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Glasilo občine Loška dolina

Koča vas
Na mestu, kjer je po izročilu nekoč stalo manjše naselje s kočami, so gospodje Hallerji v drugi polovici 16. stoletja
sezidali grad Hallerstein, ki je v svoji zgodovini zamenjal kar nekaj lastnikov. Konec 17. stoletja je ena od njih
Estera Maksimiljana Coraduzzi pisala svoji hčeri Mariji Izabeli por. Marenzi v Trst pisma v slovenskem jeziku, ki
predstavljajo pomembno kulturno dediščino. Zadnja lastnica iz rodbine Lichtenberg, Viljemina ml., je posestvo
1904 izročila svojemu posvojencu Henriku Scholmayerju pl. Lichtenbergu. Leta 1930 ga je podedovala njegova
hčerka Margareta (Greta), ki je v dvorcu organizirala gospodinjsko šolo. V letih 1933 in 1934 je v njem na oddihu
bival pesnik Oton Župančič, kjer je ustvaril cikel pesmi Ostrnice. Leta 1945 je bilo posestvo nacionalizirano.
V njem so nato bila več let stanovanja. V letih po osamosvojitvi je bil denacionaliziran.
Dvorec je že dolga leta prepuščen zobu časa. Pred njim raste mogočna lipa z obsegom 7,10m.
(viri: www.loskadolina.info; Igor Sapač, Grajske stavbe ..., Viharnik, Ljubljana 2006; Trditve o lipah, ta Obrh na str. 19)

20 let izhajanja Obrha

Iz vsakega letnika je predstavljena ena naslovnica, vključno s prvo številko,
ki je izšla septembra 2000.
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Dobrodošli v jubilejni številki Obrha
20. leto izhajanja, 100 številk, 3600 strani. To je osnovna statistika o glasilu Občine Loška dolina, ki v sebi skriva veliko več kot le naštete številke.
Koliko je bilo v vseh 100 številkah Obrha objavljenih člankov in fotografij mi ni uspelo prešteti.
Prav tako ne, koliko avtorjev je v vseh teh 20 letih pripravljalo članke in prispevalo fotografije.
Vem le to, da je število zelo veliko in vsem neštetim hvala za opravljeno delo, delo, ki bo na
3600 straneh ostalo kot dragocen dokument nekega obdobja o Loški dolini, zapisano tudi prihodnjim rodovom.
Prva številka je na 16 straneh po sklepu takratnega občinskega sveta izšla septembra leta 2000.
Ledino v snovanju zapisov o Loški dolini je pričela s člani prvega uredniškega odbora, ki so
ga sestavljali dr. Dušan Baraga, Alojzija Brus, Vjekoslava Čuk, Antoneta Ješelnik, Jasna Lekan,
Niko Ožbolt in Anton Premk orati urednica Ivanka Mihelčič. Do danes je delovalo skupno šest
različnih sestavov uredniških odborov. V vlogi urednika sva bila poleg prve urednice še Andreja Buh od leta 2011 do 2015 in pa sam med letoma 2003 in 2010 ter zopet od leta 2016 dalje.
Zagotovo je vsak med nami v Obrhu pustil svoj pečat. Vesel sem, da smo skupaj pod streho
spravili toliko številk.
Za sodelovanje in opravljeno delo se zahvaljujem članom vseh uredniških odborov, obema urednicama, lektoricama Martini Kočevar in Andreji Mlakar, vsem piscem člankov in avtorjem fotografij ... Hvala tudi vsem, ki so v teh letih sodelovali pri grafični pripravi in tisku ter Vinku Tekavčiču in Brunu Bebarju, ki sta po gospodinjstvih Loške doline skupno raznosila preko 130000
izvodov in tudi vsem v občinski upravi, ki so skrbeli za aktivnosti, povezanimi z Obrhom.
Hvala seveda tudi vsem bralkam in bralcem, ki ste ga v teh letih prebirali in z razumevanjem
sprejemali tudi pomanjkljivosti in napake, ki so se nenamerno občasno prikradle med vsebino.
Hvala za vse vaše pohvale, vzpodbude ter tudi kritike, nasvete, predloge in pobude, ki smo jih
poskušali upoštevati po svojih najboljših močeh.
Verjamem, da se bo zgodba z Obrhom še nadaljevala. Upam, da nam bo v prihodnje uspelo
vsebino še izboljšati in razširiti s temami, ki so trenutno v Obrhu nenamerno zapostavljene. Da
bo to lahko uresničeno, pa ste seveda k sodelovanju in pripravi vsebin vabljeni tudi predstavniki
gospodarstva, mladih in vseh v Obrhu manj zastopanih tem.
Vabim vas, da preberete vsebino te jubilejne številke in izkoristite tudi povabilo, da se z novimi
vsebinami priključite ekipi ustvarjalcev Obrha že v naslednji 101. številki.
Vsem želim prijetne poletne dni!
Borut Kraševec
urednik

p. s. Vesel bom vseh pozdravov in fotografij z vašega dopustovanja, ki jih boste poslali za objavo
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 1. oktober 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: Koča vas • 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

Vse, kar je bilo in bo v občini narejeno, bo ostalo
občanom v Loški dolini, z namenom izboljšanja
skupnega življenjskega standarda

K

o poskušam strniti vse izvedene aktivnosti v letošnji prvi polovici leta, ugotovim, da je občina v tem času žal nazadovala v
pogledu dolgoročnega razvoja. Upam in verjamem, da bo prišel čas, ki bo obrnil kolo razmišljanj v pozitivno smer z zavedanjem, da
smo na tem svetu le začasno. Za nami bodo
ostala le dela, po katerih nas bodo sodili. Vse
pa kaže na to, da tej sestavi občinskega sveta
ne bo kaj soditi, saj preprosto ni stvari, ki bi
bila pozitivno sprejeta, pa naj predlagam kar
koli, kar bi lahko pomenilo napredek.
Večnamenska dvorana – športna dvorana
in igra besed, ki jih lahko obračamo, kakor
želimo (vsaj nekateri). Če je bila že od vsega
začetka projekta zastavljena dikcija Večnamenske dvorane in uporabnost prostorov
določena za večnamensko uporabo, potem
to pomeni, da ne moremo govoriti samo o
športni dvorani ali celo telovadnici. V kolikor ne ločimo teh terminov, potem je jasno,
zakaj nekateri lahko operirajo z različnimi
zneski za izgradnjo, različno kvadraturo
dvorane, zunanjih površin itd. Kaj je primerno oziroma kaj je dovolj velika dvorana
za Loško dolino, ne bi želel presojati, saj so
o tem bila že podana različna mnenja. Tudi
mnenja šole, zveze kulturnih društev (ki je
sedaj več ni) in Športne zveze Loška dolina.
Nekateri so jih podali celo večkrat, kar pomeni, da so poznali projekt in bili z njegovo vsebino dovolj seznanjeni. Žal pa se je v
današnjem času zelo moderno iti populizem
ter pisati in objavljati zavajajoče podatke, ki
se prej ali slej pokažejo za neresnične, s tem
pa žal še bolj zavajajo in razdvajajo občane.
Rešitev oziroma izgradnja je v tem trenut-

ku vedno bolj oddaljena, lahko celo rečem,
pahnjena vsaj za deset let v prihodnost, tako
da bo še kar nekaj generacij naših osnovnošolcev moralo biti zadovoljnih s staro telovadnico v osnovni šoli. Zame osebno nova
dvorana ni potrebna, ker nisem športnik, če
na to gledam strogo ozko. Bi bil pa zelo ponosen, če bi lahko šel v novo večnamensko
dvorano na kakšno prireditev, tako kot je to
običaj v sosednjih občinah.
Bolj pomembna zame pa je gradnja doma
za starostnike na Ogradah. Sedaj, ko pišem
ta prispevek, žal še ne vem, kakšno bo stališče občinskih svetnikov do sprejema OPPN
Ograde, ki je zadnji občinski akt in je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja
in za pričetek gradnje. Menim, da se ne bi
smela ponoviti napaka večnamenske športne dvorane, da pa bo v zgodbo verjetno spet
posegel populizem in egoizem, ki razvoj občine ne samo ustavljata, pač pa celo vračata
krepko v preteklost. Upam, da se še vedno
vsi spomnimo in zavedamo teže sklepov
prejšnje sestave občinskega sveta in obljub
pred volitvami sedanjih svetnic in svetnikov.
Pa ne želim nobenega izpostavljati, vendar
načelnost je tudi ena od vrlin, sploh, če je
uporabljena za dobro občank in občanov,
kar pa nekateri preprosto pozabljajo.
Ostala gradbena dela in naloge v občini trenutno potekajo, kot je bilo načrtovano. Kljub
nekaterim zapletom gredo dela v Viševku
proti koncu. Struktura terena je izvajalcu
povzročala kar nekaj težav, a vendar so tudi
to uspešno rešili. Dela pa se bodo zaključila
s preplastitvijo vseh cestnih odsekov. Skupaj

Dela v Viševku (foto: Emil Mlakar)

s sosednjimi občinami in z Ministrstvom
za infrastrukturo smo podpisali dogovor za
izgradnjo kolesarskih poti od Cerknice do
Ribnice ter bi na ta način še dodatno razširili
možnosti za dodatno turistično ponudbo v
vseh občinah, ki so podpisnice dogovora. Po
informacijah, ki smo jih prejeli z Direkcije za
ceste, načrtujejo v jesenskem času pričeti z
deli na odseku ceste Markovec – Loški Potok.
Projektna dokumentacija za spodnji odsek
ceste je v celoti pripravljena. Večino sredstev
za izvedbo bo zagotovila Direkcija. Občina
Loška dolina pa se namerava prijaviti na razpis za koriščenje sredstev LAS. V kolikor bi
bili na razpisu uspešni, bi s prejetimi sredstvi
nadaljevali urejanje športnega parka.
Posebej pa bi tokrat rad izpostavil gradnjo
oziroma širitev optičnega omrežja v občini Loška dolina, ki sem ga pozabil omeniti že v prejšnjih izdajah Obrha. Prav je, da
pohvalim družbo Telekom Slovenije, ki je
razumela potrebe naših občanov ter pristopila k izgradnji, malo tudi z mojo pomočjo
in z veliko zavzetostjo Franja Bukovca, ter
vsem dvomljivcem dokazala, da so še podjetja in posamezniki, ki dano obljubo držijo.
Najbolj pomembno pa je dejstvo, da se šele
sedaj lahko pogovarjamo o odpiranju občine v svet, kajti dobre komunikacije so za to
osnovni predpogoj.
Pred nami so ponovno poletne počitnice in
dopusti. Za nekatere komaj pričakovane, za
druge problem v odločitvah, kam in kako, za
nas, zaposlene na občini pa z nekaj prilagoditvami delovnika še vedno delovne. Vem,
da si tudi moji sodelavci zaslužijo dopust,

Izkop in polaganje cevi za napeljavo optičnega kabla
v Starem trgu na Rožniku (foto: Emil Mlakar)
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pa vendar se še bolj zavedam, da je potrebno začeta dela dokončati. Vsem želim, da si
v tem poletnem času najdejo trenutek časa
zase in da se z novo pozitivno energijo posvetijo vsem delovnim obveznostim, ki jih
bodo pričakale.
P. S.
Zahvaljujem se občinskim svetnicam Janji
Sterle, Janji Urbiha in Romani Zakrajšek
ter občinskima svetnikoma Vojku Mlakarju in Lojzetu Škulju za podporo in sprejem
sklepa o potrditvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
Ograde – EUP ST – 02, kar nam omogoča
nadaljevanje postopka za izgradnjo doma za
starostnike. ■

Trasa kanalizacijskega omrežja v Viševku pripravljena za asfaltiranje
(foto: Emil Mlakar)

Danica Zrim

Priznanja Občine Loška dolina
podeljena učencem 9. razreda

U

čencem devetega razreda, ki so v letošnjem šolskem letu zaključili osnovnošolsko izobraže-vanje in ki so v vseh letih šolanja dosegli nadpovprečni učni uspeh, je župan občine Loška
dolina Janez Komidar podelil priznanja »bronasti grb Občine Loška dolina«. Učenci, ki so v vseh
letih šolanja dosegli posamično povprečno oceno najmanj 4,5 so v letu 2019 prejeli »bronasti grb
Občine Loška dolina«. To so: Eva Lekan, Alja Intihar, Andraž Prevec in Hana Zabukovec.
Učencem devetega razreda, ki so končali deveti razred z izjemnim uspehom, je župan podelil »priznanje Občine Loška dolina«. Šteje se, da je učenec dosegel izjemen uspeh, kdor doseže povprečno
oceno najmanj 4,8. V letu 2019 sta to priznanje prejela Ana Mlakar in Anže Truden.
Prejemnikom želimo brezskrbne počitniške dni.

Odličnjakinje in odličnjaki s prejetimi priznanji od leve: Eva Lekan, Hana Zabukovec, Ana Mlakar, Alja Intihar, Andraž Prevec in
Anže Truden z razredničarko Magdo Telič v sredini ter ravnateljico Sonjo Jozelj in županom Janezom Komidarjem (arhiv: Občina LD)
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Nataša Poje

Na kratko iz Občinskega sveta
Peta redna seja
V četrtek, 16. maja in 23. maja 2019, so se člani Občinskega sveta
Občine Loška dolina sestali na svoji 5. redni seji. Na seji so člani
Občinskega sveta potrdili Zaključni račun proračuna Občine Loška
dolina za leto 2018 ter se seznanili s Poročilom o realizaciji letnega
načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
v lasti Občine Loška dolina za leto 2018. V nadaljevanju so bila
predstavljena poročila javnih zavodov zdravstveni dom Cerknica,
osnovne šole Stari trg, Javnega zavoda za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje Snežnik ter Javnega podjetja
Komunala Cerknica d. o. o. Zakon o javnih financah javnim
zavodom in podjetjem nalaga, da županu do konca meseca
februarja predložijo letno poročilo za preteklo leto ter v skladu
z akti ustanoviteljev enkrat letno o svojem poslovanju poročajo
Občinskemu svetu.
V nadaljevanju seje se je imenovalo člane Vaškega odbora Šmarata,
nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega
zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2018,
predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda za kulturo,
turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, nadomestnega
člana Nadzornega odbora ter nadomestnega člana Stanovanjskega
odbora. Svetnicam in svetnikom je bilo predstavljeno tudi
imenovanje direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica. Svet
knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica je po pregledu prijave in javnem
glasovanju za direktorico Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
imenovala Marijo Hribar.
Župan občine Loška dolina je podal poročilo o poteku aktivnosti
glede izgradnje večnamenske športne dvorane in poročilo o
poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška
dolina.

Šesta redna seja
V četrtek, 20. junija 2019, so se člani Občinskega sveta Občine
Loška dolina sestali na svoji 6. redni seji.

S strani izdelovalke prostorskih aktov je bil članom
predstavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Ograde – EUP ST 02 – del. Po podrobni
razlagi so člani Občinskega sveta s petimi glasovi ZA in dvema
vzdržanima glasovoma sprejeli predlagani Odlok. Sprejem
Odloka bo omogočil koncesionarju izgradnjo zelo zaželenega
Doma za starejše občane. V nadaljevanju so člani Občinskega
sveta sprejeli še Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
dreves in drevoredov za naravne znamenitosti. Iz seznama
zavarovanih dreves je bilo izvzetih nekaj lip.
Predstavnica Javnega podjetja Komunala Cerknica d. o. o. je
v nadaljevanju seje predstavila Elaborat o oblikovanju cen za
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Loška
dolina, Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi
odpadki v občini Loška dolina ter Elaborat o oblikovanju cen za
oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina. Svetnice in svetniki
so soglasno potrdili Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode, medtem ko ostala dva
Elaborata nista bila potrjena.
Za konec seje Občinskega sveta je župan podal kratka
poročila o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske
športne dvorane in poteku aktivnosti glede večjih investicij,
ki jih izvaja Občina Loška dolina.

Ponovno obvestilo o objavi vlog za podajo razvojnih pobud
Zaradi premajhnega števila prejetih pobud postopek zbiranja pobud za spremembo namenske rabe zemljišč in druge morebitne pripombe
na veljavni akt Občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina podaljšujemo do 23. 8. 2019. Vloge in ostale obrazložitve so dostopne na
spletni strani Občine Loška dolina (www.loskadolina.si) pod zavihkom Novice – Sporočila za javnost.
Nina Komidar Šraj, višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe
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V Loški dolini se trenutno dogaja marsikaj »velikega«, a hkrati praktično nič.
Najino osebno stališče in stališče Naše Notranjske je bilo pred volitvami in še vedno ostaja enako: aktivno bomo sodelovali po naših najboljših močeh s treznim razmislekom in razumnimi odločitvami v vsaki
zadevi, ki jo bomo kot svetniki obravnavali, trudili se bomo prisluhniti
občanom in delali v dobrobit naše Loške doline. Z veseljem lahko poveva, da delimo podobno mnenje tudi z večino drugih svetnikov in
uspešno sodelujemo; z nekaterimi bolj, z drugimi manj …
Tisti, ki spremljate politično dogajanje v Loški dolini, veste, da je dogajanje kar precej vroče. Najino mnenje je, da za lokalno politiko ni prav
tako. Pustimo ob strani zamere, nestrpnost, ˝kupčkanje˝… in poizkusimo gledati na stvari pozitivno v dobro vseh nas, ki tu živimo. Spoštujmo
drugačna mnenja in dovolimo, da so izražena. To je tudi smisel občinskega sveta. Če bi vsi razmišljali enako, bi bili svetniki nepotrebni.
Štirje svetniki smo bili mnenja, da je potreben dodaten razmislek
glede izgradnje športne dvorane, projekta, vrednega slabih 5,3 mio
EUR z ddv, ki je velik zalogaj za občino, kot je Loška dolina, in ki bi
pomenil zaradi zadolževanja manj investicijskih sredstev za naslednjih 20 let, kolikor časa bi bilo potrebno za odplačilo kredita. Vemo,
da so investicije nujno potrebne tudi na nekaterih drugih področjih.
Ugotovljeno je bilo, da projekt ˝Športna dvorana˝ ni bil usklajen z
njenimi bodočimi uporabniki, predvsem športniki, kljub temu da je
bilo večkrat poudarjeno, da so podali pozitivno mnenje, vendar je
bilo njihovo mnenje napačno predstavljeno. Športna zveza, ki združuje večino športnih društev v Loški dolini je sicer podala pozitivno
mnenje k izgradnji športne dvorane, vendar zgolj in le za potrebe
prijave na razpis za sredstva Eko sklada in Fundacije za šport. Stroški
vzdrževanja, ki so bili ocenjeni na 120.000 EUR letno, so občutno
previsoki in v povezavi s tem je tudi ocenjena cena najema športne
dvorane na uro (25–45 EUR/uro) nesprejemljiva.
Sprejeli smo odločitev, da projekt začasno ustavimo in še vedno sva
prepričana, da je bila to pravilna odločitev. Želela bi poudariti, da naš
namen ni bil zaustavitev gradnje športne dvorane, kot želijo nekateri
zmotno predstaviti, vendar sva se oba svetnika Naše Notranjske že
pred začasno zaustavitvijo projekta sestala z županom in skušala doseči racionalizacijo in ponoven pregled projekta. V tem primeru bi
lahko prihranili kar nekaj denarja, predvsem pa časa, saj bi se lahko z
gradnjo dvorane lahko začelo že konec letošnjega leta. Z zaustavitvijo
so športniki in ostali bodoči uporabniki dobili dodatno možnost, da

izrazijo svoje mnenje in podajo predloge, ki so bili sicer podani že
prej, vendar niso bili upoštevani. V Loški dolini imamo kar nekaj
uspešnih športnikov, kar je treba negovati in spodbujati, zato mora
dvorana čim bolje služiti svojemu namenu.
Kljub temu da smo svetniki želeli, da se projekt zastavi popolnoma
na novo, je župan ubral drugo pot. Popravil, dopolnil, zracionaliziral in zoptimiziral se je obstoječi projekt, kar pomeni, da dvorana
ostaja na isti lokaciji, kot je bilo prvotno zastavljeno, s podobnimi
zunanjimi merami in zunanjim izgledom. Po uskladitvi s športniki,
ki so dosegli kar nekaj popravkov na sami športni dvorani, predvsem
pa tudi pri zunanji ureditvi, se je tudi ocenjena vrednost investicije
znižala za več kot 1,1 mio EUR z ddv. Privarčevana sredstva se bodo
tako lahko porabila za druge investicije, ki bodo izboljšale pogoje za
bivanje v Loški dolini. Upoštevati pa je potrebno tudi časovno komponento, saj nam je v interesu, da dobimo športno dvorano čim prej
in to tako, ki se bo najbolj približala željam in potrebam občanov, finančnim zmožnostim občine ob investiciji in tudi kasneje finančnim
zmožnostim uporabnikov.
Pravo pot bomo našli samo z zdravo mero razuma in sprejemanjem
kompromisov, zato osebno podpirava nadaljevanje projekta po zastavljeni poti, pred potrditvijo pa je potrebno pretehtati še poslovni
načrt o poslovanju z objektom: načrt upravljanja, načrt predvidene
zasedenosti, predvidena višina nadomestila za uporabo dvorane, ki
bo padla na uporabnike, ter delež stroškov, ki jih bo nosila občina.
Upamo samo, da bo župan in cela občinska uprava dovolj aktivno
pristopila k zadevi in da se bodo stvari premikale naprej s pospešenim tempom.
Drugi projekt, ki deli mnenja občanov, pa je dom za starostnike na
Ogradah. Tudi tu je bila po našem mnenju največja težava pomanjkljiva komunikacija med Občino in prebivalci Ograd. Na Občini
zatrjujejo, da so se trudili poiskati drugo lokacijo še pred začetkom
projekta, vendar so bili pri tem neuspešni. Sedaj ni poti nazaj. Ali
potrdimo projekt tak, kot je, ali pa verjetno doma za starejše v Loški
dolini nikoli ne bo.
Država za investiranje v domove za ostarele ne namenja več sredstev,
praktično nemogoče pa je, da bi privabili v majhno občino, kot je naša,
zasebnega investitorja, saj gre pri malih domovih za unikaten projekt.
V Naši Notranjski se zavedamo odgovornosti problematike oskrbe starejših in da trenutno na posteljo v Sloveniji čaka cca 20.000
starostnikov, zato podpirava nadaljevanje projekta. Zavedava pa se
tudi, da bo v Loški dolini veliko starostnikov, ki si bivanja v domu ne
bodo mogli privoščiti. Tudi to, koliko delovnih mest, ki jih bo prinesel dom za ostarele, bodo zasedli prebivalci Loške doline, bo pokazal
čas. Ustrezno bo potrebno reševati tudi morebitne težave, s katerimi
se bodo srečevali prebivalci Ograd.
V Loški dolini je potrebno še veliko postoriti, da bo življenje tu še
bolj prijetno in da se bo izseljevanje zaustavilo … Uspe nam lahko
samo s sodelovanjem. NAR`DIMO SKUPAJ.

Romana Zakrajšek (arhiv: Naša Notranjska)

Vojko Mlakar (arhiv: Naša Notranjska)

Vojko Mlakar in Romana Zakrajšek,
občinska svetnika

NAR' DIMO SKUPAJ

8

SVETNIŠKA STRAN

Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

Športni lokalni ples
suhih pip
Nekako se ni moč izogniti občutku,
da se ne dogaja nič ali pa se mogoče dogaja marsikaj (le da je v ozadju
bolj živahno). In ko umaknemo rožnata očala, res ni vse skupaj čisto nič
rožnato.
Ponovno župan pove, “da je športna
zveza dala soglasje k projektu” in se
začne s prebiranjem datumov na t. i.
“soglasjih”. Zgodi se, da smo ponovno deležni nekakšnega “laično gromovniškega ekspozeja” o dvorani za
naše otroke in še kaj bolj sočno všečnega je zaznati v retorično obubožanem napadu na legitimni diskurz.
Na vprašanje, zakaj župan ni začel z izgradnjo te dvorane že v letu
mag. Armida Bavec (arhiv: Armida Bavec)
2013/2014, ko je imel v svetu brezkompromisnih 10 glasov, na javnem
razpisu Fundacije pa je Občina dobila odobrenih 85.000 EUR, ni odgovora. Kre- nekakšnih “tetah ali stricih” in stokanju
dit v višini 3.000.000 EUR bi lahko najel že NIČ KRIV, vode pa manjka!
takrat in dvorana bi bila zgrajena. Ogromni
stroški (120.000 EUR/letno) za vzdrževanje Možne rešitve, ki bi nam rešile pomanjtega objekta, bi bili že zdavnaj “obešeni” na kanje vode v naših pipah so: HITRA
proračun Občine. In s strani župana tako rešitev: priklop na t. i. »bloško« vodo
opevani Eko sklad je lahko Občini izdal le na Bloški Polici (do tam bi morali le
odločbo O DODELITVI PRAVICE do ne- položiti ustrezne cevi), SREDNJEROČpovratne finančne spodbude 900.000 EUR NA: nadaljnje iskanje ustreznih vodnih
in ne o dodelitvi 900.000 EUR, kot se pred- virov in spremljanje vodostajev, DOLGOROČNA: zgraditi je potrebno vodostavlja javnosti.
hram, TRAJNA: skrbeti za čiščenje jam
Kdo pa je ta projekt od leta 2013 do leta 2018 in vrtač.
“držal v pisarniškem predalu” in ga vsa ta
Ker ni videti pretiranega interesa za te
leta ni niti poskušal realizirati?
rešitve, predlagam, da naj to preuči KoŠportna zveza je 28. 10. 2013 napisala le misija občinskega sveta za komunalo in v
MNENJE k izvedbi projekta na lokaciji: par- proračun za leto 2020 naj se vključi pocelna št, 191/5 k.o. 1637,ocenjena sredstva trebna sredstva.
v višini 3.555.647,46 EUR, 16.1.2018 MNENJE, parcelna št, 191/6 k.o. 1637, ocenjena v Glede na odziv župana pričakujem, da
višini 4.719.948,28 EUR z DDV, 08. 11.2018 v tem mandatu predlagane prve HITRE
MNENJE, parcelna št, 191/6 k.o. 1637, oce- rešitve ne bo, saj je stališče do tovrstne
njena v višini 4.611.624,02 EUR z DDV. rešitve zelo negativno.
Torej so to mnenja (ne soglasja!), ki so celo
medsebojno različna. Če bi župan arhitekto- Žal!
ma dal navodilo, da spremenita načrt športne
dvorane (česar pa ni storil), bi bil načrt vsee- Vseeno pa vam želim en prijazen sušen
no lahko do jeseni usklajen. Tako pa …
»stricovski in tetovski« pozdrav (seveda
iz ozadja), brez komunikacijskih šumov v
Ko pomislim še na NEzagotavljanje nemote- obliki popačenj in posploševanja.
ne oskrbe z vodo ... Pobude možnih rešitev so,
a se jih ne »sliši«. Najlažje je všečno zatekanje Več na:
k raznim že zdavnaj preživetim floskulam o http://armidabavec.blogspot.com/
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Janez Kvaternik
(6. 8. 1996)

PODGORSKI
ZVON
Danes Podgora praznuje
in se veseli,
v duhu z njimi veselimo se vsi,
zato pa je bilo mnogo prej
dosti trpljenja,
nekateri so morali darovati
tudi mlada življenja.
Brez očetov, mladih mož
ostale so družine,
stebri družin z Raba se niso
vrnili iz tujine,
temelji veselja danes
so njihovi grobovi,
ko zbrali smo se ob kapeli novi.
Obljuba in dolgoletna želja
se je danes izpolnila,
vaščani Podgore dobili so
skupni dom,
Sveta družina se je k njim
naselila,
v svetišče pa jih bo vabil
domači zvon.
Zvon Svete družine iz Podgore
bo vabil k molitvi, daritvi in
odganjal zle duhove,
zvonil bo trikrat na dan,
da v miru se bo prekrižal
kristjan.
Srce in oči zdaj ljudi
bodo vedno zrle proti kapelici,
ko se zjutraj zvon oglasil bo,
lahko vsak opravil bo molitev
jutranjo.
Ko opoldne se zvon oglasi,
družina k molitvi hiti,
angel Gospodov molitev je ta,
ki sredi dela pomiritev ti da.
Ko zvečer zvon bo zvonil
ave Marijo,
bomo peli s svojo družino,
Mariji v čast in Sveti družini,
da vaščani med seboj
bi bili edini.
Nova kapela kot božja nevesta
samo ena
po rokah škofa Urana
blagoslovljena,
vsem živim in pokojnim
Bog lonaj in hvala,
za vse se sveta maša je
in bo brala.
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Milena Ožbolt

Ladica Štritof: SPOMINI NA MARKOVEC
(II. del, od leta 1941 do 1945)
Najprej popravek: v prejšnji številki se mi
je zapisal napačen podatek o poslanskem
mandatu Franca Drobniča: deželnozborski poslanec je bil od leta 1908 do 1912 in
ne od 1912 do 1918. Se opravičujem.
Sledi zapis spominov Ladice Štritof na rojstno vas Markovec med leti 1941 do 1945:
»Ko so časopisi pisali o nemški okupaciji Šlezije, je bil naš ata zaskrbljen, pa so delavci pri
Špetnaku oziroma pri Ipavčevih, kjer so razpravljali o tem, rekli: 'Ivan, saj je daleč, kaj te
bo skrbelo!' 'Ja', je rekel ata, 'Janez, bodi tiho –
jutri jih boš imel tule v sobi! To je blizu, mene
to skrbi!'«
Imel je prav. Tudi Loška dolina je bila že
aprila 1941 okupirana, prišli so Italijani.
Markovec je bil ob začetku vojne videti nekako takole:
»Imel je tri žage in še opuščeno Ipavčevo blizu
Belega Malna, štiri mostove, dva mlina in dve
gostilni. Špetnakova žaga in del Markovca je
imel lastno elektriko kot nobena druga vas.
Špetnak je imel ob žagi pet stanovanj, pa tudi
mašinhaus – strojnico, posebej stavbo za kovačijo, stavbo z direktorjevim uradom tik ob
Obrhu, v veliki hiši nasproti so bili prostori za
trgovino in gostilniški prostor, ki je služil kot
skladišče za trgovino.
Na prostoru med skladiščem za hlode in Renkočimi je poleg že prej naštetih zrasla še hišica
Franca Plosa, prav tako pritlična in iz kamna
čisto nad vodo v hribu kot druge. Na vzhodu
vasi pri Travnicah so že prej živeli Janezkovi
in Rugljevi.

ši, samski, prijazen: kadar sem šla mimo, mi
je dal lešnik ali škunder.
Poleg so živeli Okoliševi – tudi njihov oče Matija je delal pri Špetnaku.
V naši hiši nasproti Jurkovih, ki jo je oče dobil
za doto, so tudi bili stanovalci. Bila je tipična delavska hiša z majhnimi okenci, krita z
bobrovcem. Notri je bila veža z velikim ognjiščem na sredini, na vsako stran pa soba 4 x 4
metre in v vsaki krušna peč. Ni bilo elektrike
ne dimnika, vodo pa so dobivali iz studenca
pod hišo kot vsi drugi. Tam sta, še preden je
hišo dobil moj oče pa vse do leta 1944, stanovali dve delavski družini. Oba očeta sta delala
pri Žagarju – na desno je bil čevljar Mlakar,
Antonov Jože, z ženo in štirimi hčerami: Ano,
Justo, Vero in Marijo ... šest ljudi je živelo v
tistem prostorčku.
Na levo so bili Pocinovi: oče Janez, mama
Pepca in hčere Stanka, Ivanka in Milka. Mi
smo stanovali pri Špetnaku »Pod špilo«, v
največji hiši pa Lešnjak, direktor tega obrata
... Žena je bila sestra od Krajceve, ki je bila
vse življenje poštarica v Starem trgu … Imela sta otroke Jano, Janka in Ljuba in vsi so

Na Trznah je bilo v nekdaj Ravšljevi, zdaj
Lohnetovi hiši vse polno stanovalcev. Velika
družina je imela zase »hišo«, kuhinjo, štibelc
in štalo. Desno je stanovala Mici Baraga z
mamo, zgoraj Šmitova mama … Tam je bila
izba, mustovž, pa ena sobica. To jim je bilo
zadosti. Stranišče pa so imeli zunaj.
Zraven je bila Martinova kmetija, močna in
premožna, in tudi oni so imeli na stanovanju
v kletnih prostorih mizarja Jakoba Antončiča.
Na drugi strani mostu si je Kodela, zidar, ki je
leta nazaj prišel iz Vipave, zgradil hišo. S prvo
ženo je imel dve lepi hčeri, Anico in Ivanko,
ki sta služili v Belem malnu kot natakarici in
dekli. V Kodelovem prizidku je stanoval nek
stric,menda Malnarjev – visok, koščat, starej-

Dekle v Belem Malnu pred letom 1930.
Sedita od leve Uoščieva Angela, sestra
od Petelinove mame s Knežje Njive,
pozneje poročena Mlakar, Antonova
po domače. Poleg nje Kodelova Anica.
Stojijo od leve: Šmitova Pepca, pozneje
poročena Potecin, Mici Baraga in
Šmitova Mici. Angela in Pepca sta
pozneje z družinama živeli v Petričevi
hiši na Trznah.
(arhiv: Ladica Štritof)

študirali. Nad njimi so skromno stanovali
delavci: Hajcarjevi na eni strani, na drugi
prodajalka Rezka Pelan, znana pevka, ki je
bila v trgovini v službi za mojo mamo. Obe
sta igrali na citre ... Vsaka družina je imela
sobo in kuhinjico ...
Špetnakovi so dali narediti tudi cestno povezavo na viševsko cesto, da so lažje vozili les
z Milanovega vrha na žago in potem mimo
Belega Malna naprej na Rakek do železnice.«
Ob razpadu starojugoslovanske vojske je
bilo v Cerulaku, kjer so imeli utrdbe, kasarne in štab, vse polno orožja in opreme.
Veliko tega so ljudje pobrali in poskrili.
»Celo Ljubo, sin Špetnakovega direktorja,
je skrivaj prinesel domov mitraljez, ga zavil
v »cerado« in privezal v vrh smreke ob poti
pred žago. Nihče ni ničesar vedel, še najmanj
Italijani, ki so hodili tam skozi. Ko se je pa
odpor proti okupatorjem krepil, je bilo treba
pridobiti čim več orožja in takrat je Ljubo na
presenečenje vseh rekel: 'Saj imam tudi jaz en
mitraljez, tam je privezan na smreki!' In je
prinesel tistega, ki ga je imel skritega. Tega od
njega res nihče ni pričakoval …«
Iz začetka okupacije se Ladica spomni tudi
tega dogodka:
»V prvem letu vojne, ko markovški in kneški
fantje še niso bili partizani, so nekoč pili v
eni od markovških gostiln. Pri drugi mizi so
bili pa Italjani. No, mi otroci smo se pa zunaj
igrali. Ko so tako sedeli Italjani, markovški
fantje pa nasproti, je kar naenkrat nekdo poklical: »Dajte jim šnopca!« … pa: »Še šnopca!« … pa: »Dajte pit!« in ti Italjani so pili
šnopc, oboroženi … Eden se je zelo močno
napil, da mu je bilo prav slabo in potem so ga
vlekli ven in smo otroci gledali tistega vojaka,
ki je tam ležal ves plav in se kar tresel. Oni pa
okrog njega – eni so ga polivali z vodo, drugi so mu silili vodo v usta, ne vem kaj vse …
Mi smo bili prestrašeni, saj nismo vedeli, kaj
to je. Ti fantje so pa šli ven, en za drugim, se
potiho smejali in so rekli: »So dobili svoje …«
in so šli, izginili, ni bilo nobenega … Potem
so prišli iz Starega trga še eni drugi Italijani z
nekim džipom in gledali, kaj je to, pa ni bilo
nobenega nikjer. Tistega vojaka so popokali in
ne vem ali je umrl ali preživel ali so ga peljali
v kakšno bolnico … Drugi pa niso vedeli kaj
povedati, ker so bili vsi pijani …
Kmalu se je začel tudi oborožen odpor.
»Moj ata mi je pripovedoval, kako je šel po
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puško … Ko je šel v partizane, prve dni maja
1942, je bilo rečeno tako: 'Priskrbite si orožje!'
Eni so si ga dobili tako, drugi tako … Ata je
rekel: 'Saj jaz imam eno puško še od leta 1918
skrito v Belmalnu, bom šel pa pogledat, če je
še!' In je rekel: 'Tistega orožja je bilo povsod
dosti takrat po prvi vojni in smo našli eno avstrijsko puško. S Slavkom sva jo skrila – veš
kam? Na podstrešje za en tram, na vrh, čisto
na vrh. Misliš, da je še tam? Bom šel pa pogledat.' In je poiskal Slavka, brata, je rekel: 'Slavko, a se spomniš, ko sva takrat tisto puško …
kaj grem lahko gori pogledat, je še tam?' 'Ja,
pa kaj, zakaj?' Je rekel ata: 'Nič me ne sprašuj,
samo povej, če grem lahko!' 'Ja, kar pojdiva!'
In sta jo našla, prav tam je bila, vsa prašna:'
O, je, je! No, to puško bom vzel!' 'Ja, pa zakaj?'
'Ja', je rekel ata, 'bolje je, da ni tukaj, jo bom
jaz vzel!' No, in tisto puško je doma sčistil in
jo je potem imel …
Delavci pri Špetnaku so bili enotni in povezani, pa tudi plačani bolje kot drugod. Naš ata
kot uradnik je imel 700 dinarjev plače, delavci
pa so imeli 250 do 400 dinarjev. Ko pa se je
začela vojna, so nekaj časa še delali na žagi,
dokler je šlo. Ko se je organiziral odpor, pa
so se dogovorili in skoraj vsi hkrati in skupaj
odšli v partizane. Lastnika žage Line in Franjo Žagar sta bila na njihovi strani. Zaprli
so žago, vzeli tiste velike pogonske jermene z
nje, da so jih pozneje v partizanskih čevljarskih delavnicah s pridom porabili za izdelavo
podplatov in popravilo čevljev, vse drugo pa
poskrili …«
Možje iz Markovca so imeli na Markovem
hribu zemljanko, v njej pa orožje. Tja so
se umaknili pred racijami: »Ne bom jih
doma čakal!« je Ivan Petrič rekel ženi. Že
10. maja 1942 pa so bili uradno sprejeti v
Zidanškov bataljon, ki je bil v Smrekovcih, in tam so tudi prisegli.
Kmalu potem ko je Ivan Petrič odšel v
partizane, je žena v hiši »Pod špilo« 28.
maja 1942 rodila sina. Njegova najstarejša sestra se dobro spominja pretresljivega
dogodka:
»Ko je moja mama ravno rodila brata Iva,
so k nam prišli Italijani in hoteli, da povemo,
kje je oče. Pri nas je bila babica Francka Paternost iz Starega trga, ki je prišla poskrbet
za porodnico in novorojenčka. Italijani so izvedeli: 'Žena rodi, zdaj bo pa prišel mož domov pogledat', pa so prišli … Mama je po resnici rekla vojakom, da ne ve, kje je mož, pa
je oficir surovo pograbil otroka in zahteval,
da takoj pove, kar jo sprašuje, sicer bo škodoval otroku. Takrat pa je vanj planila babica,
pahnila ga je v omaro, da so se vdrla in počila vrata, potem je odprla vrata sobe in vpila,
naj gredo ven: 'Saj imate puško, pojdite ga
lovit!' Vzela mu je otroka in kričala, kakšna
je ta rimska kultura, ali se tako ravna z no-
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vorojenčkom in porodnico, naj jih bo sram,
kako morejo in podobno. Oficir je bil čisto
osupel in njen pogum ga je tako zmedel, da
se je samo obrnil in skupaj z vojaki odšel …«
Babica Paternostova je bila med vojno od
maja 1942 po odhodu zdravnika dr. Mejača edina, ki je lahko nudila strokovno
zdravstveno oskrbo v Loški dolini. Pozneje je bila tudi v Civilnem logorju pod
Snežnikom, kamor so se pred grozečim
pobojem umaknile partizanske družine.
(Glej: Tv Slo, 1. Program, Spomini, dokumentarni program, 2017, glej tudi: Stareslike.Cerknica.org, prispevek 1944 Satri trg
– Civilna partizanska bolnica v Teličevi hiši
in http://babnopolje.wordpress.com/, brošura Slivniški bataljon)
Možje pa so iz partizanov občasno prihajali za nekaj trenutkov domov po potrebščine in hrano.
»Naš ata je dostikrat prišel, ker je bil kadilec. Gor za Racno goro so bili nekje, on pa
brez cigaret ni mogel. Mama je vedela, kakšen kadilec je, tako da je pravočasno priskrbela cigarete. Jaz sem hodila v kantino,
ki je bila pri Teliču v Starem trgu, kupovat
tiste italijanske cigarete 'Il popolo' in sem se
morala zmeraj izmišljevati, da so za tega
strica, pa za onega strica – Petelinovega, Kovačevega, Pocinovega … Teličeva, ki je bila
vedno notri, je pa spraševala: 'Za koga pa
rabiš, saj ni atka doma'? Pa sem tako: 'Sem
šla v Stari trg, pa so me prosili …' Tako sem
tiste cigarete nekako nanesla in ata je zvečer
prišel – saj ni šel nikoli noter, samo z vrati
je pocvilil – mama mu jih je hitro nesla in je
takoj odšel.
Pri kupovanju sem se največkrat izgovorila,
da so za strica Debevca, kovača, zato je nekoč
rekla mama, da mu bomo morali to povedati,
saj bi se lahko kje zagovoril. 'Mi ga pravzaprav izrabljamo … Bom jaz povedala', je rekla, 'bom enkrat govorila z njim' … Potem so
ji pa ljudje povedali: 'Pa saj dela za partizane!!' … Vendar tega ni z ničimer pokazal. Njega ni nihče sumil, on je bil tam sam, zmeraj je
nekaj renčal … prav nepriljuden je bil videti,
ampak v bistvu dobričina …«
Leto 1942 je bilo tudi za Markovec nadvse
tragično. Ljudje so trpeli v zaporih in internaciji, padale so žrtve, gorele so hiše, a
odpor proti okupatorju se je vseeno krepil
iz dneva v dan.
(Glej: Stareslike. cerknica. org, prispevki:
1939 Markovec – Okolišev Matija s hčerko, 1942 Rab – Matičnova Johana in njene
punčke, 1945 Podcerkev – Ludvik Strle: iz
taborišč k narodni zaščiti; 1952 Brežice –
Ludvik Strle pri miličnikih; 1952 Brežice
– Dva Markovljana na obisku pri Cenetu
Bavcu)
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»Če gledam Markovec med vojno in v roški
ofenzivi – vsak je po svoje pomagal. To je čas,
ko se pokaže, kakšen je človek … Tudi v teh
hudih dneh so bili ljudje enotni, nobeden ni
izdajal, nobeden ni prijel za puško proti svojim, ni bilo vaške straže, niso se organizirali,
nobenega oboroženega belogardista ni bilo,
noben ni sodeloval z okupatorjem. Martinove
so šteli za nasprotnike, ker je bil oče v neki občinski službi blizu županu in cerkvi, a tudi on
ni nikoli komurkoli škodil, pa tudi orožja ni
vzel. Oboroženega okupatorjevega sodelavca
v Markovcu ni bilo.
Vsa vas je bila enotna, jaz sem pa tudi na
drug način spoznavala ljudi: Ko sem potem,
ko ni bilo več očeta, prišla v katerokoli hišo v
Markovcu, so rekli: 'Kako je, Ladica, kako ste?
Trpite, atka ni, sami ste … Kako živite?' Pa so
mi dali kakšen škunder, kakšen košček kruha.
Takoj vidiš naklonjenost, ne bi ti škodili, le
pomagali bi ti.«
Med roško ofenzivo julija in avgusta 1942
je bilo še posebno hudo.
»Vrhniške partizanske družine so se organizirale posebej, niso bile z nami. Z njimi je bil
Viktor Kraševec, ostrostrelec – on je bil izjemen; oni so sami sebe zaščitili. Vse so se zmenili: 'Mi se umaknemo, organiziramo, vsi gremo gor, moški nas bodo branili, oboroženi so.'
Vse so poskrbeli, nekaj hrane so s sabo vzeli in
so menili: 'Mi se ne bomo vključili v kakšno
edinico, mi se bomo sami umikali in zaščitili
…' To, da so posebej, jim je partizansko vodstvo malo štelo v slabo. Mi smo bili v Notranjskem odredu, ki je bil razdeljen po bataljonih:
Zidanškov bataljon, bila je ženska četa posebej, je bil naš bataljon – četrti ali Slivniški,
kar je bilo drugo ime za Civilno taborišče …
pa so bile skrivne bolnice … Oni, Vrhničani,
so bili pa posebej za Racno goro. Bili so bližje
Vrhniki, teren so poznali, pa so se zavarovali
… Tam so bili Joškovi, Zigmundovi in drugi.
Imeli so boljšo in lažjo preskrbo kot mi, saj so
po hrano hodili dol v vas. Vzeli so malo več,
pa so še k nam v Civilni logor kaj poslali, v
naš bataljon. Enkrat so poslali kašo … Naša
mama jim je tudi sporočila, da je zakopala
glaž medu v šoder pri Špetnaku, pa so ga našli
in poslali v logor. Tisti med je rešil našega Iva,
ki je bil takrat star okoli šest mesecev ... Nekoliko smo se oskrbovali s pridelki iz požgane in
izseljene Babne Police, ki so ostali na njivah in
zato smo se imenovali Poliški bataljon, kar pa
je navedlo nasprotnike, da so nas začeli iskati
na tem področju. Zato je bil Civilni logor preimenovan v Slivniški bataljon.
Takrat so bile skupine civilistov v gozdu pogoste, posebno še iz Gorskega Kotarja.«
Toda ni šlo vse gladko:
»Enkrat v začetku decembra 1942 so belo-
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gardisti in Italijani za Racno goro odkrili taborišče Vrhničanov. Oni so ušli, nahrbtnikov
pa niso utegnili vzeti in so jim tam vse zaplenili. Belogardisti so bili takrat že zraven,
ti »vaški stražarji«. V nahrbtnikih so našli
listek z imeni skojevcev in mladincev. Tako
so iz Markovca odkrili Ravšljeve – njihova
mama je bila steber odpora v Markovcu, pa
Albino Žnidaršič, Stanko Potecin, Justo Mlakar … Zadnji dve sta bili skojevki, ki sta bivali v tej naši hišici … Ravšljevi so bili trije
v partizanih. Posledica je bila, da so aretirali Ravšljevo mamo ter Albino Žnidaršič, ki
je bila najmlajša, stara menda petnajst let,
Stanko - Pocinovo starejšo hči in Justo Antonovo. Popisala sem pred leti, kar je mama
Ravšljeva povedala o tem zaporu januarja
1943. Leta 1985 je bilo objavljeno na TV-15,
le malo preden je Ravšljeva mama umrla.
Tam je zapisano, kako so se v Pudobu belogardisti domačini osem dni znašali nad njo.
Dekleta in potem tudi njo so zaprli v Starem
trgu, pa na Rakeku, od tam so jih peljali v
Koper in nazadnje v Benetke – dekleta k nunam, mamo drugam. Po kapitulaciji so šele
prišle domov ... Tudi to je bilo že opisano in
objavljeno v Delu …«
»Ko je bila roška ofenziva, so nekateri šli v
partizane, drugi so se poskrili … Ko so Italijani v Vrhniki in Markovcu aretirali ljudi, se je
Matija Petrič umaknil v Hrastke. Italijani so
spraševali, kje je oče, zahtevali, naj ga pripeljejo in zagotavljali, da se mu ne bo nič zgodilo. Če ne pride, bodo pa zažgali hišo … Žena
je šla ponj: 'Matija, pojdi, saj pravijo, da ti ne
bodo nič naredili – da ne bodo zažgali!' Revež
je šel domov, so ga odpeljali v Stari trg, potem
na Rab, pa je tam umrl.«
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Tragične usode so se vrstile iz dneva v dan,
ena bolj žalostna od druge.
»
Ludvika Tišlerja, Ipavčevega, borca Notranjskega odreda, so ubili 12. avgusta 1942. Prišel je domov pogledat ženo in sina. Menda so
slučajno čakali … Tudi naš ata je bil takrat
doma, zgleda da jih je bilo več, ki so nekako
prišli ponoči domov. Naš ata je zbežal čez tisto špilo pri Špetnaku, pa proti Koča vasi in
Bajerju in je ušel. Njega, Ludvika, so pa ujeli.
Prišel je v hišo nekje po zavrtih in se čez noč
pomudil doma, da je videl sina in ženo. Potem
je hotel oditi zadaj skozi kuhinjsko okno, pa
so skočili Italijani iz zasede na vrtu po njem.
Potem so ga tam mučili in na koncu vasi ubili, ga dali na uolak, da mu je glava visela z
njega, in ga peljali po tisti prašni cesti razkazovat v Stari trg – dopoldne šele, okoli enajste
… Ko sva šli kmalu po tistem z mamo na njivo onkraj ceste, sva v prahu videli sledove in
strašno naju je pretreslo. Štiri dni pozneje so
se Italijani vrnili s kamioni in požgali še Ipavčevo hišo.«
Ludvik Tišler je že po prisegi v Zidanškovem bataljonu, ki se je odvijala prav v
Ipavčevem Smrekovcu, izvedel da je žena
nevarno zbolela za tetanusom in da je v
bolnici v Ljubljani. Znanci so mu priskrbeli civilno obleko, v kateri je s privoljenjem
nadrejenih skrivaj odšel k njej na obisk v
Šlajmerjev dom. Bila je v zelo slabem stanju in zdravnik je na vprašanje, ali je kaj
upanja samo zmajal z glavo. Ludvik Tišler
se je tam poslovil od svoje žene z mislijo,
da je najbrž ne bo več videl žive … Potem
pa je čez čas izvedel, da se je vrnila iz bol-

Fantje iz Markovca pred II. sv. vojno, okoli leta 1925. Na sliki so med drugimi
Tone Zabukovec - Jurkov, Ivan Petrič - Malenski, Matija Petrič - Okolišev,
Janez Mohar - Potočanov, Janez Janežič - Renkoč, France Mihelčič - Majdarjev.
(arhiv: Ladica Štritof)
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nice, kjer je prav čudežno preživela tetanus. Seveda je želel čim prej videti njo, pa
tudi dveletnega sina. Tako je tistega usodnega večera s še dvema soborcema prišel
domov … Ko je zjutraj odhajal, so ga pri
Poladinovih, okoli hiše starih staršev Ludvikove žene, kamor je na skrivno srečanje
prinesla tudi sina, čakali Italijani. Kar cela
četa, blizu sto vojakov je prišlo v Markovec. Blizu Potočanove hiše so ga s pomočjo tolmača dolgo zasliševali, on pa je
samo odkimaval, dokler ga niso na koncu
vasi ustrelili. Čez štiri dni so prišli s sedmimi kamioni, najprej popolnoma izropali
premožno Ipavčevo hišo, nato pa jo do tal
požgali, z bogato knjižnico in družinskim
arhivom, ki sta bila v drugem nadstropju,
vred … Že med vojno in po njej so domnevali, da je vendarle šlo za izdajo, a krivca
nikoli niso našli.
Vojna pa je divjala naprej:
»Avgusta 1942 so tudi h Špetnaku prišli Italijani s kamionom in pripeljali seno in kante goriva, da bodo zakurili Žagarjevo hišo,
v kateri smo živeli. Imeli so očetovo sliko in
vprašali, ali ga poznamo. Ko smo rekli, da ga,
je pa oficir rekel, da leži ubit nad Ložem …
Mama se ni dala prestrašiti in je rekla: 'In kaj
morem – če ste ga ubili, ga pa še pokopljite …'
Nekdo je poklical Jano Lešnjakovo, ki jim je
nekako dopovedala, da hiša ni naša – potem
so se spokali nazaj.'Mi zdaj gremo', je rekel
tisti oficir z bradico, 'a zapomnite si, da vas
bomo takoj pobili, če ribelli samo malo dregnejo! Vsi boste končali tam', je pokazal proti
Ulaki, 'anche bambini!'«
Vojna je največje zlo in najhujša katastrofa, ki lahko doleti ljudi, prizadene vse in
vsakogar. Iz ljudi izvabi najslabše lastnosti, a velikokrat tudi najboljše – plemenitost, sočutje, solidarnost, povezanost …
»Ko so Italijani plenili in se je mama bala,
da bodo zažgali, je skrivala dobrine, kakor je
vedela in znala. Ženske so nekaj zakopale v
toplo gredo pri Janezu Zigmundu, odeje menda; nekaj smo pri Špetnaku zakopali v pesek,
nekaj nam je tudi Mici spravila. Z njo smo
si bili dobri še, ko je služila v Belem Malnu
in smo tudi mi živeli tam … Martinovi so pa
imeli vežo in precej veliko kuhinjo, na desno
pa špajz, notri je bil posnemalnik, so delali
puter … To sem si zapomnila, ker smo otroci
včasih lahko kaj polizali … Tam so bila betonska tla in Martinovi so - ne vem ali že prej ali
pa med vojno – napravili v tleh jašek, ki se mu
je dvignil pokrov, notri pa je bila klet in tam so
skrili svoje stvari. Nikoli nisem izvedela, kdaj
je bilo to, ko je Mici, ki je stanovala pri Lohnetovih, prenesla mami ponudbo Martinove
mame, da bi nam oni lahko spravili stvari in
nam Italijani ne bi vsega uničili. Je rekla: 'Pri
nas ne bodo iskali!' Takrat sem samo vedela,
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da je pri Martinovih skritega nekaj našega. Ni
vsakdanje in tudi moraš biti res pravi človek,
da ponudiš tako uslugo … ne vem, kako sta se
zmenili z mojo mamo. Obe sta bili napredni
in razgledani. Martinovi mami so Italijani
ubili brata … Tam, na tisti znani sliki, ko Italijani streljajo talce v hrbet na Križni gori, je
eden od talcev njen brat Feliks. To jo je neizmerno prizadelo ...«
Nasilje se je stopnjevalo.
»Drugega septembra 1942 so prišli partizani
napast Italijane in domobrance v Starem trgu
in hkrati rešit partizanske družine, ki so bile
talci, tako kot mi. Prišli so po nas v Markovec:
Mara Avščeva, Uoščieva iz Vrhnike, Šumrada Vinko in ne vem še kdo. Potrkala sta in
zašepetala: »Tiho, tiho, nič luči, če se hočete
rešiti – mi napadamo Stari trg!« V naglici in
tišini smo pograbili najnujnejše in šli z njimi.
Nas in druge partizanske družine, skupaj sedemnajst, so odpeljali globoko v gozd proti
Hrvaški …
Pozneje nam je naša Mici pripovedovala, da
je tistikrat vso noč streljalo, zjutraj pa so prišli
Italijani po nas k Špetnaku … Mici je ravno
prišla pogledat, kje smo – kar tam po glajzu
je oprezno prišla že ob šestih zjutraj, ko je bila
še tema. Skrivaj je gledala kamion, ki je stal
na poti med smrekami in Italijane, ki so nekaj
nosili iz stanovanja ven. Najprej je mislila, da
nosijo nas, ko so kleli po italijansko. Potem so
se odpeljali po cesti proti Belemu Malnu. Ker
je bilo vse tiho, je šla čez most in pri vogalu
hiše videla sloneti vrč in umivalnik, pa mamin kapricpovšter. Po stopnicah je bilo vse
umazano, vse na stežaj odprto. Mici je vzela
in odnesla tisti lavor, pa vrč in povšter … Vrč
imam še zdaj … Lešnjakovi so potem povedali, da so prišli po nas, pobrali kar so lahko
– nas pa niso dobili.«
Oče Ivan Petrič - Božo je bil tedaj na
Krimu, družina pa od tistega dne dalje
v Civilnem logorju. Prva lokacija je bila
blizu Sokolanske stene, po nameravanem
premiku v Liko so se vrnili v Smrekovo
drago, se nato premaknili v Šimanove doline, kjer so taborišče 19. decembra 1942
belogardisti in Italijani popolnoma uničili, pobegli prebivalci pa so si ga postavili
novo v Jarmovcih, od koder jih je partizansko vodstvo spomladi 1943 preselilo v
osvobojeno Belo krajino. (glej: RTV SLO;
1. Program, Spomini, 2017) …
Kmalu po nastanitvi družin na slovenski
strani je Janez Hribar, ki je bil komisar,
prišel v Civilni logor. Tudi Petričeve je
prišel pozdravit in povedat, da je ata v
redu. Drugi očetje so bili z družinami, le
Petriča ni bilo, zato je mama prosila, da
bi tudi on čez zimo prišel k njim. Hribar je
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obljubil, da bo uredil in res je kmalu tudi
Belmalenski Ivan prišel k svojim. Takoj je
bilo za mater s petimi otroki veliko lažje
in tudi Ladica, največja, je bila razbremenjena. Z ženskami, starci in otroki, ki jih
je bilo štirideset, je bilo takrat v Civilnem
logorju samo šestnajst oboroženih mož.
»Prav tistega dne, ko so partizani napadli
Stari trg in smo mi pobegnili v gozd, so ubili Jerneja Matevžiča, ki je šel v partizane iz
Markovca. Tudi on je bil z njimi, ko so 2.
septembra 1942 prišli napast postojanko v
Starem trgu. Prišli so z Racne gore in nekje
nad Žago v Vrhniki je Jernej rekel nadrejenemu: 'Pa bi jaz lahko skočil v Vrhniko, da
bi šel ženo pogledat? Pa se potem dobimo v
Skadulci.' Žena z otrokom je bila takrat najbrž na moževem domu, pri Petruščkovih, ker
je bila Ipavčeva hiša, kjer so prej živeli, takrat že požgana. No, in so mu dovolili … In
tam je počil strel, ko se je približal Vrhniki,
menda prav tam pri hiši je padel in umrl ...
Jerneja ni bilo, ko so se partizani zbirali in
seveda so poslali patrolo, ki je ugotovila, da
tam leži mrtev, da ga je nekdo ustrelil. Potem
so pa obveščevalci ugotovili: Samo nekaj dni
prej so Italijani v Starem trgu oborožili »vaške straže«, prostovoljno protikomunistično
milico MVAC – Milizia volontaria anticomunista po njihovo. Tudi v Vrhniki. Take
dolge francoske puške so jim dali …
Videla sem jih tudi jaz tiste dni, kakih pet
jih je bilo in nisem jih poznala. Šli so čez Trzne in med njimi, ki so šli po te puške, je bil
tudi neki Mirko, ki je ob tem, tako kot drugi,
dobil karte za hrano, plačilo in pa varnost
pred okupatorskim pritiskom … Sram jih je
bilo nesti to orožje čez Markovec, pa so šli po
bližnjici čez Skadulco, pa čez Trzne … Ljudje
so bili takrat na vse zelo pozorni – si se vsega
bal …
Jaz sem se igrala pri Pocinovi Ivi nasproti
Jurkovih, ko so nesli te puške. Šli so za drvarnicami, mi smo rekli za Ulcami, pa potem po
Ulcah – po ozki poti, ki vodi iz Trzen do Poladinove hiše. Tam so šli. Jurkov Tone je bil
pa na oni strani poti in jih je videl. Me smo
se igrale tam – Antonova Justa, Pocinova Iva
in jaz – in opazovale. Ko so ga zagledali, so
pa obesili rekelce na tiste dolge puške, da ni
bilo tako videti, kaj nesejo. Jurkov Tone je
bil pa korajžen, napreden, mlad, je šel pa še
malo bliže in rekel: 'Pa kaj, France, kaj pa so
te palice? Kaj pa boste? Kaj boste šli vrabce
strašit? Kje ste tisto dobili?' Nič niso rekli, so
kar šli po Ulcah naprej …
Ta Vrhničan je pa kot »vaški stražar« šel
potem stražit, da 'če kakšen partizan pride,
naj ga poči' – tako so jim naročili v Starem
trgu … Pozneje so ugotovili, da je bil Jernej ustreljen s francosko puško in da ga je
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on … Nekateri so rekli, da bi tudi partizani
lahko šli drugi dan ubit njega, ampak oni
so rekli, to je en tak puško dobil, ki se je je
sam bal … in je Petruščkovega Jerneja tam
ubil. Tako je Ivanka ostala potlej vdova z
Ludvikom sama.«
Sedemnajst partizanskih družin je jeseni
1942 v gozdovih pod Snežnikom preživljalo hude napore, pomanjkanje in lakoto,
stisko, strah, mraz …
»Ko smo bili pa že mi v partizanih, je bilo
strašno hudo. Naš ata je bil takrat še živ,
pa so se zmenili, da gremo Zofka Ravšljeva,
naš ata in jaz s patrolo, ki je šla v dolino. Šli
smo v Markovec, da bi poskusili dobiti kaj
hrane, kaj obleke za otroke, pa take stvari
kar nujno rabimo … Naš ata je načrtoval,
da se bomo v Markovcu prikrili za kakšen
dan in da bodo ljudje zbrali, kar rabimo,
saj je bila pri nas v logorju situacija katastrofalna. No, mi smo res prišli v Markovec
in je rekla Ravšljeva Zofka: 'Pojdimo kar k
nam!' K Špetnaku je bilo že bolj nevarno.
Tam je bil most, so bile zasede, Bel Malen
je blizu … V naši hiši so bili Petelinovi, ki
so z Milanovega vrha najprej prišli v Vrhniko, ko je bilo tam požgano, so šli v vilo
Renkočega Feliksa, od tam pa v ozko hišo
Pod špilo. Tudi njih nismo hoteli izpostavljati, nismo še vedeli, kako so, kako računajo. In tako smo šli h Ravšljevim. Mama so
nas hitro peljali v štalo, pa na seno, pa prav
gor v čačko, prav do lesene stene, do tistih
desk. Tam smo naredili prostor v senu, pa
so vrgli gor neke deke. So rekli mama: 'Tule
se zakopljite!' Nekaj so prinesli za pojesti in
so rekli: 'Pa skozi te špranje glejte k Ipavčevim!' Ipavčeva hiša je bila že požgana in
videlo se je na del ceste med hišami. 'No,
tule boste videli po cesti, kako v Markovcu
življenje teče, vas pa ne bo noben videl. Jaz
vam bom za jest nosila – samo ne se izdati!' Tako smo bili skriti, hrano je prinesla …
Povedali smo, kaj rabimo, pa je rekla, da bo
malo zbrala po Markovcu – pri Valkovih,
pri Poladinovih, Mlakarjevih – povsod …
Saj so vsi dali. Kaj ne pride patrola belogardistov iz Starega trga!? Takrat sem jih
prvič videla, kako zgledajo. Opazovali smo,
ko so se ustavili pred Ipavčevo požgano
hišo – so nekaj kadili, pa se pomenkovali.
Bilo jih je kakih šest. Ata jih je nekaj poznal, vseh pa tudi Zofka ni poznala. Ata se
je teh belogardistov nagledal, potem je pa
rekel zvečer: 'Veš kaj, mi se moramo od tule
vseeno umakniti, ker so Ravšljevi precej na
udaru. Zdaj vidim, da tule hodijo belogardisti, do tule pridejo. Kaj pa če se odločijo,
pa kar enkrat pridejo noter, pa pogledat?!
Moramo biti previdni.' Ata je imel takrat za
sabo že pol leta partizanstva … In smo res
zvečer Ravšljevi mami to povedali, potem
smo naložili v ruzake, kar nam je prinesla
in se zvečer počasi pomaknili tam zadaj za
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Ipavčevo hišo, pa po Ipavčevem vrtu proti
Špetnaku in smo šli od zadaj gor na štalo.
Spodaj sta bila pa dva para konj, ki jih je
oskrboval Petelin, zaposlen pri Žagarju.
Doma je bil z Brega pri Borovnici, žena pa
s Knežje Njive. Takrat ni bilo dosti kaj voziti, ampak konje je bilo treba vseeno hraniti.
On je vsak dan prišel v hlev, da je skidal in
nahranil te konje. Ata je vse tukaj dobro poznal, pa smo bili na štali dobro skriti. 'Moramo biti previdni,' je rekel, 'vidve bodita tu
gor, nič se ne smeta kazati, jaz bom pa šel
do Petelina.' Petelin je delal pri Špetnaku in
ata je bil v dobrih odnosih z njim. Imel je
šest ali sedem otrok, ne vem točno, in bil je
zelo priden, delaven – tak garač; žena tudi.
Samo je bil malo prestar za v partizane, a ni
bil nikoli slab … 'Jaz bom šel dol, se mu bom
kar pokazal,' je rekel ata. Petelin je bil v štali,
konje je nafutral in potem se je ata kar znašel pred njim. Petelin je kar obstal: 'Ivan!?'
'Ja!' 'Kaj si tule!?' 'Ja! Nobenemu povedat!' je
rekel. In potem mu je povedal vse, kaj rabi
in Petelin je takoj: 'Ja, ja, bom prinesel!' …
'Tule te bom nekje počakal …' Potlej je pa
rekel Petelin: 'Veš, saj bi ti še kakšen kaj dal,
ker jaz vsega tega nimam. Majdar, France',
ki tudi ni šel v partizane … 'veš, tudi on rad
pomaga, bi tudi on kaj dal.' 'Ja, če ti veš, da
je tako, kar naj pride, se bom pa še z njim
pogovoril.' No, in je potem še Majdar prišel
in je ata še z njim govoril. Majdar – Mihelčič
so se pisali – je šel domov in je prinesel atu
nekaj kuhanega za jest, saj ni vedel, da sva
tam tudi midve, pa hrano za gor in ne vem
še kaj. In je ata rekel, je videl: 'Ravno tako
sta ta dva naša, kot da sta v partizanah, ni
nobenega strahu, delata za nas.' …«
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vedeli, ali so nam naklonjeni. Zato jaz mislim,
da je to res ena posebna vas. Eni so sodelovali
v odporu naglas, tako da so pokazali, drugi so
ga podpirali tako, kot smo izkusili mi.«
11. aprila, na tiho nedeljo 1943 pa so Ivana
Petriča ubili belogardisti in mama s petimi
otroki je ostala sama. Partizanske družine
so bile evakuirane v Belo krajino na osvobojeno ozemlje in tako so tudi Petričevi
prišli v Berečo vas pri Črnomlju. (glej: RTV
Slo 1 – Spomini, 2017; Stare slike.cerknica.
org – Babno Polje po Babnem Polju).
Vojna pa je kar trajala.
Leta 1944 je mama z nami prišla iz Bele krajine in bili smo že v naši hiši na Trznah. Prosila
je stanovalce, da so si našli prostor drugje, da
smo bili lahko mi na svojem … Na Trznah
nasproti naše sta bili takrat dve Jurkovi hiši
– stara, majhna, s slamo krita, pa štala poleg;
ko je Tone prišel iz Francije, pa je naredil novo
hišo, štalo in svinjake, staro so imeli pa za
shrambo. Ampak potem so domobranci, ki so
imeli neko letalo, štorkljo, ki je prav nizko hodilo in so streljali kar iz pilotske kabine ven – s
tistim so se peljali kake trikrat tja čez Trzne,
ker so partizani hodili po Ulcah, no in takrat
je prišel ta avion, je streljal, je zadel njihovo
hišo in je zgorela.«
Vojska ne vzame samo tistega, kar ni.

»Potem je ata rekel Petelinu: 'Jaz bom že šel
ven, ko bo noč, ti kar zakleni štalo, kakor sem
noter prišel, tako bom tudi ven.'

»Nekega dne so pa partizani od Notranjskega odreda, Gubčeva brigada menda, hrano
rabili in so pobirali po vseh večjih domačijah. Šli so tudi k Martinovim – a saj jim
je Martinova sama rada dala. Partizani so
imeli kuhinjo pri njih pred svinjsko štalco.
Cela četa je bila, spali so pa na skednju. Takrat so povsod pobirali hrano, iskali … Sem
že pozabila, ali je prišla mama Martinova,
teta Johana ali kateri od otrok in je rekel:
'Kaj bi šli k nam, so prišli partizani, so našli
ta jašek, to klet, ki smo jo imeli v špajzu in
če bi povedali, katero so vaše stvari, da ne
bodo še vaše vzeli.' Naša mama je ležala, srčni bolnik je bila, pa je rekla: 'Pojdi ti, Ladi,
saj poznaš naše stvari!'

Ko je opravil z njimi, je pa rekel: 'Zdaj bomo
pa mi šli …' Še malo smo počakali, da je bilo
vse mirno, potem je rekel: 'Pojdita dol, bomo
še to naložili v ruzake …' Smo kar precej dobili, dosti so nam dali – neke volnene štumfke
in druge koristne stvari, pa hrano. Zvečer smo
si pa tiste ruzake naložili in je rekel ata: 'Zdaj
pa moramo biti zelo previdni. Od tule bomo
šli, ne čez ta most, ampak mimo kovačije tam
zadaj.' Ata je poznal te steze, pa zato nismo
šli po štengah pri Špetnaku, ampak tam zadaj
gor, da smo prišli na Cviblo, potem pa med
Koča vasjo in Bajerjem, kjer smo hitro presekali cesto Vrhnika – Bajer in potem hitro tja
gor, da smo prinesli po gozdu v logor … Takrat smo videli še te ljudi, za katere prej nismo

Partizanska vojska je rabila hrano in je jemala tam, kjer je mislila, da je. Za hrano je
šlo, zato so iskali pri kmetih. To so bile normalne rekvizicije za prehrano vojske … Jaz
sem tekla tja, so bili Martinova mama tam,
pa so rekli: 'Pojdi Ladi, boš povedala, kaj je
tvoje!' En partizan je bil notri v kleti, eden pa
je bil zunaj v špajzu ob vhodu v klet. Videla
sem, da je bila notri mast v kantah, pa kašen
fižol verjetno, pa taka hrana – nisem gledala kaj vse. Zame je bilo to huda zadrega in
presenečenje, nisem nič gledala, kaj so imeli
Martinovi tam spravljeno. Zadrega pa zato,
ker so nam oni rešili naše pred Italijani in
dali stvari na varno, jaz pa zdaj svoje rešujem, njihovega pa ne morem. Stala sem tam

Za partizane je delala tudi aktivistka, Petelinova pohčerjenka Mara, resno, zanesljivo in korajžno dekle, ki je zavzeto delovalo
v sklopu mladinskega odbora (SKOJ?) Slovenije in pri tem včasih veliko tvegala.
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in tisti je bil že malo nervozen, je rekel: 'No,
kaj je zdaj vaše?! Povej!' In sem povedala:
'Od ata lodnast plašč, obleka lovska, še ena,
hubertus, tisti škornji … v glavnem atove
obleke.' On še ni vedel, da so ata ubili: 'Kje
pa je ata?' 'Ja, ata je padel že kdaj v partizanih …' No, in je medtem dajal ven stvari, ki
sem jih naštela. Jaz sem gruntala: 'Ko bi jaz
mogla reči: pa še to, pa še to – če bi vedela,
kaj je notri …' Bi se spodobilo, pa nisem nič
vedela. Sem mamo pogledala – v tistem je že
tudi moja mama prilezla – in je rekla: 'Ja, saj
je to vse!' in se ni dalo še kaj njihovega dobiti,
ker nisem vedela, kaj je bilo. Potem so oni še
kar dajali ven, obleke ni bilo, v glavnem je
bila hrana. Pa bi ljudje rekli: 'Saj ste videli,
da se ne da!' Ampak ostane ti en cmok, nekaj
si dolžan … Takrat je veliko tvegal, kdor je
nam pomagal. Nekdo, ki se je morda prsil, da
pomaga, pa ni hotel tvegati, ampak Martinova mama je to brez pomišljanja ponudila in
naredila … Ona je bila z Dan, ona je bila takega kova … Saj tudi oče ni nikomur škodil.
Ona je pa to naredila. Ne vem, ali je videla
mamino stisko ali zakaj. Potem je pa tako
prišlo, da smo mi svoje dobili nazaj, njim so
pa vzeli tisto hrano ali kar je bilo. Vedno sem
mislila, da se jim bom nekako oddolžila, pa
ni bilo priložnosti … Kmalu potem sem šla
živet drugam.
Najstarejši Martinov sin pa se še spominja,
da so partizani tiste skrite stvari pustili
prav zato, ker so bile tam tudi Petričeve.
Iskali so predvsem hrano … Toda žalost
Martinove mame ni imela konca: Potem,
ko so ji Italijani na Križni gori ubili brata
Feliksa, so kmalu zatem skupaj z drugimi,
ki so po maši prihajali iz cerkve, pobrali
tudi brata Janeza in Jožeta in ju odpeljali
na Rab, kjer sta oba umrla. Izgubila je tudi
sestro, po končani vojni pa je bil pogrešan
še četrti brat, ki so ga ob vračanju iz nekega taborišča na Rakeku domobranci razporedili v neoboroženi delavski bataljon.
Ostal je pogrešan, ko se je ob koncu vojne
njegova enota umaknila na Koroško in so
jo Angleži vrnili nazaj.
Dvanajst partizanov
»Po mojih spominih je šlo v partizane dvanajst
ljudi iz Markovca: Ravšljevi trije, Valkova
Viktor in France … Stanko je bil pa zaprt, pa
tudi oče in Ludvik. France je bil prav ob koncu
vojne ranjen v roko (glej Stare slike.cerknica.
org … 1952 Brežice – Dva Markovljana na
obisku pri Cenetu Bavcu ). V partizane so šli
še Anica Potočenova – brat Janez je bil doma
terenec – Ipavcov Ludvik, Ravšeljnovi Ivan,
Zofka in Zinka, France Plos, Viktor Kočevar,
naš ata – takrat, ko so šli skupaj Špetnakovi
delavci – in Jernej Matevžič. Iz Markovca je
šel v partizane tudi Stane Zigmund, ki je bil
doma iz Žerovnice. Po partizanskem napadu
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na Stari trg so šle v Civilni logor, ki je bil v sklopu Notranjskega odreda, še tri družine z otroki: Kočevar, po domače Hajcarjevi – mama
Marija z otroki Jožetom, Janezom, Gizelo,
Viktorjem in Marijo; Petričeva mama Milka z
Ladico, Božom, Franjem, Lidijo in Ivotom ter
Plosova mama s Francetom, Vladom, Marijo
in še enim otrokom. Skupaj je bilo iz Markovca v partizanih še sedemnajst civilistov … Življenje so dali štirje iz Markovca, eden je umrl
na Rabu. Najprej so ubili Ludvika Ipavčevega,
potem Jerneja Petruščkovega, ki je bil drugače
iz Vrhnike, a je živel v Markovcu, pa našega
ata. Potem je umrla še Zinka Ravšeljnova.
Okolišev pa je umrl na Rabu. (Glej: Stare slike.Cerknica.org… 1939 Markovec – Okolišev
Matija s hčerko). Zinka Ravšljeva je umrla,
ko je šla domov iz internacije ... V partizanih
je bila težko ranjena v roko in je bila zato
v neki partizanski bolnici,ki so jo napadli in
ranjence ujeli. Bila je v zaporu v Ljubljani …
Zanimivo: tam so zapornice delale take srčke
iz flikic, notri so pa narisale zamreženo okno
pa knuto, bič, na drugi strani je bila pa zvezdica in napis »Smrt fašizmu« ... Tisti srček se
je zavezal. Tudi jaz sem dobila enega, Zinkina
sestra Ivanka mi ga je dala, ko so jih zapornice poslale iz Ljubljane. Pa takšne bele rolice so
skvačkale, kot eni nageljčki – drobcena ročna
dela iz nič, prav iz nič ... Zinko so potem odpeljali v Nemčijo, v neko taborišče. Ko se je
vračala, po osvoboditvi že, je pa dobila tifus
in umrla, predno so prišli na mejo …
Možno je, da sem še koga pozabila …« ■

Slovar:
anche bambini(it.) – tudi otroci
edinica(hr.) – enota
flikce – krpice
glajz – tirnice
gruntati – premišljevati, tuhtati
kapric povšter – okrasna blazina
lavor – umivalnik
logor – taborišče
nafutrati – nakrmiti
puter – surovo maslo
rekelc – suknjič
ribelli (it.) – uporniki
ruzak – nahrbtnik
skojevci – člani Zveze komunistične
mladine (SKOJ – Savez komunističke
omladine)
škunder – posušen jabolčni krhelj
šoder – grušč
špajz - shramba
štala – hlev
štenge – stopnice
štumfki – nogavice
uolák – ročni dvoosni voziček, vlak
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Majda Šraj Mihelčič

Binkoštna slovesnost na Križni gori
Na sončno junijsko nedeljo
smo se številni romarji že v
jutranjih urah vzpenjali na
Križno goro. Na praznik binkošti, praznik Svetega Duha,
je na tej vzpetini nad našo
Loško dolino potekal glavni
romarski shod, ki je bil letos
še posebej slovesen.
Med sveto mašo je bila namreč blagoslovljena obnovljena »Kalvarija« z upodobitvijo
Romarji na Križni gori so se zbrali pred
Jezusa na križu ter obeh razobnovljeno »Kalvarijo« (foto: Borut Kraševec)
bojnikov. Obnova vseh treh
korpusov je celo pomlad poteSveto mašo je z mladostno svežino in sodobkala v restavratorski delavnici Roka Valjavca.
nimi duhovnimi ritmi preplavilo tudi igranje
Po besedah izvajalca je bil za to skrajni čas,
in petje naše nove župnijske mladinske zasedsaj so bili določeni deli korpusov že povsem
be pod umetniškim imenom Lux Beata, ki jo
strohnjeni, z obnovo pa bodo lahko še nadalje
vodi Tanja Avsec.
kljubovali različnim okoljskim razmeram.
V pomladnih mesecih so potekala tudi dela
ureditve obeh poti na Križno goro (mimo kapelic in daljše) in okolice romarskega središča. Dela so potekala pod vodstvom Davorina
Poroka, vanje pa je bilo vključenih veliko število prizadevnih prostovoljcev. Novo podobo
je dobila tudi okolica »Kalvarije« s kovano
ograjo in cvetlično zasaditvijo, notranjost cerkve pa je zasijala s pomočjo nove razsvetljave.
Romarska pobožnost se je začela s križevim
potom »Pot luči«, ki je potekal ob kapelicah
križevega pota. Sledila je sveta maša, ki jo je
daroval prelat Anton Markelj, duhovni pomočnik v naši župniji, ki za Križno goro tudi
sicer skrbi z rednim košenjem trave. Duhovni pomočnik in naš župnijski upravitelj Blaž
sta med sveto mašo blagoslovila obnovljeno
»Kalvarijo«.

Celotna slovesnost je bila živa in vesela ter
tako znamenje Božje navzočnosti ter spodbuda vsem nam, da Svetega Duha še bolj zavestno povabimo v svoje življenje.
Župljani smo hvaležni našemu župnijskemu
upravitelju Blažu Dobravcu, da skrbi za ohranjanje naše sakralne dediščine in da nas tudi
s takimi »projekti« povezuje v živo župnijsko
občestvo.
Za potrebe obnove so bili zbrani darovi vernikov, nekateri so sodelovali z donatorskimi
prispevki, določeni »botri Kalvarije« pa so v
zameno za priporočen prispevek prejeli tudi
kovan žebelj iz korpusov pred prenovo. Nekaj kovanih žebljev je še vedno na razpolago
in jih v zameno za prispevek še vedno lahko
prevzamete v župnijskem uradu.
Če v času od obnove še niste
obiskali Križne gore, imate v
poletnih mesecih za to idealno priliko. Ob postajah križevega pota boste imeli veliko
priložnosti za molitev ali zgolj
postanek in razmislek, v čudoviti naravi boste poskrbeli za
telesno in duševno sprostitev,
obenem pa vas bo na vrhu Križne gore ob ustreznih vremenskih razmerah čakal čudovit
razgled daleč naokoli. ■

Obnovljeno »Kalvarijo« z upodobitvijo Jezusa na križu ter obeh razbojnikov
je blagoslovil Blaž Dobravec, župnijski upravitelj (foto: Borut Kraševec)
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Alenka Veber

Babji odkruški
Oddih

V

teh dneh se naši pogovori vrtijo predvsem okrog dopusta. Nekateri ste že
zasidrani v samotnem zalivu ali pa celo letite
čez lužo. Bog ve …
Mogoče se kdo izmed vas v tem času, ko
nam z reklamnih panojev obljubljajo sanjske počitnice, srečuje s težkimi življenjskimi
vprašanji. Vaši načrti so se porušili in tako
so na zemljevidu življenja le še neki čudni
znaki, ki so vam včasih označevali pot.
Svoje odkruške namenjam prav vsem. Tistim, ki boste dan preživeli na jahti ali na
cesti. Tistim, ki ste v vročih poletnih dneh
že dosegli kakšen vrh ali pa preplavali zavidljivo dolžino.
Za slehernega izmed vas si želim, da bi zmogel potovati, ne da bi zašel.
Verjetno ste se kdaj že znašli v katerem izmed mest. Pred vami se je mesto začelo
odpirati z zmešnjavo podatkov: imeni ulic,
številkami avtobusnih linij … Bili ste zmedeni, vse do trenutka, ko vam je mimoidoči
pokazal določeno točko, ki vas je usmerila
na pravo pot.
Tako je tudi z našim življenjem. Označuje
določene točke in odpira poti. Nihče ne ve
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točno, kam morejo pripeljati. Na zemljevidu življenja se pokaže neka točka, podobna
velikemu mestu. Ceste se stekajo proti njej.
Mimo tečejo reke, križajo se poti letal. Življenje začenja pridobivati pomen, ker smo
našli oporno točko in vzvišen kraj, od koder
moremo videti pokrajino vsenaokrog.
Prav nič ni pomembno, kje boste našli to
točko. Lahko na domačem vrtu ali pa na sosedovem, lahko na bližnji gori ali na neznatni poti, ki nas pripelje do izvira pod strmo
skalo.
Tudi mi kdaj pa kdaj sledimo svetopisemskim besedam: »Pojdite sami zase v samoten
kraj in se malo odpočijte!«
Tako boste vzpostavili mir v sebi in z drugimi. Le poti in načini so različni. Nekateri
boste premagali samo nekaj sto metrov nadmorske višine, drugi celotno Jakobovo pot z
žgočim soncem nad seboj.
Mojo dušo in srce bo tudi letos napajal pogled na goro, ki me vedno pozdravlja, ko se
vračam domov. Še več. Ob lepem in jasnem
vremenu me pogled nanjo spremlja znaten
del poti. Skoraj pol leta je prekrita s snežno
odejo, pogosto jo biča dež pa tudi nežni ovoj
megle ji ni tuj.
Vedno deluje veličastno, nikoli se ne pritožuje. Ni ji mar, ali jo kdo gleda ali ne. Ne
moti je niti to, če kdo hodi po njej.
Ob misli na mojo goro se še kako zavedam
svoje majhnosti. Predvsem pa tega, da ne
morem vedno delovati veličastno.
Z vsakega potovanja se lahko vrnemo drugačni. Ne le, da upravljamo svoj svet, spo-
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Oddih (foto: Alenka Veber)
sobni smo tudi prebrati sporočilo, ki ga svet
nosi v sebi. Zato je prav, da gremo kdaj pa
kdaj tudi na pot in se umaknemo v samoto. ■
_____
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

Ars Viva

ZLATA PALETA V
PODCERKVI
Velik uspeh Zavoda Ars Viva na izboru za
Zlato paleto 2019 – fotografija in kiparstvo

V

soboto, 12. maja 2019, je bil v Zavodu
Ars Viva v Podcerkvi izbor fotografij
in kiparskih skulptur za Zlato paleto 2019.
Razpisane so bile tri tematike: svetlo-temno,
zavito-oglato in ljubezen. Posledica tako široko razpisanih tem je bil pester nabor prispelih del. Organizacija Zlate palete poteka
pod okriljem Zveze likovnih društev Slovenije. Komisijo so sestavljali: Polona Škodič
umetnostna zgodovinarka, predsednica,
akademska slikarka Karmen Bajec, magistra
umetnosti, in fotograf Vlado Bucalo. Komisija je izmed posredovanih del za razstavo
izbrala 44 fotografij in 30 kipov.
Ob zaključku razstave, 24. maja 2019, sta
podpredsednica ZLDS – Zveze likovnih
društev Slovenije Srna Mandič in predstav-

Skupina avtorjev razstavljenih del (arhiv: Ars Viva)
nica žirije umetnostna zgodovinarka Polona
Škodič podelili priznanja in certifikate. V
kulturnem programu je nastopil Janez Premrl in ženski pevski zbor K'rsnice. O pomembnosti razstave za slovenski in notranjski prostor je govoril župan Občine Loška
dolina Janez Komidar. Gostitelja razstave je
predstavil Benjamin Žnidaršič. Podeljenih je
bilo 9 certifikatov za fotografijo in 9 certifi-

katov za kiparstvo. Člani Zavoda Ars Viva so
odnesli v kategoriji fotografije 4 certifikate.
Dobili so jih: Bojana Benčina, Bojan Rupnik,
Milan Predovič in Željko Pleše. V kategoriji
kiparstva pa 2 certifikata Milan Predovič in
Andrej Levstek. Na razstavo so se uvrstili in
prejeli pohvale še: Borut Kraševec, Nives Pišek, Paolo Tance, Lidija Vardijan in Mirjana
Južnič Lilić. ■
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Karmen Bajec

Benjamin Žnidaršič

VI. Ex-tempore Dežela ostrnic na
literarno temo Korenine se trgajo

Mario Žnidaršič

Praznik Snežniške
vrtnice

V

gradu Snežnik so 15. junija v okviru
10. obletnice vrnitve velike bele vrtnice na vrtove gradu Snežnik pripravili
izbor predavanj in otvoritev razstave Slikanje s svetlobo slikarke dr. Kiki Klimt.
Mag. Špela Planinšek je predstavila Edinstveno okolje in nove pristope gozdne
pedagogike s predstavitvijo nastajanja

So trenutki,
ki jih doživi vsak.
V mojem srcu je vse zapisano,
kar je bilo,
skrito je v meni,
vse grenko
in vse, kar je bilo lepo.
Življenje je skrivnost trenutkov,
in imam ga imam rad.
Iz večnosti vse naj se prebudi,
ob tebi,
v temi,
so trenutki, ki jih nikoli več ni.
(Iz zbirke Zlate perutnice, 1995)

koPrijazni domačini so nam na vsakem ko
raku pristopili na pomoč in nam z
zavodenim ogledom predstavili za
nimiva izročila iz preteklosti, ki
vztrajajo še danes.
Po nepozabnem druženju s
pogostitvijo domačih dobrot
smo sklenili, da se drugo leto
pospet vidimo in pričaramo po
klon vasem Loške doline tako,
poda jih z veseljem odslikamo, po
neleg tega pa s seboj odnesemo ne
slikarkaj novih povezav, izmenjav slikar
skega znanja in spomin na nepozabne,
tradicionalne lokalne lepote. ■

Leon Senger – Levč
Stopala sva, ti in jaz
mimo zorečih poljan
v opoju poletne noči
sva pozabljala na verige
atomske džungle
omahnila v vetru
valujoče klasje.

foto: Borut Kraševec

nepozabnem srečanju že
poznanih in novih obrazov
udeležencev smo strnili letošnje
Ex-tempore Dežela ostrnic na
lokaciji Babna Polica. Na spomin
Matevža Haceta, domačega literata, ki nam je pred 40 leti zapustil
roman Korenine se trgajo, so se
udeleženci podali v raziskovanje
okolice in iskali primerjave z markantnim naslovom. Svoja mesta,
koder so našli kotiček za ustvarjanje, so zasedli na ulici v
samem centru vasi, na
travniku ob glavnem
križišču, na razgle-dnih točkah bližnjih vzpetin ali ob
lokvi, kjer so si ob
izviru hladne vode
napasli oči. Nastali
izdelki so ob vzniku pomladanskih
rastlin na livadah in
ozelenjenega gozda, bližnjih živalih na pašnikih in
dodrobnih detajlih prevedenih v do
mišljijski svet, zaživeli v jasnih in
zelenih barvnih odtenkih, podprtih s kontrastnimi barvami polno
razcvetene pomladi. Ne samo da je
bila zelena vodilna barva tega dne,
ozirala se je tudi za tisočimi odtenki, ki jih premore nedotaknjena
narava in tistih nekaj trenutkov,
ko zaprepadeno stojimo pred njo,
upajoč, da se dih jemajoče stvarstvo ujame na platno.

foto: Edo Šega

V

TRENUTKI

Življenje!
Iskala sva te pohlepno in strastno
Vso noč!
Z nočjo si bežala od naju!
Vstala sva
praznih izgubljenih oči
Jutro je bilo otožnokot nebo deževnega dne.
Pred nama je ležalo klasje, - pomorjeno,izgubljeno življenje …

učne poti pri gradu Snežnik pod
okriljem Javnega zavoda Snežnik.
Valentina Schmitzer z Biotehniške
fakultete je spregovorila o neminljivosti vrtnice.
Matjaž Mastnak iz Arboretuma
Volčji Potok, pa je v predavanju z
naslovom Bela in rdeča predstavil
zgodovino bele Snežniške vrtnice in
v grajskem parku lani odkrite rdeče
vrtnice. ■
(vir: Narodni muzej Slovenije)

dr. Kiki Klimt ob svojem delu
(foto: Mario Žnidaršič)
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Ars Viva

Svet narave v galeriji Štala
foto: Borut Kraševec

Slikarska razstava Valerije Gačnik
in Silvane Lautar

V

galeriji Štala v Podcerkvi je bilo 30. maja odprtje slikarske
razstave Valerije Gačnik in Silvane Lautar, ki naravo vsaka na
svoj način doživljata in upodabljata. Razstavljena dela predstavljajo ustvarjanje njunega zadnjega obdobja. V kulturnem programu je
nastopil del glasbene skupine Reciklisti, pevka Lara Zorn ter kitarista Simon in Miran Baraga. O razstavljenih delih in avtoricah je
spregovoril akademski slikar Veljko Toman, o kulturno umetniškem
društvu PA-LETA, katere članici sta, pa njihov predsednik Janez Dragolič. Razsatava je bila na ogled do 27. junija 2019.
Večina razstavljenih del slikark izvira iz zadnjega obdobja, ko sta
svoje znanje pilili v okviru društva Pa-leta pod mentorstvom akad.
slik. Veljka Tomana. Skozi njuno slikarsko “odraščanje” so za njun
slikarski razvoj skrbeli Stanislava Sluga Pudobska, akad. slik., mag.
um. Karmen Bajec, akad. slik. Špela Brenčič, akad. slik., slikar, obli-

Slikarki Valerija Gačnik in Silvana Lautar sta se predstavili
z motivi iz narave (foto: Borut Kraševec)

Borut Kraševec

NOVA PRIDOBITEV KNJIŽNICE
JOŽETA UDOVIČA V CERKNICI
V Knjižnici Jožeta Udoviča (KJUC) v Cerknici so 14. junija odprli nov prizidek, v katerem so uredili prostorno čitalnico ter
domoznanski oddelek. Odprtje je pospremil glasbeni nastop
Maje Mekina in Iomi Babuder Briški. Trak sta prerezala direktorica KJUC Marija Hribar in cerkniški župan Marko Rupar.
Še posebej pomembna pridobitev je prostor domoznanskega
arhiva, s katerim so dragocene in redke stare listine, knjige in
ostalo domoznansko gradivo, ki je pomembno za širše območje občin Cerknice, Blok in Loške doline dobile primerne pogoje za hranjenje. Domoznanski arhiv obsega kar 7.500 knjig,
listin in zemljevidov, periodičnih publikacij … od teh jih sto
izvira iz časa pred letom 1800. Leta 2017 je bila ta domoznanska zbirka razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena
… Zbirka vsebuje tudi arhive posameznih društev, organizacij
in posameznikov … ■

kovalec, kostumograf David Matej Goljat, slikar Petar Lazarević, Božidar Strman - Mišo, akad. slik., Tomaž Perko, akad. slik. Srečanja
oz. soustvarjanje s prijatelji – slikarji iz društva Pa-leta je postal njun
stil življenja.
Valerija Gačnik (Zabukovec) je bila rojena leta 1948 v Ljubljani. Po
končani šoli za tehničnega risarja se je leta 1964 zaposlila v Kovinoplastiki Lož, kjer je ostala do upokojitve leta 1996. Od leta 2010
je članica Kulturno umetniškega društva “Pa-leta” iz Cerknice in od
leta 2018 članica Društva notranjskih kulturnikov “Krpan” Cerknica.
Slikati je začela povsem slučajno. Leta 2009 se je prijavila na tečaj
slikarstva in to je bilo to. Danes ta način življenja ne bi zamenjala
za nič na svetu. Slika v različnih tehnikah, od risbe, akrila, olja na
platnu in pastela. Imela je eno samostojno in sodelovala na okoli 50
skupinskih razstavah.
Silvana Lautar (Mesić) je bila rojena leta 1961 v Tršćah na Hrvaškem.
Osnovno šolo je zaključila v Tršćah, srednjo ekonomsko na Reki in
študij ekonomije v Ljubljani. Od leta 1980 je zaposlena v Kovinoplastiki Lož d. d. Je ljubiteljica narave, ki ji nesebično vrača ljubezen,
odkrivajoč njeno čisto, popolno lepoto. Od leta 2003 je članica Društva notranjskih kulturnikov »Krpan« Cerknica in od 2006 članica
Kulturno umetniškega društva »Pa-leta« iz Cerknice. Želja po slikarstvu jo je spremljala od mladih let. Leta 1999 je svoje otroške sanje
pričela uresničevati. Raziskovala je različne likovne tehnike od olja,
suhega pastela in tuša pa vse do akrila in akvarela, ki zadnje čase v
njenem ustvarjanju prevladujeta. Do sedaj je imela 16 samostojnih in
sodelovala na 56 skupinskih razstavah. ■

PRIZNANJE ZA PROMOCIJO UČENJA IN ZNANJA ODRASLIH 2018
10. maja v tednu vseživljenjskega učenja je Knjižnica Jožeta
Udoviča Cerknica prejela priznanje za promocijo učenja in
znanja odraslih 2018, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije.
Priznanje so prejeli za dejavnosti, ki jih knjižnica skupaj s
svojimi enotami na Rakeku, v Novi vasi in Starem trgu pri Ložu
organizira in tako s pomočjo neformalnega učenja omogoča
pridobivanje znanja, spretnosti in veščin obiskovalcem.

Trak sta prerezala Marija Hribar direktorica
Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in Marko Rupar
župan občine Cerknica (foto: Borut Kraševec)
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ARS VIVA

Dobrodelni koncert

L

etošnji prvi dobrodelni koncert za dan mladosti 25. maja je bil
eden najlepših dogodkov v letnem gledališču “Cirkl”. Kljub muhastemu vremenu smo uspeli pod streho spraviti prireditev, ki je
združevala ljudi, ki imajo radi glasbo in ki radi pomagajo. Glavni
namen dobrodelnega koncerta je bilo zbiranje sredstev za pomoč
družinam v stiski in letovanje otrok v okviru Območnega združenja
Rdeči križ Cerknica – Loška dolina – Bloke.
Na koncertu so nastopili: ANDA OVSEC, FOLKLORNA SKUPINA,
Loška dolina, SESTRE STARC, ŽENSKI ZBOR ŠIŠKE, ZALA SMOLNIKAR, ADDBEAT, 2 SMELLY, K'RSNICE, EVA HREN, POLYLINE
in PIVO IN ČEVAPI. Prireditev je povezovala POLONA ŠKODIČ.

Koncert 60-letniki za dan mladosti je ideja Benjamina Žnidaršiča, da
s sošolci, sodelavci in prostovoljci Rdečega križa skupaj organizirajo dobrodelno prireditev, ki bo povezovala vse generacije v borbi za
boljši svet. Vsem nam je izziv, da spodbujamo kulturo srečevanja in
kulturo dialoga. S tem se bo premagoval razkorak med starejšimi in
mlajšimi, pa tudi med revnimi in bogatimi. Še več, srečanje je postalo
priložnost, da se zgodi nekaj novega, boljšega … Družbena odgovornost je edino gonilo življenja, ki prinaša več novega upanja. Pripravljenost pomagati drugim in biti skupaj povezan v dobro lahko resnično
spremeni svet, obenem pa v srca prinaša zadovoljstvo in srečo. ■

Zahvala

sodelujočim in darovalcem
na dobrodelnem koncertu

arhiv: Ars Viva

Hvala vsem vam nastopajoči, hvala vsem, ki ste darovali ali prispevali
k izvedbi koncerta! Hvala sponzorjem in donatorjem! Iskrena zahvala
vsem nastopajočim pevcem, glasbenikom in voditeljici prireditve!
Hvala Slavici Smrdel za pogostitev nastopajočih!
Hvala vsem, ki ste napekle pecivo in kruh. Hvala vsem prostovoljcem!
Hvala vsem 60-letnikom, ki ste pomagali pri organizaciji!
Hvala Rdečemu križu za izvedbo logistike in organizacijo!

arhiv : KJUC

Anđelka Pogorilić

Oživljene besede z
Mileno Ožbolt
O

troci se lahko uspešno učijo kjerkoli in kadarkoli. Odprto učno
okolje vključuje, poleg učiteljev, šole in staršev, tudi zunanje sodelavce in ustanove, ki imajo vzgojno-izobraževalno vlogo. Knjižnica
v Starem trgu že vrsto let izvaja bibliopedagoške ure v sodelovanju z
vrtcem in šolo bodisi na pravljičnih in učnih urah bodisi na prireditvah. Sodelovalno učenje včasih zahteva specifična znanja, zato brez
interakcije z okoljem preprosto ne gre. Tako smo v knjižnici že večkrat
izvajali pravljične ure vzporedno v slovenščini in v tujih jezikih, povečini v sodelovanju s študenti. Otroci se namreč učijo z vsemi čuti, ob
poslušanju pravljic pa sledijo ritmu in intonaciji tujega jezika ter ga na
tak način osvajajo intuitivno. Občasno pripovedujejo tudi domačini,
ki v narečnem jeziku prenašajo zgodbe na mladi rod in jih ohranjajo
žive skozi pripovedovanje. Ljubiteljska raziskovalka lokalne zgodovine, etnologije in ljudskega slovstva Milena Ožbolt je ljudsko izročilo
Loške doline zapisala v narečju in ga nesebično deli z drugimi. Njen
raziskovalni opus je obsežen in neizmerno dragocen za Loško dolino
in Notranjsko. Veliko pozornost namenja tudi krajevnemu govoru ter
zbiranju in zapisovanju narečnih posebnosti, kajti prav jezik je najbolj
opazna poteza kulturne identitete prebivalcev kraja. Tudi za Loško dolino velja pravilo, da ima vsaka vas svoj glas. O tej raznolikosti besedja
in izvirnosti poimenovanja so se prepričali učenci četrtih in petih razredov OŠ heroja Janeza Hribarja na učnih urah, ki jih je Milena Ožbolt pripravila na pobudo knjižnice. Učence je popeljala skozi obširni

narepertoar narečnih besed in frazemov. Znanje in raba lokalnega na
rečja sta seveda povezana z generacijsko pripadnostjo govorcev, toda
otroci, ki živijo v kmečkem okolju, v večgeneracijskih družinah, so z
lahkoto prepoznali pomen besed in besednih zvez, saj jih stari starši
še vedno s koristjo uporabljajo. Po zabavnem in poučnem srečanju s
pridihom arhaičnosti so ugotovili, da so stare besede celo zabavne, ker
razbijajo suhoparnost in so zelo uporabne v vsakdanjem sporazumevanju, še zlasti ko smo čustveno prizadeti. Seveda ni bilo težav z rabo
zvez, kot so: čez kamuot ga naj, zabít ku štierna, ena krava se sama ne
buade ali prazǝn žakǝl ne stoji pokuancǝ. Težave so imeli s pregovori, ki
so zgodovinsko pogojeni, kajti vsak narod veliko pregovorov in rekov
sprejme od drugih, s katerimi je dolgo tesno kulturno in zgodovinsko
povezan (koune ku Madžar ali zmatran kǝ čarna žǝvína) ali pa so odsev
kmečkega sveta in navad, ki jih ni več (hedu bua, ku buodo babe popouldne krǝh pjekle ali hedú bua, ku buodo žienske hlače nosile).
Vsi so se strinjali, da bi bolj brezskrbno živeli, če bi ravnali po reklu:
kar se je dalu, se je neridlu – kar se ne da, se pa ne dá. Srečanja z vedoželjnimi učenci je zbiralka izročila sklenila z ljudsko pravljico v barvitem in bogatem narečnem jeziku. ■
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Borut Kraševec

Zgodbe naših lip
V starotrški knjižnici Maričke Žnidaršič je bila 31. maja otvoritev
razstave, ki je nastala kot rezultat dela študijskega krožka, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport z naslovom Zgodbe naših
lip pod mentorstvom Janje Urbiha in v organizaciji Ars Palada Tišler, K. D. Na ogled so razstavili 14 lip na fotografijah avtorja Maria
Žnidaršiča. Ob fotografijah so zapisali kratke zgodbe in zanimivosti
o posamezni lipi. V delavnici so raziskovali vse, kar je povezano z
lipami, od pregovorov do uporabnosti lipovega lesa. Svoje ugotovitve so predstavili na prireditvi, kjer so poleg fotografij razstavili tudi
nekaj pisnega gradiva, povezanega z lipami, zapisane trditve o lipah
(sledijo v nadaljevanju) in tudi čebelji panj, izdelan iz lipovega lesa.
Ker je lipa tudi zelo medonosno drevo, je o tem, za kaj vse se lipov
med priporoča, povedala udeleženka študijskega krožka Marija Cerkvenik iz Markovca, ki je tudi čebelarka.
Vodilo raziskovanja študijskega krožka so lipe v Loški dolini in njihove zgodbe. »S predstavitvijo zgodb vaških lip želimo udeleženci
študijskega krožka izmakniti pozabi vsaj delček nekdanjega dogajanja v senci njihovih krošenj. Naši predniki so jih sadili zaradi njihovega simbolnega in duhovnega pomena in njenih mnogoterih dobrobiti,« je na otvoritvi povedala mentorica Janja Urbiha iz Kozarišč.
Uvod v dogodek je pripravila Anđelka Pogorilić, knjižničarka, v kulturnem programu sta nastopili Bernarda Kandare iz Dan in njena hči
Lucija. Zapeli sta pesem Lipa zelenela je. Osnovnošolka Zala Mele
iz Kozarišč je zaigrala na violino. Tomas Žička, profesor na fakulteti za gledališče v Pragi DAMU, ki v Loško dolino redno prihaja
kot soustvarjalec festivala Plavajoči grad, je zaigral na svoj unikaten
inštrument – korenino. Vsak s svojim inštrumentom pa sta se mu
priključila dr. Matija Solce iz Kozarišč in glasbenica Magdalena Rust
iz Avstrije.

Janja Urbiha je predstavila delo krožka in razstavo
(foto: Borut Kraševec)

Bernarda Kandare iz Dan in njena hči Lucija
sta zapeli pesem Lipa zelenela je (foto: Borut Kraševec)
Za pogostitev ob zaključku dogodka so poskrbele članice Društva
Ostrnice, ki so pripravile tudi lipov čaj z mešanico domačih zelišč.
V krožku so raziskovali in na razstavi predstavili lipo v Koča vasi,
Viševku, Podcerkvi, Ložu, Iga vasi, Starem trgu pri Ložu, Šmarati,
dve lipi v Pudobu in Podgori, dve lipi in lipov drevored v Kozariščah.
V eni od prihodnjih krožkov pa na njihovo raziskovanje čakajo še
ostale lipe v Loški dolini in njihove zgodbe. ■

Trditve o Lipi, ki so jih pripravili člani študijskega krožka:
Ali veste,
• da je botanično ime za drevo lipa TILIA, iz grške besede "tilos",
kar pomeni vlakno?
• da LIPA in LIPOVEC nista žensko in moško drevo, ampak dve
sorodni, a različni drevesni vrsti?
• da drevo LIPOVEC v naših krajih imenujemo lipnәk, tudi lipec?
• da je lipov LES mehak, dišeč in lahek; uporablja se v rezbarstvu in
mizarstvu, za izdelavo pohištva, glasbil, igrač itd.?
• da iz LIPOVEGA LESA izdelujejo tudi čebelje panje?
• da so v srednjem veku imeli po slovenskih krajih vsi gradovi,
cerkve, vasi, trgi in mesta svoje lipe?
• da je sredi Nadleska v križišču nekoč stala lipa?
• da se je poimenovanje TURŠKE LIPE ohranilo iz časov turških
vpadov za drevesa, ki so bila posajena na mestih, kjer so bili Turki
premagani?
• da lipa običajno zraste do 40 metrov visoko, deblo pa doseže do 5
metrov premera in navadno doseže starost do 500 let?
• da so najstarejše lipe stare tudi 700 let?
• da lipa pogosto požene poganjke iz panja? Pri zelo starih drevesih
opazimo, da je skupaj zraščenih več debel.
• da je lipa tudi priljubljeno parkovno drevo – primer snežniški
drevored?
• da je najznamenitejši lipov drevored Napoleonov drevored pred
Logatcem? Dolg je 2 km.
• da so lipove LISTE uporabili tudi v oglaševalski akciji "Slovenija –
moja dežela"?

• da zasajajo spominske lipe ob obiskih tujih državnikov pri nas?
• da je najdebelejša lipa v Sloveniji Najevska lipa na Koroškem z
obsegom debla 10,70 m?
• da meri najdebelejša lipa v Loški dolini 7,10 m in se ta nahaja v
Koči vasi?
• da so lipovo LUBJE namakali in iz njega izdelovali vrvi?
• da imajo lipo radi tudi čebelarji, saj je zelo medonosna drevesna
vrsta?
• da je LIPOV MED rumeno zelene barve in ima grenko-pekoč okus?
• da LIPOV CVET vsebuje eterična olja, flavonoide ter sluzi
čreslovine, zato pospešuje izločanje seča in potenje?
• da so lipovo OGLJE uporabljali pri težavah s prebavili in celjenju
gnojnih ran?
• da se posušeno cvetje uporablja za ČAJ, ki se priporoča pri
prehladnih obolenjih in suhem, dražečem kašlju?
• da je bila LIPA neuradna slovenska valuta leta 1990?
• da je denarna valuta na Hrvaškem kuna in da ima ena kuna
vrednost sto LIP?
• da je v EVROPSKEM PARKU pri naši osnovi šoli v Starem
trgu pri Ložu zasajenih kar 5 lip in sicer predstavljajo naslednje
države: Slovenijo, Slovaško, Češko, Avstrijo ter Francijo?
• da se je z velikim pompom tudi v naših krajih praznovalo okrogle
obletnice vladanja cesarja Franca Jožefa? Leta 1888 so v Ložu »…
zasadili začetno drevesce za drevored ob okrajni cesti.« Istega leta
v sosednji Cerknici poročajo: »Vsa šolska mladina se je udeležila
te slavnosti ter sama zasadila lipo pod imenom Cesarska lipa.«
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Ana Jozelj

Čist počas',

Knjiga in jaz

D

otik, vonj, teža, stik, to je prvo kar čutim ob knjigi. Na vrsti je zadnja stran;
preberem povzetek vsebine, zvrst, avtorja,
letnico izdaje. Preberem prvo stran, ne vem,
kaj piše »na listu naprej«, zato ga moram najprej prebrati – mislim, da tudi drugi tega ne
vedo, ne da bi prej prebrali ...
So stvari, ki jih počnem in jih ne bi drugi
nikoli počeli. Stvari, ki se jim drugi smejejo, čudijo. Čudne stvari, ki so samo moje.
Zbiram kratke stavke, ki veliko povedo:
Noben ni nič, vsak je nekaj.
Najprej moramo hoditi, šele potem bomo lahko tekli.
Zavoženo do dnevov, v petdeset različnih odtenkov.
Delamo napake, ki jih naša osebnost dopušča.
Enega dneva ne smemo živeti dvakrat.
Hodimo, kakor da z vsakim korakom poljubljamo zemljo pod svojimi nogami.
Če sejemo veter, žanjemo vihar.
Če bi bila ti melodija, bi uporabil najlepše note.
Ti drek, ti brezhrbtenični drek …
Večina prijateljev nas pozna le, ko sije sonce.
Nisva spala skupaj, samo zaspala sva skupaj.
Knjige, ki so se me dotaknile:

Boris Pahor:
NEKROPOLA
Nekaj citatov:
»O smrti in ljubezni se človek lahko pogovarja
samo sam s sabo ali pa še z ljubljenim bitjem,
s katerim se je zlil v eno. Niti smrt, niti ljubezen ne preneseta prič.«
»Znašli smo se vsak s svojo nagoto v uveli koži
lačne živali, ki izgoreva v svoji onemogli ujetosti in vsak dan sproti izračunava oddaljenost
peči od sesušenega koša svojih prsi in svojih
preklastih udov. V resnici smo se vračali v svet
razumske omejenosti, ko se je telo zavedalo
pomanjkanja sokov v citoplazmi naših celic,
možganska snov v koščenem loncu se je sušila
kakor želatina meduze na prodnih kamnih.«
» Pred spanjem v mrzli slamnjači še pregled
mednožja, že obritega, če je kakšna uš zašla in
se prijela. Ptič, ta, ki naj bi spočenjal, je spal
globok spanec, kot da nikoli ni bil živ. Izstradan se ni zavedal svojega poslanstva.«
»Klešče za vrat, za mrtve taboriščnike pred
krematorijem, je s svojo gostoto zakrival gozd.
Nudil je skrivališče pogubi. Pripeljali so jih
pred peč z dimnikom s krvavim tulipanom na
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zarana,
sonce vstaja,
vrhu. Ko se je železni obroč sklenil pod žolto brado, je kurjač povlekel, da se je lobanja
poveznila čezenj in zakinkala. Tako je bil zavoljo zlomljenega vratu okostnjak še daljši. Ni
lahko uničiti do kraja telesa, ko je že na pol
leseno.«
»Pravilo je veljalo, da ne smeš družiti smrti
s prividi o življenju. Smrt je maščevalno gonilo. Zlo, ki je presegalo vse domišljijske razsežnosti, je bilo kot preteča pošastna senca.
Obrambni sistem ni dopuščal, da bi čustva
segla do človeškega jedra.«
»Vodena hrana, 12-urno delo v predoru, prepih, sneg, hitro goltanje komisa, ritem, vpitje,
nemirno spanje, kriki, jutranje budnice s koncem teme in svetlobe … Zavest razosebljenja
je hujša kot lakota.«
»Simbolično so združeni skupaj, imajo skupno NEKROPOLO.«

preteza svoje krake v mojo sobo,
rosa boža jutro.
Tam nekje,
za hribom,
že petelin poje,
jest pa nisem spal …
Ker me grize,
kar si rekla včeraj,
preden si šla spat.

Ljubezen, veš, je ena plaha ptica.
Zlo težko jo je ujet.
Včasih odleti, še preden je odpela
svojo pesem.
In ne pride več nazaj.
Drugič spet se stalno vrača,
kakor lastovke spomlad'.

Christijan Gostečnik:
SREČAL SEM SVOJO DRUŽINO
Nekaj citattov:
»Družina je prostor, kjer se odigrajo najpomembnejše zgodbe življenja. Je kraj, ki je
zaznamovan z najsilovitejšimi doživetji, ki
za vselej vtisnejo svojski pečat na vse člane
družine. V družini se naučimo osnovnih
oblik obnašanja, prvič začutimo globino intimnosti, pripadnosti, ljubljenosti, hotenosti,
željenosti ali pa odvečnosti, zavrženosti, nepripadnosti. K temu se vedno vračamo, saj
nas ravno čutenje in mišljenje, ki ga ustvarja
družina, določa v vsem poznejšem ravnanju.«

Če si se v oči zaljubil,
potlej si pečen do smrti.
Ker oči se ne starajo, ne znajo lagat,
ena čudna iskra sveti v njih.
In v tvojih so skrita vsa jutra,
ki sem jih prespal.
Ko se nasmehneš,
se stopim,
kot ena sveča.
Kot led.
Spet in spet in spet.
Sladka si kot med.

»… prenos čutenja iz generacije v generacijo.«
»Mati je srce družine. Mati je tista, ki ljubi
brezpogojno in še vedno ostane mati. Oče je
steber družine. Oče predstavlja varnost za
celo družino. Otrokom gradi samozavest, pomembnost.«
»Moč besed je mogoče spoznati in se boriti
proti njim. Človek skuša odvzeti moč besedam, ki so v resnici čustveno nabite in se
doživljajo huje kot udarci s palico ali kamenjem. Ti zmorejo zlomiti kosti, oni pa célo
strukturo ranljivega jaza.«
*
Bralna skupina Fran Milčinski se vsak prvi
ponedeljek v mesecu srečuje v pisarni Društva
upokojencev. Prisrčno vabljeni!

Ker ljubezen, veš, je pomladni veter,
ki gorko zapiha
in prinese vonj po tebi.
In je solza,
ki ti kane v vino,
da ni preveč sladko.

JERINA PESEM
En Trape
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Ida Turk

Čebele našim vnukov ohranjajo planet
Vsaka tretja žlica hrane na svetu je odvisna od opraševanja. Čebele
oprašujejo kar 170.000 vrst rastlin. Za en kilogram medu morajo
čebele obleteti štiri milijone cvetov in preleteti najmanj štiri dolžine
ekvatorja. Čebela med enim poletom opraši približno 250 cvetov.
Čebelja matica je edina, ki leže jajčeca. Dnevno izleže tudi do
2.000 jajčec. Izumrlo bi velikansko število rastlin, ki so odvisne od
opraševanja žuželk in še posebej od opraševanja čebel. Nekateri
pesticidi so nevarni oziroma smrtonosni za čebele.
Zaradi teh dejstev smo združili moči Društvo upokojencev Loška dolina, Čebelarsko društvo Loška dolina, Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja skupno z vrtcem Polhek, ki nas je tudi prijazno gostila in ob
podpori Zavoda Oron ter Občine Loška dolina in njenega župana pripravili prireditev ob svetovnem dnevu čebel – 20. maju.
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je namreč decembra 2017 na pobudo naše države soglasno sprejela resolucijo, s katero je
20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Na ta dan bo svetovna javnost
vsako leto opozorjena na pomembnost ohranjanja čebel in drugih opraševalcev, opomnjena na pomen čebel za celotno človeštvo ter pozvana h
konkretnim aktivnostim za njihovo ohranjanje.
Zakaj ravno 20. maj? Anton Janša, slovenski čebelar, se je rodil 20.
maja leta 1734. Bil je začetnik sodobnega čebelarstva in eden največjih
strokovnjakov za čebele tistega časa. Janša je bil prvi moderni učitelj
čebelarstva na svetu in avstrijska cesarica Marija Terezija ga je imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi Čebelarski šoli na Dunaju.
Letos aprila so čebelarji obeležili spominsko ploščo Antonu Janši na
Dunaju, v parku Augarten, v slovenskem jeziku.
S prireditvijo smo želeli praznovati svetovni dan čebel in povezati generacije v ozaveščanju pomena čebel in pogojev za njihov obstoj.
Bogat kulturni program prireditve so izvedli učenci Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja z deklamacijami pesmi na temo čebel. Zborček vrtca Polhek nas je ob vokalni spremljavi učencev osnovne šole
razveselil s svojo himno in pesmijo Čebelar. Pevke iz Loške doline pri
Društvu upokojencev Loška dolina so program obogatile z ljudskimi
pesmimi in za zaključek še s pesmijo Loška dolina. Zlasti aktualna je
bila ljudska pesem, ki pravi: Travnički so že zeleni, rožice so razcve-

Člana osnovnošolskega čebelarskega krožka z mentorjem
Antonom Trudnom (foto: Mario Žnidaršič)

Predsednik Čebelarskega društva Loška dolina Janez Žnidaršič
(foto: Mario Žnidaršič)

tene, pojdmo le kosit … Pesem nas opomni, da je potrebno iti kosit,
ko se rožice razcvete. Danes vemo, da ni tako in hitimo s košnjo tako
okrog hiš, kot na travnikih, še preden se rožice razcvete. S tem krčimo
življenjski prostor čebel in slabšamo razmere za njihovo življenje. Kaj
poreko naši vnuki, pravnuki? Pa vendar je odločitev za spremembo v naših rokah. Za to ni potrebna drugačna tehnologija, niti ne nova znanja,
potrebno je le zavedanje o ohranitvi planeta našim vnukom.
Tudi otroška folklorna skupina osnovne šole heroja Janeza Hribarja ob
spremljavi učenca harmonikarja je s svojo točko obudila nekatere otroške igrice, ki smo jih skoraj že pozabili. Zelo poučna sta bila učenca čebelarskega krožka v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja in mentor tega
krožka, ki so predstavili vsebino delovanja krožka in lepe dosežke na
tekmovanjih na temo čebel. Sceno prireditve pa so krasili likovni izdelki,
ki so jih učenci in malčki iz vrtca posredovali na natečaj te prireditve.
Več kot 70 jih je bilo in 12 najboljših je bilo nagrajenih. Prav vsi učenci in
malčki, ki so sodelovali na natečaju, pa si zaslužijo pohvalo.
Predsednik Čebelarskega društva Loška dolina je v osrednjem govoru
poudaril pomen čebel in njihovo največjo korist – opraševanje. Večina

Zborček vrtca Polhek je zapel pod vodstvom Urške Lah
(foto: Mario Žnidaršič)
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kmetijsko pomembnih rastlin potrebuje za opraševanje čebele. Če cvetni prah ne pride na pestiče, ne dozorijo ne semena ne sadeži. Sadjarski
pridelek je še posebno odvisen od opraševanja čebel. Rastline, oprašene s čebelami, dajejo večji donos in boljšo kvaliteto plodov in semena.
Čebele s svojim opraševanjem prispevajo k ohranjevanju in izboljšanju lastnosti teh rastlinskih vrst. Tudi cvetlice so močno odvisne od
čebel, kajti veliko število cvetlic lahko razvije plodove in semena le v
primeru, če čebele prenašajo cvetni prah s cveta na cvet. Z intenzivnim
kmetijstvom pa se izgublja biotska raznovrstnost, izginjajo avtohtone
travinje in medovite cvetlice. Intenzivno gojenje kmetijskih rastlin
predstavlja na eni strani večjo pašo za čebele, na drugi strani pa se povečujejo tveganje za poškodbe ali zastrupitve čebel. Zato je potrebno,
da kmetovalci ter tudi vrtičkarji živijo v sožitju. Pozorni moramo biti
predvsem na ustrezne tehnološke ukrepe in zaščito. V času cvetenja
sadja, tudi rož, se ne uporabljajo insekticidi.
Že Albert Einstein naj bi svaril: »Ko bo izginila še zadnja čebela, bo
človek preživel le štiri leta. Ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več
rastlin, ni več živali, ni več ljudi.«
Kaj torej lahko vsak od nas naredi za ohranitev čebel: Na balkonih,
terasah in vrtovih v okrasne namene zasejmo medovite cvetlice. Ozaveščajmo otroke in mladostnike o pomenu čebel in izrazimo podpo-

Folklorna skupina osnovne šole heroja Janeza Hribarja
(foto: Mario Žnidaršič)

Borut Kraševec

Kdor se čebel boji,
medu ne dobi
Ob praznovanju svetovnega dneva čebel (20. maj) je Alenka Veber 7. junija v prireditvenem prostoru knjižnice v Starem trgu
pri Ložu predstavila čebelo kot žlahtno spremljevalko slovenske
kulture, vse od Primoža Trubarja do Valvasorja, ki v svojih prevodih in delih omenjata čebelo in čebelnjak.
Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., ki je avtorica več sto poljudnih
prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, predvsem
pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in turistična vodnica,
mentorica študijskih krožkov ter predavateljica, je v letu 2016
pridobila tudi naziv čebelarsko-turistična vodnica, ki ga je soorganizirala Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Klubom
profesionalnih turističnih vodnikov.
Na predavanju je ob slikovni projekciji nanizala mnogo zanimivosti o čebelah in izročilu, povezanem z njimi. Predstavila je

Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)

ro čebelarjem. Ohranimo stare travnike z večjo pestrostjo rastlin in
sejmo na travnike medonosne rastline. Na travnikih kosimo cvetoče
rastline šele po njihovem cvetenju. Odstopimo primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev čebel, saj bodo tako imele čebele
ustrezno pašo, naše rastline pa bodo oprašene in bodo tako bogatejše
obrodile sadove. Če je res potrebno, potem uporabljajmo čebelam neškodljive pesticide in škropimo v ne vetrovnem vremenu zgodaj zjutraj
ali pozno zvečer, ko se čebele umaknejo s cvetov.
Naj zaključim z besedami Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča, ki je na spletu zapisal:
»Zakoni, ki veljajo v čebeljih družinah, so lahko zgled za vse nas.
Spoštovanje, pripadnost, odgovornost do lastnih in skupnih nalog
so temelji za njihovo preživetje. In so temelji za preživetje narave.
Prej ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da rešimo ta
naš svet.«
Kot je poudaril predsednik Društva upokojencev Loška dolina je naša
želja, da prireditev ob svetovnem dnevu čebel postane tradicionalna, da
povezuje generacije med seboj in pri organizaciji prireditve povezuje
različna društva v naši občini. Letos je bila to izjemno pozitivna izkušnja
sodelovanja in odgovornosti vseh, ki smo pripravili to prireditev.

nekaj pregovorov in rekov, ki jih je preprosto ljudstvo oblikovalo skozi stoletja, in ljudsko umetnost (panjske končnice, čebelnjaki), ter frazeme s sestavino čebela, med, panj in čebelnjak.
Posebno pozornost je namenila čebeli kot simbolu v različnih
kulturah. Predstavila je tudi knjigo Kdor se čebel boji, medu ne
dobi. Paberkovanje po čebelarski dediščini (Celjska Mohorjeva
družba, 2018), katere soavtorica je tudi sama. ■
(vir: vabilo na predavanje, KJUC)

Alenka Veber
o čebelah

(foto: Borut Kraševec)
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Po (Z)godbo na Loški grad
Javni zavod Snežnik nadaljuje z obujanjem Loškega gradu.
Pred leti smo označili pešpot z izhodiščem pri TIC Lož in
pripravili informativni letak o Loškem gradu ter grad na prvi
(Z)godbi na Loškem gradu dobesedno zbudili s koračnicami
Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož. Letos se je na Loškem
gradu v čaru poletnega večera odvila druga (Z)godba. Marko
Gorše je prebiral odlomke iz del pisatelja Matevža Haceta, Pihalni orkester Kovinoplastike Lož pod vodstvom Tadeja Jermana pa je poskrbel, da se je glas z Loškega ali Pustega gradu,
kot ga imenujejo domačini, razlegal daleč naokrog. Da bi le še
kdaj bilo tako ... ■

(Z)godba Kovinoplastike Lož in Marko Gorše, ki je
na Loškem gradu prebiral odlomke del Matevža Haceta
(arhiv: Javni zavod Snežnik)

Jera Razdrih

K

er je za kvalitetno kulturno prireditev
primeren prav vsak dan v tednu, smo se
člani Društva ljubiteljev gradu Snežnik junijski Grajski PunKt odločili organizirati kar
na torek, 18. 6., v Kozariščah 52. Tu se je po
selitvi iz grajskih pristav, ki so, mimogrede,
še vedno prazne in neprodušno zaprte, izoblikovalo novo kulturno stičišče z delovnim
nazivom Loška izpostava Teatra Matita. Čeprav so bile napovedane popoldanske plohe
in nevihte, smo jih s pozitivnim razmišljanjem in dobro voljo ter pripravljenostjo za
organizacijo prijetnega večera za potencialne obiskovalce očitno uspešno prepodili.
Za pozno popoldanski čas smo pripravili nostalgične družabne igre za odrasle in otroke,
ki se jih v dobi računalniških igric žal počasi
pozablja. Obiskovalci so se lahko preizkusili
v ristancu, metanju podkve, gumitvistu, podiranju konzerv z žogico ipd. Nekateri otroci
so za katero od njih slišali celo prvič in se
z veseljem preizkusili v njej. Poleg igrišča
smo na ogled postavili tudi živalski vrtiček z
dvema kozama, ki sta nas zabavali skozi celo
popoldne.
Pripravili smo tudi organiziran interpre-

tativni sprehod po
grajskem parku s turistično vodnico Janjo Urbiha, za lačne
želodčke obiskovalcev
pa sta poskrbela Tanja
Gobec in Ivan Najger
s svojimi dobrotami,
ki sta jih ustvarjala kar
sproti, na licu mesta.
Natanko okoli 19. ure
se je začel osrednji del
prireditve z nastopom
poljsko-češke (šlezijske)
glasbenice Beate Bocek, prejemnice prestižne glasbene nagrade Andel v kategoriji
World-music. Ob spremljavi harmonike in
flavte nam je odpela nekaj poljskih, čeških in
skandinavskih pesmi. Za njo pa je nastopila
odlična glasbena skupina iz Čila, z imenom
Fiesta Mestiza. S svojimi afro-latinskimi
ritmi so nam pričarali romantično morsko
vzdušje in z nekaj domišljije je vsak obiskovalec lahko v daljavi zaslišal nežno šumenje
valov in začutil vonj pravih poletnih noči
nekje na Mediteranu ...

arhiv: Grajski punkt

Grajski punkt se osvobaja

Po koncu uradnega dela so se glasbeniki,
kot je pri nas že v navadi, združili in zaigrali
skupaj, pridružilo pa se jim je kar nekaj obiskovalcev, vsak s svojim inštrumentom; tudi
glas in telo spadata mednje.
Tako je glasba in z njo veselje odmevalo še
dolgo. Upam, da bo tako vsaj do naslednjega obgrajskega PunKta v Kozariščah, ki bo v
prvi polovici meseca julija. Vabljeni že zdaj,
da takrat pridete tudi vi in izkusite edinstveno prireditev, ki povezuje svetovljanskost z
domačnostjo! ■
Fiesta Mestiza

arhiv: Grajski punkt

(arhiv: Grajski punkt)
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Milena Ožbolt

Kako se pravi po naše VI.
Nadaljujemo z objavo narečnih in starih besed z območja Loške doline. Če beseda izvira iz sosednjih krajev in je v Loški dolini neznana, je
ta kraj naveden v oklepaju.
H
hǝdobják – hudobec (Babno Polje)
híla – pobezljana krava ali vsiljiva, zoprna ženska (Babno Polje)
hítat' (se) – tekmovati
hítrca – naglica
homát – komat
hámat (Babno Polje) – komat
I
induliǝrat' – napraviti trajno kodranje las, ondulacijo
J
jǝgliénǝk – lesena peresnica
jéjce – jajce (Babno Polje)
jǝnčkê – nečke, večnamenska lesena posoda izdolbena iz vzdolžno odrezanega debla ali zbita iz deščic z eno odprto stranico
jezlát' - jezikati
julka – spomladanski žafran (Babno Polje)
juóra – deklica, (prevelika za jok)
K
kacát' – odpadati na debelo (mokra gosta snov, n.pr. močnik)
kamaráda – rumena podzemna koleraba in jed iz nje (Prezid)
kámba – 1. lok ali krivina v obliki črke U; 2. spodnji del jarma za vole
kamúc – komolec
kánkole – enoosni voziček brez zgornjega dela, ǝntríga
kánkora – 1. del okovja za vrata, fiksiran v podboj; moški del okovja,

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

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.

KULTURA

julij, 2019

2. velik nos
kastrúola, kostrúola, kostlúora – kozica za kuhanje
kàš – koš (Babno Polje)
kášnije – kasneje, pozneje
káule, káula – rumena podzemna koleraba in jed iz nje (Loški Potok)
káura – rumena podzemna koleraba in jed iz nje
klà – tukaj
klalà – tukajle
klájdrat' – oskrbovati, streči
klámou – mlahav
klínca – rezilo za britje, žiletka
klúkat', klükat' – kljuvati, nabijati
kniéftegarca – gumbnica
kobóuc – lesen pripomoček za tlačenje hrane (krompirja, fižola ipd.)
(Loški Potok)
kočiévarce – sorta zgodnjih hrušk (tudi: sutke, jakopovke)
kočíjca, kočíca – ročni voziček z eno osjo
koleráda – rumena podzemna koleraba (Bloke)
komášna – gamaša, golenka, golenica
konopiéte – vse, kar je zgrajeno ob cesti: ograje, obcestni kamni ipd.
kontént – zadovoljen
kosíer – ukrivljeno rezilo z ročajem za klestenje vej ipd.
kostrúolčka – majhna kozica
kravájnca – stara sorta hruške, podobna tepki
kravájne – lenarjenje, jutranje poležavanje
krelüt – perut, kreljut
krepáuna – mrhovina
kreštabúon – ropotarnica, hišna delavnica
kriéuǝc – ukrivljeno rezilo z ročajem za klestenje vej ipd.
krjánca, kerjánca – spoštovanje
króglc – ovratnik
kuámaf – mlahav (Babno Polje)
kuástln – garderobna omara
kuóčǝt' – 1. kločiti (kokoš), 2. bolehati
kúofǝr, kofríenu – baker, bakreno
kuófer, kuófrčǝk, kuófrc – kovček
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.
Tukaj pa je odgovor, ki razkriva, kaj je bilo na fotografiji
v prejšnji številki Obrha:
Na sliki v majski številki so bili valjčki z različnimi vzorci.
Valjček je pleskarska oz. malarska priprava v
obliki manjšega valja z ročajem za nanašanje
barve, vzorca na steno, lahko celo za pritrjevanje tapet; »potegniti z valjčkom po
steni«. Valjčki so bili obvezna oprema
vsakega dobrega malarja. Malar, pleskar
ali soboslikar je, kdor se poklicno ukvarja
s prekrivanjem sten z barvo. V Kozariščah se spomnimo lepih in natančnih
stenskih poslikav izpod rok Žagarjevega Jokša in Mlakarjevega Miha.
»Vsake oči imajo svojega malarja«
pomeni, da ima vsakdo drugačna lepotna merila, drugačen okus. Tudi zato
so se stenske poslikave večkrat prekrile in
zamenjale.
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Gašper Lončar

NK Cerknica ima odlično generacijo
mladih nogometašev
Mlajše selekcije NK Cerknica so bile v letošnji sezoni zelo uspešne na tekmovalnem področju.
Selekcija U9 je v zimski ligi ŠC Triglav v Ljubljani osvojila skupno 3. mesto ter zmagala
na mednarodnem turnirju Jana Oblaka v
Škofji Loki v konkurenci štiridesetih ekip
iz Slovenije in tujine.
Nogometaši ekipe U11 pa so prikazali izjemen talent v zimski ligi ŠC Triglav v Ljubljani, kjer so proti močnim ekipam NK OlimpiMednarodni
nogometni turnir
U11 XVI Torneo
nternazionale Citta
di Gorizia

ja, NK Bravo, NK Postojna in ostalim v borbi za prvaka
(play-off) osvojili 2. mesto, skupno 4. V primorsko-notranjski nogometni ligi pod okriljem MNZ Koper so
bili prepričljivo najboljši, saj so na 21 ligaških tekmah
dosegli kar 18 zmag. Pod strokovnim vodstvom trenerja Tomaža Opeke so dosegali odlične rezultate
tudi na turnirjih doma in v tujini. V selekciji U11
imajo vidno vlogo tudi trije fantje iz Loške doline –
Tian Kroupa, Žiga Sterle in Nejc Lenasi. Čestitamo
odlični generaciji mladih športnikov! ■

(foto: Paolo Tanze)

Nogometni turnir U11 Šmartno pri Ljubljani

Mednarodni nogometni turnir U11 XVI Torneo
nternazionale Citta di Gorizia (arhiv: NK Cerknica)

(arhiv: NK Cerknica)

M. Klevže

ŠD Extrem z državnimi prvaki
Uspešno se je končala futsal sezona za Športno društvo Extrem. V
Starem trgu pri Ložu so skozi celotno šolsko leto potekali treningi
mlajših selekcij U-7, U9 in U-11. Otroci so pod strokovnim vodstvom Ivana Pojeta zavzeto trenirali in se redno udeleževali turnirjev,
kjer ni toliko pomemben rezultat, ampak predvsem športni duh in
druženje z vrstniki, ki radi igrajo nogomet.
Sicer pa je ŠD Extrem z ekipama U15 in U17 končnico 1. slovenske

Igralci U9 Extrem Loška dolina (foto: Simona Poje)

državne futsal lige (SFL) zaključili odlično, saj je ekipa U15 nadigrala
vse ekipe in osvojila naslov državnih prvakov, njihov uspeh pa je dopolnila ekipa U17 s 4. mestom.
Pridružite se nam! V naše vrste vabimo tudi vse ostale zainteresirane
igralce. Prvi mesec vadbe v našem klubu ste oproščeni plačila vadnine. Informacije: tel: 040 708 033, e-pošta: info@sd-extrem.si, spletna
stran: www.sd-extrem.si. ■

Igralci U9 in U11 Extrem Loška dolina (foto: Simona Poje)
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Edo z Žage

Kitajski športniki obiskali našo dolino
niji v želji predstaviti čim
več lepot naše države,
istočasno pa je to odlična priložnost, da mladi
Kitajci spoznavajo našo
kulturo in način razmišljanja, ki se precej razlikuje od njihove.
V sklopu programa izletov
so se napotili v Loško dolino in dokaj nenavadno izŠportniki iz Pekinga
brali obisk Križne jame, ne
(foto: Edo iz Žage)
še preveč industrializirane
Postojnske ter grad SneV soboto, 11. maja 2019, smo kot običajno obi- žnik, kjer so se seznanili z našimi naravnimi in
skali starotrško gostišče Škriban, kjer so nam kulturnimi značilnostmi.
divjačinski golaž, vampi po tržaško in ocvrt sir Navdušeni so bili predvsem nad vožnjo s čols pomfrijem najljubša jed.
nom v podzemni jami in ogledom lobanje
Naša natakarica Carla nas je priganjala z naro- jamskega medveda, grad Snežnik pa jih je
čilom in bila malce nervozna. Kaj kmalu smo očaral, ker se sama arhitektura in predmeti v
ugotovili razlog – pričakovala je večjo skupino gradu močno razlikujejo od njihovih.
kitajskih športnikov, ki so se najavili na pice.
Počakal sem, da so snedli odlično pripravljePo jedi sem si dovolil kontaktirati vodjo te
ne pice, se sicer malce spraševal, zakaj niso
za našo Dolino res neobičajne skupine Nika
poizkusili naše kavre, nato pa sem se okorajžil
Jerovška – samo 206 cm visokega 26-letnein predlagal, da našemu vnuku Maticu, tudi
ga odbojkaša, sicer predstavnika Univerze
vnetemu košarkarju, ki danes slavi dvajset let,
v Ljubljani, Ekonomske fakultete – konkrezapojejo voščilnico. Ko sem jim omenil, da
tneje »Tourism Masters programa«.
je bil Matic pred leti košarkarski kolega Luki
Nik mi je pojasnil, da sodelujejo s kitajsko
Dončiču in sta rojena istega leta 1999, smo
univerzo, ki izvaja športne programe za svodoživeli glasno navdušenje, saj Luko in njegojo mladino in Slovenija je ena od evropskih
ve uspehe v svetovnem merilu zelo dobro podržav, ki so jo izbrali za 3-letne programe. Po
znajo – seveda bi vsi želeli biti uspešni kot naš
zaključku triletnega programa v Evropi nadaLuka! Zbrali so se v obliko pevskega zbora in
ljujejo študij na Univerzi na Kitajskem.
v čisti angleščini zelo lepo in glasno zapeli voŠportniki, ki so se znašli na kosilu pri Škribaščilnico, Happy birthday, le izgovorjava imenu, bivajo v Kranju, prihajajo pa iz Pekinga.
na Matic je bila za njih neobičajno težka.
Zahvalil sem se jim za sicer kratko, a prijetno
»Med samimi pripravami in izvedbo prograin izredno zanimivo srečanje ter voščila nama smo morali premostiti ve-šemu košarkašu Maticu!
liko kulturnih in jezikovnih
njihoMatic Eržen je po njiho
ovir,« je pripovedoval Nik
vem odhodu iz Doline
in dodal: »Naša ekipa, ki
prispel v Žago, kjer ga
vodi projekt, je s svojo stroje počakal zanj posebej
kovnostjo in predanostjo
postavljen mlaj /kot je
pripravila odlične pogoje za
običaj za našo Dolino/
delo s kitajsko športno mlas prometnim znakom
dino.«
20 in podlogo košarkošar
kaša, ki meče na koš.
Kitajski študentje, ki so sicer
Predvajali smo mu
košarkarši/-ce, so navdušeni
vovideo zapis pevske vo
nad Slovenijo, našimi narav-ščilnice sošportnikov
nimi lepotami in še posebej
iz daljnega Pekinga.
nad odličnim programom in
In presenečenje je
osebjem, s katerim sodelujejo.
bilo neizmerno!
Poleg športa se izobražujejo
tudi na drugih področjih. Organizirajo jim izlete po Slove-

Edov vnuk Matic je ob mlaju, ki so
mu ga postavili za 20 let, dokazal,
da je pravi košarkar
(foto: Edo iz Žage)

Tako se naša Loška
dolina lepo odpira v
svet – tokrat jo bodo

Edo z Nikom Jerovškom 206 cm
visokim odbojkašem
(arhiv: Edo iz Žage)

športniki ponesli vse do res daljnega Pekinga
oz. Kitajske!
Ob tej priliki bi rad spomnil, da smo v organizaciji največjega atletskega kolektiva Slovenije
ŽAK Ljubljana pred leti večkrat pripeljali vrhunske športnike iz daljnih dežel, med najatraktivnejši so bili atleti iz Malte, pa atletska
mladinska reprezentanca Omana in nenazadnje ekipa svetovne prvakinje v teku na 400
m in rekorderka na 300 m Gabriele Anne Guevara iz Sonore v Mehiki! Ne smem pozabiti
evropskih veteranov leta 2009 z našim najstarejšim še živečim olimpionikom Markom
Račičem na čelu. Vsi so bili več kot navdušeni
nad našo Loško dolino, naravnimi lepotami,
snežniškimi gozdovi in na koncu z gostoljubnostjo prebivalcev, s katerimi smo jim vedno
poleg ogledov pripravili prave nepozabne piknike z družabnimi igrami v naravnem okolju gradu Snežnik ali izvira Obrha. ■

Jana Mlakar

PILATES 2018/19
Ali res že osma pilates sezona se je končala?
Tudi letos nam moč, energijo in smeh
je (po)dala.
Žoge, obroči, trakovi in valji
so nam vadbo popestrili,
našim malim sivim celicam pa rutino spremenili.
Tokrat le v Cerknici smo vadile in se potile,
za voljo in vztrajnost fit počutje dobile.
Včasih skozi okno nas luna je malo »požgečkala«,
1-krat pa coprnica Uršula z oranžnimi očmi
se zarežala.
Na vadbah aktivno, prijetno in zanimivo
je bilo, zato komaj čakamo,
da nova sezona začela se bo.
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Mateja Modrijan, ravnateljica
in Cilka Blažon, knjižničarka

Od nas (p)osebno za vas

arhiv: OŠ Miro
slava

Vilharja Postojn
a

V četrtek, 25. aprila 2019, je v Kulturnem domu Postojna
potekala prireditev ob 50. obletnici delovanja oddelkov
prilagojenega in posebnega programa Osnovne šole
Miroslava Vilharja Postojna, ki jo obiskujejo tudi otroci iz
Loške doline.
50 let je pot, ki je sestavljena iz posameznih majhnih
korakov. Ali se še spomnimo, kako smo se naučili hoditi?
Počasi korak za korakom, z eno nogo vedno trdno na tleh,
z drugo, dvignjeno v zrak, ki išče pot naprej. Brez trdnosti
ni poguma za ustvarjalne novosti, brez iskanja izvirnih
in samosvojih korakov pa ni pravega napredka, je samo
stopicanje na mestu. Vsa ta leta so minevala v iskanju
med gotovostjo in drznostjo, med vztrajnim in tveganim
korakom izven ustaljenih okvirjev.
Prireditev, katere se je je udeležilo veliko število
obiskovalcev, je pričel učenec Klemen Žagar, ki je zaigral
na klavir. Nastop so nadaljevali učenci prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja, sledili so nagovori gospe
ravnateljice Mateje Modrijan, župana občine Postojna
gospoda Igorja Marentiča in posebnega gosta dekana
Pedagoške fakultete Ljubljana izr. prof. dr. Janeza Vogrinca.
Na prireditvi smo z njimi odkrivali, kaj so nam pokazali na
njihov poseben, za nas oseben način. Na koncu prireditve sta
povezovalka programa Lara Gašić in predstavnica šolskega
parlamenta Tina Morel učencem oddelkov prilagojenega in
posebnega programa v imenu šole poklonili torto, učenka
Mia Gorjanc pa jim je zapela pesem Vse najboljše.

arhiv: OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Ob učencih prilagojenega in posebnega programa se učimo
nekaj zelo posebnega. Ne pritožujemo se, ker imajo rožnati
grmi trnje, veselimo se, ker na njih rastejo vrtnice.

julij, 2019

i torti
Zbrani ob prazničn Postojna)

a Vilharja
(arhiv : OŠ Miroslav
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mentorica modelarskega krožka
Andreja Ravšelj

Modelarji uspešno zaključili z delom
V tem šolskem letu je modelarski krožek obiskovalo 16 učencev od šestega do deve-tega razreda. Glede na svoje želje in sposobnosti so izdelali model čolna ali letala.



Tisti, ki so letos krožek obiskovali prvič, so izdelali model tekmovalnega motor-nega čolna MČ1 iz balze. Ostali, z že nekaj izkušnjami iz preteklih let, pa nekoliko
zahtevnejši model tekmovalnega motornega čolna – radijsko voden model gliserja
ali tekmovalni akrobatski radijsko voden (RV) model motornega letala. Modela
gliserja in akrobatskega letala sta nastala po zamisli mentorja Borisa Plosa. Teh-nično dokumentacijo je zanju izdelal njegov sin Ožbej Plos in jo skupaj z navodili
za izdelavo tudi objavil v strokovni reviji TIM.



Preizkus čolnov
v
Hvaležni smo prosti vožnji v cilj smo leto
lastniku mlina
s prvič izvedli
v
g.
izvedbo šolske
ga tekmovanja Janezu Ožboltu, ki nam je omPrezidu.
. S podporo star
popoldne ob pr
šev smo prež ogočil
eizkušan
natančnejšo vo ju modelov in iskanju rešite iveli lepo
žnjo čolnov v ci
v za
lj. (arhiv: OŠ)

Žak Žnidaršič, Jure Mlaka
r in
državnega tekmovanja mo Tilen Kočevar so se udeležili
vožnji v cilj. Tilen je doseg delarjev s čolni MČ1 v prosti
el odlično 6. mesto. (arhiv:
OŠ)

Plos
Nejc Ožbolt, Matija
rih
zd
in Nik Ra
njsko
so zastopali Notra
em
vn
ža
regijo na dr
rjev
ela
od
m
ju
an
tekmov
lji
de
v Veliki Ne
o
v kategoriji radijsk
v
v
elo
od
vodenih m
spretnostni vožnji.




Plos)
(foto: Melita Ovsec



modele,
Modelarji so svoje
em letu,
lsk
šo
izdelane v tem
alcem
ov
isk
ob
li
vi
sta
pred
ovnih
lik
ve
ta
zs
ob otvoritvi ra
uč
ov encev
in tehniških izdelk ribarja
H
za
ne
OŠ heroja Ja
adu Snežnik.
gr
v
žu
Lo
i
pr
Stari trg
li čolne in
vi
sta
Na ogled so po
pogon, rakete
letala na motorni . (arhiv: OŠ)
ala
let
ter jadralna

Enostavna in hitra izdela
va
možnosti za kreativnost jadralnega letala je dopuščala veliko
oblikovanja in uživanje
v tekmovanju z
vrstniki v dolžini in trajan
ju leta. (arhiv: OŠ)





prikaz
l odlična lokacija za
Grajski ribnik je bi denih čolnov. (arhiv: OŠ)
vožnje radijsko vo

Matija Plo
dosegel od s je
li
3. mesto, s čno
pa tudi po tem
v
slovesno p abilo na
rireditev
Zotkini ta
v Cankarje lenti
kamor so p v dom,
o
le najboljši vabljeni
v državi.
(foto: Mel
ita Ovsec P
los)

Zahvaljujemo se Kovinoplastiki Lož d. o. o.,
ki omogoča, da Boris Plos lahko svoje modelarsko
znanje in izkušnje deli z mladimi in jih tako navdušuje
za ustvarjalno preživljanje prostega časa.
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Tehniški dan – promet
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Andreja Ravšelj in Barbara Turk

V torek, 21. 5. 2019, smo na šoli izvedli
tehniški dan na temo promet. Boštjan
Meden iz ZD Cerknica je predstavil poklic
reševalca in opremo reševalnega vozila.
Opremo dveh gasilskih vozil in delo gasilcev prostovoljcev sta predstavila Rok
Sterle in Franjo Bukovec. Predstavnika
Rdečega križa Cerknica Tanja in Stojan
Stražiščar sta opisala delo prostovoljcev te organizacije ter demonstrirala
postopke oživljanja in imobilizacije ponesrečenca. Policist Vojko Mlakar nas
na šoli obišče večkrat. Tokrat je bila
njegova torba polna pripomočkov, ki
jih potrebuje pri svojem delu. Učenci

Zanimiva je bilo stopiti .
vozila
v notranjost reševalnega
(arhiv: OŠ)

druge in tretje triade pa so še prisluhnili pilotu Marku Lipovcu, ki je
spregovoril o delu pilota vojaškega
helikopterja in potniškega letala.
Ogledom vozil so se pridružili otroci
vrtca in skupaj z učenci šole uživali
ter doživeli zanimiv in poučen dan.
Vsem, ki so si ta dan odtrgali nekaj
svojega časa in nam predstavili svoje delo, se najlepše zahvaljujemo in
jim želimo, da bi svojo pozitivno
energijo in predanost delu s takim
žarom prenašali na mlade generacije še naprej.

Vsa oprema je v gasilskem vozilu
pospravljena na točno določenem mes
tu.
(arhiv: OŠ)

Najpogumnejši niso imeli
težav z izvajanjem
sklec v neprebojnem jop
iču. (arhiv:
OŠ)

acije ponesrečenca.
Demonstracija imobiliz
(arhiv: OŠ)
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Marko Lipovac

– pilot potniškega letala in nekdanji
vojaški pilot helikopterja
Na šoli je meseca maja potekal tehniški dan na temo prometa. Na
šolo je bil povabljen tudi pilot g. Marko Lipovac in ker imamo redko
priložnost govoriti z nekom, ki ima tak poklic, smo mu zastavili
nekaj vprašanj.
Vir: http://url.sio.si/GCg
Marko Lipovac
(arhiv: OŠ)

Intervjuvali: Ema Troha, Nina Franković, 9. a
Zapisala: Karin Špeh, 8. b

nosti in slabosti. Meni je osebno bolj všeč helikopter, ampak zaradi
načina dela in okoliščin sem se odločil, da malo zamenjam. Ne vem,
mogoče bom čez nekaj let šel spet na helikopter.

Zakaj ste se pozneje odločili za poklic civilnega in ne več
vojaškega pilota?
Ko si pilot, se vedno nekaj dogaja, vedno je nekaj novega, vreme je seveda drugačno, tako da neprestano nekaj iščeš, moraš biti v pogonu.
Mislim, da sem na helikopterju trenutno dosegel svoj maksimum, zato
sem potreboval nov izziv.

Kakšne izkušnje ste si pridobili v vojaškem poklicu?
Nabral sem si zelo veliko izkušenj. Veliko dobrih in zelo malo slabih.
Ne samo v letenju, ampak tudi v življenju, ker vojska, vojaški poklic je
nekaj čisto drugega. Navajen si na nek red, neke rutine. Tudi če greš
delat kam drugam, imajo delodajalci raje, če si že bil v vojski.

Kaj je po vašem mnenju bolj nevarno – biti civilni ali
vojaški pilot?
Slišali smo, da ste bili vojaški pilot.
Ali nam lahko poveste, kje ste se šolali za ta poklic?
Za poklic sem se šolal v slovenski vojski, saj drugače tudi ni možno. Postopek sem tekom dneva učencem tudi razložil, je kar dolg, od sprejemnih izpitov do sekcijskega postopka in potem sem se šolal naprej.

Ali ste si že kot otrok želeli postati pilot?
Ali so vas starši pri tem podpirali?
Seveda, že ko sem bil star 10 let, nekje v 3. razredu osnovne šole sem
si to želel, starši pa so me pri tem seveda podpirali, drugače do tega
verjetno sploh ne bi prišel.

Kakšna je razlika med vojaškim in civilnim letalom?
Če govorimo v mojem primeru o razliki med helikopterjem in letalom,
je to čisto drug svet. Če pa govorimo o letalu, je pa dokaj podobno. Način dela je drugačen, saj na helikopterju opravljaš drugačne naloge,
gre za drugačen tip letenja, ki je kot v nekakšnem potniškem letalu.
So kar razlike, ja.

Ali vas je bilo strah, ko ste začeli opravljati ta poklic?
Ja, bilo me je strah, pri vsakem letenju te tudi mora biti strah. Neka
mera strahu mora obstajati. Ni pa to tak strah, da bi bil vsakič tako živčen, kot so nekateri potniki, da ne vejo, ali bi šli na letalo ali ne.

Kakšna je razlika v upravljanju helikopterja in letala?
Helikopter je veliko bolj nestabilen, gre za drugačen tip upravljanja.
Letalo je bolj stabilno, če govorimo s fizikalnega stališča. So pred-

Vsekakor vojaški. V vojaškem letenju si bolj izpostavljen, delo je bolj
nevarno, sploh če govorimo o helikopterskem letenju. Zelo si izpostavljen recimo pri reševanju v gorah. Če gre kaj narobe, mora vsak
vedeti, kaj dela. Ni prostora za napake, je pa zaradi tega tudi zanimivo. Se mi zdi, da sem oseba, ki vedno rabi nek izziv. Tudi v civilnem
letalstvu so izzivi, so določene situacije, ko moraš odreagirati, ampak
v primerjavi z vojaškim letalstvom ni nevarno.

V katerem podjetju ste zaposleni?
Pri Ryan Airu.

Ali je težko opravljati ta poklic?
V veliki večini primerov ne, ampak včasih pa ja, ker moraš delati tudi z
ljudmi, tudi med potniki moraš včasih koga pomiriti ipd. Veliko stvari
je, ki se jim moraš prilagoditi. V osnovi pa je lep poklic.

Ali se v vaši družini še kdo ukvarja s tem poklicem?
V družini ne.

Kdo vas je navdušil za ta poklic?
Niti ne vem. Razmišljam, da so me navdušila sama letala in pa filmi.
Verjetno je bila odločitev splet okoliščin, saj sem se med študijem
ukvarjal tudi s padalstvom.

Ali bi priporočili ta poklic?
Da, seveda. Če koga to zanima, mora vztrajati. Je zanimiv poklic, čeprav
zahteva tudi odrekanja. Veliko stvari je treba imeti pod kontrolo, vložiti
moraš veliko stvari in energije, hkrati pa imaš od tega tudi nek dobiček.

ZA BISTRE GLAVCE
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Bok

Zavod ORON prejel nagrado za projekt
MLADI KREATIVNI POTENCIALI

O

b dnevu inovativnosti so 11. 6. 2019 v
Pivki podelili nagrade za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji. Regionalna zbornica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je letos podelila eno zlato in dve
bronasti priznanji, pet priznanj za prispevek
na področju inovativnosti ter dve posebni
priznanji. Nagrajence je nagovorila mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS.
Zavod ORON je za družbeno inovacijo Mladi
kreativni potenciali prejel bronasto priznanje
in se skupaj s Tajfunom Liv in Kovinoplastiko
Lož uvrstil na nacionalni izbor, ki bo potekal
25. septembra na Brdu pri Kranju.
Zavod ORON je kot izdajatelj televizijskega
programa trem osnovnim šolam v Starem
trgu pri Ložu, Cerknici in Novi vasi kupil

novo profesionalno opremo za televizijsko
produkcijo v vrednosti 31.150,00 eur. Skupaj
s šolskimi mentorji so mlade naučili uporabljati to opremo na medijskih krožkih, ki so
jih izvajali skozi celotno šolsko leto na vseh
treh osnovnih šolah. Za mentorje so organizirali strokovna vsebinska in motivacijska
izobraževanja s področja organiziranja mladih ter poklicnega izobraževanja in gospodarstva. Skupaj z otroki so posneli kar 27
aktualnih polurnih televizijskih oddaj. Pri
nagrajeni inovaciji gre za koristno nematerialno družbeno uporabo, ne za prodajo.
V našem okolju in tudi širše ne poznamo
primera, da bi katerikoli izdajatelj televizijskega ali radijskega programa šolam podaril sodobno tehnološko opremo in mladim
omogočil neposredno izkušnjo
dela pred in za kamero oz. mikrofonom. Otroci so s projektom
pridobili znanje projektnega in
skupinskega dela, da lahko svojim vrstnikom in celotni splošni
javnosti na kreativen način predstavljajo pozitivne zgodbe, aktualne šolske projekte, potenciale
izobraževanja in zaposlovanja,
Snemanje TV prispevka z županom
dejavnosti na področju okoljeLoške doline (arhiv: Zavod Oron)

varstva, naravne in kulturne dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa … Na vseh treh osnovnih šolah
tudi po zaključku projekta uspešno nadaljujejo s samostojnim izvajanjem medijskih
krožkov in pridobljeno znanje prenašajo na
mlajše generacije. S posnetimi filmčki se prijavljajo na razne nacionalne šolske natečaje,
kjer praviloma dosegajo odlične rezultate.
Zavod ORON je v sklopu projekta v sodelovanju z vsemi tremi osnovnimi šolami,
Občinami Loška dolina, Cerknica in Bloke
ter Zvezo društev Mladinski center Postojna
organiziral seje otroškega občinskega sveta,
kjer so osnovnošolci lokalnim skupnostim
dali pobude za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.
Družbeni projekt, ki ga je preko LAS Notranjska ob podpori Občine Loška dolina
sofinancirala Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja
podeželja 2014–2020, bo Zavod ORON jeseni začel izvajati tudi na osnovni šoli na Rakeku – tokrat s sofinanciranjem Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter Evropske unije iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. ■

Snemanje TV napovednika (arhiv: Zavod Oron)

Del kupljene opreme za šole (arhiv: Zavod Oron)

Ob dnevu inovativnosti so 11. 6. 2019 v Pivki podelili nagrade
za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji.

Otroci medijskega krožka starotrške OŠ na obisku TV studija

(arhiv: Zavod Oron)

(arhiv: Zavod Oron)
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Borut Kraševec

Gasilska jubileja
70. obletnica Gasilske zveze Slovenije in 40. obletnica smrti
prvega predsednika Gasilske zveze Slovenije Matevža Haceta
V rojstnem kraju prvega predsednika Gasilske zveze Slovenije (GZS)
Matevža Haceta v Podcerkvi, kjer je tudi pokopan, so se 15. maja zbrali člani Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in na njegov grob
položili cvetje. V prostorih Zavoda Ars Viva v Podcerkvi je sledil krajši
kulturni program, na katerem so obudili spomin na življenje in delo
človeka, ki je pustil pečat v zgodovini delovanja GZS. Predsedoval ji
je 14 let, po njem pa se imenujeta memorialno državno tekmovanje
in najvišje priznanje v gasilski organizaciji. Srečanje je bilo posvečeno
tudi 70-letnici Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki je bila ustanovljena
na ustanovni skupščini v Unionski dvorani v Ljubljani 2. oktobra 1949.
V zvezi je bilo takrat 54.697 članov iz 855 gasilskih društev in 1.019

Člani Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije so na grob
prvega predsednika GZ Slovenije položili cvetje.

DRUŠTVA

gasilskih čet. GZS danes šteje več kot 150.000 članov in članic.
Za slovesni uvod v kulturni program so z gasilsko himno poskrbeli
Dragonarji generala Maistra, ki jih vodi zborovodja Jože Oblak. Delujejo kot ena izmed sekcij konjeniškega društva Lovrenc, društva ljubiteljev narave, konj in tradicije iz Dolenje vasi pri Cerknici. Pojejo stare
vojaške in domoljubne pesmi iz obdobja do konca 1. svetovne vojne in
pesmi, ki jih je napisal general Maister. Na prireditvi so zapeli njegovo
Cvete dekletu rožmarin in Naprej zastave slave Davorina Jenka.
Na dogodku so spregovorili Iztok Mihelčič, namestnik predsednika
Gasilske zveze Loška dolina, Janez Komidar, župan občine Loška dolina in Janko Cerkvenik, predsednika GZS.
V kulturnem programu so poleg pevskega zbora Dragonarji generala
Maistra nastopili tudi osnovnošolka in gasilka Hana Zabukovec z recitacijo Pesem gasilcev ter gasilska desetina, sestavljena iz mladih gasilcev in gasilk PGD Stari trg pri Ložu, Iga vas in Babno Polje, ki so pripravili recital, s katerim so opisali delo gasilcev. V desetini so nastopili
desetar: Eva Lekan, sel: Karla Levec, strojnik: Ajda Ponuda, napadalec
1: Lara Lipovac, napadalec 2: Ela Lipovac, vodar 1: Lana Janež, vodar 2:
Lina Podobnik Lekše, cevar 1: Lucijan Sterle, cevar 2: Jure Grl.
Kulturnemu programu je sledila 8. redna seja upravnega odbora GZS.

Pevski zbor Dragonarji generala Maistra

(arhiv: GZ Loška dolina)

Ars Viva in Borut Kraševec

Mednarodni
projekt VIVO
povezal gasilske
brigade

M

ed 1. in 5. majem 2019 so se v Zavodu
Ars Viva v Podcerkvi v okviru projekta
VIVO na usposabljanju za mladinske mentorje gasilce srečali udeleženci treh držav.
Gasilsko društvo Šenkov Turn je kot vodilni
partner razpisa zbral skupaj predstavnike Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
Šestdnevni program in Youth hostel ARS
Viva v Podcerkevi sta povezovala udeležence
in gostitelje. Benjamin Žnidarič se je skupini
občasno pridružil in jim predstavil delovanje in poslanstvo zavoda. S svojo življenjsko
zgodbo pa možnosti življenja invalidov in

julij, 2019

slikanje z usti.
10 mladinskih voditeljev iz avstrijske Koroške, slovenske regije Ljubljana in Varaždinske
županije so drug drugega dopolnjevali. Iz
svojih prostovoljnih gasilskih enot so prinesli izkušnje, znanje in ideje o delu z mladimi.
Med delavnicami so odkrili podrobnosti programa usposabljanja med tremi sistemi gasilske organizacije.
Člani skupin Marija, Saša, Tristan in Marko iz
Slovenije; Claudia, Bernhard, Miguel s Koroške ter Tihana, Filipin Zvonko s Hrvaške so
izvajali praktične delavnice o vzgoji mladih.
Udeleženci so si ogledali Križno jamo. Obisk
je bil namenjen tudi gasilski brigadi Zadobrova in Radiu Ognjišče.
V nedeljo 5. maja je bil v župnijski cerkvi sv.
Jurija postroj in blagoslov gasilcev ter sv. maša
v čast sv. Florjanu, zavetniku gasilcev za vse
žive in pokojne gasilce. Poleg gasilcev iz gasilskih društev Gasilske zveze Loška dolina so
se maše udeležili tudi gostje gasilci s Hrvaške
in Avstrije udeleženci projekta VIVO, ki so v
spomin na srečanje k blagoslovu prinesli tudi
drevo, ki so ga ob zaključku srečanja skupaj

(arhiv: GZ Loška dolina)

V kulturnem centru Ars Viva v Podcerkvi
so gasilci posadili spominsko drevo
(arhiv: Ars Viva)

z gasilci iz Starega trga pri Ložu in Iga vasi v
znamenje mednarodne povezanosti gasilskih
brigad posadili na dvorišču Youth hostla v
Podcerkvi. Gasilce je na zaključnem dogodku
pozdravil Janez Komidar, župan občine Loška
dolina, v kulturnem programu so nastopile
članice Pevskega društva Krsnice. ■
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lčič
foto: Andrej Mihe

Pametni jelen

27. skavtske obljube
na Križni gori

S

foto: Andrej Mihelčič

kavti stega Jamskega medveda smo konec maja v svoje vrste sprejeli nove člane. Kljub deževnemu vremenu smo se
preselili v savano, natančneje na goro ponosa, kjer levji kralj
Mufasa razglasi nove člane levjega krdela. Z njim ter drugimi
modrimi člani krdela smo se odpravili v iskanje recepta za čarobno omakico, ki simbolizira skavtske vrednote in zakone.
Po uspešni sestavi recepta in pravilnem kombiniranju sestavin
smo med nedeljsko sveto mašo sprejeli 12 novih volčičev ter 10
novih izvidnikov in vodnic. Seveda pa nismo izpustili nobene
skavtske tradicije, od obveznih makaronov, nočne straže in zabavnih večerov, preizkusili pa smo tudi dobrote iz podpeke. ■

Katarina Fajfar, področna vodja Mercator

Akcija Radi delamo dobro 2019!
V mesecu aprilu se je v prodajalni Market stari trg letos izvajal projekt Radi delamo dobro!
V Mercatorju smo v mesecu aprilu že četrto leto pričeli z vseslovenskim donatorskim
projektom Radi delamo dobro. Sodelujočim
društvom smo razdelili donatorska sredstva
v skupni vrednosti 91.000 EUR. Projekt je
potekal v sedemdesetih izbranih Mercatorjevih trgovinah po vsej Sloveniji. Med njimi
tudi v Marketu Stari trg pri Ložu.

Mercator želi s to aktivnostjo kot najboljši
sosed izboljšati kakovost življenja v manjših
krajih po Sloveniji ter tako vračati dobro v
okolje, v katerem deluje.
V času od 1. do 30. aprila 2019 so Mercatorjevi kupci s svojimi glasovi odločali o prejemnikih Mercatorjeve donacije. V vsaki od
sodelujočih trgovin so do konca aprila ob
vsakem nakupu, ne glede na višino nakupa,
prejeli poseben žeton. Z njim so kupci v tej

trgovini lahko oddali svoj glas podpore enemu izmed treh predlaganih lokalnih društev,
organizacij ali zavodov, ki so se potegovali za
prejem Mercatorjeve donacije. Ob zaključku
glasovanja smo na priložnostnem dogodku
pred Marketom v Starem trgu 18. maja nagradili vsa tri sodelujoča društva. Društvo, ki je
prejelo največ glasov kupcev, je prejelo Mercatorjevo donacijo v višini 1.000 EUR. Drugo
uvrščeno društvo je prejelo donacijo z darilno
kartico vrednosti 200 EUR, tretje uvrščeno pa
darilno kartico vrednosti 100 EUR. ■

Naša zaveza je, da se vsak dan
trudimo delati dobro.
3. nagrado v vrednosti 100 € na darilni
kartici prejme
Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice,
ki so zbrale 2888 glasov
2. nagrado v vrednosti 200 € na darilni
kartici prejme
DPD Svoboda Loška Dolina,
ki so zbrali 2979 glasov

Predstavniki društev, ki so prejeli donacije skupaj s kolektivom Mercatorja
(foto: Borut Kraševec)

1. nagrado v vrednosti ček v vrednosti
1.000 € pa prejme
Športno društvo Nadlesk,
ki je zbralo 5435 glasov
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Mirko Komidar

Športno društvo Nadlesk
ŠD Nadlesk uspešno deluje že 20 let. Nimamo paradne športne discipline, je pa vseh kar nekaj, naj izpostavimo najodmevnejše:
Letos bo že 24 nogometni turnir za člane, za nami so že 11. športne
igre za osebe z motnjo v duševnem razvoju (OMDR ) v sodelovanju z
društvoma Sožitje Cerknica in Ribnica, kros za OŠ Stari trg smo izpeljali 15. leto, čaka nas CICI KROS za vrtec Polhek in vrtec iz Nove vasi,
ki bo organiziran ob tednu otroka in je stalnica tudi že več kot 10 let.
Omenimo še strelsko tekmovanje z zračnim orožjem in tekmovanje v
pikadu. Rekreacija za staro in mlado v nogometu, odbojki, balinanju,
prstometu itd. Društvo organizira tudi najmanj dva pohoda na leto.
Člani društva, katerih število je trenutno 104, pa radi sodelujemo, se
udeležujemo tudi športno kulturnih prireditev, ki jih organizirajo ostala društva iz Loške doline in okolice. Letos smo organizirali tudi četrti
lovski nogometni turnir.
Poleg pohval, ki jih prejemamo, moram omeniti, da vseeno ne gre
vedno po načrtih, ki si jih zadamo na začetku vsakega leta. Opažamo velik osip osnovnošolske mladine pri rekreaciji, tri leta ni
osnovnošolske nogometne lige, nogometni turnir smo iz malega
nogometa zmanjšali na igro 3 na 3, pa še tu je ekip, ki se preštevajo
na prste ene roke.
Vseeno pa imamo lahko glavo pokonci, saj v enem letu naše prireditve obišče od 800 do 1000 ljubiteljev športa, tem pa sledijo tudi
navijači, gledalci ...

Mario Žnidaršič

Športno društvo ima tudi lepo urejen športni park »pr' lipah«, ob
katerem stoji koča, ki jo oddajamo v najem tudi za piknike in ostala
druženja, »kupola je zakon« kot jo imenujejo mladi, balinišče, otroška
igrala, dve nogometni igrišči in lepo urejene sprehajalne poti, za katere
je poskrbela Občina Loška dolina.
Da smo delali dobro, je dokaz tudi akcija trgovskega podjetja Mercator mnenje občanov in glasovanje za najbolj uspešno društvo v kraju.
Tokrat, dragi občani, smo bili to mi in Hvala vam za vaš glas in Hvala
Mercatorju za sredstva, ki jih nameni za lokalna društva. Za nas je to
še dodatni motiv, da SKUPAJ ZMOREMO VEČ. ■

ključili s flosarsko kavo. Spremljala nas je
tudi glasba nabritih flosarskih muzikantov
in mičnih flosarskih frajl. Bilo je fino, nepozabno in nadvse zabavno!
Še pred splavarjenjem smo
obiskali kmetijo tete Lene na
Ribniškem Pohorju in spoznali
življenje na njej. Imeli smo pokušino zdravih namazov iz domače
kuhinje. Ogledali smo si tudi z
ljubečo domačnostjo opremljen
apartma za 10 oseb.
Sledil je krajši postanek na velenjski plaži, ki postaja vse bolj
priljubljena lokacija za druženje
in zabavo v vročih poletnih dneh.

Nazaj grede smo se še enkrat ustavili na
Trojanah, kjer smo si privoščili med drugim
tudi tradicionalne trojanske krofe. ■

foto: Mario Žnidaršič

č
foto: Mario Žnidarši

Člani Društva upokojencev iz Loške doline
so na izletu v soboto, 8. junija 2019, na zabaven način podoživeli splavarjenje. Flosarske
frajle in flosarji so nas s harmoniko v rokah
pričakali v splavarskem pristanu.
Domačini so nas sprejeli z dobrodošlico:
kruhom, soljo in domačim žganjem. Nadaljevali smo s plovbo po Dravi in spoznavanjem tradicije splavarstva, imeli flosarski
krst, se okrepčali s flosarsko malico in za-

(foto: Borut Kraševec)

foto: Mario Žnidaršič

Splavarsko
doživetje
po reki Dravi

Predstavniki ŠD Nadlesk ob prevzemu nagrade
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

NATURE&WILDLIFE
Izvajanje projekta
O projektu NATURE&WILDLIFE (Program
sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), v katerem je Javni zavod Snežnik pridobil skoraj 117.000 EUR nepovratnih evropskih sredstev, smo v glasilu Obrh že poročali.
Skupni cilj sedmih partnerjev je razviti čezmejno turistično destinacijo in produkte na
temo doživetij v naravi.
Projekt se je začel septembra 2018, avgusta
2019 pa bomo v Loški dolini že zaključili z
najpomembnejšimi investicijami. Trenutno
je popolnoma obnovljena opazovalnica Racna gora, ki bo obiskovalcem nudila varno in
bolj udobno opazovanje medveda kot njena
predvsem lovu namenjena predhodnica. V
izdelavi je še ena opazovalnica in dve gozdni
hiški. Ponosni smo, ker smo za tovrstna dela
pridobili domače izvajalce. Uporabljeni materiali bodo naravni, prevladuje lokalni les. Še
večji poudarek na naravnih materialih, ki se
bodo skladno umestili v okolje, je pri opremi naravoslovne učne poti pri gradu Snežnik.
Vzpostavljene bodo interpretacijske točke,
postavljeni pojasnjevalno-usmerjevalni stebriči ter pozdravna tabla z zemljevidom parka in učne poti.
Na povabilo Narodnega muzeja Slovenije
smo nastajanje nove učne poti v parku gradu
Snežnik predstavili v okviru praznika Snežniške vrtnice v soboto, 15. junija 2019. Po načrtovani trasi je vodila avtorica idejne zasnove
mag. Špela Planinšek. Izpostavila je edinstveno okolje ter nove pristope gozdne pedagogike, po katerih se je oblikoval koncept in oprema učne poti.

odgovornega turizma v naravi in posameznih turističnih
produktov v sklopu razvoja
trajnostne turistične destinacije kot celote, medtem ko so
dogodki za lokalno skupnost
usmerjeni predvsem v krepitev znanja in zavedanja o
varovanju narave, dediščine
in tradicije ter prepoznavanju
vrednosti turistične destinacije za lokalni razvoj. Glavnina
Predstavitev nastajanja nove učne poti v parku
teh dogodkov je še pred nami,
gradu Snežnik (arhiv: Javni zavod Snežnik)
vrstili se bodo tja do sredine
leta 2020. Za nami pa je poleg
omejene predstavitve naravoslovne učne poti še zelo uspešna jezikovna delavnica tujega
jezika, kjer so naši lovci – vodniki nadgrajevali svoje znanje
angleščine za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo s tujimi
gosti, in dva dogodka, katerih
nosilec je bil Jamesa P. Phillips.
V goste smo ga povabili, da bi
se seznanili z izkušnjami turiPredavanje Jamesa P. Phillipsa Skozi oči medveda
v MGC Gaber (arhiv: Javni zavod Snežnik)
stičnih produktov, povezanih z
opazovanji medvedov v tujini.
Jamesa P. Phillips je biolog in vodnik opazo- podobnosti s Slovenijo ter opozoril na najvevanj medvedov na Aljaski. V Sloveniji je bil že čje težave in nepravilnosti. Sledila so številna
jeseni leta 2018, ko se je udeležil mednarodne vprašanja in diskusija. Čezmejno naravo prokonference IBA (International Association jekta so s svojo udeležbo potrdili vodniki iz
for Bear Research and Management) v Lju- Nacionalnega parka Risnjak Prisotne, prisobljani in ob tej priložnosti kot član strokovne tne pa je pozdravil tudi župan občine Loška
dolina g. Janez Komidar.
ekskurzije obiskal tudi Lož.

Delavnica z naslovom Biti vodnik opazovanj
prosto živečih živali – med poslanstvom in
odgovornostjo je potekala v prostorih TurizPredstavitve, delavnice, srečanja in predavama Jure na Gornjih Poljanah 6. maja 2019.
nja uvrščamo v t. i. 'mehke vsebine' projekta,
Njen cilj je bil izboljšati kompetence vodniki so razdeljene na usposabljanja za lokalne
kov opazovanj prosto živečih živali s poudarturistične ponudnike in dogodke za lokalno
kom na rjavem medvedu ter spodbuditi razprebivalstvo. Namen usposabljanj je razvoj
mišljanje o pomenu naravne dediščine, njeni
vrednosti za trajnostni
turizem ter odgovornemu
izvajanju turističnih dejavnosti. Vodniki in interpretatorji narave, katerim je
bila delavnica prvenstveno
namenjena, so izmenjali
svoje izkušnje, predvsem
pa z velikim zanimanjem
prisluhnili
predstavitvi
prakse opazovanja medvedov na Aljaski, ki sodi v
sam vrh svetovnega 'medUdeleženci delavnice Biti vodnik opazovanj prosto
vedjega turizma'. G. Philživečih živali na Gornjih Poljanah (arhiv: Javni zavod Snežnik)
lips je izpostavil razlike in

Na isti dan, torej v ponedeljek, 6. maja 2019,
je imel g. Phillips v Medgeneracijskem centru
Gaber v Starem trgu pri Ložu tudi predavanje za širšo javnost. Naslovil ga je Skozi oči
medveda – inspiracija in razumevanje. Po
uvodnih informacijah o najpomembnejših
značilnostih opazovanja medvedov na Aljaski je predavatelj s foto in video posnetki nazorno prikazal posebne oz. lahko celo rečemo
'osebnostne' lastnosti posameznih medvedov,
ki jih je srečeval pri svojem delu. Ker se v zadnjih letih aktivno posveča raziskovanju obnašanja medvedov s poudarkom na njihovi
glasovni komunikaciji, nam je preko video in
zvočnih posnetkov predstavil svoje terensko
delo. Postregel nam je s številnimi, včasih celo
presenetljivimi podatki, predvsem pa nam je
približal čudovito, za sedaj še precej skrivnostno življenje medvedov. Predavanje je bilo
simultano prevajano in posneto. Predvajano
je bilo na lokalni televiziji TV Oron, zamudniki pa si ga boste lahko pogledali tudi na
youtubu. ■

37

DRUŠTVA

julij, 2019

Mario Žnidaršič

Čebelarji so praznovali
17. čebelarski praznik in 2. praznovanje
svetovnega dneva čebel

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, organizirali pa so jo Čebelarska
zveza Koroške v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije ter Občino
Ravne na Koroškem.

Na Ravnah na Koroškem se je v soboto, 18. maja 2019, na 17. čebelarskem prazniku in obeležitvi svetovnega dneva čebel zbralo več tisoč
čebelarjev iz več kot 200 čebelarskih družin iz vse Slovenije, med drugim tudi okrog 70 članic in članov Zveze čebelarskih društev Cerknica.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je izrazil skrb
pred slabo letošnjo letino medu in izpostavil spoštovanje slovenskega
čebelarstva in kranjske čebele v svetu.

Prireditev z bogatim spremljevalnim programom, ki sta se jo udeležila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec in predsednik DZ Dejan
Židan, je potekala pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za

Pod šotorom so predali čebelarsko zastavo naslednjemu prireditelju,
to je občina Dolenjske Toplice in njihovo čebelarsko društvo, in tam
se prihodnjo pomlad ponovno srečajo slovenski čebelarji. ■

Čebelarski praporščaki (foto: Mario Žnidaršič)

Čebelarji iz Loške doline z Medeno kraljico (foto: Mario Žnidaršič)

Jadranka Janeš

GRČIJA 2019

V

zgodnjih jutranjih urah smo se invalidi občin Cerknica –
Bloke – Loška dolina podali na izlet v Grčijo. Po vožnji z avtobusom do pristanišča v Anconi in po opravljenih pristaniških
formalnostih smo se vkrcali na ladjo. Med plovbo po Jadranskem
morju smo spoznali, kako zanimiv zna biti dan na ladji in seveda
noč, kjer je v kabinah dovolj prostora za počitek.

mesta in eno izmed grobnic Mikenskih kraljev. Čez prelaz DERVENAKIA, pod mogočno trdnjavo AKROKORINT, do KORINTA, naredili krajši postanek za ogled znamenitega kanala – prekopa. Zadovoljni smo v poznih popoldanskih urah nadaljevali pot
do PATRASA, se vkrcali na ladjo, kjer nas je čakala plovba proti
Italiji in vožnja domov.
ELLADA MOU – pravijo Grki, ko občudujejo svojo deželo. Tudi
mi smo jo. ■

Dobro jutro – KALIMERA po grško smo si voščili in pristali v
IGOUMENITSI, pot z avtobusom nadaljevali do METEORE,
enega največjih geoloških čudežev sveta, si ogledali enega od samostanov, ki so zgrajeni na strmih nedostopnih skalah.
Prenočili smo v ATENAH, nabrali si novih moči za ogled olimpijskega stadiona, Hadrijanova vrata, renesančne palače, kot so
Knjižnica, Akademija in Univerza, trg Sintagmo s Predsedniško
in Kraljevo palačo ...
Akropola je bila višek dneva. Popoldanski ogled stare četrti PLAKA, kjer je skoraj vsaka hišica spremenjena v prodajalno, obrtno
delavnico ali lokalček. Prijetno utrujeni smo se počasi – SIGA po
grško nastanili v letoviškem kraju LAUTRAKI.
Zadnji dan smo potovali po največjem grškem polotoku PELEPONEZU, si ogledali arheološke ostanke nekdanjega utrjenega

be
foto: Alojz Škra

c
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Jasna Lekan
Milena Kraševec

Zelje
Enkrat sem nekaj o krompirju pisala,
nakar mi je neka gospa dejala,
da naj o zelju kaj napišem,
to je rekla smeje se – morda ga rada je.
Res se pod vsakim naslovom nekaj skriva,
ena tema bolj in druga manj zanimiva;
in ravno za zeljem se ne obračajo vsi,
mnogim ni mar, če sploh skali.
Drugi pa gledamo po trgovinah za seme,
že v marcu smo ga sejali,
če je bilo ugodno vreme.
Potem, če lepo skali, se razveselimo,
ko požene štiri ali pet peres, ga presadimo.

VESELI POLETNI
PIŠKOTKI Z
MARCIPANOM
TESTO:

150 g moke
pol žličke pecilnega praška
75 g sladkorja
vanilijev sladkor
125 g margarine
150 g mletih lešnikov

ZA OBLOGO

200 g marcipana
marmelada

Ni pa pridelava tako enostavna;
če je suša, ga moramo pridno zalivati
in zatirati mrčes, ki že
na majhno rastlino preži,
ko vendar malo odraste, se gosenica
z njim rada gosti.
Ako pa srečno dozori,
mu pa glave posekamo mi,
nato ga očistimo, zribamo
in natlačimo v kadi,
obenem ga precej osolimo,
da postane bolj trdo,
potem ga še dobro obtežimo
in čakamo – kako bo.

Kako se je nekoč v kadeh tlačilo zelje,
je šala krožila
še, ko smo mladina v šolo bosa hodila,
se je učiteljica učencu začudila:
»O, noge si si umil!«
»Nisem si jih, ne, ampak sem zelje
tlačil in solil.«
Naj bi bilo tako, če bi bilo zelje
samo proti zaprtju
zdravilo, kakor se je govorilo,
pacientka je za to težavo
zdravniku potožila
in kakšen odgovor na recept je dobila?
»Pa kaj bi gospa radi,
kaj nimate nič zelja v kadi?!«
In za prehrano
se nad njim za pritoževati ni,
saj se več receptov nanj glasi,
ampak vseeno je nekdo rekel,
da ga zelo rad je,
če ga pujsek prej poje.
Seveda, zelje je zelje, eden ga res rad je,
drugi ga sploh noče, tretji ga pa ne sme;
nič se ne bomo čudili,
saj tako je z vsako rečjo,
tako je tudi bilo in bo.

ZA OBLIV

75 g sladkorja v prahu
limonin sok
različne barve bele čokolade

ZA OKRASITEV

sladkorni posipi
sladkorni cvetki
različni drugi okraski

BEZGOV SIRUP
Sestavine:
3 l vode,
3 kg sladkorja
25-30 velikih, zdravih bezgovih cvetov
6 dag citronske kisline.
Priprava:
Vse skupaj prevremo in pustimo, da se
ohladi. Naslednji dan tej količini dodamo
citronsko kislino. Dobro premešamo,
precedimo in sirup nalijemo v steklenice.

foto: Dominika Urbiha

Moko s pecilnim praškom presejemo
v posodo, dodamo sladkor, vanilijo in
2 žlici vode. Dodamo zelo mrzlo
margarino in lešnike.
Pustimo testo 30 minut v hladilniku.
Potem ga razvaljamo in z obodci
izrežemo različne piškotke. Z istimi
obodci izrežemo piškote tudi iz
marcipana. Spečemo na 175 stopinjah.
Piškote iz testa premažemo z
marmelado in nanje prilepimo
marcipan. Oblijemo s sladkornim
ledom ali barvno čokolado
in različno okrasimo.

iz zbirke receptov
Društva Ostrnice Loška dolina
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Demenci prijazne točke tudi v Loški dolini
Spominčica – Alzheimer Slovenija je danes, 10. 6. 2019,
v Medgeneracijskem centru Gaber izvedla usposabljanje
o Demenci prijaznih točkah (DPT). Udeleženci so se seznanili z namenom in cilji DPT ter temeljnimi nalogami
zaposlenih na DPT. Demenci prijazne točke so namenjene vsem v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi
sosedje, sorodniki in zaposleni v lokalni skupnosti prepoznajo osebe z demenco ali njihovega svojca in jim znajo pomagati. Koordinatorji in strokovni delavci na DPT
vedo, kako pristopiti do osebe z demenco, poznajo osnove komunikacije s temi osebami, zagotavljajo uporabniku
varen prostor ter znajo ustrezno podati informacije. Z
vzpostavljanjem Demenci prijaznih točk se bo še povečala ozaveščenost javnosti o demenci, premagovala stigma
in neutemeljeni predsodki o bolezni, še posebno pa bodo
DPT omogočile aktivno vključevanje oseb z demenco v
skupnost. V občini Loška dolina smo vzpostavili 9 točk
ter v občini Bloke 8 demenci prijaznih točk.

Z nalepko so označene demenci prijazne točke (foto: Mario Žnidaršič)

Demenci prijazne točke v Loški dolini:
•
•
•
•
•

Javni zavod Snežnik Medgeneracijski center Gaber Loška dolina,
Zdravstveni dom Cerknica, enota Stari trg,
Javni zavod Lekarna Ljubljana, Lekarniška podružnica Stari trg pri Ložu,
Zavod Rihtarjeva domačija, Babno Polje 67,
Poslovni sistem Mercator d. d., Poslovna enota Market Stari trg pri Ložu,

• Poslovni sistem Mercator d. d., Poslovna enota Market Iga vas,
• Mlinotest živilska industrija d. d., Poslovna enota trgovina in bife
Nadlesk,
• ENTASA, trgovina in storitve, d. o. o., PE TRGOVINA NMODA Stari trg
pri Ložu,
• Kmetijska zadruga VELIKE LAŠČE, z. o. o., Poslovna enota MARKET
BABNO POLJE.
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Brigita Martinčič – MEDILEK Cerknica
naturopatinja in iridologinja

Nasveti iz Medileka zdravju v pomoč
bovalo vsako celico našega telesa z dobro,
kvalitetno krvjo. Ni nujno, da ima oseba
že diagnosticirane bolezni srca omenjene
zgoraj. Deficit srca se lahko izraža že kot
nadležni simptomi, kot so: navali vročine
in prekomerno potenje že v mirovanju, otečene noge, težka sapa, nemiren spanec in
posledično jutranja utrujenost, ki se ponovi
po kosilu in proti večeru. Taki ljudje zelo
težko prenašajo vročino, zato so razdražljivi in nervozni. Najraje bi ves dan presedeli
v senci in počivali. Vsak najmanjši napor
jim predstavlja težavo. Diagnoze in simptomi pa imajo skupnega imenovalca. To je
šibkost oz. deficit srca.

Srčni tip človeka po TKM

Brigita Martinčič (arhiv: MEDILEK)

Kaj imajo poleti skupnega
otečene noge, razbijanje srca,
navali vročine, mrzla pijača in
hrana iz hladilnika?
Juhej!!! Poletje in z njim otoplitve so tu. Letos smo ga čakali zelo dolgo. Poletje je po
svoji naravi čas dobre volje, veselja, radosti,
počitnic, ležernosti. Je obdobje, ko imamo
malce več časa narediti kaj zase in svoje
zdravje. Čas, ko si še tako veliki deloholiki
privoščijo teden ali dva dopusta.
A kljub vsemu se ga ne razveselijo vsi. Nekateri ljudje ne marajo poletja in visokih
temperatur, ker se jim v tem času potencirajo njihove težave v obliki otečenih nog,
aritmij, razbijanje srca, težke sape, prekomernega potenja in navali vročine že v mirovanju, rdeč (zaripel) obraz, prekomerna
telesna teža, razdražljivost, nervoza in še
veliko tega.

Šibkost (deficit) srca
Omenjene težave pestijo predvsem konstitucijsko tako imenovane srčne ljudi oz.
ljudi s šibkim (deficitom) srca. Po tradicionalni kitajski medicini (TKM) času poletje
pripada čas srca, zato je razumljivo, da moramo v tem času še posebej nameniti vso
pozornost in skrb krepitvi našega srca,
da bo dobro delovalo in nemoteno oskr-

Pa poglejmo, kako se nam kaže srčni tip
človeka po TKM. Srčni tip človeka v harmoniji (ravnovesju), pri katerem je srce
krepko, prepoznamo po močni, čokati postavi z močnimi kostmi, okroglega obraza,
polnih ustnic in lic, nikoli ni prav vitek,
pri ženskah je izražena "baročna" postava,
je velik gurman in veseljak, zelo družaben
in ne mara samote, rad se dotika drugih
ljudi (rad se objema), rad pomaga drugim,
vedno najprej pomisli na druge, šele nato
nase, veliko govori.
Oseba v deficitu srca pa izraža težave s
srcem, ožiljem, zariplostjo obraza, težko
sapo, otečene noge, nemiren spanec, redi
se predvsem v trebuh naprej. Pestijo ga
pomanjkanje veselja, zapiranje vase, osamljenost, občutek zavrženosti, menjavanje
razpoloženja (iz smeha v jok; iz veselja v
žalost), manipulira z boleznimi.

Vzrok tiči v pregosti,
viskozni krvi!
S čim pa si gostimo kri? Z neprimerno
hrano, nezadostnim vnosom zdrave tekočine (vode!), pitja premrzlih (ledenih) pijač, nazdravim življenjskim slogom. Naše
srce je mišica, ki se ob črpanju pregoste in
viskozne krvi utruja in pregreva. Na dolgi
rok to privede do okvare srca, lahko tudi
infarkta. Pomislite na delovanje avtomobilskega motorja. V primeru, da vanj nalijemo
gostejše olje, kot bi moralo biti, se začne
pregrevati in posledično sledi okvara. Popolnoma isto se dogaja z našim srcem, le
da lahko zelo dolgo in potrpežljivo prenaša

ves naš nezdrav življenjski slog, preden ima
dovolj in nam to pokaže.

V poletnih mesecih srcu zelo
pomagate, če iz prehrane
izločite živila, ki gostijo kri,
zasluzujejo in obremenjujejo
naš organizem:
• pšenica in živila iz nje
(zasluzuje in gosti kri)
• kruh (napihuje in zasluzuje)
• mleko in mlečni izdelki (zasluzujejo)
• sladkor (zdrava sladila se lahko uživajo
le do 11h dopoldan)
• mrzla ali celo ledena pijača in mrzla hrana
iz hladilnika
• svinjsko meso (ni naključje, da so koline
pozimi!)
• timijan, kuhana bazilika in peteršilj,
mandlji (pregrevajo telo)

Zakaj ni priporočljivo piti
mrzle (ledene) pijače in jesti
mrzle hrane iz hladilnika?
Z uživanjem mrzle hrane in pijače zelo
upočasnimo presnovne procese v želodcu.
Temperatura želodca je 37°C–42°C. Ko
zaužijemo mrzlo hrano ali pijačo, jo mora
želodec najprej segreti, da lahko stečejo
presnovni in encimski procesi v želodcu.
Ob tem porabi zelo veliko dodatne energije, se pregreva in posledično povzroči
pregrevanje celega telesa. V tem začaranem
krogu ljudje v želji po ohladivi, posežejo
po še več mrzle pijače, da bi se navidezno
ohladili. Mrzle pijače telo ne zmore dobro
absorbirati. Tako se lahko nekdo naliva z
litri in litri tekočine, telo pa je dehidrirano,
kar zopet obremeni že tako obremenjeno
srce. Če pijemo toplo vodo ali vsaj sobne
temperature, je absorbcija dobra. Odvajanje seča je manjše, ker vodo lahko porabijo
naše celice.

Kako lahko v poletnih dneh
pomagamo srcu ?
Barva srca je rdeča, zato uživajmo veliko
hrane rdeče barve. V dopoldanskem času
posezite po sezonskem sadju (še posebej
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so priporočljive breskve), veliko lokalne in
sveže sezonske zelenjave čez cel dan. Pri
vsakem obroku naj bo! Notranjci smo lahko zelo hvaležni, da imamo veliko možnost
samooskrbe. Skoraj vsaka družina ima lahko svoj vrtiček s sezonsko, svežo zelenjavo.
Direktno z vrta na krožnik. Pravi blagoslov.
Izkoristimo to! Večerje naj bodo izključno
zelenjavne in do 19h. Pijte veliko tople vode
(ali vsaj sobne temperature), po požirkih,
da doseže vsako celico našega telesa. Vključite gibanje vsaj 30 min na dan (poletna jutra so fantastična). Žita in ostale ogljikove
hidrate uživajte le do 15h. Zvečer NE!

Poleg hrane si lahko
pomagamo še:
Hrana je seveda na prvem mestu. K še boljšemu delovanju srca in ožilja ter boljšemu
počutju pa pripomorejo:
• Koencim Q10 in bromealin (zmanjšata
viskoznost krvi in krepita srce in ožilje)
• Magnezij je zelo pomemben mineral za
normalno delovanje srca, ožilja, mišic, živčevja, kosti
• Probiotiki (Po TKM je srce povezano s
tankim črevesjem, kjer se vrši vsa absorbcija hranil v telo. Vedno več znanstvenih
študij priznava črevesje kot enega najpomembnejših organov v telesu. Tu je sedež imunskega sistema. Z vplivanjem na
zdravo črevesno floro lahko vplivamo na
zdravje celega telesa, tudi srca)
Pri svoji praksi vse prepogosto slišim izgovor "To imam dedno". Seveda ima genetski
faktor pomembno vlogo pri razvoju bolezni, a ne tolikšno, da bi lahko bil izgovor.
Ko posameznik ozavesti, da je SAM odgovoren za svoje zdravje, lahko pomembno
vpliva na razvoj genetske predispozicije za
bolezen. Na vsaki stopnji, ne glede na to, ali
je bolezen že kronična ali pa so prisotni le
simptomi, vedno se da bolezen in simptome občutno olajšati, mogoče celo pozdraviti. Noben zdravnik ali alternativec ne more
delati namesto nas, odgovornost za zdravje
je v rokah vsakega posameznika. Vsi mi pa
smo lahko vodniki na vaši poti.

Za bolj poglobljene
informacije in individualne
naturopatske posvete
se lahko obrnete na
041 334 712,
kjer si rezervirate svoj termin.
Hvala za vašo pozornost in
prečudovite poletne dni vam želim.
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Anton Sterle

Nekaj o slovenski kulturi uživanja
in pridobivanja žganja

V

lanskem letu smo
imeli na Notranjskem pa tudi drugod po
Sloveniji rekordno letino
domačega sadja. Govorilo
se je, da je to letina desetletja, kar verjetno ni daleč od resnice. Mnogi so
zrelo sadje obrali in pobrali, mnogo sadovnjakov
pa je ostalo nedotaknjenih in sadje je propadlo.
Sadje smo spravili v kleti
ali pa ga posušili, pridelali
marmelado, sok, jabolčni
kis ali pa mošt. Spet drugi
smo ga zmleli in namočili
za kuhanje žganja.

ki so jih na nas prinesli naši
predniki, odvisno sicer od
primera do primera. Nekateri so znali skuhati dobro
žganje, mnogi pa ne. Vretje
drozge in samo kuhanje žganja je čisti kemični proces in
tudi na tem področju je znanje močno napredovalo. Veliko tega je objavljenega na
strani kmetijsko gozdarskih
zavodov in fakultet s področja kmetijstva.

Zelo pomembno je že samo
pobiranje sadja. Sadje za
žganjekuho mora biti po(arhiv: Anton Sterle)
polnoma zrelo, čisto, brez
trave; sadeži, ki predhodno
Slovensko žganje je po krivici zapostavljeno,
odpadejo z drevja ali so ogniti, niso primersaj Slovenci za aperitive raje posegamo po
ni. Sadje (razen seveda sliv) zmeljemo in
tujih žganih pijačah, ki so mnogo dražje kot
damo v posode za vretje oz. zorenje drozge.
žganje, pa ne bistveno boljše, še zlasti, če je
Lahko dodamo tudi kvasovke, da pospešižganje pravilno pridelano.
mo vrenje. Vrenje naj poteka v prostoru z
najmanj 18 stopinj celzija. Še najbolje je, če
Pri nas je zakoreninjena miselnost, da mora
drozga vre v nepredušno zaprtih posodah,
biti žganje močno, z vsebnostjo alkohola 50 %
na katere smo namestili vehe, da lahko nadali več. Tako velika vsebnost alkohola pa izziramo vrenje. Tega spremljamo po mehurčniči tiste prvine žganja, ki jih od njega prikih CO2, ki izhajajo skozi vodo v kozarcu
čakujemo: to je prijeten vonj po sadju (slive,
v zrak. Običajno vretje traja okrog mesec
hruške, jabolka) in tudi okus, saj namesto
dni ali manj. Vrenje pospešimo, če drozgo
vonja in okusa prevladuje alkohol. Žganje naj
enkrat ali dvakrat premešamo. Ko je vrenje
bi vsebovalo od 40 do največ 45 odstotno alkončano, je najbolje čim prej začeti kuhati,
koholno stopnjo, da je primerno in prijetno
ker drozga s časom izgublja na kakovosti.
za uživanje, saj tudi v trgovinah zelo redko
Za kuhanje se moramo ustrezno pripraviti.
naletimo na žgano pijačo z več kot 40 % vsebKotel mora biti čist in ustrezno postavljen na
nosti alkohola. Tudi način pitja žganja pri nas
Slovencih je neprimeren in tako popularen
kozarček, kot je »štamprle«, ni ustrezen
Kotel za žganjekuho
za pokušanje. Kozarček mora biti pri dnu
s hladilnikom
širok, venec na vrhu pa ozek, tako ima
(arhiv: Anton Sterle)
žganje možnost da razvije svojo aromo (če jo seveda ima) in ob vonjanju
se vonjave skoncentrirajo pred našim
nosom. Pri pokušanju pa mora
imeti žganje umirjen in nikakor
ne robusten okus, požirek mora
»voljno« steči po grlu in nikakor ne sme zapeči. Iz kozarčka
pijemo v majhnih požirkih in
pri tem vonjamo in pokušamo,
vsekakor pa je nekulturno in
nespoštljivo do žganja vse zliti
naenkrat v sebe.

Tako je teklo žganje pri
žganjekuhi januarja 2019

Žal pri pridobivanju žganja zelo
pogosto ne veljajo procedure,
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okrog 50 % ali pri kakšnem procentu manj. Kar nam ostane pod 45 ali
pod 50 procenti lahko kuhamo naprej, to je tako imenovani tretji tok,
vendar moramo ta tok ločiti in ga ponovno prekuhati kot žganje druge
kvalitete. Lahko pa ga enostavno zavržemo. Razširjeno je mišljenje, da
s takim načinom destilacije veliko izgubimo, ampak to ni res. S takim
načinom dobimo okrog 10 litrov žganja na 100 litrov drozge (pač v
odvisnosti od vrste in kakovosti sadja), kar sploh ni slabo.

Ocenjevanje kakovosti žganja (arhiv: Anton Sterle)
vodoravno podlago. Povezovalna cev med kotlom in hladilnikom se
mora vzpenjati za okrog 5 % proti hladilniku, da gredo v hladilnik
res samo pare, tekočina pa steče nazaj v kotel. Glava na kapi kotla naj
bo na vrhu razširjena, da je površina, kjer se ustvarja para, čim večja.
Grejemo lahko s plinom ali z drvmi. Regulacija plamena s plinom je
natančnejša, ampak kurjenje z drvmi je bolj prijetno, ker je pozimi še
toplo za pravo zimsko vzdušje. Zelo primerna so leskova drva, ki imajo
ustrezno kalorično vrednost za natančnejšo regulacijo toplote. Paziti je
treba, da je drozga dovolj redka, če ni, je treba po občutku dodati vode,
ker se sicer drozga v kotlu lahko prižge. Bolje kuhati bolj redko drozgo
in s tem kuhati več kotlov, kot pa da se prižge. Če se nam kljub temu
prižge, je treba tekočino iz prvega toka obvezno zavreči, ker sicer lahko
pokvarimo celotno količino žganja, ki bo imelo vonj po prežganem.
Da se žge, opazimo po tem, da je tok malo rumenkast. Paziti moramo,
da curek na iztoku ni premočen, iz cevi mora teči navzdol in nikakor
ne naprej. Ker, če kuhanje forsiramo s premočnim ognjem, je še veliko večja možnost, da se nam drozga v kotlu prižge. Zelo dobrodošli
so modernejši kotli z dvojnim dnom z vmesno oljno blazino, ki zelo
zmanjša možnost prižiga. Nadzirati je treba tudi vodo v hladilniku,
temperatura spodaj pri iztočni cevi ne sme nikoli presegati 15 stopinj,
na vrhu hladilnika pa ne 60 stopinj celzija. Prvi tok (surovo žganje ali
nango po domače) jemljemo običajno do 10 % alkohola, nižje je že
neracionalno.
Ko smo končali s prvo kuho sledi prekuha, ki je najpomembnejša faza
žganjekuhe. Preden začnemo, je treba kotel in hladilnik temeljito očistiti. Iz hladilnika spustimo vodo in kotel preparimo z 2,5 odstotno
citronsko kislino. Koncentrat kupimo v lekarni in ga v kotlu ustrezno
razredčimo z vodo. Na začetku bo pritekel umazan destilat ter zeleni
volk oz. bakrena obloga. Parimo toliko časa, da iz kotla priteče čist destilat. Na koncu vezno cev in špiralno cev v hladilniku operemo še z
vodo z visokotlačnim čistilnikom. Presenečeni boste, koliko nečistoč
bo še priteklo iz cevi.
Druga kuha je pri celotnem procesu žganjekuhe najbolj zahtevna in
delikatna. Curek na iztoku iz hladilnika mora teči navzdol ali rahlo
nazaj, nikakor pa ne naprej. Druga kuha se sestoji iz treh tokov. Prvi
tok je neuporabno žganje – strupeni metilni alkohol (cvet ali bela po
domače), ki ga je nujno potrebno odvzeti in zavreči. Na vsebino kotla odvzamemo 2 % prvega toka. Če imamo v kotlu 60 litrov nange,
ga torej odvzamemo 1,2 litra. Drugi (oziroma srednji) tok je kakovosten tok, ki ga odvzemamo za naše bodoče žganje, ki ga bomo pozneje
redčili z destilirano vodo. Tok bo na začetku zelo močan z alkoholom
okrog 70 %, odvisno o tega, iz katerega sadja smo kuhali. Ta drugi tok
pri jabolkih ali hruškah jemljemo do okrog 45 %, niže ne smemo, ker
če bi, si s tem pokvarimo kakovost žganja. Pri slivah nehamo jemati pri

Ko je druga kuha končana, pustimo tako dobljeni srednji tok kakšen
mesec ali dva počivati, s tem, da ga dvakrat do trikrat dekantiramo
– prezračimo s prelivanjem, da tako pridobi na kakovosti. Lahko ga
staramo tudi pol leta in več, saj s tem na kakovosti smo pridobiva, poudari se aroma po sadju, zmehča pa se tudi njegov okus. Shranjujemo
ga obvezno v steklenih posodah, ki so do žganja nevtralne. Je pa treba
poudariti, da, če je žganje nepravilno skuhano, se s staranjem nikoli
ne popravi in je vedno slabo. Pomembno je tudi mešanje z destilirano
vodo, najbolje je, da sta oba, voda in žganje, ki ju bomo mešali, pri
temperaturi 20 stopinj celzija, ker je alkoholometer običajno umerjen
na 20 stopinj celzija. V nasprotnem primeru ne bomo dobili želene
stopnje alkohola. Ta bo odstopala tudi za nekaj odstotkov. Pa še nekaj.
Če npr. želimo mešati žganje na 45 odstotkov, ga moramo mešati na
47, ker bo čez par dni, ko se alkohol in voda popolnoma vežeta, ta
stopnja padla na 45 %. Ko je žganje zmešano, ga spet pustimo nekaj
mesecev odležati in tako dodatno pridobi na kakovosti. Tudi če žganje
še bolj skrbno skuhamo, bo mlado žganje, če ni odležano, peklo v grlu
in želodcu.
Tako pridobljeno žganje boste z veseljem degustirali in kot aperitiv ponudili gostom in marsikdo bo ugotovil, da je enakovreden viskijem in
drugim pijačam, ki jih v trgovinah drago plačujemo. Tudi ocenjevalci
vam ga bodo dobro ocenil. Če boste odlični, boste dobili 18–20 točk.
Ocenjuje pet ocenjevalcev, največji del ocene je okus, zatem vonj in
nato barva in bistrost. Ocenjevanje se v okviru sadjarskih društev izvaja v kar nekaj krajih v Slovenji. Pravijo pa, da se žganje degustira ogreto
na temperaturo 20 stopinj, in ne hladno, ker le tedaj pridejo do izraza
vse njegove sadne arome. ■
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Vesna Oražem in Tomaž Berce, Zavod za gozdove Slovenije

Življenje z medvedom
... ZAVARUJMO SVOJE PREMOŽENJE

Na območjih, kjer se človeška naselja stikajo z gozdom, pogosto prihaja do interakcij med ljudmi in velikimi zvermi. V bližino naselij
zveri privabljajo lahko dostopni odpadni viri hrane ali nezavarovano
oziroma neučinkovito zavarovano premoženje, kot so čebelnjaki, pašne živali, sadovnjaki, ipd.

Da bi preprečili škodo na svojem premoženju, ga moramo ustrezno
zavarovati. Na spletni strani Varna paša (www.varna-pasa.si) najdete
vse o učinkovitih načinih varovanja pašnih živali, čebelnjakov, sadovnjakov in drugega premoženja, opise postopkov pridobivanja sofinanciranja nakupa zaščitnih ukrepov in prijave škodnega dogodka.
Za dodatne informacije nas kontaktirajte na naslov
info@varna-pasa.si.

PREPREČIMO DOSTOP DO ODPADKOV …

Medvede v naselja pogosto zvabijo odpadni viri hrane, kot so mešani
komunalni odpadki in odpadna embalaža ter kompostirani ostanki.
Hrana medvedom predstavlja »nagrado«, zaradi česar se na lokacijo
pogosto vračajo. Da bi odvrnili medvede od zahajanja v naselja, je
izrednega pomena, da onemogočimo dostop do tovrstnih virov hrane. V ta namen smo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR v občini
razdeljevali medovarne kompostnike in medovarne smetnjake za
posamezna gospodinjstva. Na dveh dodatnih lokacijah, kamor medved pogosto zahaja, na Knežji Njivi in ob OŠ heroja Janeza Hribarja,
so bila za namen preprečevanja nadaljnjih konfliktov v juniju 2019
postavljena tudi medovarna ohišja za smetnjake. Da bi bili tovrstni
zaščitni ukrepi povsem učinkoviti, so ključnega pomena primerno vzdrževanje, predvsem pa pravilna in dosledna uporaba.

Če se vam je pripetil škodni dogodek, ga v roku 3 dni
prijavite na pristojno Območno enoto Zavoda za gozdove
Slovenije v Postojni. Kontakt: (05) 700 06 10.

OB SREČANJU …

Medvedi in druge velike zveri so navadno zelo plašne in se stiku s
človekom izogibajo. Da do srečanja ne pride, moramo ob obisku narave opozarjati nase, biti dovolj glasni, vendar ob tem ne vznemirjati
živali. Medved nas navadno zazna veliko prej, še preden mi opazimo
njega. Če pa do srečanja vseeno pride, upoštevajmo pravila primernega obnašanja: ostanimo mirni, opozorimo nase, če nas je medved opazil, in se umaknimo v smeri, iz katere smo prišli.
Medovarni ohišji za smetnjake.

Vse, ki bi želeli uporabljati medovarni kompostnik, obveščamo, da
so na voljo tudi v prosti prodaji. Če bi ga želeli izdelati sami, najdete
priporočila v novem projektnem priročniku »Ne povabimo medveda
na kosilo«, ki ga lahko pridobite v TIC Lož, kjer poteka tudi zbiranje
sredstev za izdelavo medovarnih ohišij za smetnjake, pridobljenih
preko programov opazovanja medveda.

V primeru zahajanja medveda v naselje pokličite
klicni center za obveščanje 112, ki bo informacijo predal
intervencijski skupini za velike zveri.
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Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov na območju
Primorsko-notranjske regije 2019
RRA Zeleni kras, d. o. o. tudi v letu 2019 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za
Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov za leto 2019 na območju Primorsko-notranjske regije.

Višina sredstev

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100 EUR in ne več kot 1600 EUR oz.
75 % vseh plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Upravičeni stroški do
sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.
Rok za oddajo vloge je 18. 10. 2019.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo
po zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem
podjetništvu in prihajajo iz: občine Bloke, občine Cerknica, občine Ilirska Bistrica, občine Loška dolina, občine Pivka in
občine Postojna.

Razpisna dokumentacija

Povabilo, vloga in priloge so objavljene na spletni strani RRA Zeleni kras, d. o. o.

Dodatne informacije dobite na:

• elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si
• telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar)
• sedežu RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

PISMA BRALCEV

Vroča žemljica –

večnamenska športna dvorana
V Športni zvezi Loška dolina ostro zavračamo očitke g. Škulja o
peščici tako imenovanih športnikov, ki jim ni mar za osnovnošolske
otroke in gledajo le na ozek lasten interes pri gradnji večnamenske
športne dvorane.
Športna zveza Loška dolina je povezovalna krovna organizacija, ki
povezuje devet športnih društev in klubov v občini Loška dolina,
katerih osnovni namen je bogatenje življenja ljudi na področju
športa v občini in njeni okolici. V odborih in komisijah športnih
organizacij je vključenih več kot 100 športnih delavcev. Vsa društva
in klubi brez izjeme podpirajo predstavnike športne zveze pri
zagovarjanju in usklajevanju stališč zainteresirane športne javnosti.
Toliko o očitku, da gre za peščico športnikov.
Občina Loška dolina in občinski svetniki so na predstavitvi
idejne zasnove predloga za preprojektiranje večnamenske športne
dvorane Stari trg dne 27. 3. 2019 v Medgeneracijskem centru Gaber
pozvali Športno zvezo Loška dolina, da uskladi stališča športne
javnosti z arhitekti. Korektno smo se odzvali na njihovo prošnjo

in resno pristopili k pripravi celovitih predlogov, ki bi lahko
zadovoljili vse vpletene strani. Podrobno smo pregledali dvorane
na Rakeku, Novi vasi, Cerknici, Grahovem in Ribnici ter pridobili
številna mnenja zunanjih strokovnjakov. Preko posameznih
občinskih svetnikov smo pridobili mnenja kulturnih društev in
ker nam je zelo mar za osnovnošolske otroke in mladino, smo
se večkrat posvetovali tudi z ravnateljico in profesorjem športne
vzgoje OŠ Stari trg. V dveh mesecih smo vložili ogromno truda
v konstruktiven dialog z arhitekti, predvsem pa podali konkretne
predloge, ki bi lahko pripomogli, da bo dvorana funkcionalna,
ustrezno opremljena in da bomo namesto še enega zelenega
parka ohranili nogometni stadion z atletsko stezo v največji
možni velikosti. Na skupno usklajevanje z arhitekti smo povabili
vse občinske svetnike, tudi svetnika in podžupana g. Škulja,
ampak se le-ta na naše vabilo ni odzval, zato se sprašujemo, kdo v
resnici gleda na ozek lasten interes. Kljub temu da se nekaj naših
predlogov najbrž ne bo upoštevalo (zasteklitev dvorane, umestitev
glavnega vhoda), pozivamo občinsko upravo in občinske svetnike,
da nadaljujejo z vsemi aktivnostmi in postopki, ki bodo pripeljali
do gradnje večnamenske športne dvorane in zunanjih igrišč v
najkrajšem možnem času.
Športna zveza Loška dolina
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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 II

V mojem času je bil avstrijski veleposlanik
na ruskem dvoru princ Franc Liechtenstein, mož nenavadne velikosti, ki je bil za več
kot glavo višji od ostalih. Če smo se hoteli v
neskončni gneči dobiti ob določenem času,
smo rekli takole: »Ob enajstih pri Liechtensteinu,« in smo bili prepričani, da se ne
bomo zgrešili. Človek ni smel imeti smole,
da se je bil avstrijski veleposlanik takrat ravno usedel, kar pa se je ob takih priložnostih
na srečo redkokdaj zgodilo. Medtem so zunaj pred palačo v železnih košarah goreli
veliki ognji, ki so greli čakajoče kočijaže.
Vendar se je v strupenem mrazu zgodilo, da
je ta ali oni vodnik konjev plačal dvorni ples
s smrtjo.
V Rusiji takrat še niso imeli prohibicijskih
zakonov kot pozneje v Ameriki in seveda je
bilo pijančevanje v vseh plasteh prebivalstva
zelo razširjeno. Tudi brez tega opravičevanja
je bilo pijančevanje prav kanibalsko. Nasprotno so Rusi imeli dobro evropsko navado, da
so si po jedi privoščili kakšno žganje, kot
znak napredujočega alkoholizma. Toda zaradi tega niso bili prav nič prikrajšani. Pitje
žganja je pomenilo začetek kosila. Sveži kaviar, ki so ga tudi ponudili pri kosilu, kaže,
da bi se lahko bil skladal z drugimi ruskimi
razmerami. Številni prazniki so seveda pospeševali porabo alkohola. Tujcu ni bilo popolnoma lahko, da se znajde v ruskem koledarju praznikov. Na srečo lahko povem, da je
bil domači hlapec našega veleposlaništva neutrudni poznavalec, čeprav tako rekoč post
festum. Dvorišče veleposlaništva, v katerem
sem stanoval, so ponoči zaprli z rešetkastimi
vrati. Za rešetko je celo noč sedel čuvaj, ki je
imel častno nalogo, da je tistim stanovalcem,
ki so se pozno vračali domov, odklepal vrata.
Ko sem prišel do vrat in sem našel domačega hlapca pijanega kot čep, sem vedel, čeprav
sem to do tedaj prezrl, da se je končal ruski
praznik. Tedaj je veljalo, da sem z lepimi ali
z grdimi besedami tega moža pripravil do
tega, da je opravil svojo dolžnost. Ko je prišel navadno po vseh štirih tesno do vrat, je
poskušal, primerno svojemu spremenjenemu stanju, poiskati luknjo ključavnice blizu
praga. Potrebna so bila nova pregovarjanja,
da bi počasi poiskal in našel cilj v normalni

višini. Neke mrzle zimske noči – Petersburg
sem spet zapustil – je pošteni čuvar hiše ostal
gluh na vse klice domačih, da bi jih spustil
notri. Zaradi pijače je zmrznil.
Zanimivo poglavje je bila ruska pošta. Da
je bila korespondenca vseh tujih misij pod
nadzorom črnega kabineta, je bilo že od nekdaj znano. Na ta način je ruska vlada prišla
do sporočil, za katera bi bila uradna pot neprimerna. Seveda pisem zaradi večdnevnega
zadrževanja v črnem kabinetu niso ravno hitro dostavljali. Na naših zasebnih pismih se
je razločno videlo, da so bila uradno pregledana. Pogosto se niti niso potrudili, da bi jih
ponovno zalepili. Vedno je imel črni kabinet
navado, da je pisma nalašč poslal naprej.
Bolj nesrečna je bila navada mnogih ruskih
poštnih uradnikov, ki so na ta način prišli
do dodatnega zaslužka, da so z navadnih
toda frankiranih pisem odrezali nežigosane
znamke in uničili dokaze svojega sramotnega dejanja. Če nismo pošiljali vsakega pisma
priporočeno, smo se temu izognili tako, da
smo pismo oddali nefrankirano. Potem smo
bili skoraj prepričani, da bo pismo prispelo
na cilj.
Korupcija v Rusiji je bila nepopisna. Danes
je na žalost ta pojav še bolj v navadi. Takrat
nas je vedno znova presenečala. Doma je
bila zgoraj in spodaj. Izjema je bil samo car.
Kaj pa naj bi ukradel! Njegovo je bilo tako
rekoč vse. Kako tudi sicer drugače bi moglo biti v Rusiji uresničeno geslo o enakosti
vsega, kar vidi človeški obraz; pred carjem
so bili vsi enaki; pastir in čreda. Ovčje garje so bile precej enakomerno porazdeljene.
Takšen je bil položaj carja, vsaj v teoriji. V
resnici je imel slabotni zadnji samovladar
samo še majhen vpliv na oblikovanje ruskih
razmer ali pa seveda samo negativnega, ker
ni več predstavljal protiuteži proti tokovom,
ki so deželo potegnili v prepad.
Sedenje na carskem prestolu ni bilo nikomur
v čisto zabavo. Nekdo je enkrat primerjal
nekdanji ruski režim z absolutizmom, ki ga
je omilil zahrbtni umor. Prepustiti moramo
Rusom, da poskusijo sredstva omiljenja narediti za zelo uporabna. Z razvijajočo znano-
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stjo so narastle možnosti tudi na tem področju. Nekdanja primitivna morilska orodja so
zamenjala najmodernejša eksplozivna sredstva. Seveda so se vedno bolj izpopolnjevali
tudi zaščitni ukrepi, s katerimi so varovali
carja. Pri kronanju Aleksandra III. je bil tudi
moj oče kot zastopnik kralja Alberta Saškega. Med glavnim dejanjem v kremeljski katedrali je opazil, da je bil prižgan samo del
luči. Ruski oficir, ki ga je spremljal, mu je
pojasnil ta pojav: Niso še končali s preiskavo
posameznih luči in bilo bi zelo nevarno, da
bi jih prižgali brez predhodnega natančnega
pregleda.
Na nekem večernem sprejemu pri nemškem
veleposlaniku je šel oče tja pred dogovorjenim časom, da bi se na samem pogovoril
z generalom pl. Schweinitzom o nekaterih stvareh. Našel je veleposlanika, ki je po
sprejemnici hodil gor in dol, medtem ko so
zidarji zazidovali vrata peči. Ker so v veleposlaništvu pričakovali tudi carja, so imeli
takšen ukrep za potreben.
Za večer po zadnjem prazniku so mojemu
očetu dali na voljo poseben vlak za odhod.
Tik pred dogovorjenim časom so mu sporočili, da ne bo mogel potovati s tem vlakom,
ker ga hoče uporabiti sam car. V prvem trenutku se je čakanje zdelo neprijetno, toda
moj oče si je kmalu mislil, da bo odhod carja
do naslednjega jutra že zdavnaj znan in da
ne bo več nevarnosti za vlak. Razpustili so
cele armadne korpuse, da bi mož ob možu
stražil celo progo, po kateri se bo peljal car.
V času vladanja zadnjega carja je prodrlo
v javnost samo malo novic o atentatu. Da
niso zmanjšali budnosti sem sam doživel.
Že omenjeni Oranienbaum z drsalnico velike Katerine je podedovala princesa Alberta pl. Sachsen - Altenburg. Njen mož me je
povabil na lov. Ko smo se popoldan vrnili v
Oraninebaum in smo s trojko hoteli zaviti
v park, so nas ustavili. Po vsej okolici se je
trlo kozakov. Na vseh križiščih so stali paketi, ki niso nikogar pustili skozi. Kaj se je bilo
zgodilo? Car je prišel na popoldanski obisk
k princesi Alberti. Samo z muko se je posrečilo gospodarju, ko se je legitimiral, da so ga
spustili v lastno hišo. Vidi se, da je bil tudi
zadnji car precej oddaljen od navad grofa
Eberharda Greinerja. Zato je v tistem času
carjevega svaka, velikega kneza Sergija, ko se
je peljal iz Kremlja, bomba tako raznesla, da
so si lahko prihranili pogrebne stroške.
Car Nikolaj II. si je bil nedaleč od peterhofske palače zgradil majhno vilo, ki je bila
komaj dovolj velika za njegovo najožjo družino. Celo sam pribočnik ni imel prostora v
njej. Tukaj je car zelo rad bival.
(se nadaljuje)

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v maju 2019 je bilo:
VODEN SPREHOD V GRAJSKI SENCI
Nagrade prispeva:
Turistično vodenje in izobraževanje, Janja Urbiha s. p.
Kozarišče, Stari trg pri Ložu • tel. 031 788 282
Vabljeni 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.
1. nagrado: vodenje po parku gradu Snežnik za tri osebe prejme:
Jože Avsec, C. Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: vodenje po parku gradu Snežnik za dve osebi prejme:
Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenca bosta obvestilo o koriščenju nagrade prejela po pošti.

Nagrade prispeva:
• MEDILEK CERKNICA (v trgovskem centru Mercator)
Brigita Martinčič s. p.
Lož, Smelijevo naselje 6, 1386 Stari trg pri Ložu
tel. 041 770 808
• 1. nagrada: bon v vrednosti 20€
• 2. nagrada: bon v vrednosti 10€
• 3. nagrada: simbolična nagrada MEDILEK
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 18. septembra 2019. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo



Rešitev križanke:

6. MEDGENERACIJSKO SREČANJE
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
V organizaciji Sveta članic, Mladinskega sveta in Sveta veteranov
Gasilske zveze Slovenije v sodelovanju
z Gasilsko zvezo Loška dolina in Občino Loška dolina.
Stari trg pri Ložu, 22. junij 2019
foto: Borut Kraševec

Še zadnje
Ansambel Tik tak nagrajen
na festivalu Vurberk
21. junija je na gradu Vurberk potekal 28. festival narodno
zabavne glasbe. Na njem je nastopil tudi ansambel Tik tak,
v katerem igra Anže Širca iz Kozarišč. S svojim nastopom so osvojili
srebrnega vurberškega zmaja in plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo
izvedbo v celoti. Poleg Anžeta Širca (prvi z leve) so v ansamblu
še Uroš Japelj, Miha Arhar, Jernej Faganel in Boštjan Japelj,
vodja ansambla.
foto: osebni arhiv, vir: Patricija Širca Ule

145 let Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož
Na dan državnosti, 25. junija, je Pihalni orkester Kovinoplastika
Lož pod vodstvom Tadeja Jermana ob svoji 145-letnici delovanja
pripravil koncert v šotoru pri osnovni šoli v Starem trgu pri Ložu.
Obiskovalci koncerta so prvič lahko prisluhnili Snežniški koračnici.
Gost koncerta je bil kantavtor in pesnik Adi Smolar.
tekst in foto: Mario Žnidaršič

LETNI KONCERT ŽPZ KR'SNICE
V nedeljo, 23. junija, so v letnem gledališču Cirkl v Podcerkvi
pevke ŽPZ Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič pripravile
tradicionalni letni koncert. Kot gostje so nastopili še Folklorna
skupina Loška dolina, Me PZ PGD Iga vas ter Emonski tamburaši.
tekst in foto: Mario Žnidaršič

