi za
slikarstvo.
Ko smo prišle na trg, smo namesto v brivnico z vhodom s ceste zavile skozi vežo v
neko stransko sobo. Skozi dve veliki okni je
lila svetloba v precej veliko sobo, polno slik,
obešenih po stenah, na slikarskih stojalih ter
slikarskih priprav. Mladi slikar je bil pravkar
pri delu.
Takoj sem začutila, da ne stojim pred obrtnikom. Ljubeznivo nas je sprejel, zamenjal
svojo slikarsko haljo s frizersko in začel na
laseh »naših punčk« prav tako spretno sukati
škarje, kakor sem ga nekaj minut prej videla
sukati čopič.
Sedla sem na ponudeni stol in se vsa zamaknila v njegove slike. Veliko jih je bilo. Majhnih in velikih. Dve ali tri večje so bile še v
delu, na stojalih. Ne spominjam se več dobro, kaj vse so predstavljale manjše slike, globoko so se mi pa vtisnile v spomin tri večje:
Kristus, naslikan z neznansko toploto v očeh
in milim smehljajem okrog ustnic. Zdelo se
mi je, kakor da vabi: Pridite k meni vsi. Bil je
menda naročen za neko podeželsko cerkev.
Druga slika je predstavljala neko tihožitje.
Tretja slika mi je pa še danes posebno v
spominu. Predstavljala je ostrnice pred viharjem. Tiste ostrnice, ki so ena izmed značilnosti Loške doline, slikarjeve ožje domovine. Sama sem pogosto doživela prizor, ki
ga je ovekovečil mladi slikar. Temni oblaki se
zbirajo in groze, da bodo zdaj zdaj vsuli svoj
mokri blagoslov na zemljo. Vrli notranjski
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kmetje pa s skrajnim naporom hitijo zdevati žito v ostrnice, da bi ga ne zmočilo na
tleh. Ne vem, ali je slikar sam imenoval sliko
»Ostrnice pred viharjem« ali sem jo sama v
duhu tako imenovala. Še danes imam sliko
prav s tem naslovom živo pred očmi. (Pozneje sem izvedela, da je bila razstavljena v
neki ljubljanski izložbi.)
Dobro se še spominjam tudi razgovora z
mladim slikarjem. Medtem ko je strigel
deklici, je pripovedoval, da je njegova edina velika želja, da bi se mogel izobraziti. A
moral bo še in še doma slikati in frizirati, preden si bo lahko privoščil življenje in
šolanje v mestu ali v tujini. Toliko volje in
hrepenenja so izdajale vse njegove besede,
da me je obšla iskrena želja, da bi nadarjeni
slikar dobil mecena.
Pozneje sem izvedela, da je zapustil svoj
rojstni kraj in prišel v Ljubljano. Izpolnila
se mu je goreča želja, a bržčas ne z bogatim
mecenom, kakor sem mu takrat želela. Nastopati je moral pot slovenskega umetnika,
vso polno trpljenja in zaprek. Pot umetnika,
ki se ne bori samo za svojo umetnost, temveč
tudi za svoj življenjski obstanek, za vsakdanji
košček kruha …
Kmalu se je pokazal uspeh njegovega šolanja
v kiparskem ateljeju Srednje tehnike v Ljubljani. Kdaj pa kdaj smo videli kakšno njegovo sliko v ljubljanskih izložbah. Odšel je še
v Zagreb in na slikarsko akademijo v Sofiji.
Od ondod ga je vojna vihra prignala nazaj v
domovino.
Prav je bilo, da je takrat, letošnjo pomlad,
pokazal uspeh svojega truda in šolanja doma
in v tujini. Skupaj s svojimi tovariši se je udeležil IX. umetnostne razstave Slovenskega
lika v Batovi palači.
Kajpak nisem zamudila njegove prve razstave. In ker sem poznala njegove začetke, me
je kar presenetilo, kako se je razvil in napredoval. Tega je pač zmožen samo talent, človek z ljubeznijo do umetnosti in do rodne
zemlje. Izmed 44 večjih in manjših del, olj,
temper in tušev je zbudila posebno pozornost javnosti njegova, mislim doslej največja
slika »Moja mati«. Posvetil jo je svoji materi,
roditeljici 16 otrok.
V katalog za to umetnostno razstavo je slikar sam napisal uvodne besede, besede, tako
značilne zanj, besede, ki so izraz najlepše
odlike slovenskega umetnika – ljubezni do
rodne grude in svojega naroda. Takole pravi
med drugim: »Nekoliko let je tega, kar sem
se poslovil od mogočnih gozdov temnega Javornika. Klic srca, edino dediščino svoje zemlje in – svoje dobre pokojne matere: vero,
upanje, ljubezen sta mi podarili na pot …
»Bogat v duši sem odhajal ... ker sem veroval vanjo, slično vsem tistim, ki so šli isto
pot. Srečal sem mlade ljudi z žarkim ognjem
v svojih srcih, istih idej, borcev za lepoto vzvišenih idealov. Postali smo si bratje!
Spremljala nas je tiha molitev žena, ki so se
na trpečih, ljubezni polnih obrazov, skla-
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njale preko zibeli … Mati! Tako smo nemo
vzklikali, kadar so bili težki trenutki, polni
borbe, pomanjkanja, preziranj – razočaranj!
Ob zgledu Tvoje velike ljubezni smo dobili
novih, svežih moči, da se oplajamo z lepoto
svoje muze!
»Slovenska zemlja, čudovita je tvoja lepota!
Gozdovi pojo – jočejo – žitna polja drhte v
plodni sočnosti – povodne vile se skrivnostno vzpenjajo iz tolmunov in žuborečih
potočkov – in kristalno motni soji žarkega
sonca mistično obsevajo bele cerkvice po valovitem gričevju in brdih, ko pozvanja zvon
večerni – Ave!
»Tako stojimo mi vsi pred Vami: mladi –
najmlajši; vsak z isto zemljo, z istim srcem!
Mi vsi smo od slovenske zemlje odvisni!
»Iščemo svojo pot v višino in globino, verujemo v svoje delo – v našo molitev! Ponosni
smo na svojo grudo. Verujemo v svoj vzvi-

šeni in lepi smoter, ko z njim odpiramo list
nove dobe, ki naj izžareva iz Tebe, slovenska
zemlja, polna blagoslova. Tvoje grudi dihajo v to pomlad: zemlja, ljubimo Te, sprejmi
našo ljubezen!«
Že pri svojem prvem srečanju z mladim slikarjem sem se odločila, da bom svoj bodoči
dom – če mi bodo le razmere dopuščale –
okrasila z nekaj slikami mladega umetnika,
ki opravičuje vse naše upanje v bodočnost.
Moja želja pa je, da bi podoben sklep tudi
uresničilo kar največ, zlasti pa premožnih
ljubiteljev slovenske umetnosti!«

Akademski slikar Jože Centa je bil dober prijatelj Lojzeta Perka, dobro pozna tudi Loško
dolino. Z zadovoljstvom prebira glasilo Obrh.
Za objavo v njem je v njegovem imenu Milena Kraševec iz Vrhnike pri Ložu posredovala
govor, ki ga je napisal v verzih in prebral ob
grobu prijatelja slikarja Lojzeta Perka.

Majke mile,
ni je sile,
ki bi nam spile
to lepoto!
V sramoto
b' b' lu obajma;
zatu le dajma, dajma …!
– in čopič je drsel naprej
in slej ko prej sva šla na njivo
(vmes morda na kakšno pivo),
da bi tetivo
zrahljala pri oraču,
ki je razpregel konje,
se usedel zraven Tonje –;
pogrinjala je prt,
prt,
bel kot smrt
na sivordeči njivi.
Čuk pa je pel
Kivi!
Kivi –!

Jože Centa

In memoriam
Lojze Perko

Kdo nama je ukazal takrat, ko sva se
spoznala,
da sva nekaj za tem kot uročena stala
za stojali, da so zijali
tvoji oratarji,
kravarji,
kovači
in tesači,
berači,
drvarji –
dva nenaročena
dva z njimi poročena …
Obstali so in gledali
cigančki
in pijančki.
Midva pa njih.
Poteze čopiča in morda vzdih –!
Kot krti so po zemlji rili,
živinčeta so napojili,
potem v hlod so klin zabili –
in hija hoj! – konje zapodili.
Pod njimi sva luščila prstje;
kot da se usipa iz oltarja
večerna zarja,
ki je zlatila trstje
tam, kjer jezero v gozd zavija.
Alegorija,
da ni take,
ko sva naslikala oblake –!

Vera K.
vir: Družinski tednik, V Ljubljani,
25. septembra 1941-XIX. štev. 39. (623),
str.9.

Potem sva jedla tam in pila,
se smejala,
jokala,
ljubila
in molila …,
in ko sva se spet zbudila,
sva si objeta obljubila,
da ni to najina poslednja slika
in pika –!
Danes je tvoj Javornik siv,
kot da bi spil
iz tvojih plavih nebes
vse črne solzé,
ki nam polze
do tvojega jezera – beli prt –.
Lojze, povej nam no,
kaj je to – smrt …
Prebrano ob grobu
21. junija 1980
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Bogat etnološko-kulinarični
večer se je zaključil s pokušino
tradicionalnih jedi, ki so
objavljene v knjižici, tudi
potoško flajne, in kuhani bob

Anđelka Pogorilić

K sosedom na »flajne«

V

(foto: Borut Kraševec)

škega Potoka sadijo predvsem
bob, ki je odporen na pozebo,
tako da so postavili na ogled
celo skulpturo boba ‒ hvalnico bobu, delo Toneta Križa.
Bogat etnološko-kulinarični
večer so sklenili s pokušino
tradicionalnih jedi, ki so objavljene v publikaciji ‒ potoško
flajne, krompirjevka, kuhlni, kravajčki in kuhani bob.
Po prijetnem druženju so se razšli ob zavedanju, da bi tovrstna srečanja še bolj zbližala kraja, ki sta tako blizu, da se med ljudmi prepletajo
večstoletne vezi, a hkrati daleč, saj ju ločuje meja med regijama. Ljudje
namreč tako radi postavljamo meje ‒ med sosedi, pri drugih … Ko bi
jih znali postavljati sebi, bi bila slika sveta povsem drugačna.
»Le tisti, ki pozna svoje meje, jih lahko vedno znova prestopi, da se
približa drugemu in se z njim zares sreča.« (Anselm Grün) ■

foto: Borut Kraševec

petek, 22. februarja 2019, so se obiskovalcem knjižnice v Starem trgu predstavile članice Turističnega društva Loški Potok,
Društva upokojencev Loški Potok in skupina pevk ljudskih pesmi
Povasjenke. Na večeru bogatih kulturnih in kulinaričnih utrinkov, ki
ga je pripravila in vodila ga. Blanka Bartol, predsednica Turističnega društva Loški Potok, so predstavile knjižico receptov iz Loškega
Potoka ‒ Prehrana nekoč in recepti za vsakdanjo rabo. Knjižničarka
Anđelka Pogorilić je obiskovalce nagovorila z besedami pisateljice
in publicistke Zofke Kveder, ki je v svojih delih opisala prebivalce iz
Loškega Potoka in okolice kot »žilavo ljudstvo je to, zdravo, delavno
…« V nadaljevanju je poudarila, da si Loška dolina in Loški Potok
delita usodo pisateljice, ostro podnebje, biotsko pestrost in kulinariko, le da v »potoški« kulinariki prevladuje bob, kot se je izkazalo v
nadaljevanju večera, ki ga je s pesmijo popestrila skupina pevk ljudskih pesmi Povasjenke. Zbrane je vidno navdušila krajevna himna,
pesem Moj sončni Loški Potok, ki jo je napisal dr. Anton Debeljak,
svojevrsten pečat pa sta večeru dodali članici Andreja in Milena z zabavnimi skeči. Ker je »pol leta zima in pol leta mraz«, prebivalci Lo-
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M. Ožbolt

Knjiga, ki navduši:

TONE PAVČEK,
PESMI IN LETA /
POEMS &YEARS
Njegove najlepše pesmi/
His Most Beautiful Poems
Knjiga z zgornjim naslovom, napisana v
slovenščini in angleščini, je lani v že drugi izdaji izšla pri založbi Miš. Subtilne ilustracije je prispevala Marta Bartolj, spremno besedo Peter Kolšek, prevod pesmi v
angleščino pa Andrej Rijavec.
»Tone Pavček je tisti slovenski pesnik, katerega poezija premore največ življenjske
vedrine, svetovnonazorske svetlobe in

pogumnega trkanja na prihodnost – ne da
bi pozabila na težo bivanja ali da ne bi vedela za temó smrti in žalosti, ki raste tudi
iz navadne sedanjosti.« Tako pod naslovom
Hvalnica vsemu živemu začenja Peter Kolšek svoj uvod v Pavčkovo zbirko in težko bi
kdo povedal bolje. Po pesnikovem izboru so
pesmi združene v štirih razdelkih: Zemlja,
Ljubezen, Temna zarja in Zorenje večnosti.
Vsaka od njih je dragocenost in vsaka vabi k
čutenju in razmišljanju.
V Bralnem krožku Fran Milčinski pri Društvu upokojencev Loška dolina – resnici na
ljubo – ne beremo prav veliko poezije. Včasih pa nas kašna zbirka prav skrivnostno
pokliče in začara – ta je že ena takih. Tone
Pavček je tako ali tako pesnik, ki ga pozna
vsak Slovenec, je tudi pesnik, katerega verzi
krožijo po voščilnicah, spominskih knjigah
in se izvajajo na vseh mogočih prireditvah,
kar se kakemu drugemu pesniku ne zgodi
tako pogosto. To je potrditev, da je znal izraziti kar mnogi čutijo na način, ki omogo-

ča, da skoraj vsak lahko doume sporočilo
njegovih širokih, globokih, izčiščenih in
pronicljivih pesmi. Te so občečloveške
in samo slovenske pa zelo intimne hkrati
in ko jih bereš, začutiš potrebo govoriti o
njih vsakomur, ki ti ni še pravi čas pobegnil … In če vas ob branju – na primer
pesmi Preproste besede – polijejo solze
ganjenosti, nikar ne pomislite takoj, da
vas daje depresija in potrebujete terapevta. Samo vaše srce v tem norem svetu še
ni čisto otopelo in začutilo je, ko se ga je
dotaknila Beseda …
Ni namen tega zapisa povzdigovati pesnika, ki tega ne potrebuje, in tudi ne delati
reklame založbi, pač pa le opozoriti bralce, da bi bili prikrajšani za res plemenito
poezijo, če te knjige ne bi vzeli v roko.
P. S: Ker knjiga vsebuje sprotne prevode
pesmi v angleščino, jih bodo s pridom vzeli
v roke tudi angleško govoreči potomci Slovencev po svetu. ■
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Miha Razdrih

»Ta grad nosim v srcu!«
Pogovor z gledališko igralko Marijano Brecelj

V

maj, 2019

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate? –
Kaj je na sliki?

arhiv Janja Urbiha

poročni dvorani gradu Snežnik so v petek, 5. aprila, zvečer zbrani lahko prisluhnili razmišljanjem večkrat nagrajene cenjene
slovenske gledališke in filmske igralke Marijane Brecelj. V prijetnem
pogovoru nam je zaupala skrivnosti svojega otroštva, pa o Notranjski, o Grahovem, kjer zdaj živi tudi sama in kjer je bila rojena njena
mati, z Borštnikovim prstanom nagrajena igralka Ančka Levarjeva.
Mladost je preživela v Beogradu, kjer je služboval njen oče, slovenski
pravnik, politik, prvoborec, krščanski socialist in narodni heroj Marijan Brecelj. To, da bo postala igralka, je vedela že, ko se je kot otrok
igrala v mamini garderobi. V svoji bogati karieri je igrala na skoraj
vseh slovenskih odrih, od največjega v Drami, kjer je službovala do
upokojitve, do tistih najmanjših v gasilskih domovih po oddaljenih
vaseh. Igralski poklic jemlje kot poslanstvo in privilegij, zato namerava na odrskih deskah ostati, dokler bo le lahko. Čeprav je igrala v
številnih predstavah, filmih, televizijskih serijah in celo reklamah, ji
je največjo prepoznavnost prinesla njena zadnja vloga – vloga Marije
v popularni slovenski nadaljevanki Reka ljubezni. Snemanja so naporna, priznava, a ko vidi odziv gledalcev, ji niti za trenutek ni težko.
Čeprav igra vlogo, s katero gledalci navadno ne simpatizirajo, jo večkrat pocukajo za rokav in prosijo za kakšno fotografijo ali avtogram.
Direktor javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden, ki je bil organizator dogodka, je igralki v zahvalo na koncu podaril lani izdano monografijo Ostrnice. Obiskovalci so se po uradnem delu z igralko družili
še na čudoviti pogostitvi, ki jo je pripravila kar njena hči Liza. Prijeten večer je tako minil kar prehitro in v zavodu Snežnik so obljubili,
da bodo podobna srečanja organizirali tudi v prihodnje. Vsi se že
veselimo in upamo, da se boste ob naslednji priložnosti takih dogodkov lahko udeležili tudi tisti, ki vas tokrat ni bilo! ■
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Prepoznate,
kaj je na sliki?

Preteklo leto 2018 je bilo razglašeno
za EVROPSKO LETO KULTURNE
DEDIŠČINE. Kulturna dediščina je
del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v
domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi
v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč.
Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz
tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas
povezuje v svoji raznolikosti.
Spoznajmo delček naše lokalne kulturne dediščine tudi s pomočjo
igre PREPOZNATE? – KAJ JE NA SLIKI?
Na uredništvu Obrha pričakujemo vaše odgovore. Z nami lahko delite tudi vaše spomine, pripetljaje, izkušnje, povezane s predstavljenim
predmetom. Pravilen odgovor bomo objavili v naslednji številki glasila skupaj s prejetimi komentarji o predmetu.

Pogovor so z glasbo in recitali popestrili fantje skupine, ki se je
večeru primerno poimenovala »Marijana Brecelj tribute band«.
V priložnostni zasedbi je vokalni del nastopa pokril Miha
Razdrih, strune je ubiral Blaž Albreht, tipke na harmoniki pa je
mojstrsko krotil doktor Matija Solce. (foto: Borut Kraševec)

Miha Razdrih se je pogovarjal z igralko Marijano Brecelj
(foto: Borut Kraševec)

Tukaj pa je odgovor, ki razkriva, kaj je bilo na fotografiji v prejšnji številki Obrha:
LESA je lesen zaboj oz. priprava za sušenje sadja ali zrnja. Naša
lesa je bila posneta med jesenskim sušenjem sadja v sušilnici oz.
»pajštebi« na Vrhu.
Številka na prednji
strani pove, čigava
je lesa oz. čigavo je
sadje, ki se v njej
suši. Številka lese
je namreč hišna
števila lastnika posušenega sadja oz.
krhljev (»škundrov«
oz. »škoršev«).

i na Vrhu
Lesa v sušilnic biha)
(arhiv Janja Ur
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Milena Ožbolt

Miha Razdrih

Kako se pravi
po naše VI.

Zapis mladega partizana
Viktorja Kvedra - Svedra
Najdeno v njegovih zapiskih, s pripisom NEOBJAVLJENO.

Č
čáda – 1. ime za (sivo, dimasto) kravo; 2.
zmerljivka za žensko
čámәt' – čumeti, dremati (Babno Polje)
čәmét' – čumeti, dremati
čéuna mast – maščoba, ki se drži črevesja pri
prašiču
čiéšpәca – drobna sliva
čofát' – kapljati
D
dәrát – prenesti, zdržati
dәšník – dušnik, odušek, odprtina nad
notranjim zaslonom v krušni peči
dodíjat' – prekipeti, izčrpati, dovolj biti
(Babno Polje)
dúla – dol, dolina, sodolje
E
әntríga – samotežni voziček brez stranic;
glej: kánkole
enúolku – enako, enaka količina, enoliko
F
facát' (se) – vozlati (se)
fáta púošta, fort púošta – hitra pošta,
ekspres pošta
fәndút – uničevalec, zapravljivec
fәžolíčka – stara sorta drobnega fižola
fišéklije – usnjena vojaška torbica za strelivo
(iz srbščine ali turščine?)
forájtat – pripreči dodaten par živine za
pomoč, vleči s priprego
fóuč – krivec, manjše ukrivljeno rezilo z
ročajem za klestenje vej, ipd.
foučék – ukrivljen žepni nož, sadjarski nož
frbánt – obveza
frmentín, frmetín – koruza
frúga – nasad zelenjave
fšúndran – uničen, pokvarjen (Babno Polje)
fúfine, fúfne – kaprice, muhe
G
gánkat' (se) – meriti moči
gariéuc, grlíeuc – okleščena veja iglavcev
gáubat' – gaziti
gepierat' – pripadati, spadati skupaj
gjémpәl – ptica kalin
glájvәt' – žvečiti
glәhóunu – enakomerno
glejmávu – zaspano, lenobno, medlo, dremavo
gomárat' – garati, delati, migati (Loški
Potok)
grájhkә – sorta drobne zgodnje slive
grčék – grič, griček
gredénca – kuhinjska omara
gríngәl – ptica zelenec

J

utranje sonce je pregnalo mesečino.
Vonj pokošene trave me je vodil čez Bloke
domov, med ostrnice. Regrat je živo rumeno
kot sonce svetil na polju in se mi smehljal.
Zvezdice belega cvetja, češpelj, hrušk in jablan, so drhtele na vejah. Pomlad ...
Postal sem za hip na vrhu hriba in se zazrl v
mojo dolino.
»Svobodna si!« sem ji na ves glas zakričal in
se z lahkim korakom napotil naprej.
»Tu nekje je padel naš kurir,« sem pomislil.
»Le kaj zdaj počne njegova mati?«
Pospešil sem korak in skoraj že tekel domov.
Zazdelo se mi je, da nekje v daljavi že slišim
cepetanje starega mlinskega kolesa. Kolesa,
ki se kakor zgodovina stalno obrača in melje,
nevedoč, kaj se godi le lučaj stran.
A zdaj se je to kolo končno obrnilo na našo stran.
Zdaj je naš čas, svobodni smo in nov svet
bomo zgradili.
Sovraštva ne bo več. Ne bo več zatiranj v tem
našem novem svetu.
Bo pa spoštovanje! Poštenost bo! In bo ljubezen!
Kajti le tak svet je vreden vseh objokanih obrazov in grobov na poljih, v gozdovih, jamah ...
Naj bodo vse te žrtve klin v kolesje zgodovine in naj se že ustavi.
Tu, kjer smo.
In naj se ne obrača spet v temo.
O Viktorju Kvedru je malo znanega. Sam
sem do njegove skromne literarne zapuščine
prišel naključno, ko sem raziskoval in zbiral
partizansko pesništvo in literaturo, povezano
z Notranjsko. V arhivu prireditve Zdaj zaori
pesem o svobodi sem slučajno zagledal star,
zaprašen in dodobra oguljen zvežčič, v katerem sem našel s svinčnikom in skoraj otroško
pisavo napisane pesmi in kratke zgodbe. Nihče več se ne spomni, kje so zvezek dobili. Take
in drugačne dokumente, knjige in kupe listov
so jim ljudje nosili, ko so rušili stare hiše in
v njih našli kaj, kar bi jih, kot organizatorje
najbolj tradicionalne proslave, povezane s
partizanstvom, utegnilo zanimati. Nekatere
stvari so še starejše in so plod zbiranja dokumentov za različne knjige, seminarske in diplomske naloge. Iz zapiskov in pesmi Viktorja
Kvedra je razvidno, da je bil najverjetneje
doma nekje v Loški dolini, ob ali v kakšnem
od mlinov ob Obrhu. Sam je zvezek in s tem
zapisano podpisoval tudi s partizanskim imenom, vzdevkom Svedr. O njem sam nisem našel kakšnih drugih podatkov. Ne o njegovem
partizanskem udejstvovanju ne o življenju

po vojni, zato vabim in prosim vse, ki o njem
veste kaj več, da mi pišete na e-naslov: miha.
razdrih@gmail.com. ■

Rdeča pesem
Na poljih zelenih
rdeče cveti.
Rdeče od cvetja,
od naše krvi.
Pa sliši se pesem,
kako žubori,
kot reka se zliva
med naše ljudi.
Svoboda je pesem,
je veter,
je sonce, je ptica.
Svoboda je potok,
je zemlja
in je resnica.

•
Notranjska
Draga moja,
lepa, mila, zlata
Notranjska.
Polja tvoja so s krvjo gnojena
in v gozdovih junaških
so naši ljudje.
Ko toplo sonce jih zbuja,
ko veter svobode zapiha …
Pesem tiha se sliši,
o tem,
kako včeraj
padel je partizan.
Draga moja,
lepa, mila, zlata
Notranjska.
Polja tvoja so s krvjo gnojena,
in iz polji teh
zdaj raste nam nov svet.
Svet prostosti,
svet ljubezni.
Brez sovraštva,
bolečin, trpljenja.
Tega, vidiš,
vredna naša
so življenja.
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Jera Loboda

GRAJSKI PUNKT SE VRAČA

J

e že res, da je Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik v lanskem letu izgubilo svoj prostor za društveno delovanje v pristavah gradu Snežnik, a to članov ni ustavilo pri izvajanju njihovega programa. Po prvem šoku
in osuplosti nad nerazumnim delovanjem
državnih inštitucij so dobili nov zagon in še
večjo voljo do ustvarjanja. Tako se je v njihovi organizaciji v Kozariščah 30. 3. zgodil
prvi letošnji Grajski PunKt. Začel se je ob
16.00 z vodenim pohodom V grajski senci
pod vodstvom Janje Urbiha. Nadaljeval se
je v Kozariščah 52, kar v hiši Matije Solceta,
z druženjem ob ročnih delih za vse generacije. Mladi in malo manj mladi so se preizkušali v že skoraj pozabljenih ročnih delih,
kot so: polstenje volne, predenje volne na
kolovratu ali pletenje košaric iz leskovih
vej. Osrednji dogodek večera je bil koncert
kantavtorskega dua Zajtrk, ki ga sestavljata
violinistka in pevka Laura Krajnc in kitarist
Sven Horvat. Ključni lastnosti dua Zajtrk
sta spontanost ustvarjanja in neobremenjenost z žanrskimi ali vsebinskimi okviri.
Sta teatralna, svoje nastope rada začinita z
zgodbami, prigodami in humorjem. S svojo
sproščenostjo in vrhunsko izvedbo svojih
skladb sta navdušila številne domačine in
obiskovalce z ostalih koncev Slovenije, ki
so se zbrali na dogodku. Za dodatno popestritev pa je na koncu poskrbel še glasbeno
performativni duo pod imenom Nadlesk
Bel canto. Posebej za to priložnost sta se
pod tem imenom združila Blaž Albreht in
Miha Razdrih in z nekaj humornimi avtorskimi skladbami in njihovo izvedbo nasmejala vse prisotne. Kot soavtor ene od skladb
se jima je s harmoniko pridružil tudi Matija
Solce. Večer se je zaključil ob ognju, s pesmijo in vsi obiskovalci so na koncu obljubili, da se še vrnejo. ■
Nadlesk bel canto
(foto: Mario Žnidaršič)

Delavnice
(foto: Mario Žnidaršič)

Punkt je bil dobro obiskan
(foto: Mario Žnidaršič)

Zajtrk
(foto: Mario Žnidaršič)

32

KULTURA

maj, 2019

Jelena Oleami

Plesonoga pleše ob
ognju in »seje zvezde«
na tekmovanjih
Tekmovanje opus 1 in festival transgeneracije

Letošnje tekmovanje Opus 1, ki je v organizaciji JSKD RS, je letos
plesalo na temo »Karkoli«. Mlade plesalke iz Plesonoge so se 26. in
27. januarja 2019 predstavile na predtekmovanju na SVŠGL v Ljubljani z 11 plesnimi miniaturami pod mentorstvom Jelene Oleami.
Na državno tekmovanje 9. in 10. marca 2018 v Španskih borcih v
Ljubljani je bilo uvrščenih 8 točk iz KID Plesonoga, kar 6 od teh iz
Loške doline. Najmlajše plesalke so se preobražale v pošast – Leona
Turk – Kdo si? (prejela srebro), v robota – Vita Ožbolt – R0B07
(bron) ter v čigumi duet Teja Antončič in Klementina Urbiha – Čigumi (bron). S principi giba znotraj sodobnega plesa se je ukvarjala
Hana Obreza – Padem, diham, plešem (tudi srebro). Duet Kon Migos Kon Fetos – Karla Levec in Hana Obreza (srebro) se je humorno poigraval s tematiko konfetov. Tinkara Plos v svojem avtorskem
solo plesu »Sejalka zvezd«(prejela zlato) obravnava tematiko smrti,
svojo telesno prezenco razpne med telesno naporna stanja in vibracijo glasu, ki jo spremlja v procesu. Plesonogina »Sejalka zvezd«,
plesalka Tinkara Plos je za svoj avtorski solo ples na mednarodnem
tekmovanju Opus 1 prejela glavno nagrado za najboljšo idejo/koncept. Tekmovanje se je odvijalo na velikonočno soboto, 20. aprila
2019, v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Ta ista miniatura
je bila prav tako povabljena k nastopu na festivalu sodobnih umetnosti mladih – Transgeneracije 2019, ki je potekal od 15. do 25.
aprila 2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani ter v Dijaškem domu
Ivana Cankarja, dvorana Kreatorij, v Ljubljani. Rezultati o nagradah še niso znani.

Območna plesna revija »Plesni oder 2019«

Na zadnjo sredo v marcu 2019 se je odvila območna revija plesnih
skupin, ki delujejo na področju občin Cerknica, Bloke in Loška
dolina – »Plesni oder 2019« v organizaciji Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti, območna izpostava Cerknica pod vodstvom
Jožice Mlinar. Strokovna spremljevalka Ajda Tomazin je ocenjevala program, plesalka Dominika Urbiha pa je celoten program
povezovala. Na odrskih deskah KD Cerknica se je predstavilo 14
plesnih minitur, 6 od tega od KID Plesonoga, tri od teh iz Loške

Sejalka zvezd

Tinkara Plos

os
(foto: Branko G

arič)

Superman - Pl
esolun

Potovalci poča
sneg

a (foto: Branko G

osarič)

a časa - Plesok
ul

(foto: Branko G
os

arič)

doline. Oder kulturnega doma so napolnile skupinske miniature
ter ga obarvale plesno, pisano in mladostno. Najmlajša skupina
Plesosrčki so odplesali »Totemsko žival«, skupina Plesokul je po
svoje krojila čas z miniaturko »Potovalci počasnega časa«, najstarejša skupina Plesoluna pa je postavila markacijo na odru s koreografijo »Superman«.
Skupina Plesoluna je gostovala tudi na območni reviji v Logatcu
s koreografijo »Ime mi je Merci«, ki je potekala v mesecu marcu.

Plesna predstava »Noge, ki plešejo ob ognju«

17. marca 2019 se je v Kulturnem domu Cerknica odplesala
otroška plesna predstava »Noge, ki plešejo ob ognju«, kjer je na
odrskih deskah plesalo okoli 45 otrok Kulturno izobraževalnega
društva Plesonoga, starih od 3 do 16 let. Pod vodstvom mentorice in koreografinje Jelene Oleami so si plesalke in plesalca vzeli
za inspiracijo temo ognja kot starodavno mesto srečanja in druženja. Pod video projekcijo in dramaturgijo Sama Oleami ter ob
moderiranju skupine Plesoluna (Maša Korošec, Karla Levec, Gea
Modic, Hana Obreza, Tinkara Plos) so se otroci in mladostniki
razplesali ob ognju iz drugih časov in drugih svetov. Povezovale
so jih zgodbe ob ognju, ki so si jih pripovedovale in preplesavale
najstnice na kampiranju. Plesonogine noge plesalcev so na odru
zaplesale ob imaginarnem odru in s tem prizemljile že šesto leto
zapored sodobno plesno predstavo v občini Cerknica.
Trenutno pa se KID Plesonoga pripravlja za plesni festival
»Plesno po-rajanje«, ki se bo zgodil pred gradom Snežnik
22. in 23.junija – dobrodošli, da pozdravite poletje s plesom.
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Borut Kraševec

Magda Mlakar na specialni
olimpijadi v Abu Dhabiju

O

d 14. do 21. marca so v Abu Dhabiju in Dubaju potekale poletne
svetovne igre specialne olimpijade, največje športno tekmovanje
oseb z motnjami v duševnem razvoju. V Združenih arabskih emiratih
je Slovenijo uspešno zastopalo 28 tekmovalcev, šest v atletiki, štirje v
plavanju, trije v namiznem tenisu, po dva v kolesarstvu, judu in balinanju ter košarkarska ekipa. Spremljalo jih je 10 trenerjev, vodja delegacije je bil Ljubomir Miličević, predsednik Specialne olimpijade Slovenije.

Magda Mlakar prejela priznanje
Športne zveze Cerknica (foto: Ljubo Vukelič)

Magda Mlakar četrta v namiznem tenisu na specialni olimpijadi
(vir: fb specialci)

Edina slovenska ženska predstavnica v namiznem tenisu je bila Magda Mlakar z Babne Police, ki je z osvojenim četrtim mestom v Združenih arabskih emiratih odlično zastopala slovenske barve.
Za odličen dosežek na olimpijadi je Magda Mlakar in še osem članic in članov Varstveno delovnega centra Postojna, Enote Cerknica,
25. marca prejela priznanje na podelitvi priznanj najboljšim športnikom, ki jo v Cerknici vsako leto organizira Športna zveza Cerknica.
Iskrene čestitke! ■
(vir: www.zveza-sozitje.si ; www.cerknica.si)

Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

Prehodni pokal Loža
v šahu

Zmagovalna ekipa Drob
nič iz Viševka
(fot
o: Mario Žnidaršič)

V

organizaciji Šahovskega kluba Loška dolina je bilo,
22. aprila 2019 v prostorih Ars Viva v Podcerkvi
ekipno tekmovanje v šahu za Prehodni pokal Loža.
Velikonočnega šahovskega turnirja so se udeležile štiri
ekipe. Po zanimivih in izenačenih borbah na črno-belih poljih je zasluženo zmagala ekipa Viševek, na drugo
mesto se je uvrstila ekipa Podcerkev, na tretje mesto Sv.
Ana in na četrto mesto ekipa Nadlesk. ■

34

ŠPORT IN REKREACIJA

maj, 2019

Mario Žnidaršič

Upokojenci so se pomerili v pikadu

D

foto: Mario Žnidaršič

EKO UTRINKI
Sejem Altermed v Celju
V mesecu marcu se je naša šola udeležila sejma Altermed v Celju.
Smo EKOŠOLA in v sklopu projekta smo se v soboto, 16. 3. 2019,
predstavili na sejmu s stojnico z naslovom »Domače in zdravo, da
počutje bo tapravo«.

Nevenka Dražetić, EKO koordinatorica

Kdor se je ustavil na naši stojnici je lahko poskusil vse dobrote, prebral lepo misel in dobil tudi kakšen recept. V košari pa smo ponudili
tudi doma pridelana jabolka. Ugotovili smo, da naš kraj obiskovalcem ni bil preveč znan. Ugotovili pa smo tudi, da obiskovalci radi
poskusijo domače dobrote, radi komunicirajo in da odidejo z nasmehom.
Prejeli smo ZLATO PRIZNANJE za udeležbo na razstavnem prostoru
Altermed.

arhiv: OŠ

arhiv: OŠ

Obiskovalcem smo na stojnici predstavili naš kraj, našo šolo ter
lokalne pridelke. Mimoidoči so lahko poskušali ajdov kruh z orehi,
pito z jabolki in orehovo potico. Predstavili smo tudi likovne izdelke
učencev pa tudi dobrote, ki so jih pripravili učenci s svojimi mentoricami. Ni manjkalo domače marmelade, domačih začimb in čajev.

foto: Mario Žnidaršič

Med ženskami so najboljše rezultate zabeležile tekmovalke iz društva upokojencev Loška
dolina 1, ki so z le 20 točkami prednosti premagale ekipo Loška dolina 2, tretje mesto pa je
dosegla ekipa Rovt. Posamično je pri ženskah z najboljšim rezultatom slavila Milena Velkavrh iz Vrhnike s 666 točkami, drugouvrščena je bila Milka Kandare – Loška dolina 1 in
tretja Dana Žnidaršič – Loška dolina 2. V moški konkurenci so se ekipno najbolje odrezali
tekmovalci iz Loške doline 1, ki so za 72 točk premagali drugouvrščene Lesce, tretji pa so bili
tekmovalci iz Loške doline 2. Posamično je prvo mesto zasedel Branko Oblak – Loška dolina
1 s1008 točkami, drugi je bil Tone Žnidaršič – Loška dolina 1 in tretji Polde Gros iz Lesc. ■

foto: Mario Žnidaršič

ruštvo upokojencev Loške doline je v sredo, 13. marca 2019, v Starem trgu pripravilo
tradicionalno društveno tekmovanje v pikadu, ki se ga je udeležilo 29 tekmovalk in 30
tekmovalcev iz sedmih društev upokojencev.
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Tabor za bistre glave v Babnem Polju

Sabina Breznik, šolska svetovalna delavka
arhiv : OŠ

V petek, 29. 3. , in v soboto, 30. 3. 2019, je v večnamenskem prostoru
v Babnem Polju potekal Tabor za bistre glave, ki so se ga lahko udeležili vedoželjni učenci OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu od
5. do 9. razreda.

maj, 2019

Učenci so v petek popoldne sodelovali pri različnih delavnicah, kjer so
spoznavali skrivnosti dvojiškega sistema, opazovali zvezde in si ogledali film Čudo. V soboto smo se podali čez slovensko-hrvaško mejo ter
si v Prezidu ogledali Zavićajno zbirko, Kučo Vesel ter izvir Trbuhovice in Mlake. Otroci so pomagali pri pripravi kosila in skuhali izvrstno
enolončnico in gibanico v kozarcu. Preizkusili so se v miselno strateških igrah. Glede na področje nadarjenosti pa so se udeležili še dveh
delavnic – likovne, kjer so izdelovali mape za shranjevanje fotografij,
spominov ipd. ali pa so se preizkusili v angleškem kvizu.
V druženju smo vsi zelo uživali in se imeli res lepo.

arhiv: OŠ

Na Babnem Polju smo se zbrali,
A vsega nismo znali.
Da bi se kaj naučili,
Aktivno smo se v dejavnosti vključili.
Redno smo sodelovali,
Jedli, pili in se smejali.
Enkratna izkušnja to je bila,
Nasmejali smo se do neba,
Izkušnja vredna je zlata.

arhiv: OŠ

Alja Intihar in Eva Lekan iz 9. razreda sta
ob zaključku delavnic zapisali tole pesem:
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Tehniški dan v Šolskem centru Postojna
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Rok Drobnič, 8. b

V torek, 26. 3. 2019, smo se učenci osmih razredov OŠ heroja Janeza
Hribarja z avtobusom odpeljali v Postojno. Tam smo se udeležili tehniškega dne v Šolskem centru Postojna na temo kovinarstvo.
Na začetku nam je ravnateljica povedala nekaj informacij o šolskih
programih, ki jih tam izvajajo: gimnazija, ekonomski tehnik, v strojni
šoli programe poklicnega izobraževanja avtoserviser in orodjar ter
program strojni tehnik, v Ilirski Bistrici pa program gimnazija in teh-

Dijaki v avtoservisni delavnici so nam povedali veliko
zanimivega o elektriki v avtomobilih (arhiv: OŠ)

V kovinarskih delavnicah smo na aluminijasto
ploščico odtisnili svoje ime (arhiv: OŠ)

nik računalništva. V okviru višje šole izobražujejo poslovne sekretarje, inženirje strojništva ter inženirje gozdarstva in lovstva.
Udeležili smo se kovinarskih delavnic, kjer smo si na kovinski tablici
odtisnili sliko Šolskega centra Postojna in svoje ime. Tamkajšnji učitelji so nam predstavili nekatere vsebine, ki jih učijo. Naučili smo se
menjati gumo in izmeriti njen obseg. Eden izmed dijakov nam je razložil, kako so izdelali ventilator.
Bilo je zelo poučno in verjamem, da smo se veliko naučili. Nekateri
smo dobili ideje, kam v srednjo šolo.

POZDRAV POMLADI S ŠOLE STARI TRG

Mario Žnidaršič

V nedeljo, 24. marca 2019, so skoraj povsem prebujeno pomlad pozdravili tudi učenci in otroci iz vrtca OŠ heroja Janeza Hribarja iz Starega
trga pri Ložu in povabljeni gostje.
Na prireditvi so nastopili: Pevski zbor vrtca Polhek, Žiga Sterle in Luka
Sterle, Leeann Baš in Nina Turk, Zala Mele, Plesalke plesne šole EVORA,
Žiga Sterle in Hubert Urbiha, Tadej Mihelčič in Klemen Mihelčič, Hana
Obreza in Karla Levec, Matevž Lekan in učenci 9. razreda, Leon Mele,

novnošolca
zovala starotrška os
Prireditev sta pove až Prevec (foto: Mario Žnidaršič)
Karin Špeh in Andr
Iza Šepec, Laura Martinčič
in Lucija Kndare in gostje:
Vokalno-inštrumentalna skupina Lux Beata,
Ansambel Erazem in slovenska rock skupina San
Diego.

Med gosti večera je bila tudi skupina Lux Beata
pod vodstvom Tanje Avsec (foto: Mario Žnidaršič)

Pri uspešni organizaciji dogodka sta imeli prste vmes
Iva Jakše Sterle in Tatjana
Lekan, program pa sta suvereno vodila učenca Karin
Špeh in Andraž Prevec.

ZA BISTRE GLAVCE

Avtorica iskanke: Alma Kandare

Pozdravljeni otroci. Vidim, da dobro poznate cvetlice, ki so naše znanilke pomladi. Pravilna
rešitev križanke je cvetlica, ki se imenuje NAVADNI PLJUČNIK. V ljudskem zdravilstvu se
ta rastlina že od nekdaj uporablja za zdravljenje predvsem pljučnih bolezni, kot so astma,
bronhitis in pljučnica. Pljučnik zdravi tudi vse oblike kašlja.
Tokrat smo za vas pripravili iskanko, s katero bomo preverili, ali poznate naše ptice. Poiščite
njihova imena in jih prečrtajte. Imena štirih ptic nismo napisali in jih morate prepoznati sami.

Ime te ptice napišite na dopisnico. Pripišite svoje ime, priimek in naslov.
Dopisnico pošljite na naslov uredništva Obrh do 19. junija 2019.
Izžrebani nagrajenci oz. nagrajenke otroške križanke v mesecu marcu se bodo za nagrado posladkale s sladoledom (dve kepici po izbiri) v Škribanu v Starem trgu.
• Lina Lekše Podobnik, C. Notranjskega odreda 39, 1386 Stari trg pri Ložu
• Eva Komidar Šuštaršič, Klance 4, 1386 Stari trg pri Ložu
• Julijana Strmšek, Viševek 45, 1386 Stari trg pri Ložu
Tudi za današnjo iskanko nagrade 3 x po dve kepici sladoleda prispeva Gostilna in pizzerija Škriban, C. Notranjskega odreda 17, Stari trg pri Ložu, tel.: 01 705 70 90.
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Andrej Okoliš

Smučanje s Sončkom
Alpsko smučanje je eden izmed najbolj razširjenih in priljubljenih
zimskih športov. Dostopen je širši množici ljudi, ki si pridobijo
ustrezno gibalno znanje ter smučarsko opremo. (Šuc, Nika 2011)
Z uporabo prilagojenih smuči postane smučanje dostopno tudi gibalno oviranim osebam.
Z društvom za cerebralno paralizo Sonček sem se prvič srečal, ko se
je cela naša družina s sestrico Anamarijo začela udeleževati poletnih
terapevtskih kolonij v Elerjih nad Ankaranom, kasneje pa tudi terapevtskih smučanj za gibalno ovirane otroke. Nato sem se leta 2015
prvič udeležil tovrstne zimske terapevtske kolonije z Gorenjskim
društvom za cerebralno paralizo (GDCP) na Rogli. Od takrat naprej
sem se kot spremljevalec gibalno oviranih oseb in spremljevalec na
prilagojenih smučeh udeležil vseh zimskih kolonij obeh društev.
Sedeče smučanje je v osnovi enako alpskemu smučanju, le da se izvaja s pomočjo posebnih smučarskih pripomočkov. Poznamo jih več
različnih vrst, ki ustrezajo spektru različnih gibalnih motenj. S primernim smučarskim pripomočkom tako lahko smučajo tudi najtežje
gibalno ovirane osebe. Obstajajo biski, monoski, kartski, dualski.
V Notranjskem društvu za cerebralno paralizo (NDCP) razpolagajo s
starejšim biskijem in čisto novim dualskijem (razlikujeta se le v proizvajalcu), v GDCP pa z več starejšimi biskiji.
Obe društvi organizirata smučanje v februarju. Smučanje z NDCP
ponavadi traja 4 dni (podaljšan vikend), saj je večina udeležencev s
cerebralno paralizo mladoletnih, zato jih spremljajo starši in družine.
Zaradi nekaterih težje gibalno oviranih oseb s cerebralno paralizo je
na večini smučišč težava pri dostopu z vozički, zato vedno smučamo
na smučišču Velika dolina v Podkorenu, saj se tam lahko pripeljemo
z avtomobilom praktično na smučišče. Tudi naklon terenov in njihova dolžina sta idealna za učenje alpskega in sedečega smučanja, kar
so v zadnjih letih ugotovile nekatere smučarske šole, zato je lokacija
precej obiskana. V primeru gneče odsmučamo na sosednjo progo, saj
bi z biskijem le podaljšali že tako dolgo vrsto pred vlečnico. Podobne
težave so bile v preteklosti tudi z nastanitvijo v Kranjski Gori, zato se
je organizacija smučarske kolonije v zadnjih letih preselila v Olimpijski center Planica (OCP), kjer je bivanje oseb na vozičku močno
olajšano (dvigalo, široki hodniki ...).
Dan v smučarski terapevtski koloniji se začne z zajtrkom, nato pa se z
avtomobili in kombiji odpeljemo na smučišče, kjer spremljevalci/vozniki poskrbimo za kar največji užitek in smučanje po željah uporabnika. Pomembno je medsebojno zaupanje med voznikom in uporabnikom ter voznikom in drugim smučarjem spremljevalcem, ki smuča v
ozadju in s tem varuje voznika pred morebitnimi “padalci” (beri: nepozorni smučarji). Sploh pri mladoletnih udeležencih pa je pomembno zaupanje njihovih staršev. Najbolj zanimivo se mi zdi, da ne glede
na to, da gre pri sedečem smučanju le za premikanje rok in prenašanje
teže z zgornjim delom telesa, ima vsak uporabnik svoj stil smučanja.
Vsako leto se je pri eni izmed udeleženk pojavila želja o spustu z Vitranške strmine, vendar nam oprema do letos tega ni dovoljevala, saj
biskiji ameriškega proizvajalca po mojem mnenju niso namenjeni takšnim obremenitvam. Ko pa so v NDCP lani zbrali dovolj sredstev za
nakup pripomočka francoskega proizvajalca, je bilo že na prvih testnih
vožnjah očitno, da je dualski zgrajen veliko močneje in višje ter za večje naklone. Tako sem se zadnji dan odločil, da izpolnim močno željo
uporabnice Inge ter da se namesto “dolgočasne” vožnje po položnem
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terenu s sedežnico odpeljeva na vrh Vitranca. To je bilo za oba neverjetno doživetje ter poseben izziv, saj je sodelovanje dveh oseb veliko
težje na črni kot na modri progi. Sproti sva izkoristila priložnost za
nekaj prekrasnih slik.
Smučanje z GDCP je v več pogledih popolno nasprotje smučanja z
NDCP. Tam smo vsi udeleženci polnoletni, uporabniki pa v večini primerov življenjsko popolnoma samostojni. Tradicionalno smo nastanjeni v apartmajskem naselju v Zrečah, ki prav tako ustreza gibalno
oviranim osebam. Ta kolonija traja cel teden zimskih počitnic v regiji,
saj je večina spremljevalcev zaposlenih v šolstvu. Ponavadi je z nami
tudi nekaj študentk fizioterapije, zato je za razgibavanje in telovadbo
pred zajtrkom poskrbljeno. Vsak dan se iz Zreč z avtobusom odpeljemo na smučišče Rogla, ta čas pa izkoristimo za klepet, nekateri pa
za lovljenje manjkajočega spanja. Zaradi različnih oviranosti ima na
smučišču vsak uporabnik svojega spremljevalca. Nekateri le za pomoč
pri uporabi vlečnic, drugi pa skorajda le za družbo. Med čakanjem na
avtobus dan zaključimo s kavo, pivom ali pa ta’kratkim v koči na vrhu
smučišča. Glede na to, da je za večino uporabnikov to skoraj edini dopust, je popoldanski čas namenjen počitku ter obisku bazenov in savn.
Tudi v prihodnosti si želim biti dejaven na tem področju, zato upam,
da bom lahko še naprej sodeloval z obema društvoma. ■

Pripomoček za smučanje
(arhiv: Andrej Okoliš)

Veselje ob uresničeni želji (foto: Matjaž Žnidaršič)

Preizkus zmogljivosti na poligonu v Podkorenu
(foto: Matjaž Žnidaršič)
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Mario Žnidaršič

Skupaj zmoremo več

M

edobčinsko društvo invalidov Cerknica - Loška dolina - Bloke je 16. marca 2019 v Cerknici izpeljalo redni letni zbor
članov, ki so se ga poleg članov udeležili tudi povabljeni gostje: Miroslava Požar, ZDIS, Lojze Škulj, podžupan Občine Loška dolina in
Stanka Kink iz pobratenega Društva invalidov Trbovlje.

Za veselo vzdušje je poskrbel ansambel Strel (foto: Mario Žnidaršič)

Po zaključku uradnega dela je sledilo neformalno druženje in pogostitev udeležencev. Članice društva so pripravile razstavo ročnih
del in tombolo. Ker smo v mesecu marcu imeli dva praznika, ki sta
namenjena ženam in mamam, 8. marec – dan žena in 25. marec –
materinski dan, so vsem članicam društva podarili rdeč nagelj.
Za veselo vzdušje navzočih pa je tudi letos poskrbel ansambel Strel. ■

Ariana Prevec

Dan žena in
prvomajska budnica
Konec februarja in začetek marca je bil čas, ko smo se
lahko našemili v polharje, znamenito za Loško dolino.
Najprej v Prezidu, teden kasneje pa še v Cerknici.
Po pustnem času pa je prišel dan, ki je za nežnejši spol zelo pomemben. V dogovoru s Kovinoplastiko Lož d. d. smo 8. marca
pripravili dva koncerta za vse tam zaposlene delavke Voditeljica
Barbara Lah jih
je popeljala od
vseh začetkov
dneva žena pa vse do smeha na račun moških. Z melodijo smo jih popeljali v tujino
z Glennom Millerjem in hiti skupine Novi fosili. Za popestritev nog in duš pa smo
odigrali še nekaj koračnic. Koračnico Dan žena za dame zaposlene pa je zapel Bojan
Šparemblek. Ob tem dnevu pa so se člani orkestra spomnili tudi na članice in vsako
razveselili s šopkom rožic.
Kljub vsemu se že od začetka marca intenzivno pripravljamo na koncert, ko bomo obeležili 145 let. Za tradicijo se pa vedno najde čas. Tako smo imeli v začetku aprila salamijado. Šlo je na tesno. Prvo mesto je zasedel Danilo Bavec, drugo mesto Tadej Jerman,
tretje mesto pa sta si delila Franc Truden in Janez Koren.
Meseca maja smo začeli s prvomajsko budnico. V jutranjih urah, kot po tradiciji, smo
se odpravili po vaseh in vsako vas zgodaj zjutraj zbudili. Ljudje so nas sprejeli odprtih
rok. Budnico smo zaključili v Markovcu. Mesec maj in junij sta namenjena vajam za
jubilejni koncert. ■

foto: Mario Žnidaršič

Uvodnemu delu s pozdravnim nagovorom in zahvali vsem aktivnim članom s strani predsednice Olge Otoničar je sledil nastop
pevk iz zbora Ljudskih pevk Jezerska tršca ter nato še službeni del
zbora. Po izvolitvi delovnih teles zbora članov je bilo na vrsti poročilo verifikacijske komisije in sprejem dnevnega reda. Podano
je letno poročilo o delovanju društva v preteklem letu, udeleženci
pa so bili seznanjeni tudi z finančnim in delovnim planom za leto
2019 in 2020.
Na koncu so nekaj besed spregovorili tudi povabljeni gostje, med
drugimi tudi podžupan Občine Loška dolina Lojze Škulj, ki je pohvalil prizadevno delo društva.
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Vesna Kovač, prevajalka in strokovna predavateljica

Kosmatinci in angleščina

R

usi in Slovenci jih imamo skoraj na dvorišču, za Fince pa je to že nacionalna
žival. Po gozdovih patruljirajo s pretanjenim
notranjim občutkom za navigacijo in so prvaki v veličastnosti in neizbirčnosti. Govorim
o medvedih, ki so vedno bolj vroča tema, pa
ne le zaradi ukinjenega odstrela, pač pa zaradi
zastopanosti in zanimanja zanje.
Pa se lotimo stvari resneje. V sklopu mednarodnega projekta NATURE & WILDLIFE
sem v mesecu marcu z Javnim Zavodom
Snežnik izvedla jezikovno delavnico v angleščini za lovce – vodnike opazovanj rjavega medveda in druge interprete narave.
Projekt se osredotoča na doživetja narave in
opazovanje divjih živali. Z udeleženci smo
izpeljali šest popoldanskih delavnic. Naša
srečanja niso slonela zgolj na teoretskem,
"ex cathedra" podajanju znanja, saj so bila
usmerjena predvsem aplikativno. Nekajkrat
smo se sestali na terenu, izpeljali igre vlog in
spontano odigrali dialoge, neposredno vezane na tematiko spoznavanja in razumevanja
koristnih fraz in specifične terminologije.
Kot strokovna predavateljica na višjih strokovnih šolah in vodja jezikovnih seminarjev
za odrasle opažam, da se na dolgi rok obnese predvsem didaktična metoda učenja
tudi pri odraslih. Med srečanji smo poskušali poustvariti situacije, ki se bodo zgodile
med opazovanjem divjih živali in predvideti

pogovore in predvsem vprašanja, ki se bodo
pri tem porajala obiskovalcem med opazovanjem gozdov in divjih živali.
Obdelali smo pester nabor tematik, vezanih
predvsem na rjavega medveda v Sloveniji. V
medgeneracijskem centru, kjer smo se dobivali, smo predelali besedišče, ki je vezano
na velike zveri v Sloveniji, način življenja in
plenjenja, telesne značilnosti, prehrano in
razmnoževanje, pa tudi lovno divjad in lovsko orožje. Obdelali smo tudi vrste okolja
v tujem jeziku, se podučili o terminologiji
gospodarjenja z divjimi živalmi in gozdovi,
si pogledali nekaj kratkih video predstavitev
na temo zveri in lovstva ter sestavili mini tematski slovarček. Ob vsem tem nam seveda
ni utegnilo biti niti malo dolgčas.
Terenska srečanja so potekala sproščeno in
komunikativno. Odpravili smo se v gozd, na
Kolačnik, k opazovalnici in avtomatskemu
krmilniku (herkulesu), kjer smo obnovili
besedišče v tujem jeziku, simulirali dialoge,
možne odzive, vprašanja in odgovore. Jezik
smo uporabljali kot orodje in se v celoti osredotočili na terminologijo, ki je pomembna
zanje kot lovce vodnike.
Kljub osnovnemu nivoju znanja tujega jezika so lovci vodniki pokazali veliko razumnosti in splošne razgledanosti. Odločili so
se za nadaljevanje delavnice, ki je usmerjena
v funkcionalno rabo jezika. Didaktične igre,

Angleščina za lovce (foto: Boris Uroda)

improvizacija dialogov, pomnjenje besed in
hitri odzivi v tujem jeziku so prednosti, ki
pravzaprav pridejo prav vsakemu posamezniku. Čedalje večkrat se znajdemo v situacijah, ko je treba komunicirati v angleščini
in dejanska srečanja z improvizacijo življenjskih situacij so neprimerno učinkovitejša
kot golo branje pravil in teoretično usvajanje zakonitosti jezika. Seveda je potrebno za
vzdrževanje nivoja tudi to, na dolgi rok pa s
tovrstnimi druženji vzpodbujamo sodelovanje, krepimo vezi, kratkoročni in dolgoročni
spomin, nenazadnje pa tudi zdravo mero
tekmovalnosti. Pri tem pa preživljamo čas
v naravi in smo miselno in telesno dejavni.
Ne lovci ne opazovalci pa nikoli ne smemo
pozabiti na previdnost in varnost. Mati Narava je nepredvidljiva in vedno jo je treba
spoštovati. Še zlasti, če tehta 300 kg in varuje
svoje leglo.
				
Boris Uroda

Udeleženci smo delavnico
obiskovali z velikim
zanimanjem in veseljem
V sklopu projekta NATURE&WILDLIFE
(Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška) je Javni zavod Snežnik
organiziral delavnico angleškega
jezika za lovce – vodnike opazovanj rjavega medveda.
Tečaj je potekal v mesecu aprilu
v MGC Gaber v Starem trgu in
tudi na terenu – habitatu rjavega medveda. Imeli smo odlično
predavateljico, Vesno Kovač,
prof. Ker je tudi ona članica zelene bratovščine, smo hitro našli
skupni jezik, kajti pri vodenju
opazovanj prosto živečih živali
uporabljamo specifično terminologijo. In ravno na tem je bil
poseben poudarek – to so besede
kot npr. preža, hibernacija, lovna divjad, krmišče, obore, zveri,
kožuh, šapa, krempelj, gobec,
herkules (avtomatski krmilnik)
… Poleg tega bodo pri vodenju
zelo uporabne nekatere fraze, kot
so: Prosim, bodite tiho. Stopajte
previdno. Preža je pred nami ...
Tečaja se je udeležilo šest vodnikov. Udeleženci smo ga obiskovali z velikim zanimanjem in
veseljem. Na našo pobudo s tečajem nadaljujemo. ■
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Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras,
vodilni partner LAS Notranjska

Volna je zelo uporaben material

D

Mentorica je po zaključku aktivnosti dejala: »V krožke in delavnice so
bile vključene zelo različne ciljne skupine in moram povedati, da sem
bila kot mentorica vsakič znova presenečena, koliko veselja in ustvarjalnega duha se je pokazalo med izvajanjem. Izdelki so me iz krožka v
krožek bolj navduševali, tako v idejah kot v izvedbi. Zelo veliko lepega
smo ustvarili. Ugotovili smo, da je polstenje sicer časovno zelo potratna dejavnost, je tudi zelo sprostitvena in terapevtska. To pa je še ena
dodana vrednost tovrstnega udejstvovanja, kar je v sodobnem, vedno
prehitrem in stresnem času še kako dobrodošlo.«

Operacija »Novi izzivi slovenske drobnice« je bila prijavljena na 2.
Javni razpis za podukrep 19. 3., Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga je v 2017 razpisalo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za operacijo sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin, poleg LAS Notranjska še LAS
s CILjem (območje občin Logatec, Idrija in Cerkno), LAS Zgornje
Savinjske in Šaleške doline in LAS Dolenjska in Bela krajina. Aktivnosti so se začele izvajati januarja 2018 in bodo trajale do novembra
2019. Celotna vrednost operacije je 47.447,32 EUR, sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa predstavlja 37.459,61 EUR.
Prvo leto izvajanja aktivnosti je bilo namenjeno pripravi analize
potencialov na področju reje drobnice ter delavnicam na temo
izboljšanja kakovosti volne drobnice, trženju volne in ostalih
proizvodov drobnice in uporabi volne v vrtnarstvu. Aktivnosti
drugega leta pa so namenjene predvsem iskanju dodatnih možnosti
za razvoj sektorja drobnice oziroma razvoju produktov z dodano
vrednostjo, kamor sodijo tudi izdelki iz volne.
Naslednja aktivnost, ki je v pripravi, je natečaj za izbor jedi na temo
drobnice in bo potekal v sodelovanju z LAS s CILjem. Vse, ki vas
natečaj zanima, spremljajte spletno stran LAS www.lasnotranjska.si. ■
foto: Janja Urbiha

foto: Janja Urbiha

Predelava volne in izdelava različnih volnenih izdelkov pa ni pomembna zgolj z vidika ohranjanja dediščine, ampak predstavlja
tudi priložnost za ustvarjanje novih, inovativnih izdelkov, takih z
dodano vrednostjo. Pomemben je tudi okoljski vidik predelave in
uporabe volne. Do nedavnega je veljalo, da je volna drobnice odpadek, celo nevaren. S spremembo zakonodaje na tem področju pa se
je uporaba volne sprostila. Poleg izdelave različnih volnenih izdelkov
se volna uporablja za kompostiranje, gnojenje, kot zastirko, zaščito
pred godalci ipd.

foto: Janja Urbiha

a volna drobnice ni le odpadek, ampak uporaben material, je
rdeča nit operacije »Novi izzivi slovenske drobnice«. To so dokazale tudi udeleženke študijskih krožkov in delavnic polstenja, ki so
od lanske jeseni pa do marca letos potekale na območju LAS, med
drugim tudi v Starem trgu in na Babnem Polju.
Udeleženke so se pod vodstvom mentorice ge. Janje Urbiha preizkusile v suhem in mokrem polstenju oziroma »filcanju«. Poleg
različnih tehnik polstenja so spoznavale tudi volno kot material in
različne pripomočke in orodja za obdelavo in predelavo volne. Čeprav so imele različno predznanje o polstenju, so si prav vse izdelale
uporabne izdelke, kot so npr. »podritniki«, šali, ogrlice, cvetlice, različne figurice. Spretnejše pa so si izdelale celo luster, obešanko za nad
otroško posteljico, predpražnik, sliko. Kar nekaj pa jih bo s ponosom
nosilo lične damske torbice.
Med izdelavo »filcanih« izdelkov je potekala tudi izmenjevale izkušnje in tako so prispevale k ohranjanju in širjenju teh (skoraj) pozabljenih znanj. Nekaj udeleženk se je naučilo tudi dela s kolovratom,
kar je dandanes prava redkost.
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Vinko Bavec

Pregled dela v Šahovskem klubu Loška dolina

O

pravljeno delo Šahovskega kluba Loška dolina za leto 2018 smo
pregledali na občnem zboru. Leto smo začeli s 30 člani, od tega
so 3 članice. Vsi smo registrirani pri Šahovski zvezi Slovenije. Program, sprejet v preteklem letu, je bil izveden v celoti.
Organizirali smo naslednja tekmovanja:
Hitropotezni šah:
• mesečni hitropotezni turnirji – tempo 5 min/igr, organiziranih je bilo
12 turnirjev. V končno razvstitev se šteje 8 turnirjev od 12-ih. Vrstni
red: 1. m Hysen Sharku, 2. m Zdravko Volf, 3. m Janez Dejak, …;
Povprečno je igralo 8 tekmovalcev na turnir.
• ob koncu prvomajskih praznikov – tempo 10 minut. Vrstni red: 1. m
Zdravko Volf, 2. m Janez Dejak, 3. m Vitko Stanič, … Na turnirju je
bilo 9 tekmovalcev.
• odprto prvenstvo občine Loška dolina v hitropoteznem šahu –
tempo 10 min/igr. Vrstni red: 1.m Hysen Sharku, 2. m Zdravko
Volf, 3. m Vitko Stanič, …; Na turnirju je igralo 9 tekmovalcev.
• ob prazniku Občine Loška dolina – tempo je bil 10 min/igr. Vrstni
red: 1. m Hysen Sharku, 2. m Janez Dejak, 3. m Zdravko Volf, …
Na turnirju je bilo 8 tekmovalcev.
• pokal Loža; med vaško odprto ekipno tekmovanje na velikonočni
ponedeljek. Vrstni red: 1. m Viševek, 2. m Stari trg, 3. Podcerkev,
… Igralo je 5 ekip.
- pospešeni šah:
• Odprto prvenstvo občine Loška dolina v pospešenem šahu – tempo 15 min / igr. Vrstni red: 1. m Anej Širaj, 2. m Zdravko Volf, 3. m
Vitko Stanič, …; Na turnirju je igralo 10 tekmovalcev.
Tekmovali smo na naslednjih tekmovanjih:
• Področno tekmovanje za osnovnošolce v Postojni. V starostni skupini F9 je nastopilo 9 tekmovalcev. 2. m Jakob Bavec, 9. m Matevž
Levec. V starostni skupini F12 je nastopilo je 6 tekmovalcev. 4. m
Jernej Šraj.
• Področno tekmovanje za mladince v Postojni. V starostni skupini
F8 je nastopilo je 6 tekmovalcev, 4. m Jakob Bavec. V starostni skupini F10 je nastopilo je 12 tekmovalcev. 9. m Jernej Šraj.
• DP za osnovnošolke v Postojni. V starostni skupini D12 je nastopilo je 52 tekmovalk. 52. m Zarja Gorše.
• DP za mladino v Portorožu – standardnem šahu. V starostni skupini F08 je nastopilo je 26 tekmovalcev. 10. m Jakob Bavec, osvojil
je IV. kategorijo.

šahovski krožek v klubu

Jakob Bavec na državnem prvenstvu mladine 2018,
v starostni skupini F08
• DP za mladino v Portorožu – pospešeni šah. V starostni skupini
F10 je nastopilo je 30 tekmovalcev. 10. m Jakob Bavec.
• DP za mladino v Portorožu – pospešeni šah. V starostni skupini
F12 je nastopilo je 52 tekmovalcev. 34. m Jernej Šraj.
• Osnovnošolsko DP v Murski Soboti. V starostni skupini F09 posamezno so nastopili 103 tekmovalci. 16.m Jernej Šraj, 56. m Jakob
Bavec, 83. m Taras Gerhard. Ekipno so zasedli 13. m med 22 šolami.
Sodelovanje z ostalimi organizacijami:
• Za MDI Cerknica izpeljali kvalifikacije za DP v šahu za delovne
invalide;
• za učence OŠ je organiziran šahovski krožek, katerega obiskuje od
7 do 10 otrok;
• ciklus 7-ih turnirjev za osnovnošolce v šolskem letu 2017/18; vrstni
red skupno: 1. m Jakob Bavec, 2. m Jernej Šraj, 3. m Jure Grl, …;
• oddali poročilo na Občino Loška dolina o sofinanciranju dela programa v letu 2017;
• izdelali vlogo za sofinanciranje športa na Občino Loška dolina za
leto 2018;
Predlog dela za leto 2019 je bil pripravljen na skupni seji Izvršnega in
Nadzornega odbora ŠK Loška dolina. Občni zbor je potrdil predlog
za leto 2019.
Tekmovanja:
mesečni hitropotezni turnirji; pokal Loža – ekipno; ob koncu prvomajskih praznikov; ob občinskem prazniku; odprto občinsko prvenstvo v hitropoteznem šahu; odprto občinsko prvenstvo v pospešenem šahu; ekipno tekmovanje za pokal Loža; udeležba na področnih
tekmovanjih; udeležba na državnih tekmovanjih; nastop v 3. ligi
zahod; sodelovanje z ostalimi društvi; obnovitev registracije pri ŠZ
Slovenije; šahovske licence; tekmovanja mladih in šahovski krožek;
obisk starejših članov ŠK Loška dolina; oddati poročilo o sofinanciranju občine za leto 2018; izdelati vlogo za sofinanciranje občine v
letu 2019.
Prisotni na občnem zboru smo soglasno podprli predlog, da se Borisu Kutinu podeli naziv: častni član Šahovske zveze Slovenije.
Obrazložitev:
Boris Kutin, rojen 21. 7. 1947 je član Šahovskega kluba Loška dolina v Starem trgu pri Ložu. Kot uspešni šahist, šahovski organizator,
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Gašper Modic,
predsednik DLKJ

Dan odprtih
vrat 3 občin
v Križni jami
Področno tekmovanje delovnih invalidov
šahovski delavec in ambasador šaha je pripomogel k uveljavitvi šahovske igre ter Šahovske zveze v Sloveniji. Največje priznanje slovenskemu šahu je bilo izkazano leta 1998 na kongresu FIDE, ko so ŠZ
Sloveniji zaupali organizacijo 35. šahovske olimpijade, ki je bila leta
2002 na Bledu. Kot podpredsednik Slovenske šahovske zveze je prevzel zadolžitev direktorja Šahovske olimpijade Bled. Direktor šahovskih olimpijad je bil še dvakrat. Leto 1998 je za Borisa pomembno
tudi zato, ker je postal predsednik Evropske šahovske zveze. Evropsko šahovsko zvezo je vodil več let. Po zaključku predsedovanja je bil
izvoljen za častnega predsednika Evropske šahovske zveze. V FIDE
je bil član IO FIDE, direktor marketinga in podpredsednik FIDE. Ob
zaključku je bil imenovan za častnega člana IO FIDE. Borisa poznamo tudi kot soavtorja z Brunom Parmo pri izdaji šahovske knjige
»Šah za vsakogar«, športnega kolumnista za časnik Delo. ■

Že tradicionalno je v marcu Društvo ljubiteljev Križne
jame organiziralo dan odprtih vrat Križne jame in
tako omogočilo občanom Cerknice, Loška dolina in
Bloke, da so si brezplačno ogledali del Križne jame
z vožnjo po I. jezeru. Odziv je bil precejšen, saj si je
jamo v dveh terminih ogledalo več kot 80 občanov iz
vseh treh občin. Nad videnim so bili navdušeni. Naj
poudarim, da je Društvo ljubiteljev Križne jame eno
redkih, ki vsakoletno omogoči vsem okoliških občanom
ter vsem osnovnošolcem ter vrtcem iz omenjenih občin
popolnoma brezplačen ogled Križne jame. To počne
društvo že od same ustanovitve, torej že več kot 20 let.
Dogodka delno sofinancirata tudi občini Cerknica in
Loška dolina. Na sploh je obisk Križne jame še vedno v
porastu tako s strani domačih kot tujih gostov.

ižna jama
Od aprila do junija je Kr
led odprta
brez najave za krajši og
vsak dan ob 15.00,
i
med prazniki in vikend
pa tudi ob 11.00.
Vabljeni.

Boris Kutin

Zahvaljujemo se:
vodstvu PGD Stari trg za brezplačno uporabo prostora; Občini
Loška dolina za sofinanciranje našega programa; Športni zvezi
Loška dolina za sofinanciranje dejavnosti; Plastiki Bavec s.p. za
pogostitev po občnem zboru in zaključku šahovskega krožka;
Borisu Kutin za šahovske rekvizite; Urošu Bavcu in Milanu
Drobniču za delo z mladimi šahisti; staršem otrok za prevoz na
področna in državna tekmovanja.

Obiskovalci Dneva odprtih vrat pred vhodom v Križno jamo
(foto: Tanja Frbežar)
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Urša Blejc

Z roko v roki do
kakovostnih obrokov

Prepričali so se, da je sodelovanje mogoče
Zadruga, zavod ali kakšna druga oblika organizacije? Kmetje se
povezujejo, da lažje prodajo izdelke na trgu in jih lažje ponudijo
javnim zavodom. Člani LAS Notranjska (tudi iz Loške doline) so
si aprila na strokovni ekskurziji v okviru operacije z Roko v roki
do kakovostne prehrane lahko ogledali primere dobre prakse
povezovanja Kočevju, Trebnjem in na Trški gori.
Cilj operacije, v kateri so sicer združeni štirje slovenski LAS-i, je
najti najboljšo možnost dobrega sodelovanja med lokalnimi ponudniki hrane, da bi kakovostna in zdrava hrana lažje prišla v vrtce,
šole in druge javne zavode.

lešnikovih namazov do čilijevih omak.
Možnosti povezovanja je torej veliko. Eneja Debevec iz podjetja
Loa d. o. o v Cerkinici, ki se je tudi udeležila ekskurzije, nam je
zaupala, da vlogo posrednika in povezovalca skuša na tem območju
prevzeti tudi podjetje, ki ga vodita z možem. »Trenutno sodelujemo s 60 zavodi. Delamo tako, da iščemo kmete in se dogovarjamo
za prevzem in dostavo šolam in vrtcem. Notranjske izobraževalne
ustanove so se na naše delo dobro odzvale, veseli pa bomo tudi
(večjega) odziva lokalnih ponudnikov«

Ovire lahko premagamo
Zadruga, zavod ali ...
V Kočevju so se kmetje povezali v zadrugo Zakladi Kočevske in
upravljajo drevesnico (sadovnjake), vrtove za lokalni najem, tržnico, odprli pa so tudi svojo trgovino z lokalnimi izdelki. Imajo tudi
skupno pomično stiskalnico sadja, ki lahko s traktorjem potuje od
kmeta do kmeta.
V Trebnjem so se udeleženci ekskurzije seznanili s skupno blagovno znamko Dobrote Dolenjske in njihov način certificiranja zagotavljanja kakovosti in ponudbe izdelkov na trgu. Za vse to je organizacijsko poskrbljeno s pomočjo neprofitnega zavoda. V njihovih
izdelkih je vsaj 70 % sestavin lokalnih, čeprav je v ponudbi vse od

Da učenci za zdaj v šolah dobijo premalo kakovostne in lokalne
hrane, ugotavljajo tudi strokovnjaki. Zato je glavni namen operacije Z roko v roki do kakovostne prehrane ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem
javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig.
Dragica Bratanič in Zdenka Žakelj iz LAS Notranjska sta prepričani, da lahko prav s povezovanjem premagamo ovire tako na strani
ponudnikov, ki vsak zase ponujajo premajhne količine živil, so preveč odvisni od vremenskih pogojev in nimajo dovolj informacij,
kot na strani zavodov, ki nimajo ljudi in časa, da bi lokalne ponudnike hrane lahko sami aktivno iskali. ■

Na obisku trgovine lokalnih produktov Dobrote Dolenjske (arhiv: LAS Notranjska)
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Jasna Lekan
Milena Kraševec

Krompir
Ob priliki je neka gospa dvignila glas višje
z vprašanjem, zakaj se o krompirju nič ne piše,
saj ga vendar zelo radi jemo vsi
in živimo v deželi krompirjevi.
Za pisanje me je navdušil ta naslov,
nakar mi je nekdo ugovarjal načrt moj nov:
»Menda ja ne boš od krompirja pisala –
tako je reven in tudi cena mu je mala.«
Res ni dosti vreden, je pa zelo potreben,
zato je čudno, da ni glasne besede zanj,
čeprav jaz osebno vedno mislim nanj,
jem ga nepopisno rada in
lačna sem ga bila mlada.
Ne samo jaz, pogrešal ga je še kdaj in kdo,
Irci bi znali povedati to, za katere pravijo,
kako so jim slabe krompirjeve letine
povzročale lakoto,
da se jih je moralo mnogo izseliti v Ameriko.
Šeststoletna zgodovina nam govori,
da so ga Indijanci že mnoga leta
pridelovali v Ameriki,
a k nam je prišel za tem čez kakih dvesto let,
ker je bil nepoznan, so ga najprej
gojili kot cvet.

PISANI
GUMBKI

Nato so začeli uživati zgornje seme,
ko je pa lakota nastala,
mu je za preživetje vse gomolje
iz zemlje pobrala

TESTO
75 g sladkorja v prahu
130 g masla
240 g moke
1 rumenjak
ščepec soli
rdeča, modra in
zelena barva za živila

Zdaj ga sadimo in pridelujemo iz leta v leto,
to opravilo nam je sveto,
na nobeno poljščino ne polagamo toliko skrbi,
kot na to: »Kaj bo, če nam krompir
ne obrodi?«
Pred časom sajenja je zanj precej opravila,
za pridelek je važno seme in kolikšna
je gnojna gomila,
nato ga hodimo pa gledat, kdaj bo vzklil,
ko pokuka iz zemlje, se veselimo, da je spet živ.
Skrbno ga obdelujemo in
mu pomagamo živeti;
zrahljamo mu posteljico, ga
okopljemo, osujemo,
potem bi moral samevati in mi oditi proč,
al kaj, ko mu ne da miru ta koloradski hrošč.
Tudi ta njegov sovražnik je iz Amerike poslan,
majhen je, a z lepim in trdim oklepom obdan,
le ta nam žre krompirjevko in
nanjo nalepi zalege,
neprestano to uničujemo, pa se
ne znebimo nadlege.
Že po hrošču sodeč je krompir izvrstna jed,
dolgovezim, ampak je res vreden besed,
ker je edini sadež, ki ga lahko ješ in
pripraviš na različne načine
in gorje nam, če nam ta dobrota
z jedilnika izgine.

ČJƏŠPAVA KAŠA

iz zbirke receptov
Društva Ostrnice Loška dolina

foto: Mario Žnidaršič

Sladkor v prahu, maslo, moko
rumenjak in sol zgnetemo v
gladko testo, ki ga razdelimo
na štiri dele. Enega obarvamo
rdeče, enega modro, enega zeleno,
četrtega pa pustimo takega
kot je. Vsak del testa še enkrat
pregnetemo, ga zavijemo v folijo
in ga za eno uro damo v hladilnik.
Vsak del testa razvaljamo in
iz njega s pomočjo modelčka
izrežemo krožce. S pomočjo
slamice naredimo štiri luknjice.
Gumbke položimo na pekač, ki
smo ga obložili s peki papirjem, in
jih spečemo na 160 stopinjah C.

in od takrat je to naša glavna prehrana,
dolgčas je, če nam ni vsak dan na mizo dana.

Sestavine:
250 g prosene kaša
6 dcl mleka
3 dcl vode
100 g suhih sliv
Sol
Priprava:
Kašo v posodi prelijemo z vodo in jo
takoj odcedimo. Ponovno jo prelijemo
z vodo in jo pustimo namočeno 20 min.
Kašo precedimo in jo dobro speremo.
Kašo stresemo v posod za kuhanje,
zalijemo z mlekom in vodo (6+3 dcl).
Kuhamo 20 min. Če v kaši kuhamo
slive s koščicami, jih dodamo takoj v kašo.
Če so slive razkoščičene, jih dodamo
šele proti koncu kuhanja.
Kaša je zelo zdrav obrok. Jemo jo
lahko za zajtrk ali večerjo. Postrežena
z jabolčno čežano je lahko tudi odličen
samostojen obrok.
Naj vam bo v slast!
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Milka Mele Petrič, KGZS -Zavod Ljubljana, Izpostava Cerknica

Možnosti za prodajo mesa na kmetiji
KGZS – Zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba Cerknica, je skupaj s specialistko za predelavo mesa iz KGZS – Zavoda Celje, Ireno Kos, ter v sodelovanju z Uradom za
varno hrano OE Postojna izvedla strokovno
delavnico »Možnosti za prodajo mesa na
kmetiji«. Na območju delovanja Kmetijske
svetovalne službe Cerknica prevladuje živinoreja, od tega je velik delež živali vzrejenih
na ekološki način. Namen izobraževanja je
bil rejce opogumiti za prodajo mesa na kmetiji, ob upoštevanju varnosti, odgovornosti
in sledljivosti pri prodaji mesa in izdelkov.

Ogled dobre prakse na kmetiji
V klavnici Mitje Kočevarja – »Pri Kordišu«
v Viševku, v občini Loška dolina, izvajajo
klanje živali že peto leto. Obrat dejavnosti
klanja je odobren pri UVHVVR (Uprava
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin). Izvajajo lahko klanje goveda, konj,
drobnice, prašičev in gojene divjadi.

Dopolnilna dejavnost klavnica
in predelava mesa
Na kmetiji se lahko opravlja predelava
primarnih kmetijskih pridelkov živalskega
izvora, kamor štejemo: zakol živali, prodajo
in predelavo mesa kot dopolnilno dejavnost,
s. p., d. o. o …
Na kmetiji se lahko izvaja zakol živali: prašičev, drobnice, perutnine in kuncev za lastno
uporabo.

Kmetija izbere način registracije na podlagi
obsega in intenzivnosti proizvodnje ter načrtovanega prihodka. Dopolnilna dejavnost
je omejena z dohodkom (letni dohodek iz
DD ne sme presegati treh povprečnih plač
na zaposlenega v RS v preteklem letu, na
OMD območju pa petih povprečnih plač,
kar je cca. 100.000 €). Nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso kmečki zavarovanci, morajo
mesečno plačevati prispevek za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni ter prispevek
za obvezno zdravstveno zavarovanje (skupaj
cca. 35,53 €/mesečno).
Dohodek iz dopolnilne dejavnosti je obdavčen po Zakonu o dohodnini kot dohodek od
dejavnosti, osnova za obdavčitev pa se ugotavlja na dva načina. Na podlagi dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov, kjer se
80 % prihodkov prizna kot odhodek, 20 % gre
v obdavčitev. Dohodnina se izračuna s fiksno
stopnjo 20 % in ne po progresivni lestvici ter
se ne prišteva drugim dohodkom zavezanca.
Za ta način obdavčitve prihodki ne smejo
presegati 50.000 €, voditi pa je potrebno evidence prihodkov. Do 31. 3. se naredi obračun dohodka iz dejavnosti za preteklo leto in
določitev akontacije dohodnine. FURS-u je
potrebno tak način obdavčitve sporočiti v 8
dneh po priglasitvi dopolnilne dejavnosti ali
kasneje ob oddaji davčnega obračuna.
Drug način ugotavljanja davčne osnove je
po dejanskem dohodku, kjer se vodi enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Na
podlagi tega se naredi davčni obračun za

poračun dohodnine in določitev akontacije
dohodnine ter letno poročilo (bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida). Ti dohodki se na informativnem izračunu združijo z ostalimi
dohodki zavezanca.
Obvezno je izdajanje računov. Za javne
ustanove (proračunske uporabnike) je potrebno izdati eRačun, za gotovinska plačila pa
izdane račune davčno potrditi (vezana knjiga
računov). Po Zakonu o DDV je možno biti v
sistemu DDV ali izven sistema DDV.
Dopolnilna dejavnost je po definiciji dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih
zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter
pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.
Dopolnilno dejavnost lahko opravlja nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti,
člani kmetije, zaposleni na kmetiji (vpisani
v RKG) ter osebe, ki opravljajo delo, ki ni
opredeljeno kot delo na črno.

Vrste dopolnilnih dejavnosti
Proizvodnja mesa, razen
perutninskega, so:
• Obratovanje klavnic: klanje parkljarjev in
kopitarjev (govedo, konji, prašiči, drobnica), zajcev idr. ter priprava in pakiranje
mesa.
• Proizvodnja mesnih izdelkov (proizvodnja sušenega, soljenega ali dimljenega
mesa vseh vrst ter proizvodnja mesnih izdelkov: klobas, salam, obarjenih klobas,

Za prodajo morajo biti prašiči in drobnica
zaklani v odobreni klavnici. Izjema so turistične kmetije. Te lahko izvajajo klanje prašičev in drobnice z dovoljenjem in registracijo
UVHVVR – registriran obrat. Izpolnjevati
morajo predpisane sanitarno tehnične pogoje imeti ustrezne prostore in upoštevati čas
reje živali. Živalske proizvode je dovoljeno
ponuditi le gostom na kmetiji.
Zakol kuncev in perutnine na kmetiji je
dovoljen tudi za prodajo ob predhodni registraciji na UVHVVR in v dovoljenem obsegu. Prodaja se lahko na kmetiji, tržnici in v
javnih ustanovah (do 25 % prodaje), za kar je
potrebno imeti ustrezne higiensko tehnične
pogoje.
Za klanje goveda in kopitarjev mora klavnica imeti odobritev.

Udeleženci strokovne delavnice »Pri Kordišu« v Viševku (arhiv: KGZS)

paštet, klobas iz mešanega mesa, žolce,
kuhane gnjati), peka celih živali razen
goveda in kopitarjev. Potrebno je zagotoviti 50 % lastne surovine in dokup do
50 % surovin z drugih kmetij. Živali morajo biti na kmetiji od rojstva ali najmanj
3 mesece oz. 1 mesec (perutnina, kunci,
jagnjeta, kozlički, prašički do 20 kg).
• Opravljanje dopolnilne dejavnosti Storitve
s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in
opremo ter ročna dela, se lahko priglasi
dejavnosti: Storitev zakola živali in Storitev
predelava mesa ter opravljanje posebnih
ročnih kmetijskih del in oskrba živali – storitve za živinorejo, razen veterinarskih.

Pogoji za obrate, prostore za
navedene vrste dejavnosti
Osnova so EU Uredbe: 853/2004 – posebna
higienska pravila za živila živalskega izvora
in Uredba 852/2004 o higieni živil. Upoštevati je potrebno tudi vse slovenske predpise
iz področja dejavnosti. Postopke registracije
in odobritev obratov na področju živil ureja
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov
na področju živil (Ur. l. RS 96/2014), Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih
za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil
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živalskega izvor (Ur. l. RS, št. 96/14) in Pravilnik o prilagoditvi določenih higienskih
zahtev za obrate na področju živil živalskega
izvora (Ur. l. RS 105/2006), ki ureja prilagoditev določenih higienskih in konstrukcijskih zahtev zaradi uporabe tradicionalnih
postopkov dela.

Registracija obrata na UVHVVR
in dejavnosti
Ne glede na vrsto poslovne registracije mora
nosilec dejavnosti izpeljati postopek vpisa
obrata v evidenco registriranih obratov z
vlogo na UVHVVR (Uprava za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin) pred začetkom oddaje živil (mesa ali izdelkov) na trg.
Dopolnilna dejavnost se priglasi na upravni enoti, ki po uradni dolžnosti prenese
podatke tudi na AJPES. Nosilec dopolnilne
dejavnosti pa se mora v 8 dneh po prejemu
dovoljenja (odločbe) za opravljanje dejavnosti zglasiti na FURS, kjer sporoči odločitev o
načinu obdavčitve.

Priporočila nosilcem dejavnosti
Nosilci dejavnosti z registracijo živilske dejavnosti obvestijo pristojne organe, da do-

Norma je Notranjka, ki študira matematiko, javnosti poznana kot pogumna zagovornica družinskih vrednot in kulture življenja. Je glas razuma, kar je v družbi zastrupljeni z
LGBT+P ideologijo še kako potrebno. Nastopala je že v različnih medijih, trenutno je stalna komentatorka v oddaji Faktor na TV3.
V Evropskem parlamentu vidi priložnost postati glas odločanja na evropski ravni. Prepri-
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sežejo preglednost obrata in obveščanje ob
vsakem sumu, da njihova živila niso varna.
Dolžnost nosilca je tudi preprečevanje in
zmanjševanje tveganja s preverjanjem kritičnih točk in nadzorom le teh.
Ključne obveznosti pa so zagotovitev varnosti, odgovornosti in sledljivosti mesa in izdelkov v prometu. V promet ne sme živilo, ki
ne zagotavlja varnosti. Odgovornost za varno hrano je tudi v postopku pridelave, reje
(živali), prevažanju, skladiščenju in prodaji.
Na kmetiji se mora upoštevati zahteve navzkrižne skladnosti, predvsem določila o
optimalni tehnologiji reje in zdravju živali.
Nosilec je odgovoren tudi za sledljivost v
procesu dobave surovin in prodaje.

Načini prodaje mesa in izdelkov
Po ureditvi obrata po veljavnih predpisih se
lahko prodaja neposredno končnemu potrošniku na kmetiji, na tržnici idr. Največ do 25
% od skupne letne predelave se lahko proda
drugim obratom prodaje, v trgovine in javne
ustanove, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika (vrtci, šole, bolnišnice, domovi
starejših občanov idr. – registriran obrat). V
primeru prodaje več kot 25 % od skupne letne
predelave v trgovine ali prodaje izven območja Slovenije je obvezna odobritev obrata. ■

čana je, da Slovenci v Evropskem parlamentu potrebujemo odločne in glasne poslance, ki
bodo delovali v interesu Slovencev, ne pa npr. tujerodnih ilegalnih migrantov. Prioriteta
sta ji varnost in blaginja Slovencev doma in po svetu.
Zavezuje se, da bo v svojem delovanju odprta za predloge in pobude volivcev in bo uresničevala program Domovinske lige, ki je dostopen na https://domovinskaliga.si/program/.

Oglasno sporočilo. Naročnik oglasa: Domovinska liga, Stegne 35, Ljubljana
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Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica (Uradni list RS št. 104/2011) in Družbene pogodbe Razpisna
komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d. o. o. razpisuje prosto delovno mesto
direktor JP Komunala Cerknica d. o. o.
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo poleg
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. najmanj visoka izobrazba,
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih
delovnih mestih,
3. so državljani Republike Slovenije,
4. izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1,
5. ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
6. ustrezno poznavanje dejavnosti, ki jih izvaja podjetje,
7. aktivno znanje tujega jezika (angleško, francosko, nemško
ali italijansko),
8. kandidat ni član drugega organa vodenja ali nadzora JP Komunala Cerknica d. o. o.
Kandidat mora kot dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih
pogojev k prijavi predložiti naslednje dokumente:
1. overjeno fotokopijo diplome,
2. življenjepis,
3. dokazilo o državljanstvu,
4. program razvoja in delovanja javnega podjetja,
5. dokazila, da zanj ne obstajajo okoliščine iz 2. odstavka 255.
člena ZGD-1, in sicer da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje,
zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo vsaj pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica in ta prepoved še traja;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad
katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o
odškodninski odgovornosti oziroma je od pravnomočnosti takšne obsodbe minilo vsaj dve leti.
6. dokazilo, da na višji ravni zahtevnosti (B2) obvlada poleg
slovenščine vsaj enega od tujih jezikov (angleškega, francoskega, nemškega ali italijanskega). Kot potrdilo o aktivnem
znanju tujega jezika bo Razpisna komisija upoštevala potrdila, ki jih izda Državni izpitni center, certifikate oziroma
dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na
dodiplomskem univerzitetnem študiju, maturitetno spričevalo, oziroma dokazila o šolanju v tujini ali spričevalo o
aktivnem znanju tujega jezika oziroma druga potrdila, iz
katerih bo razviden nivo znanja tujega jezika v primerjavi z
Europass jezikovno izkaznico.
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje Skupščina JP
Komunala Cerknica d. o. o. Mandat direktorja traja štiri leta, po
preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju po-

gojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti kuverti na naslov:
JP Komunala Cerknica d. o. o.
Razpisna komisija
Notranjska cesta 44
1380 Cerknica
z oznako:» Ne odpiraj - prijava na delovno mesto direktorja«.
Razpis traja od 10. 5. 2019 do vključno 25. 5. 2019. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je prispela na zadnji dan roka za
oddajo prijav. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne, ustrezno označene in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno bo štela tudi vloga, ko kandidat
ne bo predložil v objavi razpisa zahtevanih dokazil, ter vloga, iz
katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Neizbrani kandidati bodo o tem, da niso bili izbrani, obveščeni v
osmih dneh po zaključenem postopku izbire.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schönburg Waldenburg (1865–1943) 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)

Herman SCHÖNBURG - WALDENBURG

Moje življenje
RUSIJA

Nobena dežela ni tako temeljito počistila s svojo preteklostjo kot Rusija; seveda je to v zgodovini te dežele pojav, ki se periodično ponavlja.
Nekdaj so bili Mongoli tisti, ki s kopiti svojih
konj niso poteptali samo setev na poljih, temveč uničili tudi marsikatere kali, ki so prinašale
upanje. Izstopajoče ličnice in poševne oči, ki
jih imajo danes mnogi Rusi, niso edina fatalna
dediščina, ki so jo Mongoli zapustili deželi, ki
so si jo bili podredili. Če seveda rečemo, da je
duh tisti, ki si gradi telo. »Grattez le Russe et
vous trouverez le Tartare«. (Obrite Rusa in našli boste Tartara).
Pozneje je Peter Veliki še enkrat uničil seveda
samo skromne začetke domačega razvoja in
namesto tega poskušal Rusom vcepiti nekakšno zahodno kulturo, ki je niso bili nikoli
sposobni ali tudi voljni asimilirati. Tako je
ustvaril vakum in položil klico za tisto specifično rusko rast, katere najobilnejši razcvet
danes doživljamo v boljševizmu. Pravim:
specifično rusko, čeprav je nihilizem pognal
korenine tudi v drugih deželah. Domač je
seveda samo v Rusiji, kjer je v prostoru brez
tradicij, ki ga je ustvaril Peter Veliki, našel
najboljše predpogoje in se prvič izrazil v priljubljeni besedi »ničevo«.
Zato lahko označimo Petra Velikega za nelegitimnega očeta današnjega ruskega državnega sistema in tamkajšnji oblastniki bodo
sledili samo občutku otroške pietete, če bodo,
kakor slišim, pustili njegov spomenik v Petersburgu nedotaknjen.
»Petro primo Catharina secunda,« piše na
podstavku spomenika. Njuni veličini bi bolj
odgovarjalo, če bi obe števili prestavili: Catharina prima, Petrus secundus.
V oranienbaumskem parku sem videl paviljon, iz gornjega nadstropja je vodila drsalnica
na vrt. Tukaj se je navadno zabavala Katarina
s svojim dvorom. Iz vse okolice je prihajalo
ljudstvo, da bi videlo svojo cesarico, kako je
drsela po poševni ravnini. Takšna pametna
naprava naj bi obstajala na Kitajskem, da se je
cesar pokazal svojemu ljudstvu samo od kolen navzdol, da bi na ta način ohranil ugled.
Toda Katarina je lahko tvegala, da se je svo-

jemu ljudstvu pokazala v celi osebi in v kočljivih položajih na drsalnici, ne da bi bila v
nevarnosti za svoj ugled.
Že ko sem bil v Rusiji pred več kot tridesetimi
leti, sem imel občutek, da ne plešemo ravno
po vulkanu, temveč po tanki ledeni ploskvi,
ki pokriva močvirje. Zunanja narava v svoji
brezupnosti je ustrezala tej podobi. Nikjer
nisem doživel tako ostre menjave scenarija,
kakor med prehodom ruske meje. Samo ozek
potok je tukaj ločeval dve državi. Vendar kakšna silna razlika v izgledu obeh pokrajin!
Med vožnjo skozi Nemčijo sem videl povsod
cvetoča mesta in vasi, obdelana polja in lepo
urejene gozdove. Tu se pojavi mejni potok in
kot da je zaradi izreka hudobne vile nenadoma vse izginilo. Mesta in vasi, polja in gozdove naj bi pogoltnila brezčutna neskončna
pustota. Zdi se, da je pri tej priči sam termometer padel za nekaj stopinj.
Zadnja nemška postaja je bila takrat Eidtkuhnen. Še nekaj korakov preko perona in
bili smo v ruskem Wirballeu. Velika železna
rešetka je bila prvo, kar smo najprej srečali v
Rusiji.
»Lasciane ogni speranca, voi chentrate« (opustite vsako upanje, vi, ki vstopate), se nam je
zdelo, da piše nečitljivo preko vhodnih vrat,
ki se zaprejo za potnikom in mu dajo malo
spodbuden občutek podgane v pasti. V tistih
lažjih božjih časih niso na splošno poznali
šikan s potnimi listi, ki jih tako dobro poznamo danes. V Rusiji so jih že dodelali do
podrobnosti. Cele ure je moral potnik vzdržati v omenjeni mišnici, dokler ga niso spoznali za neoporečnega in je lahko odpotoval
iz kletke proti vhodu. Kdor je seveda potoval
po uradni dolžnosti in je zato imel diplomatski potni list, je lahko šel brez postanka skozi
prostor, ki ga obdajajo rešetke in iz železniške
restavracije škodoželjno opazoval trpljenje
sopotnikov.
Končno se je premaknil ruski vlak. Zima je
in noč je, in kako zelo ustrezata tema in mraz
celotnemu razpoloženju, da se človek skoraj
čudi, ko se je naslednjega dne začelo sonce
pripravljati, čeprav po dolgem obotavljanju, da
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bo vzšlo. Po pravici se je bilo obotavljalo, tako
neprijazna je bila podoba, ki jo je osvetljevalo.
Sivina in spet sivina: komaj kje prekineta polomljena breza ali borovec večno enoličnost pustinje. Na ruskih železnicah so takrat kurili še
z lesom in vsi gozdovi ob železnici so bili izsekani. Toda na ponovno pogozditev ni mislil seveda nihče. Tako so se nekdaj z gozdom porasli
pasovi počasi spremenili v pusto močvirje.
Kakor je znano, je Petersburg zgrajen na
močvirju. Samo volja vsemogočnega carja je
pripomogla, da je lahko na tako nemogočem
kraju zraslo mesto. Samo nekaj kilometrov
izven obmestja naletimo dvesto let po ustanovitvi mesta na nedotaknjeno močvirje. Temu
primerne so bile vodne razmere v mestu.
Vendar vsaka hiša je imela lasten vodnjak. Z
enakim uspehom bi bili lahko praznili trobelikove čaše, kakor si tudi tešili žejo. Zato je
bila kolera stalni poletni gost, seveda največ
samo med revnejšimi sloji prebivalstva. Ostali so pogosto izvedeli o koleri samo iz tujega
časopisja, medtem ko so domači časopisi o
takšnih neprijetnostih molčali.
Današnja Rusija je sledila zdravim azijskim
instinktom, ko je prestavila glavno mesto
cesarstva nazaj v Moskvo. Morda je samo še
vprašanje časa, kdaj bo močvirje pogoltnilo
mesto Petra Velikega; svoje pravo ime je mesto že izgubilo v času njegovega življenja.
Takrat ko sem prišel v Petersburg, je mesto
blestelo v polnem carističnem sijaju, vendar
samo njegovo središče; bolj kot smo se bližali
že omenjenemu močvirju, toliko bolj revna,
ubožna in podeželska so postajala predmestja. Središče središča je bila Zimska palača,
tudi ta, kakor vse velike v Rusiji, je bilo predvsem delo Katarine Velike.
Praznovanja v tem carskem dvorcu so bila zanimiva. Razlikovali so med drugim velike in
male dvorne plese. Pri prvih se je zbralo 3000
ljudi, ki so sedeli pri slavnostni večerji ob nepregledno dolgih mizah, ki so bile obložene
z zlatimi in srebrnimi pladnji, medtem ko je
car, ki je predstavljal gospodarja, z majhnim
spremstvom po starem ruskem običaju obhodil mize. Še bolj svojevrstna je bila podoba malih dvornih plesov, ki se jih je udeležilo
samo približno 1500 ljudi. Med slavnostno
večerjo sta se odprli dvorani, ki sta bili do tedaj zaprti, ena je bila spremenjena v palmov
gaj, druga v lovorov gaj. Poti, ki so jih obdajale rože, so vodile do majhnih okroglih miz, iz
sredine miz je rasla palma ali lovorjevo drevo.
Presenetljivo je bilo, da se je pri tolikšni množici ljudi število sedišč vedno ujemalo s številom gostov. Na moje vprašanje mi je službujoči dvorni maršal odvrnil, da na vseh vhodih
natančno zapisujejo število gostov. Uro pred
pojedino zaprejo vsa vrata in nato naj bi njemu, dvornemu maršalu sporočili natančno
število gostov. (se nadaljuje)

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v marcu 2019 je bilo:
PICERIJA ŠVED / FAST FOOD

Nagrade prispeva:
• Turistično vodenje in izobraževanje, Janja Urbiha s.p.,
Kozarišče, Stari trg pri Ložu, tel. 031 788 282

Nagrade prispeva:
Okrepčevalnica PICERIJA ŠVED FAST FOOD,
Cesta Notranjskega odreda 24, Stari trg pri Ložu • tel. 040 318 181

• 1. nagrada: vodenje po parku gradu Snežnik za tri osebe
• 2. nagrada: vodenje po parku gradu Snežnik za dve osebi
• 3. nagrada: vodenje po parku gradu Snežnik za eno osebo

1. nagrado: družinsko pico prejme:
Cvetko Remec, C. Notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: čevapčiče v lepinji prejme:
Jožef Petrič, Vrhnika pri Ložu 30, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: pleskavico prejme:
Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenci bodo obvestilo o prevzemu nagrad prejeli po pošti.

Vabimo vas na malo drugačen sprehod - voden ogled parka gradu Snežnik v dobri družbi.
Preko poletja vsako nedeljo ob 14. uri oz. v vam ustreznem terminu po predhodnem dogovoru.
tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
 Tudi
slike. Rešitev napišite na kupon in ga prilepljenega na dopisnici pošljite na naslov uredništva
Obrh do 19. junija 2019. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo



Rešitev križanke:

Tradicionalni prvomajski pohod
ŠRD Snežnik – Kozarišče
po neznanih poteh
snežniških gozdov,
1. maj 2019.
S seboj smo imeli tudi
»EKO ŽAKL«, saj na svojih
pohodih večkrat naletimo
na smeti, ki ne sodijo
v naravo in jih zato
odnesemo v dolino.
foto: Borut Kraševec

Sobota, 25. maj 2019
Loški grad

(Z)godba na Loškem gradu
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
in Marko Gorše z interpretacijami
izbranih odlomkov iz literarnih del
Matevža Haceta.
•

Sobota, 1. junij 2019
Babna Polica

VI. likovni ex-tempore
DEŽELA OSTRNIC
Enodnevno druženje in ustvarjanje
slikarjev, kiparjev in letos tudi
fotografov na temo vaškega,
kmečkega življenja.
•

Sobota, 15. junij 2019
grad Snežnik

Dan snežniške vrtnice
V sklopu dogodkov, ki jih ob 10.
obletnici ponovne zasaditve snežniške
vrtnice pri gradu Snežnik organizira
Narodni muzej Slovenije, bo Javni
zavod Snežnik izvedel delavnico z
vodenjem po grajskem parku
(projekt NATURE&WILDLIFE).
•

Nedelja, 16. junij 2019
Babna Polica

Ob košnji – etnološka prireditev,
posvečena tradiciji zdevanja ostrnic
v Loški dolini: ljudska igra, glasba in
pesem, igre med ostrnicami za mlado
in staro, razstava del VI. likovnega
ex-tempore DEŽELA OSTRNIC,
predstavitev LAS-ov
(Notranjska, Idrija, Zgornje Savinska
in Šaleška dolina), predvsem
pa veliko zabave za vse!

LEPO VABLJENI!

Več o dogodkih na
www.loskadolina.info in
na facebook profilu
Javnega zavoda Snežnik.

