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Glasilo občine Loška dolina

Med rantami
se imenuje del Kozarišč, kjer so ob cesti, po kateri so nekoč iz vasi vsakodnevno gnali napajat živino k mostu,
postavili ograjo iz smrekovih okroglic – rant. Ob obeh straneh makadamske poti so na izklesane kamnite stebre in
vanje vdelane kovinske nosilce namestili »rante« in tako preprečili škodo z uhajanjem živine na njive ob poti. Po
predvidevanjih naj bi tovrstno ograjo iz »rant« postavili v času gradnje kamnitega mostu in ceste do gradu Snežnik
okrog leta 1890. Prvotno so bile rante nameščene v zgornji in spodnji vrsti. Ker se je skozi leta nivo ceste zaradi
nasipanja in asfaltiranja dvignil, so pod nivojem ostali skriti tudi spodnji nosilci. Zgornje rante so ob delu ceste
vaščani Kozarišč 31. avgusta 2019 po dolgih desetletjih ponovno namestili ...
(vir: zapis na tabli, postavljeni ob rantah)

Kozarišče, 31. avgust 2019

Postavitev in otvoritev rant, srečanje vaščanov Kozarišč ob odprti
kuhinji, likovna delavnica V kraljestvu Risa, festival plavajoči grad …
foto: Borut Kraševec
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Spoštovane
bralke in bralci Obrha,
poletje je, kot bi mignil, že daleč za nami. Kljub temu pa je
v tem jesenskem Obrhu tudi nekaj vsebine, ki nas bo popeljala
nazaj v čas dopustov, letovanja, spominov na morje, izletov ter
tudi kulturnih, športnih in ostalih dogodkov preteklega obdobja ...
Pa pojdimo lepo po vrsti. V četrti številki Obrha so običajno
predstavljeni dobitniki občinskih priznanj. Tako je tudi tokrat.
Prav je, da jim iskreno čestitamo. Čestitke si zaslužijo tudi vsi, ki
skrbijo za urejenost krajev v naši občini, predvsem pa vaščani najbolj
urejenih vasi in zaselkov. Čestitke tudi vsem, ki ste poskrbeli za takšne in
drugačne uspehe ter vsebine, o katerih pišemo tudi na straneh tega Obrha.
Povej mi, kaj bereš in povem ti, kdo si. Tako je naslov enega izmed krajših
prispevkov v tej številki. Bralci Obrha ste zagotovo tisti, ki vas zanimajo
vsebine Loške doline in čutite pripadnost do vsega, kar je povezano z njo.
Z zanimanjem prebirate, kaj so napisali vaši sovaščani in tudi drugi. Mnogo vas je
nekdanjih »dolincev«, ki ne živite več v Loški dolini pa ste še vedno veseli, če lahko preberete
kaj o rodnih krajih in tukajšnjih ljudeh. Iz različnih koncev Slovenije pogosto dobivamo na
uredništvo izražene želje po prejemanju Obrha. To je znak, da je zaželen in da ga mnogi radi
prebirate. Kar nekaj nas je, ki se trudimo za njegovo vsebino, in veseli smo takšnega odziva.
Verjamem, da je in bo v prihodnosti še veliko pozitivnih vsebin, tudi tistih z manj zastopanih
področij, za katere verjamem, da jih boste radi prebirali.
Da bo temu res tako, vabljeni k sodelovanju vsi, ki imate takšne vsebine, s katerimi bi radi
seznanili tudi bralce Obrha.
Z željo, da bi v Obrhu vsak našel kaj zase, vas lepo pozdravljam!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 3. december 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: Med rantami • tekst in fotografija
na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Miha Razdrih

Svečana seja Občinskega sveta
občine Loška dolina ob občinskem
prazniku
Kulturni dom Stari trg, sobota, 19. 10. 2019

L

etos mineva 78 let od jesenskega popoldneva, v katerem so Preserska, Robska
in Loška četa, združene v Krimski polbataljon, uspešno napadle italijansko postojanko v mestu Lož. Dne 19. oktobra leta 1941
se v Loški dolini vsako leto spominjamo
s praznovanjem občinskega praznika. Ob
tej priložnosti se občina z občinskimi grbi
in priznanji, spomni ljudi, ki s predanostjo
opravljajo svoje delo in so svoj čas pripravljeni pokloniti tudi drugim.
Letošnjo prireditev je po slovenski in evropski
himni v izvedbi pihalnega kvarteta Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož z nagovorom
začel župan občine Janez Komidar. Opozoril
je, da mineva že četrt stoletja od ustanovitve
občine in poudaril, da v manjših skupnostih,
kakršna je tudi naša, vidi priložnost za napredek, kjer bodo mladi ostajali, živeli in ustvarjali v dobro vseh na temeljih preteklih prizadevanj skupnosti in posameznikov.
Po nagovoru je v imenu občine Območni
organizaciji Rdečega križa predal zbrana
sredstva, ki so se v nabiralnik za prostovoljne
prispevke na postajališču za avtodome v Starem trgu nabrala čez leto. Prispevki turistov
se namreč vsako leto predajo humanitarnim
društvom, ki delujejo v občini. Znesek v skupni vrednosti 310 € je namenjen za plačilo
položnic socialno ogroženih družin v občini. S strani Rdečega križa sta donacijo prevzela Aleš Svenšek in Fani Prevec.
Romana Nared, iz Javnega zavoda Snežnik,

je predstavila rezultate tokratne akcije izbora
najbolj urejene vasi. Matjaž Antončič iz vasi
Vrh, ki je bila dobitnica tega naziva lani, pa
je podelil priznanja najboljšim. Za najbolj
urejeno naselje je komisija izbrala novi del
Pudoba, najbolj urejena vas pa je ponovno
Babno Polje.
Bronasti grb občine je šel letos v roke Alenke
Veber - Rihtarjeve iz Babnega Polja. V zahvali
je poudarila, da jo veseli, da ponovno stoji na
deskah kulturnega doma, kjer je v otroštvu
nastopila v oddaji Veseli tobogan. Nagrado je
posvetila materi. Nagrado srebrni grb občine
je prejela Frančiška Truden. Njene prijateljice
iz pevskega zbora Pevke iz Loške doline pri
Društvu upokojencev Loška dolina so jo presenetile s pesmijo, ki so jo zapele kar iz dvorane. Častni občan občine Loška dolina je letos
posthumno postal pisatelj in prvi predsednik
Gasilske zveze Slovenije Matevž Hace. Nagrado je prevzel njegov vnuk Luka Hace.
Prireditev so popestrili nastopi učencev
Glasbene šole Frana Gerbiča iz Cerknice in
deklamacije učencev Osnovne šole heroja
Janeza Hribarja iz Starega trga. Zbrane so
navdušili harmonikarja Matevž Lekan in
Žak Antončič, trio klarinetov – Julija Ponuda, Lea Bavec in Nana Kočevar, trio flavt –
Karla Levec, Ajda Ponuda in Tereza Žnidaršič ter deklamatorji Dragana Petković, Izidor
Baraga, Leon Mele in Tadej Mihelčič.
Večer se je po uradnem delu zaključil s pogostitvijo v gostilni Škriban, kjer so obiskovalci lahko nazdravili z nagrajenci. Številnim
čestitkam, ki so jih prejeli, pridružujemo še
našo iz uredniškega odbora glasila Obrh. ■

november, 2019

Nataša Poje

Iz Občinskega sveta
SEDMA REDNA SEJA
V četrtek, 3. oktobra 2019, so se člani
Občinskega sveta Občine Loška dolina
sestali na svoji 7. redni seji. Na seji je bil
članom Občinskega sveta predstavljen
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Loška dolina št. 4 in Predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje EUP ST
26 IG. Oba predloga sta bila potrjena. V
nadaljevanju sta bila ponovno podana
v sprejem Elaborat o oblikovanju cen
za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v občini Loška dolina in
Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s
pitno vodo v občini Loška dolina. Oba
elaborata sta bila sprejeta in se začneta
uporabljati s 1. 10. 2019.
V skladu z Odlokom o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini
Loška dolina ter Pravilnikom o podeljevanju priznanj v občini Loška dolina je
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavila
prejete predloge za podelitev priznanj
v letu 2019. Člani Občinskega sveta so
potrdili sklepe, s katerim se bronasti grb
Občine Loška dolina podeli ge. Alenki
Veber iz Babnega Polja in srebrni grb
Občine Loška dolina ge. Frančiški Truden
iz Rožnika. Posmrtno se podeli priznanje
za častnega občana občine Loška dolina
g. Matevžu Hacetu iz Podcerkve.
Na seji so člani Občinskega sveta imenovali dva člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu ter člane občinske volilne komisije, katerim se mandat prične 8. 10. 2019.
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.

Prejemniki občinskih priznanj od leve: Alenka Veber, Frančiška Truden in
Luka Hace, ki je posmrtno priznanje častni občan prevzel v imenu svojega
starega očeta Matevža Haceta (foto: Vanja Debevec)

V nadaljevanju je predsednik Nadzornega odbora predstavil Poročilo o opravljenem nadzoru naročil, izvedbe in plačil
storitev svetovanja vključno s pravnimi
storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 3. 2019 ter
Poročilo o opravljenem nadzoru »Izvedba priključka enosmerne povezave na
LK229221 in LK229171«.
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Romana Nared

Priznanja najbolj urejenim krajem v Loški dolini
Ocenjevanje urejenosti vasi in zaselkov v občini Loška dolina je
letos potekalo v soboto, 10. avgusta 2019, v organizaciji Javnega
zavoda Snežnik. Komisijo, ki si je natančno ogledala vseh 21 vasi
in osem zaselkov, so sestavljali Kristina Kebe iz Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Ivan Majc iz
Mestne info točke ter predstavnica lokalne skupnosti Darja Baraga, ing. agronomije. Povzemamo nekaj njihovih opažanj in priporočil.

N

a splošno lahko rečemo, da so vasi in zaselki dobro urejeni, seveda pa so tudi posamezne vasi in zaselki, ki pozitivno izstopajo, kar je razvidno iz končne razvrstitve.

Sama občina ima še veliko možnosti, kako z majhnimi koraki narediti občino in posamezne kraje še lepše, bolj prijazne in privlačne za
domačine in tudi obiskovalce. Priporočeno bi bilo narediti natančnejšo primerjavo, v katero smer so se v posameznih vaseh in zaselkih
zadeve spremenile.
Zmagovalcem iskreno čestitamo in se nadejamo, da bodo občani
občine Loška dolina tudi s pozitivnim vzgledom v skrbi za urejeno
okolico ohranjali prelepo Loško dolino poseljeno. ■
VASI

Posebej bi izpostavili dejstvo, da se vasi, zaselki oz. vaška središča
urejajo v smisli ohranjana »vzdušja« podeželja, ustvarjanja domačnosti in preprostosti, pa vendar skrbne urejenosti. Opazili smo, da
so v nekaterih vaških središčih že izpostavljene lokalne posebnosti
bodisi v kulturno-dediščinskem ali kulturno-zgodovinskem smislu.
V tej smeri gre tudi naše priporočilo, da se v urejanje skupnih vaških
površin vključi vaške posebnosti, zanimivosti, ki navzven vzpostavljajo prepoznavne elemente posamezne vasi, znotraj vasi pa povezujejo vaščane v vaško skupnost.
Žal ne moremo mimo tega, da je v vsaki vasi nekaj razpadajočih hiš,
zaraščenih gospodarskih poslopij ali zapuščenih vrtov, za katere lastniki ne skrbijo. Obenem pa je tudi razvidno, da so v vsaki vasi posamezniki, ki imajo čut za lepo in urejeno in se kljub vsemu trudijo, da so
vasi še žive in, kolikor je pač možno, tudi urejene. Še posebej v tistih
vaseh, ki imajo boljšo demografsko sliko – mlade in mlade družine.
Podobo precej kazijo zanemarjena počivališča ob regionalni cesti, ki
so, kljub temu da so opremljena z mizami in klopmi, polna odpadkov.
Urejene vasi predstavljajo osnovo in plemenitijo življenje na podeželju. Z akcijami, kot je pričujoča, se spodbuja zavedanje o pomenu
urejenosti lokalnega okolja in krepi lokalno identiteto posamezne
vasi in celotne občine Loška dolina.
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ZASELKI

Prevzemniki priznanj za najbolj urejene vasi. Od leve: Bojan Baraga za Dolenje Poljane
Jaka Ule za Babno Polje in Vido Kočevar za Šmarato (arhiv: občina LD)
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Prejemniki občinskih priznanj:

Predlagatelj: mag. Armida Bavec na pobudo članic ženske pevske skupine Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev Loška dolina

Alenka VEBER
RIHTARJEVA
• prejela bronasti grb
Občine Loška dolina
• za promocijo in
ohranjanje kulturne ter
naravne dediščine Loške
doline in Babnega Polja

foto: Vanja Debevec

Ga. Fani Truden že več kot petdeset let zbira in zapisuje pesmi, ki
so ostale ohranjene le še v spominih naših prednikov in so se ohranile le zato, ker so jih tudi sami
slišali in osvojili od svojih staršev.
V tem obdobju je s svojo prizadevnostjo in velikim zanosom, da
s svojim prispevkom pripomore
k ohranitvi te neprecenljive dediščine prebivalcev Loške doline
in slovenskega naroda, ustvarila neprecenljiv zaklad ljudske pesmi
slovenskemu narodu v čast, ki se bo ohranil tudi za bodoče rodove
v Loški dolini.
Uspelo ji je nepojmljivo, saj je v več kot pol stoletja ustvarila neprecenljivo zbirko lokalne pesemske dediščine, ki predstavlja celovit
presek tovrstne kulturne dejavnosti na našem področju, tj. vse od
leta 1957 pa do leta 2019. To je zelo pomemben prispevek k prepoznavnosti Loške doline, ki po prepoznavnosti in doprinosu k ohranjanju naše (tudi lokalne) besede nedvomno (iz vidika dolgoročne
prepoznavnosti Loške doline in iz vidika ohranjanja kulturne dediščine) presega večino (če ne vseh) promocijske aktivnosti, ki jih je
lokalna skupnost v zadnjem desetletju izvajala na radijskih valovih v
slovenskem merilu.
Nikakor pa ne gre dela ge. Fani Truden zanemariti tudi z vidika ohranjanja nacionalne identitete, kar daje njenemu delu ne samo lokalni,
ampak tudi nacionalni pomen. Torej ima več kot pol stoletja ljubiteljskega dela ge. Fani Truden na področju ohranjanja pesemske dediščine in utrjevanja nacionalne identitete pomembno potrditev ne
samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem merilu.
Fani Truden je svoje poznavanje družinske in vaške pevske dediščine
Vrhnike, ki jo je spontano prevzela kot mlado dekle, nadgradila z
desetletja dolgim samostojnim načrtnim iskanjem, zapisovanjem in
snemanjem ljudskih pesmi, ki jih je našla pri občanih Loške doline,
in tako ohranila lokalne variante teh pesmi.
Posebej dragoceno je, da se je teh pesmi tudi sama naučila in jih prenesla na druge pevke in pevce. Poleg poslušanja in zapisovanja petja
je našla tudi zapis ljudskih in umetnih pesmi iz leta 1897, ki sta ga
naredila domačina iz Nadleska in Podcerkve, ko sta službovala v Trstu.
Ves čas je sledila poznavanju slovenske ljudske pesmi na radijskih postajah in se samoizobraževala, prebirala starejše zapise ljudskih pesmi,
se seznanila z mnogimi pesmaricami in zbirkami slovenskih ljudskih
pesmi s Štrekljevo na čelu, si zapomnila veliko melodij, pozneje pa začela pevce tudi snemati na magnetofon.
Tako je spoznala vrednost in bogastvo slovenske ljudske pesmi in
predvsem mesta, ki ga ima lokalna pevska dediščin Loške doline v njej.
Po njeni zaslugi so se ohranile mnoge različice ljudskih pesmi in se je
spontano oblikoval edini izvod zbirke, ki je več kot petdeset let nastajal
iz čiste ljubezni do pesmi, ki so jih ustvarjali in peli naši predniki.
Ni veliko ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno vložiti v takšno zbiranje toliko časa in napora, zato Fani Truden zasluži zahvalo občine v
imenu sodobnikov in zanamcev.

foto: Vanja Debevec

• prejela srebrni grb
Občine Loška dolina
• za ustvarjeno neprecenljivo
zbirko ljudskih pesmi iz
Loške doline

Alenka Veber je svoje otroštvo
in zgodnjo mladost preživela v
Babnem Polju, kjer jo je znameniti babnopoljski mraz izoblikoval v trdno, odločno, nekoliko
samosvojo, vendar pa toplo in
prijazno osebnost. Tako, kot so
večinoma vsi Babnopoljci. Po koncu srednje šole leta 1988 v Postojni
je nadaljevala študij v Ljubljani. Od oktobra 1991 do aprila 2018 je
bila redno zaposlena kot urednica knjižnih izdaj pri najstarejši slovenski založbi Celjski Mohorjevi družbi.
Je avtorica več sto poljudnih prispevkov o slovenski kulturni in naravni dediščini, v katerih je pogosto omenjala svoj domači kraj in
Loško dolino, predvsem pa je ljubiteljska etnologinja, fotografinja in
turistična vodnica, mentorica študijskih krožkov ter predavateljica.
Leta 2011 je ustanovila nevladni in neprofitni zavod, ki ga je poimenovala po domačijskem imenu domačije, kjer je odraščala –
Zavod Rihtarjeva domačija. Najprej je obnovila domačijo, njen
stanovanjski del, nato pa še skedenj in kaščo, ki tako v celoti tvorita njej zelo ljubo Rihtarjevo domačijo.
Alenka v svojem zavodu izvaja različne aktivnosti, od izobraževalnih delavnic, študijskih krožkov, kulturnih prireditev, do organizacije in izvedbe številnih turističnih aranžmajev, ki se jim v zadnjem
času vse bolj posveča. Vsako leto v Loško dolino in Babno Polje
pripelje številne turiste, ki jim podrobno in strokovno predstavi
zgodovino in znamenitosti domačega kraja in občine in s tem pomembno prispeva k prepoznavnosti teh naših, lepih krajev. Nemalokrat se zgodi, da k nam na raznih sejmih pristopijo posamezniki
in se dobesedno pohvalijo, da poznajo Loško dolino in Babno Polje
ter da so za naše kraje izvedeli ravno preko izletov in drugih aktivnosti, ki jih je in jih še organizira Alenka.
Alenka je avtorica več knjig, v katerih med drugim odkriva poglede
na življenje njenih in naših prednikov, kar zanjo predstavlja neprecenljivo vrednoto.
V enem izmed intervjujev je na vprašanje, zakaj si je za svoje delovanje izbrala geslo »Izročilo preteklosti, izziv sedanjosti in upanje
prihodnosti«, Alenka med drugim odgovorila: »Prek temeljitega
raziskovanja življenjske zgodbe enega izmed prednikov – notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega – sem spoznala, da dediščine, ki so mi jo zapustili predniki, ne smem zavreči. To njihovo izročilo je večji del mojega vsakdana, ki ga sedaj na
domačiji s hrastovim podom v veži, tudi živim. Domačija je sedaj
moje upanje za prihodnost.«
Verjamemo, da bo Alenka s svojim delom še naprej pomembno
prispevala k prepoznavnosti Loške doline ter ohranjanju naše
kulturne in naravne dediščine, ravno tako pa smo prepričani, da
si za svoje dosedanje delo zasluži priznanje bronasti grb Občine
Loška dolina.
Predlagatelj: Javni zavod Snežnik, Zdenko Truden, direktor
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• posmrtno prejel
priznanje častni občan
občine loška dolina
• za življenjsko delo, ki
je trajno prispevalo
k ugledu in
prepoznavnosti Loške
doline

arhiv: občina LD

Matevž HACE

k

MATEVŽ HACE (po domače Mežnarjev) je bil rojen 4.
julija 1910 v Podcerkvi, umrl
pa je 1. 3. 1979 kot revolucionar, legendarni partizanski
komisar, ljudski pisatelj z
obširnim opusom.
Bil je član Prostovoljnega gasilskega društva Stari trg. Skrbel je
za delavsko knjižnico pri Delavskem prosvetnem društvu Svoboda
Loški dolini.
Od leta 1930 je simpatiziral s komunističnim gibanjem in že pred
drugo vojno postal njegov član. Od 1941 je bil v NOB oficir in politični komisar 4. operativne cone in 14. divizije.
Po vojni je bil ljudski poslanec in član glavnega odbora SZDL.
Po vojni je bil med drugim inšpektor pri Komunistični partiji
Slovenije, predsednik sindikata, pomočnik ministra za gozdove,
poslanec zvezne skupščine za Logaški okraj, pomočnik direktorja
Kmečke založbe in prvi predsednik Gasilske zveze Slovenije do
upokojitve.
Po osvoboditvi je objavljal dela v knjižni obliki. Pisal je povesti, črtice, spomine in dokumentarne pripovedi, v katerih opisuje življenje preprostega notranjskega človeka v času pred, med in po NOB.
Skupaj je zapustil 21 knjižnih del. Na njegovi rojstni hiši je spominski
relief akademskega kiparja Petra Malija s Hacetovo podobo.
Matevž Hace je bil prvi predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki je
gasilsko organizacijo vodil od leta 1949 do leta 1963. V tem času
se je članstvo skoraj podvojilo, zgrajenih je bilo 450 gasilskih domov in orodišč, organiziral je gasilske šole, dajal je velik poudarek operativni usposobljenosti članstva, ves čas pa je imel tudi
izreden posluh za mladino in gasilski naraščaj.
Gasilska zveza Slovenije v njegovo čast organizira »Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta«, in sicer vsako četrto leto — z dveletnim zamikom z državnim tekmovanjem.
Vsekakor pa je neizbrisen pečat pustil tudi preko svojega knjižnega
opusa in svojega aktivnega udejstvovanja v Gasilski zvezi, saj je Loška dolina preko Državnega gasilskega tekmovanja za memorial
Matevža Haceta znana in poznana vsakemu gasilcu v državi, od
najmlajših pa do najstarejših. Predlog še dodatno utemeljujemo z
dejstvom, da je preko dela Matevža Haceta Loška dolina postala
poznana in prepoznavna v celotnem slovenskem prostoru in širše.
Matevž Hace je nedvomno postal legendarna osebnost naše
dobe, ki je v naših krajih pustila neizbrisen pečat domoljuba, zapriseženega gasilca, kulturnika, poslanca in tudi sposobnega funkcionarja, ki svoje celotno delovanje posveti dobrobiti razvoja naših
krajev v dobro vseh nas, ob zavedanju ohranjanja spomina na vse
doživeto, preživeto in etnološko pomembno.
Predlagatelj: 583 volivcev v občini Loška dolina
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mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

JA, ZA VPRAŠATI SE JE,
KAJ SE DOGAJA IN ZAKAJ
Kljub vsemu še vedno vseeno
»preseneti nekritična mučena samozavest«, ki tako lahkotno napiše: »Upam, da se še vedno vsi
spominjamo teže sklepov prejšnje
sestave občinskega sveta in obljub
pred volitvami sedanjih svetnic in
svetnikov«. ODGOVOR: Ja, MI se
spominjamo svojih in županovih
obljub pred volitvami. Spominjamo se tudi gradiv, ki jih je v vezi
nekega OPPN za obravnavo na seji
mag. Armida Bavec
(arhiv: Armida Bavec)
občinskega sveta v prejšnjem mandatu pripravil ta isti župan. In eno
od gradiv JE LAHKO V PODUK IN OPOMIN VSEM OBČANOM,
tj. OPPN za severni del EUR VH 02, vezano na zasebno zemljišče (vrt
ob hiši) ob nekategorizirani cesti v Nadlesku. Informacija o problematiki,
podana s strani župana, je bila zelo selektivna, in sicer: da ne gre za prisilo
razlastitve; da je v teku sodni postopek in še ni zaključen; da prostorski akt
ne rešuje samo omenjeno križišče, ampak še marsikaj drugega, pa naj bo
to kanalizacija in podobno; da gre za koridor oz. rezervacijo prostora; da
se problem s cesto v Nadlesku vleče že dalj časa ... da še dolgo ne bodo imeli
kanalizacije in (zakaj); šli bomo v konsenz z vsakim lastnikom; da zaradi dedovanj in drugih zadev se omenjene ceste v Nadlesku ni dalo narediti, ker nismo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja; da Občina Loška
dolina ni tožila nikogar, ampak je občan tožil Občino in to je en postopek,
razlastitev je drugi postopek, sprejem tega akta pa je spet nekaj drugega; da
razlastitev ni postopek, v katerem se lastniku vzame zemljišče, ampak
se lastniku odplača zemljišče in s tem lastnik ni oškodovan. S postopkom
razlastitve pa dosežemo, da je cena za vse lastnike enaka.
Posamezni člani občinskega sveta so opozorili, da: gre za razlastitev lastnika; postopek je neargumentiran in z argumenti moči, neenakost v
postopku; lastnik nesporen; na nasprotni strani prosta parcela; gre za
postopek, kjer je možna alternativa; zaradi neurejenih lastninskih razmerij je moč prisile v naselju Nadlesk; prevelika širina cestišča 6 m;
v Nadlesku prihaja dobesedno do prisile razlastninjenja; počaka naj
se dokončanje sodnega postopka; počaka do naslednje seje; svetniki
že dalj časa opozarjamo na ta problem razlastitve; križišče v Nadlesku
ne bo vzdržalo, ker lahko čez par let pride do sprememb Pravilnika;
kanalizacija se je delala pred šestimi leti, da nekateri še nimajo kanalizacije, je kriva je občinska uprava; ta postopek ni zakonit; da si vzamemo čas in ponovno preučimo in se sestanemo z občani; pri tej debati
preveč argumentov moči.
Arhitektka takrat pove tudi naslednje: imamo prvo fazo, kjer ima občina
nalogo kategorizirati ceste, urediti lastništva; kadar gre za obstoječo cesto,
možno prilagajati v neenakih širinah.
Iz navedb župana gre sklepati kot, »da so vse površine, ki so sedaj sporne, verjetno neuporabne in nimajo nekakšne posebne namembnosti«
in OPPN je bil nato sprejet. Nato pa so se odzvali lastniki obravnavanega
zasebnega zemljišča in izvedeli smo, da gre za del vrta pri hiši in sodni
postopek naj se ne bi končal v smeri »pričakovanj Občine«. Sedaj pa, da
se s strani Občine sprožajo novi postopki v smeri zaznambe zemljišča v
ZK, razlastitve. Ob temu zapisu lahko ugotovimo le, da navedba v glasilu, da so poletne počitnice »za zaposlene na Občini ... delovne«, žal, kar
drži. Pa bi bilo za vse nas bolje, da ne bi bilo res.
Več lahko preberete na : http://armidabavec.blogspot.com/
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Nataša Mele

Dogodki v vasi Kozarišče in festival
(potujoči) plavajoči grad
V soboto, 31. 8. 2019, se je vas Kozarišče s
svojimi lokalnimi posebnostmi spremenila
v živahno mednarodno prizorišče, kjer
so moči združili vaščani Kozarišč oz.
vaška skupnost Kozarišče, Agrarna vaška
skupnost Kozarišče, Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik in festival Plavajoči grad.
Vaščani so začeli z delovno akcijo že zgodaj
zjutraj, ko je šel moški del vasi v gozd posekat
nekaj okroglic, ki so jih obelili in postavili nazaj na kamne ob cesti pred grajskim mostom.
S tem so obnovili in obudili pomemben del
kulturne dediščine vasi Kozarišče »rante«,
ki so bile nekoč postavljene ob cesti in preprečevale, da bi živina, ki so jo po cesti gnali napajat h grajskemu mostu, prehajala na zelnike.
Kmalu nato pa je že zadišalo po odprti kuhinji v centru vasi pred vaško cerkvijo, kjer
so predstavniki posameznih ulic v Kozariščah: Petelinja gasa, Lončarjeva gasa, Krakovu, Perkus, Blatna gasa, Pogorišnce, Čez du...
pričeli s kuhanjem tradicionalnih lokalnih
jedi na žlico. Kuhinji pa sta se pridružila še
dva zunanja mojstra, Rihard Baša iz Ilirske
Bistrice, ki je za umetnike kuhal mineštro
pod Urbihovim skednjem, in Nadleščan

Otvoritev »rant« (foto: Borut Kraševec)

Marko Gorše, ki je s Kozarci kuhal »kavro«.
Uradni del se je začel ob 15.30 z otvoritvijo
»rant«, ko je v vas prišla tudi karavana umetnikov festivala Plavajoči grad. Ob tem nam
je Janja Urbiha predstavila pomen rant v
preteklosti, s svojim govorom nas je počastil
župan občine Loška dolina Janez Komidar, predsednik Vaške skupnosti Kozarišče
Mitja Ule in predsednik Agrarne vaške sku-

pnosti Kozarišče Robert Baraga sta simbolno postavila eno okroglico, predsednica
Društva ljubiteljev gradu Snežnik Nataša
Mele je izrazila zadovoljstvo nad združenim
dogodkom, Matija Solce pa je z ostalimi glasbeniki zaigral in nas povabil na številne dogodke festivala Plavajoči grad, ki so se na ta
dan odvijali po dvoriščih in vrtovih vaščanov.
Več kot 30 skupin z različnih koncev sveta
na številnih prizoriščih po vasi, na koncu je

Plavajoči grad na vasi (foto: Borut Kraševec)
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Borut Kraševec

»Za to delo potrebuješ domišljijo
in občutek«
Na odprti »kuhni« – srečanje vaščanov
Kozarišč (foto: Borut Kraševec)

Matija Solce (foto: Borut Kraševec)
bilo najbolj živahno pri »'Nžicu« s francosko
skupino No flip.
Obiskovalcem so dogodke dodatno popestrili številne stojnice z ročnimi deli in drugimi
dobrotami; Zdenka Ovsec – vezeni prtički in
domači pridelki, Janja Urbiha – polsteni izdelki, Cigut - »Zverina« – vezeni prtički, Dominika Urbiha s stojnico domačih slaščic,
Ostrnice so pekle palačinke, Tanja Gobec
ognjene dobrote, preko RRA Zeleni kras pa
se je s stojnico ovčetine predstavila kuharska
mojstrica Slavica Smrdel.
V okviru projekta Biotehniške fakultete iz
Ljubljane LIFE Lynx je v vasi pod mentorstvom Karmen Bajec istočasno potekala tudi
likovna delavnica. Projekt je bil namenjen
osveščanju o reševanju dinarske populacije
risa. V gradu Snežnik pa je bila v tem času na
ogled razstava polstenih izdelkov udeleženk
študijskih krožkov mentorice Janje Urbiha.

N

a prireditvi se je 31. avgusta
v Kozariščah s svojim unikatnim vezenjem predstavil tudi
domačin France Cigut - »Zverina«, ki je razstavo svojih del imel
tudi že marca 2018 v pristavah
gradu Snežnik.
Z vezenjem se ukvarja predvsem
v zimskem času, ob večerih ... Povedal mi je, da prvi začetki njegovega vezenja segajo daleč nazaj v
otroška leta, ko ga je šele šestletnega za vezenje navdušila Bolčinova
teta, ki je živela pri gradu Snežnik.
Nenehno se je smukal okrog nje in
toliko časa opazoval, kaj počne, da
se je tega lotil tudi sam. Seveda mu
je pri tem pomagala in mu razložila
celoten postopek.
Koliko je v vseh letih izpod njego-vih prstov prišlo prtičkov, ne šteje.
Tokrat jih je razstavil 18 različnih oblik,
velikosti in motivov. Razloži mi: »Nekaj
motivov je unikatnih. Nekaj pa jih kupim takšne, ki imajo motiv že odtisnjen
in pripravljen za vezenje. Spomnim se,
da sem leta 1976 za 15 takratnih dinarjev
kupil prt, na katerem je bilo odtisnjenih
15 gartrož. Najrajši pa vzorce narišem
kar sam po svoji domišljiji s kemičnim
svinčnikom neposredno na blago. Najboljši material za vezenje je kotenina. Za
vezenje uporabljam raznobarvne »pavlce«, za zaključek prtičkov pa nabavim že

ec)

šev
France Cigut (foto: Borut Kra

izdelane »špičke« in jih dam zarobit šivilji.
Naredil sem pa tudi že ženski brezrokavnik.
Dobil sem skrojeno blago, na katerega sem
na hrbtu narisal tri rože, na prednji strani
pa sončnice in jih vezel v treh oz. štirih barvah.« Za svoja ročna dela porabi kar nekaj
časa. »Od lanskega decembra do marca sem
izdelal tri prtičke. Tak kvadratne oblike in
velikosti 40 cm«, pokaže na pravkar nastajajoče delo, »delam približno tri tedne. Vsak
dan kakšno urico.« Na vprašanje, kako mu
to uspeva, odvrne: »Za to potrebuješ domišljijo in občutek.« ■

Veliki finale je bil ob 21. uri ob spremljavi
godbe Kovinoplastika Lož, ko se je množica
obiskovalcev iz vasi v spremstvu traktorjev,
ki so jih vozili domačini, združila v pisano
povorko in se odpravila na grad in ga na ta
način simbolično zavzela in ga za kratek čas
obkolila z vrhunskim programom.
Vsem prisotnim je vdih vzela umetnica na
trapezu Theaker von Ziarno iz Avstralije,
grajska klet je bila polna do zadnjega kotička ob predstavi Seansa Bulgakov v izvedbi
Lutkovnega gledališča Ljubljana, na grajskem
dvorišču pa je zaključil izvrstni Daniel Wall s
skupino Old Saldt. Seveda ni šlo brez projekcij Frances Sander iz teatra Libušin, ki so ponovno obarvale grad. Zaključili smo s skrivnostno predstavo, na skrivnostnem mestu …
Biti don Kihot ... Matija Solce ... Tines Špik.
V vasi pa je bilo še dolgo živahno. ■

Vezeni prtički na ogled
(foto: Borut Kraševec)
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Andreja Buh

Tim: »NE ŽELI SI, NAREDI!«
si upal tudi potopiti
se pod gladino. Nato
pa lebdenja na vodi,
»mrtvaka« rečemo po
domače. In še isti dan
sem splaval.
Timov oče doda, da
plavalci in paraplavalci, s katerimi se srečujejo zadnja leta, iz
izkušenj povedo, da
ima Tim talent. Gre za
talent, ki ga ima veliko
otrok. Od okoliščin
in predvsem volje ter
vztrajnosti otroka pa
je odvisno, ali ta talent
širi v tekmovalni luči.
Tim, že naslednje
leto ste znova odšli
na počitnice s pomočjo Rotarijcev
in kaj se je zgodilo
tam?
Na bazenu, kjer sem
ves čas plaval pod
vodo, me je opazil neki
gospod in staršem reTim Žnidaršič Svenšek je bil na 2. evropskih paraigrah
kel: »Zakaj pa ne bi vaš
mladih na Finskem najhitrejši na 50 m delfin, postavil je
otrok plaval?« Gospod
nov državni rekord, za nameček se je prvič spustil
je bil spremljevalec
pod mejo 40 sekund (arhiv: Tim Žnidaršič Svenšek)
otrok društva Sožitje
iz Ribnice in je opazil moj talent. Sam sem že
Tim Žnidaršič Svenšek je živahen petnajstle- takrat zelo užival ob plavanju in rad sem bil
tnik. Je dijak prvega letnika srednje tehnične v vodi, sem pa bil premlad, da bi razmišljal
šole v Ljubljani in želi postati računalniški o kakšnem tekmovalnem plavanju. Verjetno
programer. Je ljubitelj nogometa, pa tudi takrat sploh nisem še vedel, da kaj takega
drugih športov, zbiratelj kamnov in mine- obstaja.
ralov in zelo rad se druži z vrstniki. Ga pa Potem pa se je – leta 2017 zgodilo srečanje s
od njih loči posebnost: Tim je paraplavalec. paralimpijci, ki so se vrnili iz paralimpijskih
Rodil se je namreč z anomalijo obeh rok, kar iger v Riu. Bil sem na pregledu v Soči, kjer
pa Timu ne greni življenja, ampak iz njega so mi svetovali, naj zaradi težav s hrbtenico,
ustvarja zmagovalca.
ki so seveda posledica anomalije mojih rok,
poskušam s plavanjem.
»Usodni« trenutek za Tima je bilo srečanje s Imel sem srečo, da so bili prav takrat na
paraplavalcema Darkom Đurićem in Ninom obisku v Soči naši paralimpijci. Gospa TaBatageljem leta 2017. Plavati pa se je seveda nja Babnik nas je povabila na srečanje in
naučil že prej. Kdaj se je Tim srečal z vodo nas predstavila gospodu Damijanu Lazarju,
in plavanjem?
predsedniku Zveze za šport invalidov Slovenije – Paralimpijskega komiteja. Gospod LaLeta 2008 smo bili z družino na počitnicah zar mi je predlagal igranje namiznega tenisa
na Debelem rtiču. Na vsak način sem ho- ali plavanje. In ob omembi plavanja so se mi
tel plavati in oči me je odpeljal do bazena. zasvetile oči. To sem jaz!
Nataknil mi je rokavčke, pa sem jih kar ta- Gospod Lazar se je dogovoril z gospo Jano
koj snel in odvrgel. Oči je videl, da bo imel Čander, mojo sedanjo trenerko, za preizkus
z mano kar veliko dela in medtem ko sta mojega plavanja. Januarja 2017 sem tako
mami in sestra Julija počivali ob bazenu, me prvič plaval pod budnim očesom trenerke
je oči učil. Najprej zaupanja do vode, da sem in kar takoj je povedala, da me bo prijavila

na državno prvenstvo, ki je potekalo meseca
maja v Radovljici. Pri trinajstih letih sem se
tako včlanil v Športno društvo Riba in pričel
trenirati v Ljubljani, kamor so me enkrat tedensko vozili starši ali stari starši.
Hkrati s treningi pa si začel tudi sodelovati
na različnih tekmovanjih?
Tako je. Prvič 18. marca 2017 v Tivoliju, in
sicer v prsni tehniki. Naslednja tekma pa je
bila že državno prvenstvo v paraplavanju 27.
maja, kjer sem postal državni prvak na 50 m
prosto in 50 m prsno v kategoriji S6 SB5. Na
50 m kravl pa sem osvojil drugo mesto.
Temu uspehu so tekmovanja kar sledila:
na Mednarodnem plavalčkovem mitingu v
Brestanici sem na 50 m prsno osvojil drugo
mesto v odprti konkurenci. Tudi na prvem
mednarodnem tekmovanju v paraplavanju
na morju avgusta 2017 v Puli sem osvojil dve
zlati medalji.
Sledile so Evropske para igre mladih v Genovi, kjer sem opravil kvalifikacijske preglede in bil uradno mednarodno klasificiran v
kategorijo S6 SB6 SM6. Letošnje leto pa sem
uspešno zaključil Evropske para igre na Finskem, kjer sem osvojil zlato medaljo na 50
m delfin in odplaval tri A norme za evropsko člansko prvenstvo ter eno A normo za
svetovno prvenstvo. Iz tekmovanja v tekmovanje sem napredoval in plaval svoje osebne
rekorde.

Po tekmovanju v Genovi je Tim prejel
tudi posebno priznanje domačih:

»Medalja najboljšemu,
najbolj prijaznemu,
najbolj veselemu,
najbolj nasmejanemu
in izredno srčnemu
sinu na svetu!«
Na področju športa invalidov v Sloveniji se
stvari postopoma urejajo. Velik mejnik je bil
3. 2. 2018 v Mariboru, kjer je potekalo prvo
državno prvenstvo v paraplavanju za tekmovalce do 18 let in hkrati je bilo to prvo državno prvenstvo, ki je bilo integrirano s plavalci
neinvalidi. Za kako pomembno stvar je šlo,
morda najbolje povzame selektorka paraplavanja (ki je tudi Timova trenerka) Jana Čander, v izjavi po končanem tekmovanju:
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»V soboto smo bili priča zgodovinskemu
trenutku v Mariboru. Mladi paraplavalci do
U18 so prvič odplavali v tekmovalnem sistemu Plavalne zveze Slovenije, torej zgodila se je popolna inkluzija. Organizatorji so
odlično izpeljali tekmovanje. Tekmovalci so
se odlično odrezali, videti je bilo ogromno
nasmejanih obrazov, stiskov dlani, bučnega
navijanja s tribun in uspešno odplavanih
dolžin. Super sobota!«
Super sobota tudi zate, Tim, kajti domov
si znova prišel z dvema kolajnama. Koliko
pa jih že imaš?
Trenutno imam 10 zlatih, 6 srebrnih in dve
bronasti in, če mi bo uspevalo tudi naprej,
bomo pač morali povečati mojo sobo.
Tim se je v zadnjih dveh letih, poleg naštetih,
udeležil še vrsto tekmovanj in nizal uspeh za
uspehom. Trenutno najpomembnejši pa je
februarski odplavan pogoj za vstop v reprezentanco in tako si postal član Slovenske paraplavalne reprezentance (reprezentant B),
kar te lahko odpelje tudi v Tokio.
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pa so starši izgubili velik del dohodkov iz
naslova državnih pomoči in je tako družina
pravzaprav na slabšem. Z dobrimi rezultati,
ki jih dosegam in uvrstitvijo v paraplavalno
reprezentanco so starši za del stroškov razbremenjeni, kajti tukaj del programa paraplavanja financira Zveza za šport invalidov
Slovenije – Paralimpijski komite. Od kar se
resno ukvarjam s paraplavanjem, so naši
družini že pomagali posamezni podjetniki
iz domače občine in bližnje okolice, pa Športna zveza in Občina Loška dolina. Najbolj pa
je celotna družina hvaležna Zavodu Vid, saj
pomaga že ves čas po svojih najboljših močeh. Neizmerno sem jim hvaležen!
Tim, še eno vprašanje. Si v – kot starši radi
rečemo – kritičnih letih. Ko bi se verjetno
rad več zabaval, imel čas zase, spil kakšno
pivo …
Tega pri meni seveda ni. Disciplina, disciplina in še enkrat disciplina! Paziti moram
na prehrano, sploh ne pijem alkohola, pa
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tudi pri zdravilih (le-ta potrebujem zaradi
alergije) moram biti previden. Sem namreč
pod drobnogledom antidopinške organizacije in (na pol v šali) ta je hujša od kontrole
staršev.
Tim, ves čas se pogovarjava o športu oz.
tekmovalnem športu. Če ne bi uporabljala
besedice »para«, bi bralci, ki te ne poznajo,
spregledali, da si pravzaprav invalid. Vidimo, da te to pri športu čisto nič ne ovira,
kako pa je v vsakdanjem življenju?
Sem zelo samostojen, seveda pa ne morem
narediti čisto vsega. Ko sem bil majhen, mi
je mami »sčarala« posebno žličko in sploh
poskušala s pripomočki olajšati moj vsakdan. Vendar – razen računalnika – ne potrebujem posebnih pripomočkov. Pri opravilih,
ki jih ne zmorem sam (npr. striženja nohtov)
mi pomagajo spremljevalci, ki ga imam trenutno v šoli, v internatu pa za enkrat še ne
čutim te potrebe.
Da nisem odvisen od drugih, zdaj že vedo

Da, v Tokiu bodo prihodnje leto paraolimpijske igre in moja velika želja je, udeležiti
se jih. Odlično sem se odrezal že na zadnjih
evropskih paraigrah mladih na Finskem,
kjer sem bil najhitrejši na 50 m delfin. Čakajo me torej pogostejši naporni treningi,
čim več obiskov fitnesa, izredna disciplina
na vseh področjih svojega življenja, ob vsem
tem pa seveda ne smem zanemariti šole.
Čeprav je plavanje šport, v katerem bom dejansko lahko užival vse življenje, pa od njega
verjetno ne bom mogel živeti. Ob omembi
Tokia pa bi rad poudaril še, da sem do sem
res prišel s svojim delom in svojimi rezultati,
a imajo neprecenljive zasluge za to tudi moji
starši, sestra Julija in ded Tone ter Adrijan,
ki me podpirajo, vzpodbujajo, so mi v oporo, me spremljajo na tekmovanja, kjer je to le
mogoče, mi držijo pesti (ali fige, karkoli že
pomaga) in so moji največji feni. In trenerka
Jana, ki je od prvega trenutka verjela vame
in to zaupanje le še raste. Trenerka zna biti
vse, kar v določenem trenutku potrebujem,
zna biti stroga in zna biti popustljiva, zna biti
učitelj in zna biti prijatelj. In upam, da bova
skupaj dosegla rezultate, za katere oba verjameva, da so uresničljivi.
Ni ravno »športno«, a tekmovalni šport s
seboj prinaša tudi velike stroške. Kako se
vaša družina spopada s tem?
Res ni enostavno, saj imata starša nizke dohodke. Stroškov pa je cel kup: članarine, startnine, treningi, prehrana in športna oprema
(ki, verjemite, tudi za plavanje ni poceni), ob
tem pa še vožnje na treninge in tekmovanja.
Preteklo leto sem imel športno štipendijo v
višini 40 eurov – to je dovolj za dvakratno
vožnjo na trening v Ljubljani. Ker trenutno
bivam v Ljubljani, v brezplačnem internatu,

Tim s trenerko Jano Čander (arhiv: Tim Žnidaršič Svenšek)
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arhiv: Tim Žnidaršič Svenšek

tudi moji novi sošolci, s katerimi se zelo dobro razumem in lahko računam na njihovo
podporo in pomoč. Čeprav me je bilo pred
odhodom v srednjo šolo malček strah, pa se
zdaj počutim veliko bolje, kot sem pričakoval. Razredničarka pa je sploh zelo ponosna
na moje športne uspehe in na dejstvo, da
ima v razredu paraplavalca.
Tim s svojim pogumom, voljo in vztrajnostjo
izredno pozitivno vpliva na ljudi okoli sebe.
Zna se osredotočiti in izkoristiti okoliščine kar
najbolje. S svojo predanostjo ciljem je marsikomu za vzgled. Lahko je tudi nam in zato bomo
vsi močno držali pesti, ko se bo na evropsko
prvenstvo na Portugalsko v mesecu maju odpravil po normo za paralimpijske igre.
Ostani pogumen, razbijaj stereotipe in
posezi po zvezdah! Srečno, Tim! ■

O ZAVODU VID
Številni otroci širom Slovenije nimajo
brezskrbnega otroštva.
Naloga vseh nas je, da tem otrokom pomagamo.
Mogoče nikoli ne bodo mogli samostojno hoditi,
teči s prijatelji in se igrati z njimi. Zaradi slepote
ali slabovidnosti uživati vseh lepot narave, videti
obraza njemu ljubih oseb ali brati knjige in gledati filmov, videti prijatelje ... Nekateri otroci so
priklenjeni na posteljo, voziček, ne vidijo barv
dneva in jutranjega sonca, so drugačni kot mi in
imajo drugačne potrebe. Od nas pričakujejo pomoč, ki jim bo vsaj malo olajšala vsakodnevne
tegobe in jim prinesla svetlobo v njihova življenja. Vse te njihove ovire jim lahko pomagamo
vsaj omiliti in z ustreznimi pripomočki olajšati
njihovo življenje.
Predstavitev zavoda
Humanitarni zavod VID je bil prvi dobrodelni in
humanitarni zavod v Sloveniji, ki je takoj po nastanku nove samostojne države uvidel potrebo
po drugačnem razvoju in zagonu delovanja na
humanitarnem področju. Zaostrene socialne
razmere, povečanje nezaposlenosti, zmanjševanje pravic iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja ter hiter razvoj tehnologij na področju
pripomočkov za osebe s fizičnimi in mentalnimi
omejitvami, potrebami in nove metode zdravljenja in pomoči otrokom s posebnimi potrebami so leta 1994 narekovale njegovo ustanovitev.
Zdaj že več kot dvajsetletne izkušnje govorijo,
da je bila odločitev pravilna. V mnogih primerih
smo bili zadnja bilka, ki so se je oprijeli starši
otrok s posebnimi potrebami, ko sami niso zmo-

gli več. Ko je sistem odpovedal in odrekel pravico do
boljšega pripomočka za bolj samostojno življenje,
nove metode zdravljenja, ki so obenem dajale večje
možnosti za uspešnejše okrevanje in spremembo
na bolje ... Občutek, da smo bili prav mi tisti, ki smo
otrokom in njihovim družinam vse to omogočili in
jim uspeli obrniti življenje na bolje, je čudovit. V vseh
teh letih so ga z nami delili tudi številni donatorji,
podjetja in posamezniki.
Osnovna dejavnost zavoda in sam namen delovanja je zbiranje in zagotavljanje sredstev tako telesno kot duševno prizadetim otrokom. Svoje poslanstvo udejanjamo s pomočjo donatorjev, sponzorjev
in izvajanjem dobrodelnih akcij. Neskromno lahko
trdimo, da smo edina organizacija, ki je vse, kar je
ustvarila, ustvarila popolnoma sama. Brez izhodišč
v prejšnjem sistemu, brez kakršnekoli podlage iz
preteklosti ali kakšnih nasledstev, brez vsakršnih
zvez in poznanstev ... In da so rezultati zavidanja
vredni ter da smo še vedno edini, ki smo toliko
ustvarili.
Komu pomagamo?
Pomagamo otrokom in mladostnikom s posebnimi
potrebami iz socialno šibkejših družin na vseh koncih
Slovenije, ne glede na vrsto obolenja ali prizadetosti, prav tako nismo krajevno, versko ali društveno
omejeni.
Pomagamo z nakupom raznih invalidskih pripomočkov; invalidskih vozičkov, terapevtskih koles,
dvigal za invalide, v zadnjem času pa vedno več prilagojenih računalnikov, s pomočjo katerih se otroci s
posebnimi potrebami lahko šolajo skupaj z zdravimi
vrstniki. Omogočamo dostop do terapij in operacij, ki
še niso v slovenskem zdravstvenem zavarovanju, a so
v drugih zdravstvenih sistemih že sprejete in pomenijo ogromen korak za napredovanje otroka.

Kako pomagamo?
Praviloma s konkretno pomočjo. Pomagamo po
natančno določenih pravilih. Ni nam vseeno,
komu bomo namenili sredstva naših donatorjev,
ki zaupajo v naše odločitve. Zato se pred začetkom vsake akcije z družino, ki ji nameravamo
pomagati, natančno dogovorimo, kako bo akcija
potekala in podpišemo dogovor. Za vsak primer
posebej se o tem, kateri pripomoček je najprimernejši, posvetujemo še s strokovnjaki, ki otroke obravnavajo.
Zakaj pomagamo?
Pripomočki, ki jih otroci s posebnimi potrebami potrebujejo, so zelo dragi. Zavarovalnica jih
ponavadi ne plača ali pa jih ne plača v celoti ter
jih starši financirajo delno sami, dokler jih lahko. Po določenem času pa se družinski proračun
izčrpa in takrat pomagamo mi. Nobena država,
prav tako Slovenija, ne more sama zadovoljevati vseh potreb svojih državljanov. Tako kot
je v navadi v razvitem svetu, računa na pomoč
nevladnih organizacij.
S kom sodelujemo?
Pri svojem delu smo odprti za sodelovanje z
različnimi organizacijami, šolami, ustanovami,
strokovnjaki, zdravniki in terapevti, ki obravnavajo otroke ali jim želijo pomagati. Le s skupnimi
močmi lahko življenje otrok obrnemo na bolje.
Vizija in poslanstvo
Tudi v prihodnje bomo pomagali vsem otrokom,
ki nas potrebujejo, ter skrbeli za razvoj in popularizacijo humanitarne dejavnosti

Vir: spletna stran Zavoda
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Milena Ožbolt

Ladica Štritof: Spomini na Markovec III.
Tudi tokrat najprej navajam popravke in dopolnitve k prispevku v prejšnji številki:
1. Str. 9, tretji stolpec, zadnji odstavek: namesto »v eni od markovških gostiln« je
pravilno »v belmalenski gostilni«.
2. Str. 10., prvi stolpec, predzadnji odstavek:
pravilen datum rojstva Iva Petriča je 28.
april 1942 in ne 28. maj 1942
3. Str. 11, prvi stolpec, prvi odstavek: namesto »Ravšljeve« je pravilno »Ravšeljnove«, po imenu domačije
4. Str. 11, tretji stolpec, tretji odstavek: namesto »nekdo je poklical Jano Lešnjakovo« je pravilno »mama me je poslala poklicat Jano Lešnjakovo«.
5. Str. 11, zadnji odstavek: namesto »pri
Janezu Zigmundu« je pravilno »pri Feliksu Janežiču, kjer je stanoval Stane Zigmund«.
6. Str. 12, tretji odstavek, namesto: »domobrance« je pravilno »belogardiste«.
7. Str. 14, prvi odstavek: poleg naštetih partizanov in žrtev vojne iz Markovca je treba dodati še: »V partizanih sta padla tudi
Viktor Strle, Valkov in Janko Lešnjak
mlajši. Slednji je po mojem vedenju padel v 14. diviziji«. Sedaj 93-letni Ludvik
Strle pravi, da je njegov brat Viktor preminil po kapitulaciji Italije v prvi nemški
ofenzivi septembra 1943 na Dvoru pri
Žužemberku, točnega dneva pa žal ne
ve.(Op. M.O.)
Tretji del Spominov na Markovec
– od leta 1945 do 1947
Po vojni so tako kot drugod tudi v Markovcu ostale vdove in žalujoče družine, vojne
sirote, invalidi in požgane domačije: poleg
Petričevih otrok še Ipavčev Joško, Okoliševi
deklici, Ravšeljnovi ... Požgani sta bili Plosova in Ipavčeva hiša. Ljudje so se le počasi
vračali iz vojske in taborišč in nikoli niso bili
več taki kot pred vojno. Rdeči križ je pomagal iskati pogrešane, nekateri se skrivajo, za
druge nihče ne ve, kje so. Antifašistična fronta žena – AFŽ – sodeluje pri skrbi za pomoči
potrebne in obnovi države, predvsem pa pri
vzpostavljanju novih družbenih razmer in
položaju žensk v njem; podobno je angažirana mladina v vseh dogajanjih in prevzema
tudi odgovornost starejših, ki jih je vzela vojna. Življenje se v razdejanju in pomanjkanju
le počasi normalizira. Nova oblast vzpostavlja
svoje organe – vaške, krajevne, občinske in
okrajne Ljudske odbore.
Markovec je imel pisarno Krajevnega odbora skupaj z Vrhniko pri Anžetovih v Vrhniki.

Tam je delala Jana Lešnjakova in na osebni
izkaznici, ki so jo izdali, je podpisana prav
ona ... Vsaka vas pa je imela še posebej vaški
odbor. Začenjala se je Obnova z veliko začetnico, mladina pa si je poleg tega prizadevala
predvsem za izobraževanje.
Primanjkovalo je vsega – hrane, obleke, gradbenega materiala ... Ljudje po dolini, zlasti pa
po vaseh na njenem obrobju, ki so bile do tal
požgane, so čistili ruševine, zbirali rabljeni
material, kopali kamen in pripravljali les od
jutra do večera. Ženske so nosile črne rute
za izgubljenimi svojci, a niso utegnile žalovati, delo za preživetje je neizprosno klicalo.
Povratniki iz italijanskega koncentracijskega
taborišča na otoku Rabu in drugih taborišč so
v ljudskem govoru postali prispodoba za nepredstavljivo trpljenje in lakoto. O oslabelem
in shujšanem človeku še danes rečejo: "Tak
je, kot da bi z Raba prišel ...« A vzdušje olajšanja in navdušenja ob osvoboditvi ter vizija
boljšega življenja je prežemala vse in prekrila
mučne spomine na vojno. Tudi v Markovcu
ni bilo drugače.
Ko so si možje iz Markovca pred vojno zamišljali sebe in svoje družine v boljšem novem
svetu, za katerega so si prizadevali, se Ladica
Štritof spominja:
»Naš ata je pred vojno govoril predvsem o tem,
da bi nas rad dobro izšolal. Znanje in razgledanost sta mu pomenila najboljše premoženje,

zato je tudi v tedanjih pogojih vedno skrbel,
da so bile pri hiši knjige in časopisi in da smo
si otroci na vse možne načine širili obzorje.
Mama je pustila službo prodajalke v Mlakarjevi trgovini pri Špetnaku, da se je lahko posvetila nam. Jaz kot najstarejša sem jeseni 1941 že
začela hoditi na Poljansko gimnazijo, a zaradi
vojne nisem mogla nadaljevati. Ata si je želel,
da bi nekoč lahko prodal hiško na Trznah, kupil drugo nekje blizu Ljubljane – a ne čisto v
mestu – in nam tam ustvaril nov dom, da bi se
lažje šolali. Mami pa, ki je podobno kot njene
vrstnice ob številnih nosečnostih izgubila zobe,
je obljubljal: 'Ko bomo zmagali, ko bo svoboda,
bodo tudi možnosti zate in si boš dala popraviti zobe, ti in vse druge, ki si sedaj ne morejo.' Zobozdravnik je bil menda takrat le eden
v Logatcu, fizično in finančno neodsegljiv za
'navadne' ljudi.«
Milka Petričeva, ki je s petimi otroki prebila
dolge mesece v civilnem logorju pod Snežnikom, tam ovdovela in potem izkusila begunstvo v Beli krajini, je bila že med vojno hudo
bolna in kljub prizadevanjem zdravnikov in
hčere Ladice se ji je stanje le še slabšalo. Leta
1944 so njo in tri otroke pripeljali v Markovec,
kjer je Rajonski odbor pomagal izprazniti njihovo hišo, da so bili vsaj na svojem. Mamo so
kmalu poslali na Golnik, češ da ima TBC, od
tam pa so že čez kak dan preko pošte klicali Ladico, naj čim prej pridejo ponjo, ker nima TBC
pač pa izčrpano srce, se bo pa nalezla še TBC,
če ne gre čim
prej stran. Tako
je šestnajstletna
hčerka privedla
mamo v Ljubljano, v povsem
zatrpani interni
oddelek bolnice
na Zaloški, kjer
je niso mogli
sprejeti,
tako
da je z zadnjimi
močmi morala
na avtobus in
domov. Od tedaj mama ni več
vstala iz postelje.

Dekleta iz Markovca. Slikal je Valkov Stanko, in sicer poleti 1941. Od leve: Zofka
Strle - Ravšeljnova, zraven Zinka Ravšeljnova, potem Ivanka Mlakarjeva, ki je živela
v hiši poleg Ipavčeve, nato Ivanka Martinčič - Poladinova, poleg nje Albina Žnidaršič
in nazadnje Ladica Štritof v jopici, ki jo je nosila tudi v začetku šolanja na Poljanski
gimnaziji nekaj mesecev pozneje. Spredaj: deklica z očalci je Ivanka Strle - Ravšeljnova.
Slika je nastala na Valkovem vrtu, v ozadju se vidi s slamo kriti Valkov skedenj
(arhiv: Ladica Štritof)
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Družina je dobila po pokojnem očetu, ki je
imel sedemnajst let službe, poračun pokojnine v enkratnem znesku in s tem so si potem popravili in uredili kuhinjo ter plačevali
zdravila za mamo. Zdravil jo je dr. Pušenjak v
Cerknici, zavarovani pa niso bili.
Druga hčerka Milka je že od prebolelega oslovskega kašlja pred vojno bivala pri starih starših na Blokah v Novi vasi, najstarejši sin Franjo pa je ostal v Beli krajini pri družini Šuklje
v Bereči vasi, kjer je bil za pastirja ... Izredno
ljubeznivo so ga sprejeli, takoj je dobil mesto
za mizo in žlico pri skupni skledi. Bratu Božu
so medtem pri drugi hiši dajali jesti na prag,
kar je bilo razumljivo, saj je bil tudi on umazan in ušiv, ko so begunci prišli iz civilnega taborišča v gozdu ... Franjo potem ni hotel oditi
od tam, kjer je delal in hodil v partizansko
šolo. Navadil se je na kraj in družino Šuklje
in tudi oni ga niso želeli dati stran, a je oblast
po vojni zahtevala, da gredo sirote v domove.
Samo tako je dobil pomoč, drugače pa ne.
»S težavo, a vendar je šel od tam, tako kot vsi
drugi ... Ostala je trajna vez z Belo krajino,
nanjo pa spominjajo tudi pisma, ki jih je Petričevim s skrbjo in ljubeznijo napisala stara
Belokranjka Šukljetova mama,« se spominja
Franjeva sestra Ladica.
Vsi ostali pa so bili v Markovcu. Ladica ni
mogla v šolo, medtem ko so mlajši redno hodili v Stari trg, da bi nadoknadili zamujeno,
saj tri leta niso hodili k pouku. Na občini so
videli situacijo pri Petričevih in Mira Komelova, občinska tajnica, je zelo pomagala: napisala je prošnjo za državno socialno podporo
in dobili so jo v enkratnem znesku – prišlo je
sedemsto dinarjev nakazila. S tistim so potem
plačevali zdravila in zdravnika. Medtem je
mama dobila pokojnino po možu in prvo, kar
je dala narediti Matevžu Mlakarju, Antonovemu iz Viševka, je bil dimnik. Napravil pa je
tudi izredno lep železen štedilnik s kotličkom
za vodo, za katerega ni nič računal. Mama je
zdaj lažje dihala, ko ni bilo več dima po hiši.
Pa je prišla neka tričlanska kontrolna komisija od Okrožnega odbora pogledat razmere
in ugotovila, da so se jim je pogoji življenja
izboljšali, zato so jim podporo znižali s 700
nazaj na 300 dinarjev ...
»Bilo je leta 1946, mama je bila še živa, ko smo
bili poslani na okrevanje v kolonijo. Dodeljeni smo bili v hotel Palace v Portorožu. Bilo je
ogromno otrok, same vojne sirote, ki se v tistem lepem hotelu nismo upali niti dotakniti
česarkoli. Mene, ki sem bila med starejšimi, so
takoj določili za vodjo skupine. Imela sem na
skrbi dvanajst fantov z vse Notranjske ... Tam
so bile polne mize hrane – nepredstavljivo obilje za nas, shirane in sestradane vojne sirote ...
Že kmalu po prihodu pride k meni neka prijazna ženska, uslužbenka hotela, in me ogovori
in vpraša, od kod sem. Izkazalo se je, da je tudi
ona doma iz Loške doline, in sicer Brusova iz
Iga vasi, sestra Ivanke Matevžičeve. Krasna
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ženska! Delala je v hotelski kuhinji. Zelo mi je
pomagala in tudi poskrbela, da sem se okrepila, kolikor je le bilo mogoče. Posodila mi je celo
svoje kopalke, saj smo vsi prišli brez njih. To
je bila res lepa izkušnja, da se je tako zavzela
zame – na dobre ljudi povsod naletiš …«
Kolonije pa je bilo hitro konec in vsakdanje
težave so se pri Petričevih še stopnjevale.
»Ko je mama umirala, je k njej hodil dr. Bodnar, begunec poljskega rodu, ki je imel lovskega
psa in je živel nad Minattijem v Starem trgu.
Tako ni bilo treba več po zdravnika v Cerknico.
Trikrat je prišel celo ponoči po dežju in ji dal
injekcijo, ki je pomagala za nekaj dni. Zelo je
obžaloval, da ji ne more pomagati. Prosila ga je
samo zaradi otrok, ker si ni mogla predstavljati, da nas bo pustila same. Prosila je tudi mene
že takrat, naj poskrbim za njih, da ne bodo na
cesti, da se jim kaj ne zgodi, da ne zaidejo …
Neko nedeljo pa je prišel tudi župnik, čeprav
mama že od mladosti ni hodila v cerkev in tudi
nas ni pošiljala tja. Začudeno smo ga vprašali:
'Kaj ste pa prišli?' 'Da se mama z bogom spravi
... bi se spovedala ...' Mama ga je zavrnila: 'Če
so nebesa, sem jih jaz že zaslužila ...' Župnik je
odšel, a se je naslednjo nedeljo vrnil, mama pa
je rekla: 'Nimam se kaj spovedati ...' Prišel je
tudi tretjo nedeljo ... Pri nas je bilo vse prazno,
nismo imeli česa dati v usta, tako da sem šla k
sosedi Jurkovi Francki, ki je ravno lupila krompir in jo vprašala, kam bo dala olupke. Začudeno je pogledala in rekla, da jih daje kravi, da
ima potem več mleka. Ko sem jo prosila, da bi
jih nekaj dala meni za kosilo, mi jih je dala polno košaro. Oprala sem jih in spekla na plošči
štedilnika. Tisto smo potem imeli za kosilo.
Po kosilu pa spet pride župnik. 'Kaj ste spet prišli?' je rekla mama. 'Gotovo ste od kosila. Ali
ste morda prinesli tudi mojim otrokom košček
kruha? Niso še nič jedli danes.'Molčal je in odšel. 'Bom molil za vas,' je rekel.«
Milka Petrič je umrla 30. marca leta 1947 v
Markovcu in njenih šest otrok je ostalo brez
obeh staršev. Takrat so dobivali 300 dinarjev
podpore vsakega prvega v mesecu – a ker je
mama umrla na tridesetega, je poštar Ivan
Mavrič, ki jo je prinašal, ni smel dati. Solznih
oči je pisal na položnico, da je naslovnica
umrla in se poslano vrne.
»En dan je ležala mrtva na postelji, ker nismo
imeli s čim kupiti krste«, se z žalostjo spominja
njena hči, »in Ivo je ležal ob njej, da ji bo segrel
noge, kakor je bil vajen, dokler je še živela, ker
jo je vedno zeblo ... Grozno je bilo. Iskala sem
rešitev ... Lohnetov Matevž se je bil dogovoril z
mamo za košnjo naše Loke, pa sem ga prosila,
naj mi da na račun tega 1000 dinarjev. Tako
sva z Božom na Martinovem uolaku iz Pudoba
pripeljala krsto, ki je stala 700 dinarjev, in so
vanjo potem lahko položili mater. Pomagali so
sosedje in Micika ...
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Ko je šel mamin pogreb proti Podcerkvi, pride
v Starem trgu v sprevod duhovnik in na pokopališču moli in opravi skrajšan obred. Ivo, ta
mali je tako zelo jokal! ... Duhovnik je še vse
požegnal in potem hitro odšel.
Imeli smo le še 300 dinarjev od tistih 1000
dinarjev, ker podpore nismo dobili. Naslednji
dan sem šla zdravnika vprašat, koliko smo
mu dolžni, pa me je samo potrepljal po rami
in rekel: 'Ne, ne, Ladica, nič nisi dolžna, ti kar
poskrbi za otroke! Zelo sem nesrečen, ker vam
nisem mogel ohraniti mamice. Če se bomo kdaj
pozneje videli, pa se bomo vse zmenili … ko boste veliki ...' Šla sem od njega z mislijo, kako
je dober in pa da grem za tisti preostali denar
najprej kupit hrane, kruha v trgovino pod njegovim stanovanjem ...
Na poti pa srečam sosedovo teto Johano, zelo
pobožno ženo, ki me vpraša, kje sem bila in jaz
povem, da pri zdravniku, da poravnam dolg,
pa da mi ni nič računal.
'Pa h gospodu si kaj šla?' Nisem razumela, kaj mi
govori. 'No, ko je prišel mamo k pogrebu pospremit!' 'Kaj se to plača!?' sem bila začudena. 'Ja,
... spodobi se, kar stopi še do njega ...' In sem šla
korajžno v župnišče, opogumljena od izkušnje z
zdravnikom. 'Ste prišli k mami na pogreb,'sem
začela. 'Kdo vas je pa naročil, ker mi vas nismo?'
'Marjeta Drobnič iz Nove vasi,' pravi. To je bila
moja zelo pobožna stara mama, ki je očitno
naročila duhovnika, mi pa o tem nismo vedeli
ničesar ... Ne verjamem pa, da ni tudi plačala ...
mogoče v Novi vasi ... Pri stari mami na Blokah
so bili res izjemno verni. Vse so šli vprašat v cerkev in tudi hiša je bila vedno polna duhovnikov.
Ko je stara mama pekla kruh, je vedno zamesila
še posebej belo pogačo in jo odnesla v farovž. Ne
vem za nobenega, ki bi bil v Markovcu veren na
tak način …
'Sem prišla vprašat, če se to kaj plača, ker denarja pa nimam veliko' sem v zadregi rekla ...
'Koliko pa imaš?' je vprašal,'Imam samo teh tristo dinarjev, ker mi zdravnik ni nič računal ...'
'Saj bo pa zadosti, kar daj jih,' reče duhovnik ...
Tako sem šla brez kruha domov. Še danes vem,
kako sem dala tisti denar z globokim cmokom
v grlu, jezna nase in na cel svet.
Tako smo bili doma sami ... Poleg Mici, ki je
poglavje zase med ljudmi, je pomagala še soseda Francka Jurkova in njen brat Tone, kar sta
pač mogla, in nam tudi dajala korajžo. Jurkov
Tone je bil med vojno predsednik Narodnoosvobodilnega odbora v Markovcu; na sestanku
na Ravšeljnovem dvorišču leta 1942, ko smo
volili KNO, je bil izvoljen ... Bil je visok, samski,
napreden in razgledan; oba s sestro Francko sta
bila zelo brihtna. Vedno je nekaj poučeval, saj
je iz Francije, kjer je kar dolgo delal, prinesel
precej znanja in širši pogled na svet ter razmere
v njem. Bil pa je bolj bolehen in je zaradi bolezni kmalu po vojni umrl.«

15

LJUDJE IN KRAJI

V vaškem odboru Markovca so verjetno razmišljali, kako bi pomagali osirotelim Petričevim otrokom in kmalu so poklicali na pogovor najstarejšo Ladico, ki se je znašla v vlogi
nadomestne mame »obojestranskim vojnim
sirotam«, kot je bil zdaj njihov uradni status.
Še danes se živo spominja tistega dne:
»'Premislili smo, kaj se da narediti,' so rekli, ko
smo se v Valkovi hiši posedli – oni okoli mize,
jaz pa na klopi ob peči. 'Ne boš mogla tako! Ti
si že velika, se boš nekako znašla, za ta male je
pa drugače ... Božo bo lahko šel za pastirja, kaj
več še ne more, Lidija pa je še premajhna za
kaj drugega kot pestrno. Ne vemo pa še, kaj bi
z najmanjšim, petletnim Ivom ...' Videla sem,
da hočejo pomagati, po drugi strani pa me je
tak predlog kar spodrezal. Hočejo nam pomagati, ampak ali je to res rešitev? Vse v meni se
je uprlo: ,Nič se ne matrajte,' sem rekla odločno
in vstala s klopi ... Naš ata se ni šel za to borit,
da bomo hlapci in pastirji, ampak da se bomo
šolali! Kaj je zato umrl?! S tem se ne morem
strinjati!' In sem odšla in vso pot čez njive jokala. Kaj naj storim?

ščena na Okrajni ljudski odbor Rakek, odsek
za mladinsko skrbstvo. V OLO Rakek je bilo
takrat okrog 120 vojnih sirot. Da jih je poiskala in skušala reševati njihove težave, je peš
prehodila ves okraj od Babnega Polja, Osredka pa tja do Logatca. Dobila je plačo, s katero
je oblekla brate in sestro, ki so se v domovih
radi in pridno učili.

Drugi dan sem šla peš čez Sveto Ano na Rakek,
kjer sem hotela ujeti kakšen vlak za Ljubljano,
čeprav nisem imela denarja. Potniškega vlaka
ni bilo več. Nek železničar, ki sem ga prosila za
pomoč, mi je rekel: 'Če boš šla, boš šla lahko
samo s tovornim platojem ... Če se boš trdno
držala, se boš pripeljala.' ... In sem se. Tam pri
nebotičniku sem poiskala Ministrstvo za socialno skrbstvo, kjer so me napotili k referentu za
vojne sirote, Ciril Dekval se je pisal ... Povem
mu, zakaj sem prišla, kdo sem, kako živimo in
poslušal me je. 'Bomo uredili, da bo prav. Pojdi
zdaj domov ...' je rekel. Šla sem na Pečnikov avtobus, ki je vozil čez Velike Lašče, še vedno brez
denarja, zato sem prosila, če lahko plačam, ko
bom dobila denar …«

Ladica je bila stara sedemnajst let, ko je umrla
mama in osemnajst, ko se je poročila. Mož jo
je sprejel skupaj z vsemi brati in sestrami, za
katere je skrbela in se čutila odgovorno.
»Vojna najbolj prizadene otroke in matere, vse,
ki so šibki ... Najhuje je, ker nisi zrel, nimaš izkušenj, pred tabo pa so nakopičeni problemi ...
Vendar smo se kar nekako reševali – osnovo pa
je dal oče in šola v Starem trgu,« se spominja
Ladica in nadaljuje: »Po vojni sem se stalno
izpopolnjevala. Hodila sem v večerno šolo, na
tečaje, tudi sama veliko študirala ... Imela sem
res srečo, da me je mož vseskozi razumel in
podpiral. Bil je izredno razumevajoč, nikoli ni
bilo ničesar škoda za moje brate in sestre. Taki
ljudje so res redki ...«

Ladica je iskala drugačno rešitev in jo tudi našla.

Ker je bila najstarejša in v vlogi nadomestne
mame, je Ladica izkusila marsikaj:
»Spoznala sem vse dijaške domove, zavode,
vse šole, urejala stvari za brate in sestre, hodila
na roditeljske sestanke ... In nismo tako slabo
končali, kot je kazalo. Vendar so nam ostale
posledice od prestanega gorja, saj nismo bili
zdravi. Že med vojno v civilnem logorju je rekel
dr. Gala: 'Če boste preživeli, bo čudež!' Preživeli
smo, a smo imeli vsi veliko zdravstvenih težav
... Če si vojna sirota, begunec ... to res ni lahko.
Zmaga pride, vesel si, travme pa ostanejo.«

»K nam v Markovec je potem prišla komisija,
ki je odločila: osnovnošolca Božo in Lidija sta
šla v Dom za vojne sirote dr. Franceta Prešerna
v Kranj, kjer sta naprej hodila v šolo. Franjo, ki
je bil starejši, je moral naravnost iz Bele krajine v Dobrno, kjer je bil dom za starejše otroke
brez staršev. Ker je med vojno tako kot mnogi
zamudil šolo, je tam nadaljeval šolanje in nadoknadil za nazaj.
Jaz bi šla rada v kako službo, zato sem prosila
Miciko, če bi pazila otroke. Prišla je Fani Črnugljeva roj. Škrbec iz Podcerkve, s katero sva
bili skupaj v Zagrebu na mladinskem kongresu
in ona mi je uredila, da sem šla delat na Rakek
... Micika, ki je živela pri Lohnetovih v štibelcu,
mi je dala svoje sandale, ki jih je naredil pokojni
Jernej Matevžič, da sem bila obuta za v službo.«
Takoj po koncu vojne se je Ladica zaposlila
na Okrajnem mladinskem odboru Rakek, po
dveh mesecih pa je bila z dekretom preme-

Mali Ivo je nekaj časa še ostal doma pri Ladici, ki pa je morala delati, tako da ga je pazila
»njihova« Mici, Mici Baraga, nekdanja dekla iz
Belega malna, ki je skrbela že za njihovega očeta in strice, ko so bili majhni ... Malo pozneje
je šel Ivo v dom za predšolske otroke v Polzelo.
»Zelo, zelo je jokal takrat,« še vedno boli Ladico ... »Naslednje leto pa je odšel v Dom Titove mladine v Mostah, kjer je hodil tudi v šolo.
Tam so dobro skrbeli zanje, jih tudi lepo oblekli
in jih navadili, da so nekaj posebnega. Ko sva
šla pozneje z vlakom domov, so ga ljudje videli, kako je čeden in spraševali, čigav je, pa je
samozavestno povedal: 'Sem iz Doma Titove
mladine, ker je moj očka padel v partizanih!'«

A vsi bratje in sestre so pozneje doštudirali:
»Franjo v Dobrni je bil odličen, učitelji so
posebno pohvalili njegovo poštenje, ki je izstopalo v družbi otrok brez staršev z vseh vetrov, saj so bili ti nagnjenih k najrazličnejšim
prekrškom. Kot štipendist Železarne Štore je
postal livar in nekaj let to tudi delal, vendar
je bil zaradi posledic vojne prešibak. Bil je že
poročen, ko se je na Jesenicah vpisal v program za metalurškega tehnika in ga končal.
Tudi takrat ga je podprla Železarna Štore,
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tako da je potem tam delal kot vodja vhodne
kontrole.
Brat Božo je šel na strojno fakulteto in postal
diplomirani strojni inženir, Lidija pa je najprej
naredila dva letnika farmacije, za nadaljevanje pa bi morala v Zagreb, kar se nikakor ni
izšlo. Zaposlila se je kot laborantka, ob delu pa
končala Višjo upravno šolo v Mariboru.
Ivo je končal učiteljišče. Štipendirali so ga na
Občini v Starem trgu, saj je bil v šoli posebno
priden. Učiteljstvo mu je ležalo in imel je zelo
razvit socialni čut. Diplomiral je pod mentorstvom prof. Ljuba Bavcona na področju domske vzgoje in prestopništva. Kmalu potem, ko je
končal učiteljišče, so mu v Ljubljani ponudili,
da bi šel v Beograd v diplomatsko šolo za neke
obveščevalce. Tudi mene so poklicali in rekli,
da je to polvojaška šola, kjer sta perspektiva
in preskrba odlična, mene pa je skrbelo in sem
ponudbo vzela z rezervo. Predvsem pa Ivo ni
bil za to: 'Jaz sem po srcu učitelj, se bom raje
skušal še usposobiti v to smer ...' In je res šel po
enem letu poučevanja v Starem trgu in službovanju v Cerknici v Planino v mladinski popravni dom za vzgojitelja …«
Ladičino udejstvovanje takoj po vojni pa je
presegalo družinski okvir:
»Markovška mladina se je takrat zbirala na
sestankih na Valkovem vrtu ali pa pri Ravšeljnovih v hiši. Mama so kaj zapeli, pogovarjali
smo se, brali literaturo ali navodila, ki smo jih
dobivali z višjih instanc Mladinske organizacije ... Nekoč smo brali o Leninovem življenju ali
njegovo delo, ne vem več natančno, čeprav sem
bila prav jaz zadolžena za to ... Zelo dobro pa
se spomnim Leninovega citata, da je največja
nevarnost za razvoj in novo družbo birokracija, ker jaz takrat nisem vedela, kaj je to birokracija in tudi pogledati nisem imela kam ali
koga vprašati tudi ne ... Tako sem v zadregi tisti
del besedila kar preskočila ... no, potem sem pa
kmalu v praksi dognala, kaj je birokracija.
Kmalu po vojni so bile organizirane mladinske delovne brigade, ki so po vsej Jugoslaviji
odhajale gradit proge in obnavljat razrušeno
državo ... Iz Markovca sta takrat šla v brigado
Iva Potecin - Pocinova in Viktor Kočevar - Hajcarjev.
Zdaj, ko je bil spet mir, so v Markovec znova
začeli prihajati dopustniki.
»V Markovec k Renkočim sta po vojni hodila
na dopust tudi mladinska funkcionarja iz Ljubljane Marko Kosin in Otmar Jeram. Marko
Kosin je imel samo mamo in prav takrat je bila
na zdravljenju na Golniku. Ko smo se spoznali,
sva hitro ugotovila, da nama je to skupno. Od
tedaj je vsak dan prihajal k naši mami in se
zelo lepo pogovarjal z njo, medtem ko je bila
njegova v bolnici. Ko je odšel v Ljubljano, mi
je kot vrstnici in prijateljici še večkrat pisal in
v pismih, naslovljenih name, nagovarjal tudi
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vso markovško mladino. Njegova pisma so bila
polna besed o mladinski organizaciji, o njenem
delu in poslanstvu. Pozneje je bil jugoslovanski
veleposlanik v več državah, nazadnje v Rimu,
kjer je tudi po osamosvojitvi vse do smrti ostal
kot prvi slovenski veleposlanik v Italiji. Takrat
pa sta se skupaj z Otmarjem Jeramom hitro
zbližala z markovško mladino, jo spodbujala
in ji vsestransko pomagala.«
Petričevi so bili veseli svobode, zagrizli so
se v delo, a brez »njihove« Micike nikakor
ne bi zmogli. Ladica je našla v njej res veliko oporo. »Vsa se nam je razdala!« ne bo
nikoli pozabila.
»Takrat je bila Mici dninarica, od sonca in
potu je imela vse prežgane obleke na hrbtu,
saj je dolge dneve preživljala na tujih poljih,
a kadar je prišla z njive, je izpod predpasnika potegnila kruh, ki ga je prihranila za nas
od svoje malice. Drugače smo takrat jedli
predvsem krompir, saj drugega ni bilo: pečen,
v juhi ... Ker po vojni v letih 1945 do 1947
pogosto nismo imeli kaj jesti, sem šla na račun košnje naše Loke včasih sama, včasih z
Mici k stricu Slavku v Beli malen, ki je nato
dal malo mokce, kaše, ješprenja ... kar je pač
imel spodaj v mlinu ...«
Mici je Ladici tudi omogočila delo s tem,
ko je poskrbela za otroke, dokler niso šli
v domove, medtem ko je bila ona v službi.
Tako je lahko ob ponedeljkih šla na Rakek,
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v soboto pa domov.
»Vmes sem spala na mizi v pisarni Okrajnega
ljudskega odbora. Pozneje sem s Slavko Blaževo iz Podcerkve, ki je prav tako kot njena
sestra Pepca tudi delala na OLO Rakek, stanovala pri neki ženski pod železniškim podvozom, druga hiša levo. Ta je na podstrešju
imela posteljo, ki ni imela ene noge – tja sva
podstavili opeko, žeblji po zidu pa so služili za
obešanje obleke ... Na otroke je ves ta čas pazila Mici, zato sem ji rekla, naj se z od kapi prizadeto mamo preselita iz Lohnetovega štibelca v našo hišo, da bo lažje poskrbela za otroke,
ko gredo zjutraj v šolo, pa tudi za mamo ... Ob
sobotah pa sva prali za vse in to s pepelom, ker
ni bilo denarja za milo.«
Mici, vaščani smo ji rekli tudi Bočka, je bila
tako pomembna za Petričeve, da zasluži nekaj več besed. Rojena leta 1894 je bila nezakonski otrok, kar je takrat pomenilo manjvrednost od rojstva.
»Micikini materi, ki je bila doma z Mandrg v
Starem trgu, je silo naredil gospodar, pri katerem je služila. Ko je prišel njen čas, je doma
v Starem trgu sama rodila, takoj šla s škafom
oprat okrvavljeno perilo v potok, ga odnesla
na glavi domov sušit, položila otroka v zibko
in šla nazaj v Lož delat ... V nedeljo je šla k
spovedi in ker je rodila nezakonskega otroka,
je za pokoro morala do smrti vsak dan k maši.
Tako je z Žage od Zakrajškovih, kjer je dobila
novo službo, hodila vsak dan k prvi maši, pozimi in poleti
... Pri Zakrajškovih, ki so
bili dobri z njo
in jo imeli zelo
radi, je bila
za kuharico
skoraj trideset
let. Na starost
pa je bila pri
Miciki, ona je
skrbela zanjo
in nekako sta
se prebijali.
Potem je, zadeta od kapi,
nepremično

Mladina iz Markovca leta 1946 po koncu vojne. Vsa mladina je slikana na Valkovem
vrtu, vidi se del skednja. Markov hrib v ozadju je še povsem neporaščen. Od leve
stojijo Jože Kočevar - Hajcarjev, za njim France Mlakar - Lohnetov, pred njim brat
Matevž Mlakar - Lohnetov, za njim France Strle - Ravšeljnov, naprej Mara Petelin,
nato drugi France Mlakar - Lohnetov, za njim Milka Lohnetova. (To so bili drugi
Lohnetovi, ki so živeli v Lukovi hiši, bratranci Lohnetovih s Trzen. Milka je bila
sekretarka partije v Markovcu vso vojno.) Zraven nje je Stanko Valkov, ki je slikal,
poleg njega stoji Otmar Jeram, ki je bil z Markom Kosinom na dopustu pri Renkočih.
Nato stoji France Žnidaršič, Albinin brat in nato še France Strle - Valkov. Zadnji stoji
Janez Janežič, najstarejši Renkoč sin, ki je zaradi bolezni umrl kmalu po nastanku te
slike. Klečijo dekleta: Ivanka Mlakar - Lohnetova iz Lukove hiše, nato Ladica Petrič,
Ivanka Mlakarjeva, ki je bila najstarejša, zraven nje Meri Strle - Valkova, poleg Justa
Mlakar - Lohnetova s Trzen. Spodaj sedijo: prva z leve Micka Lohnetova iz Lukove
hiše, Ivankina sestra, nato Albina Žnidaršič in Cilka Mlakar, Lohnetova s Trzen,
Justina sestra, sledi Danica Petrič - Okoliševa in nazadnje Marica Strle - Ravšeljnova.
(arhiv: Ladica Štritof)
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obležala na postelji, na kateri je umrla naša
mama, Mici pa jo je potrpežljivo in skrbno
negovala.«
Ko pa je šele komaj nekoliko odrasla Mici
šla za deklo v Belmalen, se je zelo povezala
z malenskimi otroki, ki jim je bila po potrebi
tudi varuška. Njihova mati jo je imela izredno rada, saj je bila Mici poštena, vestna,
pridna, zvesta, čista ... Čeprav je bila Ladica
še majhna, se spomni, kako je bilo:
»Stara mama so Mici, ki je bila tako zelo
pridna, postavili za glavno v kuhinji. Ko so
zboleli, je bila ona glavna dekla v kuhinji ...
Služinčad je takrat jedla v veži, družina in
Mici pa v kuhinji – in dobro se je jedlo. Mlečna kaša je bila obvezno, ampak s smetano, s
putrom, ne vem, kaj vse. Ko je stari mami srce
opešalo in ko so umirali – so relativno mladi
umrli – so pa zahtevali, da Mici Baraga v Belem malnu ostane do svoje smrti, da obdrži
kot za bivanje – lep, velik, opremljen podstražek; dalje, da ima vso oskrbo, hrano do smrti
in da je preskrbljena. Vsem se je to zdela lepa
in pričakovana poteza. In tako je bilo. Stara
mama so ji dali tudi neko zlatnino zame, da
bi mi jo dala, ko bom polnoletna, pa mi jo je
že prej, ko sem še hodila v šolo ...«
Ampak potem, ko je se je Slavko oženil in
je prišla v hišo nova gospodinja, so ukrenili drugače, tako da Mici ni bila več v Belem
malnu.
»Nekdo je pomagal Miciki, da je šla k notarju, tudi malenski gospodar je prišel in zmenili so se, da ji bodo namesto tistega, kar je
bilo določeno z oporoko prejšnje gospodinje,
izplačevali mesečno določen znesek do konca
življenja, stanovanje pa si naj najde drugje.
Mici je pristala na to in tako so zapisali. Šla je
stanovat najprej k Šmitovim, potem k Lohnetovim. Namesto dekle v kuhinji pa je postala
dninarica. Vsak mesec je potem prihajala po
tisto dogovorjeno vsoto, ki jo je skrbno hranila
... Dostikrat pa ji je bilo mučno, ko je čakala
na dogovorjeni denar.«
Mici, ki je umrla 29. 5. 1973 v bolnišnici v Ankaranu, je pokopana v Viševku skupaj s svojo
mamo. Od vseh Petričevih otrok pa je ostala
samo še Ladica – vsi bratje in sestre so pomrli
pred njo ... tudi to ji ni bilo prizaneseno.
»Hudo mi je bilo, da nisem več doma v Markovcu, ki je takrat štel triindvajset hiš, sem pa
zadovoljna, da so se vanj priseljevali novi prebivalci in si zgradili hiše, tako da je Markovec
iz majhne vasi postal kar veliko naselje. Družine niso več tako številne, so pa mladim dane
možnosti izobraževanja in napredek vasi je
očiten, kar me posebej veseli. Moje domotožje
po Markovcu nekoliko ublaži dejstvo, da sedaj
bivam pod Markovcem pri Kopru in da je tudi
brat Božo stanoval na Cesti na Markovec, je
pa res, da ta Markovec ni v ničemer podoben
tistemu tam …« ■
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Andreja Špeh

Fika in lagom

A

je mraz? A je drago? To sta tipični vprašanji, ki jih zadnje čase dobivam o švedski prestolnici, Stockholmu. Priznam, še nekaj časa nazaj se je tudi moje znanje o Švedski
zaključilo pri Ikei in mesnih kroglicah. Po
mesecu bivanja v Stockholmu pa sem se odločila, da strnem nekaj prvih vtisov.
Za začetek, ja, je mraz. Tale prispevek pišem
v prvih dneh oktobra, ko najvišje dnevne
temperature dosegajo 6°C in ljudje že nosijo
zimske plašče ter rokavice. No, moja turška
prijateljica je pravzaprav že od sredine septembra v najdebelejši bundi, kar jih je lahko
našla v svoji domovini. Jaz trmasto vztrajam pri jesenskemu plašču, saj sem menda
ja navajena vplivov babnopoljskega mraza.
Pravzaprav smo trenutno v obdobju, ko zebe
vse prebivalce (tudi Švede). Po enem tednu
vsakodnevnega otipavanja mojega radiatorja, z namenom, da bi odkrila, ali v njem zaostaja zrak, so me sodelavci razsvetlili, da je
na Švedskem ogrevanje notranjih prostorov
odvisno od zunanje temperature. Torej bolj
ko je zunaj mraz, bolj toplo je notranje ogrevanje. Očitno še nismo dosegli pravega mraza, saj radiatorji trenutno ogrevajo le sami
sebe, večjega širjenje toplote pa zaenkrat še
niso zmožni.
Da, tudi drago je. Sodelavka je zadnjič empatično pripovedovala o prizoru, ki ga je
prejšnji dan videla v trgovini. Dekle je pri
blagajni vztrajalo, da je trgovka gotovo naredila napako in njen nakup nikakor ne more
znašati 800 švedskih kron, kar je približno
75 eurov. Po ugotovitvah, da ne gre za napako, se je dekle skorajda zjokalo na blagajni.
Po dodatni analizi primera smo ugotovili, da
je nespametno dekle septembra kupovalo jagode in še nekatere druge bolj prestižne stvari. Kljub temu je 75 eurov precej pretirana
cena za povprečni nakup v trgovini. Razlike
med verigami trgovin so sicer ogromne, tako
da sem sama že locirala tri najbližje Lidl trgovine v svoji okolici. Hlebec sveže pečenega
kruha tam stane približno dva eura, medtem
ko lahko v nekaterih drugih trgovinah doseže tudi ceno devetih eurov. Na splošno je
sicer ponudba svežega kruha bolj skromna,
prevladujejo predvsem različne oblike toast
kruha.
Kljub temu je Stockholm veliko več kot le
mrzel in drag. Mesto se razprostira po štirinajstih otokih in omogoča uživanje ob
morju, v mnogih jezerih in zelenih površinah. Karta mestnega prevoza (ki, priznam,
stane 85 eurov) tako poleg avtobusov, vlakov

in metroja, vključuje tudi prevoze z ladjami. Na splošno javni prevoz deluje odlično.
Povsod po mestu so urejene sprehajalne in
kolesarske poti. V kolikor je na cesti gradbeno delo, je vedno urejen obvoz tudi za pešce
in kolesarje. Švedi so izredno športni narod,
kar tudi sama država spodbuja na številne
načine. Zaposleni, odvisno od posameznega podjetja, dobijo letno ok. 100 eurov, ki
jih lahko porabijo za športne dejavnosti in
dobro počutje. Na inštitutu, kjer sem zaposlena, lahko eno uro tedensko namenimo
športnim dejavnostim. Vsak teden so organizirani tudi »Walk and talk« oziroma
»Španciraj in debatiraj« seminarji. Gre za
sprehode, ki trajajo približno 45 minut in naj
bi bili posvečeni govoru o specifični strokovni temi, vendar pogovori (in tudi pohodi)
pogosto zaidejo izven začrtane poti.
S športom je tesno povezana hrana, ki je gotovo pomemben element v švedski kulturi.
Ne toliko sama kakovost hrane, ki se je, vsaj
na jugu države, zaustavila pri mesnih kroglicah, kuhanem krompirju in omakah iz majoneze, ampak obredu prehranjevanja. Ne
glede na obilico dela, morebitne približujoče
se roke oddaje, si v službi vedno vzamemo
čas za kosilo, se zberemo v jedilnici in skupaj pojemo. Pomemben ritual je tudi fika.
Beseda fika na prvi pogled zaobjema odmor
s kavo ali čajem ter poljubno sladico, v resnici pa gre za veliko več. Gre za tradicionalni
obred, ko si vzamemo čas tako zase kot tudi
za druge, se z njimi družimo in poklepetamo. Ljudje tako ne gredo na pijačo, ampak
se dobijo na fiki. Veliko ljudi in podjetij ima
fiko vsak dan. Pri nas imamo fiko dvakrat tedensko in res se prav takrat najbolj razvijajo
neformalni odnosi.
Beseda, ki dobro povzame švedsko kulturo
je tudi lagom, ki nima direktnega prevoda,
pomeni pa »ne preveč in ne premalo, ravno
prav«. Gre za način mišljenja, ki se nanaša na
različne aspekte našega življenje. Zmernost
v prehranjevanju, načinu oblačenja in drugih materialnih stvareh. Lagom se povezuje
tudi s prej omenjenim ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem. Pogosto slišim,
da ljudje zapustijo delo malo prej, ker niso
več produktivni ali pa si morajo tisti dan
vzeti nekaj ur zase. Kljub temu so pri delu
navadno zelo učinkoviti ter kakšen drugi
dan ostanejo v službi uro dlje. Tudi delo od
doma tu ni težava. Lagom se povezuje tudi
z izredno vljudnostjo Švedov. V veliki meri
se poskušajo izogibati konfliktom, sebe le
redko izpostavijo ter z neprijetnim občut-

kom sprejemajo pohvale. Obenem pa se na
vse možne načine potrudijo, da ti priskočijo
na pomoč – če za to seveda prosiš. Vseprisotni mraz se je namreč uspel naseliti tudi
v medosebne odnose. Najbrž smo vsi slišali,
da severni narodi niso najbolj topli in odprti. Eden izmed stereotipov o Švedih je, da,
preden izstopijo iz stanovanja, preverijo, da
zunaj na hodniku ni nikogar. Priznam, da ne
vem, kaj zares delajo za svojimi vrati. Vem
le, da v enem mesecu še nisem srečala nobenega od mojih sosedov ter da imajo vsa
stanovanja v našem bloku na vratih kukala.
Kljub temu pravijo, da so Švedi zelo topli in
lojalni, ko jih enkrat dobro spoznaš. Sama
zaenkrat še trkam po tej lupini, upam, da se
kmalu zlomi. Da bo dolžina članka lagom
primerna, zaključujem in se javim z vtisi
dolge skandinavske zime. ■

Janez Kvaternik
april 2019

KAVICA
Boste kavico, sok, čaj, kaj konkretnega?
Sprašuje Marta priletnega,
ker šefič nič ne pove,
koliko vse skupaj jih je.
Enkrat eden, enkrat drugi,
Marta vsakemu ponudi,
zjutraj vsakemu kaj paše,
saj vsi se imajo za naše.
Pa tudi druga soseda
včasih preko reda na okno ponudi
kavico in nekaj konkretno,
da ob delu imeli bi se prav fletno.
Celo zimo brez snega,
a imeli vse, razen mirnega,
ropot, dva metra globoke jame
občudovalcev niso kam pregnale.
Vedno kdo je občudoval
in da ne bi noter »pal«,
je bilo dovtipov in šal,
ko se spraznil je bokal.
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Alenka Veber

Babji odkruški
Jesen življenja

V

foto: Alenka Veber

čudovito jesensko harmonijo se mi
večkrat prikradejo tudi misli o jeseni
življenja, o starosti.
S svojimi srebrnimi nitmi me nagovarja že
vse od otroštva, mogoče danes, ko na svet
gledam zrelejše in odgovornejše, še bolj.
Nihče med nami nima scenarija lastnega
življenja, nihče ga ni že prej poskusno preživel; naše bivanje se ne da primerjati z bivanjem nikogar drugega. V bistvu je kakor
staranje. Dogaja se vsem, dan za dnem, iz
ure v uro. Tudi mi lahko gledamo na starost
kot na približevanje smrti ali kot na klic, naj
uporabljamo drugačne darove in naj začnemo novo službo. Živeti s starostjo je tvegano, vendar je tudi dogodivščina. Svoj prestol
moči lahko starejši človek zamenja s sedežem modrosti, s katerega lahko naveže nove
stike. Ko bo odkril svojo novo vrednost, ga
bodo cenili tudi tisti, ki imajo manj življenjskih izkušenj in so pripravljeni prisluhniti
glasu prave modrosti.
Starejši ljudje me nagovarjajo s svojo življenjsko modrostjo in duhovno razsežnostjo. Pri njih še vedno črpam neizmerno
življenjsko energijo in pogum, pa čeprav se
mnogi od njih, ki jih srečujem, počutijo nezaželeni in manjvredni. Zakaj ne morejo s
ponosom zreti nazaj na opravljeno poklicno
delo in življenje, ki so ga prehodili? Zdi se,
kot da se morajo znova naučiti živeti.
Naj to ponazorim z zgodbo, ki jo navaja Elisabeth Lukas, znana logoterapevtka:
»Neki star, upokojen zdravnik se je domislil,
da bi po eno popoldne na teden preživel v
bližnjem domu za slepe, tolažil tamkajšnje

LJUDJE IN KRAJI

slepce in jim po možnosti pomagal, da bi se
sprijaznili s svojo obžalovanja vredno usodo. Po nekaj tednih je osuplo ugotovil, da
ti ljudje po njegovem spoznanju sploh ne
trpijo zaradi slepote, ampak zaradi nečesa
čisto drugega: trpeli so zaradi nesmiselnosti
svojega življenja, ker niso imeli kaj početi,
niso imeli nobene naloge, nobenega cilja, pri
raznih opravilih so jih upoštevali le deloma,
vse so jim tako rekoč prinesli k ustom, sami
pa so se počutili nekoristne, neizpolnjene,
notranje prazne in prikrajšane. Kot je pozneje pripovedoval zdravnik, so zmeraj, kadar koli je načel pogovor o njihovi slepoti,
odmahnili z roko in niso hoteli ničesar slišati
o tem, željno pa so sprejemali vsako besedo,
ko je govoril o predlogih in zamislih, ki bi
jih kljub slepoti morda še mogli uresničiti,
ali pa če je komu izmed njih dal kakšno nalogo, na primer da po svoje oblikuje popoldne.« Prav lahko bi zgoraj navedeno zgodbo
prenesli tudi na domače domove, kjer se zdi,
da naši dragi le nepremično sedijo na stolih
in nemo gledajo skozi zaprto okno.
Kaj nam pravzaprav hoče povedati citirana zgodba? Kaj je stari zdravnik v domu za
slepe odkril? Odkril je pravzaprav, da ni nič
težjega kakor prenašati občutek nesmiselnosti lastnega življenja. Današnji človek s svojo
slabostjo, ko noče ali ne more sprejeti usode,
bi se rad uprl tudi staranju in se spopada v
brezupnem boju, dokler se nazadnje ne vda.
Pa vendarle ima lahko tudi jesen življenja
nekaj vsega upoštevanja vrednega, in sicer
možnost za duhovno širjenje, ki je prejšnja
življenjska obdobja nimajo toliko. ■
_____
odkrúšek -ška m (ȗ)
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se
mu usipali na glavo odkruški; premogovi
odkruški / na vse strani so leteli leseni
odkruški iveri; pren., knjiž. natresel jim je
nekaj odkruškov iz svojega bogatega življenja
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Sanda Turšič

Moja vodna
(morska)
smučka
Na koncu Starega trga, ob poti proti Nadlesku, imam na hribčku pod
vznožjem Ulake majhen lesen, a dokaj prostoren vikend s podstrešjem.
Spalni prostor krasi na kombinirani
omari velika in široka, rdeče, malce
pisano obarvana vodna smučka s čevljem za dve nogi.
Ne spomnim se, ali sem tam, kjer
sem jo našla, cerkev prvič videla na
hrvaški ali na slovenski obali našega
skupnega Jadrana. Vem le, da je nad
obalno cesto kraj krasila velika »plastično steklena« cerkev, kamor se je
prišlo po velikih kamnitih stopnicah
s številnimi klopmi, pod katerimi so
svoj prostor za prenočevanje našli galebi, ki se obiskovalcev niso bali niti
se jim niso umikali s klopi.
S travo poraščen širok pas do žive
meje ob cesti je krasila nenavadna
obala. Imela je namreč pristan za vodne smučarje, ki so smučali na široki
deski, oblikovani v smučko z enim
velikim čevljem za dve nogi. Od nekod izza gozdička je vlečnica vsakega
privlekla do nekakšnega cilja pred
komandno stavbo v vodi, kjer se je
moral potopiti in izplavati na breg.
Z zanimanjem sem sede na obalni
travi spremljala to dogajanje, dokler
se ni ulil močan dež. Zadnji smučar
je izpustil vlečno vrv, se vrgel v vodo
in izplaval. Tudi dežurni v komandni
stavbi se je nekam umaknil in pustil zadnjo smučko v vodi. Z vetrom
spremljan vodni tok je smučko vlekel
na odprto morje. Debele kaplje so že
padale, ko sem zabredla v vodo in
rešila odplavajočo smučko na malce
dvignjeno, z gosto travo poraščeno
obalo. Skoraj cel teden je tam ležala,
pa je ni nihče pogledal ali pogrešal in
ne umaknil.
Konec tedna se je soprog pripeljal
pome. Ko sva se odpeljala iz hotela,
sem mu naročila, naj ustavi ob ograji
s plažo. Od tam sem prinesla zavrženo smučko v avto. Odpeljala sva jo
domov in sedaj že dolgo krasi v spalnem prostoru moj hribovski vikend.
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Milena Kraševec

Edo iz Žage

NEKOČ IN DANES

Plavajoči grad in
pobiranje krompirja

Z nami se je kruto poigrala,
ker nam je oče mlad umrl,
s tem je žal družino razdrl.
Mama je ostala praznih rok,
zapustil ji je le dolg
in nas pet nepreskrbljenih otrok.
Feliks in Matevž, moja bratca dva,
zanju takoj ni bilo kruha doma,
za pastirčka sta šla služit oba.
Prvemu se je štelo enajst let,
a drugemu komaj devet
in že sta morala iti v svet.

foto: Edo iz Žage

foto: Boro Jakimovski

Tudi osemdesetletna zgodovina
nam prikazuje različne reči,
več temnih kot svetlih, se mi zdi.
foto: Edo iz Žage

V

soboto, 31. avgusta, sta
se v našo Dolino podala
prijatelja Boro Jakimoski in
Milan Erič, kar ne bi bilo nič
posebnega, če se 60–letnika ne
bi odločila sodelovati na Plavajočem gradu v Kozariščah.
Milan je priznan profesor na
akademiji za likovno umetnost
in letošnji Smrekarjev in Jakopičev nagrajenec, sicer pa velik
ljubitelj etno-glasbe. Že lani je
prihitel s svojim šotorčkom h
gradu Snežnik. In kot je dejal,
neizmerno užival ob raznolikih predstavah izvajalcev iz
vseh vetrov.
Tokrat ju ni motilo, da je
naša draga vlada odrekla gostoljubje z gradom in pristavo, pač pa jima je bil način
dogajanja po kozarskih dvoriščih, vrtovih in domačih
hišah še bolj všeč.
Pogrešala sta edino malce
več gostinske ponudbe, čeprav sta hvalila domačo "kavro"! Tudi nad spanjem na
jasi ob boginji lova Diani se
nista pritoževala – na super svežem gozdnem
zraku mestni ljudje ne spijo kaj velikokrat.
Naslednjega dne smo ju počastili z zajtrkom
na izviru Obrha v Žagi, onadva pa nič po
meščansko ponudila roko pri izkopavanju
krompirja na Okroglici, kjer ga je nekoč
pred 5 desetletji sadila pokojna stara mama,
teta Mari iz Žage, so jo klicali.
Pojasnil sem jima, čemu visoka žičnata ograja okoli njive in ko sta opazila medvedje stopinje, jima je bilo vse jasno – njiva praktično
meji na gozd Racne gore.

november, 2019

V svet, ki ju ni razumel,
kruha sicer jima je dal,
a kot mati ljubiti ni znal.
S temi leti sta šolo končala
pisati in brati sta malo znala
palico – so rekli – bosta že držala.
Z njo sta si pastirčka kruh služila
se skrbno za kravjo čredo podila,
a pastirskega veselja nista užila.
Ne kot kralja po planini visoki,
po z grmovjem porasli gmajni,
sta zavračala krave s palico v roki.
Iz dneva v dan enako delo,
naj je bilo delavnik ali nedeljo,
za ležišče sta imela v hlevu steljo.

Zanimiva je bila opazka, da se tokrat mi ljudje počutimo kot v zverinjaku – zverine pa
so svobodne okoli nas v gozdu!
"Neumen kmet ima debel krompir," je staro
izročilo in to se je tudi zgodilo, saj smo po
30 letih ponovno preorali njivico in zasadili štiri vrste krompirja, fižol, peso, kavro in
kar precej ajde. Skoraj vse je odlično rodilo in sprašujem se, kako, da je naša Dolina,
bregovi Racne gore samo v travi – le sem ter
tja se pojavi njivica ... nekaj je zelo narobe z
nami ... Kapitalizem nas je nagnal hraniti se
z generičnimi pridelki
tudi iz prekooceanskih
dežel ... naše domače,
zdravo pa smo zavrgli?
Ostajam v upanju, da se
še komu "utrga", preorje
ledino in posadi domače dobrine! Če bi znal
prenesti na druge ljudi
občutke pobiranja pridelka svojega domačega
pridelka, – sem prepričan, da bi se še marsikdo lotil sajenja, vsaj zase
in za družino. ■

Nadzorstva bi rabila samá,
a gospodarja ni drugega skrbelo,
le da so bile zvečer site krave doma.
Družinskega življenja in ljubezni
ni bilo za pričakovati drugje,
samo za pastirčka so jih vzeli ljudje.
Matevž je pasel eno samo poletje,
ker se je na čelu zastrupil s turom
in umrl, ko je slana pomorila cvetje.
Feliks pa je moral pasti še naprej
in se jokaje oziral za njim s planine,
ker mu ni nihče nadomestil praznine.
In – kaj pa materina bolečina,
ko je izgubila zadnje upanje,
da ji bo svet preživel ljubega sina.
Res je bil enkraten – ni ga pozabila –
rekel je, ko je bil še fantek mali:
»Ko bom zaslužil, bom vse dal mami.«
Obljuba se seveda ni spolnila,
saj mu denarja še noben ni dal,
tako je pastirček kariero odigral.
Zdaj so se pa spremenili časi,
otroci se brezskrbni pode po vasi,
krave se pa ob električnem
pastirju pasejo na jasi.
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Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, vodilni partner LAS Notranjska

»Snežniška vrtnica« prejela
posebno nagrado
pričala z izvirnostjo, vazalnim izgledom
ter zgodbo, s katero je povezala dediščino
lokalnega okolja, vrtnico kot rastlino oziroma vrtnico kot modni dodatek.
Zgodba o »Snežniški vrtnici« pravi, da je belo
vrtnico, z velikimi, dišečimi cvetovi na gradu
Snežnik vzgojil domači vrtnar konec 19. stoletja. Vrtnica je kasneje, ko na gradu ni bilo
več graščakov, za nekaj časa šla v pozabo.
Vendar pa so jo ljubitelji vrtnic »našli« in jo
vzgajajo naprej. Tako je ljubiteljem vrtnic na
voljo v vrtnarijah, ljubiteljem modnih dodatkov pa tudi v obliki polstenega izdelka.

Ustvarjalki iz volne – Janja Urbiha in
Polona Klavžar (arhiv: LAS Notranjska)

N

a zaključnem dogodku festivala Bicka v
Solčavi so 22. 9. 2019 podelili nagrade
in priznanja sodelujočim na natečaju »Prinesi, kar imaš«, namenjenem ustvarjalcem iz
domače volne. Med 47 izdelki, si je nagrado
prislužila tudi »Snežniška vrtnica«, polsteni izdelek Janje Urbiha, ki se lahko nosi kot
ogrlica ali pas. Nagrado je prejela v kategoriji dodatnih nagrad, in sicer je komisijo pre-

Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik

POLSTENI IZDELKI
NA RAZSTAVI

R

azstava je bila na ogled v gradu Snežnik
med 30. 8. in 13. 9. 2019. Razstavljeni
izdelki so nastali v preteklem letu izpod
rok Janje Urbiha in kar nekaj udeleženk
njenih krožkov na temo polstenja. Razstavo
je v gradu organiziralo Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik ob podpori Narodnega muzeja Slovenije oz. gradu Snežnik ter finančni podpori Občine Loška dolina.
Svoje izdelke je na ogled postavilo več kot
20 avtoric. Večina razstavljenih izdelkov je
bila izdelana s tehniko mokrega polstenja,
nekaj tudi s tehniko suhega polstenja. Za
mokro polstenje se potrebuje le česana vlakna ovčje volne, milo, toplo vodo in pridne
roke. Pri suhem polstenju pa si pomagamo
s posebno iglo. Pri izdelavi se je uporabila

Poleg vrtnice sta na natečaju sodelovala še
dva izdelka ustvarjalk iz našega območja,
in sicer pleteno ogrinjalo avtorice Danice
Zrim in oprema za otroško zibko (polstena
odeja in senčnik) avtorice Polone Klavžar.
Obe ustvarjalki sta prejeli priznanje.
V okviru festivala je potekala tudi modna revija, na kateri so se predstavili ustvarjalci volnenih izdelkov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije
in Rusije. Naš LAS je zastopala Janja Urbiha
s polstenim brezrokavnikom in torbico v
enakem vzorcu.
V okviru našega LAS smo pripravili tudi

domača, slovenska volna, ki se je kombinirala s fino, uvoženo merino volno. Tako
so nastali končni izdelki v obliki različnih uporabnih predmetov, kot so oblačila,
torbice, podritniki, prtiči, ogrlice, broške,
igračke, slike ipd.
Polsteno ustvarjanje je dolgotrajno
opravilo, ki od človeka zahteva kar veliko
mero potrpljenja in vztrajnosti, je pa zato

Polstena Snežniška vrtnica
(foto: Lidija Avsec)

degustacijo jedi iz mesa in mlečnih izdelkov drobnice. Kuharska mojstrica Slavica
Smrdel je za obiskovalce pripravila jagnječjo obaro, zeliščno rolado s kozjo skuto, jagnječje grižljajčke z namazom iz kozje skute
in semen, skutin namaz s semeni ter pito s
kozjo skuto. Kdor je poskusil, in teh ni bilo
malo, si je obliznil prste.
Aktivnosti so del projekta »Novi izzivi slovenske drobnice«, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), ki ga izvajamo štirje LAS-i. Poleg LAS Notranjska, še LAS s CILJem, LAS
Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS
Dolenjska in Bela krajina. Gre za projekt sodelovanja, ki se v okviru našega partnerstva
izkazuje skozi izmenjavo izkušenj in znanj
ter sodelovanja na dogodkih. Naš LAS je
partnerske LAS-e gostil prejšnjo nedeljo na
Mihaelovem sejmu. ■
zelo sproščujoče, pomirjujoče in celo
terapevtsko, tako za dušo kot za telo.
Polstenje je prva in najstarejša tehnika predelave volne za oblačila, ki pa se vedno bolj
uveljavlja tudi v sodobnem oblikovanju
oblačil. Saj so taki izdelki neobčutljivi na
mečkanje, težko vnetljivi, prijazni naravi,
varujejo pa nas tako pred vročino kot pred
mrazom. ■

Polsteni izdelki na razstavi (foto: Borut Kraševec)
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Bok

Kraljestvo risa
Razstava likovnih del, ki so nastala na
delavnici na Gornjih Poljanah

foto: Borut Kraševec

Udeleženci letošnje tridnevne likovne delavnice, ki je v sodelovanju z
Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani potekala v okviru projekta
LIFE Lynx, so spoznavali likovne tehnike, skrivni svet risa, njegovo
življenjsko okolje in sobivanje z velikimi zvermi. Delavnica je pote-

kala pod mentorstvom akademske slikarke Karmen Bajec v osrčju
notranjskih gozdov, na domačiji Turizem Jure na Gornjih Poljanah.
S svojim ustvarjanjem so sodelovali tudi na prireditvi v Kozariščah.
Nastala dela so od 1. do 27. septembra razstavili v gradu Snežnik.
Na otvoritvi razstave so spregovorili o vtisih z letošnje delavnice, risih in prizadevanjih za ohranitev njihove populacije. Za glasbeni nastop je poskrbela Zala Mele z violino, za pogostitev pa Društvo žena
in deklet na podeželju Ostrnice. ■

Mentorica akademska slikarka Karmen Bajec z udeleženko
delavnice pri ustvarjanju v Kozariščah (foto: Borut Kraševec)

Bok

Dežela ostrnic v Postojni

V

Mali galeriji Zavarovalnice Triglav
v Postojni so v četrtek, 5. septembra
2019, odprli razstavo izbora del, ki so nastala na 6. ex-temporu Dežela ostrnic. Avtorji
del, ki so bila pred tem razstavljena v galeriji
zavoda Ars Viva v Podcerkvi so Franc Berce, Miran Čeperkovič, DagMar, Janez Dragolič, Danaja Kurnik, Edith Kopač, Rebeka
Kurnik, Borut Kraševec, akad. slik. Jurij
Kraucon, Milena Jureš, Ilena Lenassi, Dušan
Mihelčič, Janez Ovsec, Daca Petrič, Romana Pirman, Nataša Prestor, Martina Starc,
Franc Šajn, Edvard Šega, Nejka Štebih, akad.
slik. Stanislava Sluga Pudobska, Alenka Ana
Stante, Ludvik Šraj, Magdalena Tomaževič
Savnik, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič,
Mario Žnidaršič.
Ex-tempore je na Babni Polici junija organiziral Javni zavod Snežnik. Dobrodošlico
razstavi je izrekel direktor območne enote
zavarovalnice Triglav Postojna Jože Celin.
Navzoče je pozdravil Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda za kulturo, turizem
in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik.
Razstavo je uradno odprl Janez Komidar, žu-

pan občine Loška dolina. V glasbenem delu
otvoritve sta nastopila Tone Rot in Vesna
Kovač. Za pogostitev so poskrbele članice
Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina.
Likovna dela je predstavila mag. umetnosti
Karmen Bajec, ki je ustvarjalce spremljala že na ex-temporu. Spominja se, kako so
se ustvarjalci na lep poletni dan razkropili

po celotni vasi. Posegli so po različnih tehnikah, skoncentrirali pa so se predvsem na
vaško lokev. Med udeleženci ex-tempora
v Loški dolini niso nikoli samo domačini.
Med njimi je veliko likovnikov, ki so v Loško
dolino prišli kot turisti, očarani pa so se vrnili s čopiči in platni.
Razstava je bila na ogled do 30. septembra
2019. ■

Razstava v galeriji zavarovalice Triglav v Postojni
(foto: Borut Kraševec)
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Karmen Bajec, akad. slik. mag. um.

Nebo nad Dolino
Prelomna fotografska razstava
Boruta Kraševca
V gradu Snežnik je od 11. oktobra 2019 odprta razstava fotografij Boruta Kraševca, ki jo spremlja čut za premišljena videnja neba Loške
doline. Avtor je čut za uravnoteženo opazovanje izostril ob mnogih
izhodih v naravo, hkrati pa jih potopil v občuteno, nežno doživljanje
njenih najboljših zornih kotov.
Na odprtju razstave sta se Kraševcu pridružila glasbenika Tone Rot
in Teja Saksida, Romana Nared iz Javnega zavoda Snežnik ter župan
občine Loška dolina Janez Komidar.
Kraševec se je odločil pogledati »čez meje« domačega obzorja Loške
doline, v kateri se je kalil in ki mu predstavlja vir ustvarjalnega nemira.
Mogoče zato, da najde kje še druga obzorja, neznane dežele. Na lovu
za novimi pogledi se je znašel na nebu in presenečen opazil, da oblaki,
njegovi spremljevalci, nimajo te meje in da potujejo naokrog, celo čez
mejo, do koder seže pogled ... hkrati pa ostajajo tudi v dolini, da ta
dolina sočasno z oblaki torej nima meje in da okvir njegovih fotografij

Razstavo Nebo nad Dolino je odprl Janez Komidar, župan
občine Loška dolina (foto: Lidija Kraševec)
ne more zajeti celotnega bistva potovanja oblakov.
Pri tem ugotovi, da ima dolina novo vrednost, kakovost pogleda oblaka, ki roma, in ki v sebi združuje nešteto poti, ki jih prehodi. Tako,
kot je oblak brezmejen, ko se staplja z drugimi oblaki na nebu, tako se
tudi Loška dolina staplja s hribi, ki se nadaljujejo izven njenega dosega.
Dojemanje osebnega (in našega) prostora Kraševca transcendira čez
meje, ki so do sedaj obveljale za zakoreninjene, geografsko pogojene.
Oblaki na razstavi nastopajo za nas v dramatičnih trenutkih in nas razorožijo, obsijani s svetlobo posebne barve. Navezujejo se na misel, da
so povezava med nebom in zemljo, da se uresničujejo med mislijo in
materijo, kajti komaj pomislimo na njih, že se preoblikujejo. V pogledu
na njihov razblinjajoči se vidik so antipol zemeljskosti in tako nekaj
eteričnega. V starih časih so verjeli, da nebo združuje božanstvo, ki
nosi vidik sočutja in gleda na bitja spodaj s posebno radostjo. Nekaj
radostnega je v pogledu na krajine, ki jih oblikuje avtor, ki nosi v sebi
podobno veselje do svojega dela.
Razstavo, ki pomeni presežek v ustvarjanju omenjenega avtorja, si je
mogoče še ogledati do 10. novembra v okviru urnika ogledov gradu
Snežnik.

Glasbeni nastop Toneta Rota in Teje Saksida
(foto: Mario Žnidaršič)

Organizacijo razstave je sponzoriral Javni zavod Snežnik, kot gostitelj
podprl Narodni muzej Slovenije, za pogostitev pa je poskrbela Liza
Vipotnik. ■

Bok

Letna razstava Likovnega
izobraževanja Loška dolina
2018-2019
V prostorih Medgeneracijskega centra Gaber je bilo 6. septembra odprtje zaključne pedagoške razstave Likovnega izobraževanja Loška dolina.
Razstavo sestavljajo dela odraslih slušateljev: Sonje Butina, Valerije Gačnik, Vlaste Krajc in Petre Zabukovec ter otrok: Lee
Bavec, Teodora Tar Gumilarja, Djune Vidrih, Žana Zabukovca,
Vike in Eme Zgonec.
Dela so nastajala pod mentorstvom akad. slik. Stanislave Sluga
Pudobske, mag. um. Karmen Bajec in mag. um. Ane Sluga. Dela,
ki so se jim na štirimesečnem izobraževanju posvetili, so študije
različnih postavitev valja in drugih elementov v prostoru, tiho-

ega
Nekaj utrinkov iz likovn
izobraževanja
ilo na razstavo)

(vir: vab
žitja in pokrajina.
Nova sezona likovnega izobraževanja se je pričela 11. oktobra.
Program Likovnega izobraževanja Loška dolina je sofinancirala
Občina Loška dolina. ■
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vir: www.arsviva.si

Ustvarjalne delavnice v Žagi
Ars VIVA, zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin, je 12., 13. in 14. julija 2019 na lokaciji stare ŽAGE na
izviru Veliki Obrh v vasi Vrhnika pri Ložu izvedel delavnice slikarstva, virtualne resničnosti (Marko), 3-D tiska (Marjeta Čuk), gline
(Iztok Mlakar) in kiparstva. Polstenje je predstavila Janja Urbiha.
Recital poezije v okviru projekta »Jaz sem ta biser našel kar v sebi«
ob 60– letnici Benjamina Žnidaršiča Bena pa je predstavila recitatorska skupina Norma 7 iz Brij.

foto: Edo iz Žage

V petek, 12. julija, je bila odprta tudi mednarodna razstava likovnih del. V kulturnem dogodku je poleg recitatorske skupine na kitari
nastopil Toni Rot. O razstavi je spregovorila mag. um. Karmen Bajec. Svoja dela so razstavljali: Guillaume Froger, akad. slikarka Mojca
Gulič, mag. um. Karmen Bajec, Renata Kovacs, Dušan Strle, Matevž
Strle, Dušan Štrajhar, Vinko Bogataj, Jože Potokar, Rasso Causevig,
Željko Vertelj, DagMar, Metod Zakotnik, Brane Praznik, Boris Šter,
Boštjan Močnik, Janez Ovsec, Frane Šajn, Roman Kovačič, Danaja
Kurnik, Rebeka Kurnik, Damjan Rogelj, Binca Lomšek, Miloš Dekić,
Edit Kopač, Marta Tekavec, Snežana Volf, Martina Starc, Nike Škofic,
Mihaela M. Tihelj, Dora Božič, Cvetka Kravos, Monika Avdič, Joža
Flistek, Franci Komljanec in Benjamin Žnidaršič. Razstavo je odprl
župan občine Loška dolina Janez Komidar.

foto: Edo iz Žage

Ustvarjanje umetnosti s pomočjo virtualne, navidezne in obogatene resničnosti smo predstavili v okviru projekta »Turizem za vse«.
Z razvojem tehnologije prihajajo novi mediji, ki bodo v naslednjih
letih močno zaznamovali naša življenja, umetnost, turizem, znanost ...
Pomembno je, da se tega zavedamo in spoznamo, kaj to pomeni in kako
lahko to uporabljamo. Glavna tema razprav o teh tehnologijah je
obravnava vprašanja, kakšno vlogo, vpliv in pomen bodo imeli virtualni prostori na naše »realne prostore« (fizične, življenjske, družbene
itd.) Kakor koli že, prihaja zahteva nove refleksije sedanjosti in tudi
korekcije v projiciranju prihodnosti.
Realni prostor je v naših delavnicah predstavljalo ustvarjanje z glino. Najbolj hvaležno
so ga sprejeli otroci, ki so še v ponedeljek zagnano ustvarjali svoje izdelke. Pa tudi slikarji so ustvarili mnogo novih slik, kar pomeni, da je ustvarjanje osnovna človekova
potreba. Izražanje s pomočjo umetnosti pa človeka bogati in mu pomaga razvijati ročne
spretnosti in bogati duha. ■

Benjamin Žnidaršič pri ustvarjanju (foto: Edo iz Žage)

Učenje izdelovanja izdelkov iz gline
(foto: Edo iz Žage)
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Anđelka Pogorilić, knjižničarka

Knjigi na pot – Beatin dnevnik
Domoznanska zbirka je knjižnična zakladnica, ki je urejena po načelu regionalnosti,
kar pomeni zbiranje, hranjenje, strokovno
obdelavo in posredovanje informacij o prostoru, ki ga s svojim delovanjem pokriva.
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica z enotami oblikuje domoznansko zbirko za geografsko področje Cerknice, Loške doline
in Blok. Gozdarstvo, kmetijstvo, notranjska
kulinarika, običaji, turizem, umetnost, cerkvena zgodovina, arhitektura, prebivalstvo,
biografije Notranjcev, dela domačih avtorjev, Notranjska v leposlovju, slikovno gradivo (razglednice, zemljevidi), drobni tiski
in druge domoznanske vsebine osvetljujejo
delovanje našega okolja v preteklosti in danes. Tiskane publikacije dopolnjuje zvočno
in video gradivo. Raznovrstno gradivo, ki
je računalniško obdelano in vključeno v lokalni katalog knjižnice, ter vzajemni katalog
slovenskih knjižnic skrbno dopolnjujemo z
novimi izidi.
Pred kratkim je zbirko obogatila knjiga Beatin dnevnik avtorice Luize Pesjak, ki je dragocen dokument iz zgodovine gradu Snežnik. Izdaja vsebuje faksimile romana Beatin
dnevnik, ki ga je leta 1887 založil tiskar Janez
Kranjec v Novem mestu. Faksimilirano izdajo spremlja izčrpna spremna študija literarne

zgodovinarke in profesorice slovenske književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani
dr. Urške Perenič.
Avtorica romana, ena prvih slovenskih pesnic, pisateljic, prevajalk in dramatičark, Luiza Pesjakova r. Crobath (1828–1898), je postala znana, še preden je vstopila v slovensko
literaturo, za kar je poskrbel njen oče Blaž
Crobath, ljubljanski odvetnik, delodajalec
in tudi prijatelj Franceta Prešerna, ki je leta
1848 slikarju Mihaelu Stroju naročil hčerin
portret. Upodobitev je vzbujala občudovanje in zanimanje umetnostnih zgodovinarjev in je postala ena najznamenitejših slik
v Narodni galeriji v Ljubljani. Prešeren je
Pesjakovo poučeval v zgodovini, latinščini
in celo angleščini, slej ko prej tudi nemško
in francosko, in njena literarna dejavnost je
bila v skladu z navadami tistega časa – nemška. Šele po Prešernovi smrti, ko je petim
hčeram priskrbela učitelja slovenščine, se je
začela slovenščine učiti tudi sama in v njej
pisati. Velik del njenega leposlovnega opusa je ohranjen vzporedno v slovenskem in
nemškem jeziku.
Beatin dnevnik (1887) je njeno osrednje in
najpomembnejše delo, ki bi po odklonilnih
ocenah Janka Kersnika, Antona Slodnjaka
in drugih literarnih zgodovinarjev še da-

nes veljalo za sentimentalno žensko branje,
toda Pereničeva je roman in avtorico postavila v popolnoma novo luč. Iz poglobljenega študija pisateljičine zapuščine, predvsem
pa iz njenih najstniških dnevnikov, ki jih
je transkribirala iz gotice in prevedla v slovenščino, je razbrala, da prostor dogajanja
Beatine zgodbe ni namišljen, temveč da je
graščina Š v resnici Šneperk, last grofov
Lichtenbergov, torej grad Snežnik, ki ga
je leta 1844 večkrat obiskala tudi Luiza.
Na Snežnik je tedaj zahajala v spremstvu
očeta, dvornega in sodniškega odvetnika
Blaža Crobatha. Tako v svojih dnevnikih
Pesjakova opisuje bivanje na gradu in lepoto narave v Loški dolini: »… Popoldne
smo se povzpeli na Mali Kucelj. Uživali smo
v lepem razgledu. Videli smo celotno Loško
dolino, ki je obdana z obročem gora. Petnajst
vasi je zelo slikovito ležalo med cvetočimi
drevesi in sadovnjaki, manjkala je le voda,
ki bi dopolnila ta lepi prizor. Kajti ta se mi
zdi za lepoto območja izjemno koristna, če
ne nujno potrebna. V sredo navsezgodaj smo
zapustili grad Snežnik.« V dnevniku so nazorno opisani lipovi drevoredi, tisočletni
gozd, gozdarska šola, naselja v Loški dolini in grad, kar se ujema z opisi v Beatinem
dnevniku, ki ga piše protagonistka romana
Beata – grajska guvernanta, ki se zapleta v
  

Milena Ožbolt

Kako se pravi po naše
VIII., (L–N)
Nadaljujemo z nekaterimi narečnimi besedami iz Loške doline in pri
tem potrebujemo tudi pomoč bralcev, ker vsi ljudje vse vedo:
1. Kaj pomeni beseda »nasogánen«?
2. Kaj so »márne«?
L
lájhat' (se) – trudoma premikati se, počasi potovati
lájptis – podloga za konjski komat
lájverca – veverica
lapütnek – potepenec, povasljivec (Loški Potok)
lármat' – delati preplah
lǝknát'; zlǝknán – luknjati; zluknjan, preluknjan
lístnǝk – 1. redek koš za listje; 2. očiščen prostor v gozdu pod listavci,
predvsem bukvami, kjer se jeseni grabi listje za nastilo
ljêtǝ - tukaj
lünka – spomladanski žafran (Loški Potok)
lúojtre – lestev
lúor, rúor, rúol – pečica pri štedilniku
luósat' – mazati, barvati

luosat' se – 1. znebiti se, 2. šminkati se
lúža, lüža – gnojišče
M
macafízǝln – krompirjev svaljek (Prezid, Trstje)
madróc – žimnica
májat' se; se májen – delati; delam (Prezid)
máslar – 1. mečkač; 2. revež, lastnik samo maseljca zemlje, majhne
površine
maslát' – mečkati, obotavljati se
matafürǝt', matafjuret' – motoviliti se
mátast – 1. vrtoglav; 2. nor
matát' – bloditi
mátat – bloditi (Babno Polje)
mátǝc – tepec, norec
máura – deklica, prevelika za jok (Loški Potok)
maurát' – jokati, cmeriti se (Loški Potok)
máusat' – mazati
mǝliédnu – omledno
mǝrve – seneni drob (Babno Polje)
mǝstliérat' – 1. streči; 2. ministrirati; 3. brkljati
míerǝn – korenje (Loški Potok)
míron, mírončok – korenje, korenček (Babno Polje )
mirabéla – drobna zgodnja sliva
mosték; od mostǝká – mostič; od mostiča
mrlé – orodje za razbijanje drv
müha – nihalo pri uri
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družinske skrivnosti in ljubezenske vezi.
Preverjanje drugih, s kraticami označenih
lokacij v okolici in arhivskih virov, je domneve dr. Urške Perenič le še potrdilo. »Šle
smo v park; čudovito lep in velik je. Raznovrstni poti drže daleč notri v gozd. Kdo ve,
morebiti pridem s časom do Snežnika …«
(Pesjak, str. 23).
»Vedi zatorej, tam na severnem konci doline
mej St … trgom in L … stoji lepa v italijanskem slogu sezidana vila.« (Pesjak, str. 30).
Beata se je z varovankama in na povabilo
kneginje N. z bližnje graščine H. večkrat odpravila na izlet »na goro sv. Križa, k sv. Duhu,
na stari grad ali v sosednje doline …«.
Pri tem dodaja, da » … so prehodili celo mrzlo jamo …« (Pesjak, str. 147).
S postavitvijo zgodbe svojega dnevniškega
romana na Notranjsko, v Loško dolino, je
Pesjakova Beatinemu dnevniku dala narodno razsežnost in razkrila njegove literarne
povezave z evropsko literaturo. Poleg tega jo
roman kot večkulturno in večjezično avtorico, ki je ustvarjala predvsem v nemščini, potisne z roba v središče nacionalne literature.
In v nasprotju z navedbami starejše literarne
zgodovine, ki Beatin dnevnik predstavlja le
kot ženski in sentimentalni roman, ga Pereničeva definira kot prvi primer slovenskega
dnevniškega in družinskega romana. Roman
Beatin dnevnik in izsledke svoje raziskave
ter študijo pisateljičine zapuščine nam bo dr.
Urška Perenič skrbno predstavila na literarnem večeru v knjižnici v Starem trgu.

KULTURA

Pesjakova, L., Perenič, U. (2019). Beatin
dnevnik. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Hladnik, M. (1981). Slovenski ženski roman
v 19. stoletju. Slavistična revija, 29, 3, 259-96.
http://lit.ijs.si/luiza.html
(odlomek iz knjige Beatin dnevnik)
»Poglediva skozi okna! Najprej na levo. Širôko,
cvetočo dolino vidim. Razprostrani travnici se
tù nasmihajo, bahajoč se v pisanem lišpu stotérih cvetlic, in polno klasje jim z zlatimi glavami prikimava. Mnogo snažnih hišic se vidi
in semtertja se razprostira senca košatih lip in
búkev. Pastirji počivajo v nji, trobeč na rogóve,
živinica se pase in žvrgoleči ptiči se veselé svojega življenja. Cvetóča podoba je obrobljena z
zelenimi lepimi hribi in najmodrejše nebó se
razpenja čeznjo. Prava idila je, ali še lepša bi
bila, ako bi jo oživljala valovita reka ali svetlo
jezero! Ubogi potočec, ki od grmovja polu skrit
po dolini teče, je izvestno jako koristna vodíca,
ali takovo srebrno zrcalo ni, katero lepôto prirodino množi in povišuje, ki ji je tó, kar je bistro
okó človeškemu obličiju. — Stopiva na desno
stran. Oh! — — kakó mirno in slovesno, kakó
čudovito! Veličastno se razprostira pred pogledi
mojimi tisočletni gozd in snežniki se vzdigujejo za njim, kakor visok oltar, ki seza v oblake,
podprt z granitnimi svojimi stebri! Solnce blestí
na večnem snegu in ga izpreminja v bôje ognja
in mávrice. Mrak se polega krog, gozd se temí,
ali gôri je še demantna svetloba! Baš zahaja
solnce na drugi stráni doline za d...kim vrhom
in snežniki so rožnati in žaré v čarovni krasoti.
Tiho je vse, pokoj plava po vzduhu, pokoj biva
na zemlji. Molčé je vzprejela priroda poslednje

múhvat se, mühvat se – neproduktivno ubadati se z
nečim, zgubljati čas
müšǝt – motiti, mešati (Loški Potok)
múštǝr – 1. vzorec, 2. krojna pola
N
na pláunu – plavajoče
náfkreta (Babno Polje) – neokretnež, neroda
nagnéjtat' – 1. siliti (Loški Potok); 2. tlačiti
náhkuastln – nočna omarica
namarné – nemarnež (Babno Polje)
nanudǝt', nanüdǝt' – prepričati, prisiliti z zvijačo
našaurán – neokusen, nemaren, našarjen
nčkê – večnamenska lesena posoda, izdolbena iz
vzdolžno prerezanega debla (Loški Potok), nečke
nesnága – zelo slab človek
neštíhǝn – zahteven, občutljiv, kapricast
neumílenu – neusmiljeno, zelo
nevílaj – količina, ki gre naenkrat na vile
níkora – zelo slab človek
nuóžǝč – ukrivljeno rezilo z ročajem za klestenje vej
ipd. (Babno Polje)
Vaša pojasnila v zvezi z zgoraj napisanima besedama
lahko sporočite na uredništvo Obrha ali avtorici
zapisa na 031 862 595!

november, 2019
poljube zlatega ozvezdja dneva in molčé se pripravlja k počitku. Sedaj se oglasa zvon in razlega se iz dolíne do vrhov snežnikov jeklenega
jezika glas, ki v grajski kapelici prepeva „zdrava Marija“. Iz globíne srca svojega vzkliknem
tudi jaz „zdrava“ nova domovina, „zdrava“
lepôta in mir, po katerih se mi tukaj oznanja
stvarnik!«

Mihael Stroj - Luiza Pesjak,
rojena Crobath
(pred 1848), olje, platno, 97 x 74 cm
(vir: www.ng-slo.si)

h t t p s : / / w w w. n g - s l o . s i / s i / s t a l n a zbirka/1820-1870/luiza-pesjak-rojenacrobath-mihael-stroj?workId=1707

Milena Ožbolt

Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si
Ni treba biti član Bralnega krožka Fran Milčinski pri Društvu upokojencev Loška dolina, seveda – niti katerega drugega, da bi vam prišla
prav informacija o zanimivi knjigi. Niti ni treba biti knjižni molj, bralni
fanatik ali odvisnež, knjigožer ali – kakor že rečejo tisti, ki se hvalijo, da
v življenju še niso prostovoljno prebrali knjige, pa vseeno vse vedo – da
bi za spremembo segli po čem tiskanem in vezanem ... Morda ste na
dopustu, morda »sick and tired« od televizije in časopisov, morda le dovolj zdolgočaseni, da bi bili pripravljeni uporabiti katerega od spodnjih
namigov:
1. Saga Otroci Zemlje, ki jo je neverjetno poglobljeno napisala Jean M.
Auel in zato ni čudno, da se njene knjige tiskajo in berejo v milijonih.
Gre za temeljito, a hkrati berljivo napisan niz zgodb, ki je tu in tam
celo dovolj pikanten za ljubitelje erotike, sicer pa poln prepričljivih
opisov življenja kamenodobnega človeka oziroma dveh takrat sodobnih vrst ljudi – neandertalcev in kromanjoncev. Slišati neverjetno? Ne bo druge, poskusiti bo treba.
2. Tadej Golob: Jezero. Slovenska kriminalka. Prav ste prebrali, slovenska in prav nič slabša od Agathe Christie ali skandinavskih kriminalk, ki že leta osvajajo svet. Pravzaprav vrhunska v svojem žanru. V
lepem jeziku, inteligentno zasnovana, brez narobe rabljenih določnih in nedoločnih oblik pridevnikov .
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Janja Urbiha

Kulturna dediščina

LIKOVNE UPODOBITVE
KRIŽEVEGA POTA
Križev pot je molitev, ki jo verniki molimo, ko
se spominjamo Jezusovega trpljenja. Prav tako
je križev pót likovna upodobitev Jezusovega
trpljenja od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko ga mrtvega položijo v grob. V križevem potu Jezus predstavlja
trpečo figuro, ki s svojim trpljenjem pri ljudeh
pogosto izzove močne občutke, ker se vsak na
svoj način lahko poistovetimo. Saj vsi v različnih življenjskih obdobjih nosimo svoj križ
in padamo pod njim. Jezus je v križevem potu
metafora za naše »postaje« življenja.
Likovna upodobitev križevega pota sodi med
standardno opremo naših cerkva. Sestavljen
je iz 14 slik, ki imajo predpisano vsebino in jih
imenujemo postaje (po starem so to štacijoni)
križevega pota. Postaje, kot jih danes srečujemo najpogosteje, so nastale v 17. stoletju.
Kar nekaj krajev v Sloveniji ima postavljen
zunanji križev pot v obliki 14 kapelic ali pa
znamenj, od katerih vsako predstavlja po eno
postajo. Take kapelice so pogosto postavljene
po pobočju hriba – pri nas imamo tak primer
na Križni gori. V cerkvi, posvečeni Svetemu
križu, je na dnu stranskega desnega oltarja
upodobitev zadnje, 14. postaje – Jezus v grobu. Pred tem pa se od Sv. Ane do vrha hriba
zvrsti 13 kapelic. Ta križev pot je bil postavljen
že leta 1743. Kapelice so s časom dotrajale in
bile v zelo slabem stanju. Leta 1986 smo jih
temeljito obnovili. Ob tej priliki je akademska
slikarka Stanislava S. Pudobska za v kapelice
izdelala nove podobe križevega pota. Upodo-

Janzenistični križev pot
(foto: Blaž Žnidaršič)

bitve so na marmornatih ploščah.
Križev pot na stenah naše farne cerkve sv. Jurija v Starem trgu je delo
akademskega slikarja Tomaža Perka. Perko je eden največjih mojstrov
portreta pri nas. Izdelal je več kot
dvajset različnih križevih potov in
sam pravi, da jih vedno prilagoditi ambientu
cerkve. Kot slikar je vezan tudi na modele,
zato se na podobah v njegovih križevih potih
prepoznajo osebe iz njegove in tudi naše okolice. Perko je za intervju v Delu izjavil, da ima
Cerknica vsaj štiri Jezuse, enega je našel v Postojni. Našega Jezusa pa je našel na Rakeku.
Tomaž Perko je tudi avtor slik križevega
pota, ki krasi stene cerkve v sosednji župniji Grahovo. Tudi laično oko hitro prepozna
podobne poteze pri upodobitvah Jezusa kot
v naši farni cerkvi.
Ko smo se s krožkom mudili v Grahovem,
smo v cerkvi opazili tudi prav poseben –
janzenistični križev pot iz cerkve sv. Štefana
v Podšteberku, ki tudi spada pod sosednjo
župnijo Grahovo. Ker je cerkev v Podšteberku v fazi obnove, se križev pot trenutno nahaja še v farni cerkvi.
Podšteberški, janzenistični križev pot, je zelo
lepo ohranjen, zdaj tudi temeljito obnovljen.
Star je več kot 300 let. Taka upodobitev križevega pota je precej drugačna, kot smo je vajeni,
saj so tovrstne upodobitve na Slovenskem danes že prava redkost. Poudarek na slikah je na

Pil-pivški kamniti križ
(foto: Mario Žnidaršič)

velikem številu oseb v prizorih. Tudi vsebinsko
se razlikuje od nam znanih postaj. Za primer:
2. postaja: Jezusu naložijo križ je v janzenistični
izvedbi štacijon II.: Judež s kuševanjem izdaje
Jezusa. Tekst pod slikami je zapisan v zelo stari
pisavi, ki še ne pozna šumnikov. Za šumnike
je uporabljena nemška verzija zapisa – npr. š je
zapisan kot sch itd. Na prvotno mesto, v Podšteberk, se vrača še letos, takoj ko bo zaključeno beljenje.
S krožkom smo letos obiskali tudi cerkve sv.
Brikcija na Lazah in sv. Primoža in Felicijana na Otoku. Radi pozabimo, da tudi ti dve
cerkvici spadata pod našo župnijo Stari trg.
In na Lazah smo kar malo presenečeni ugotovili, da imamo tam še en križev pot, delo
domačega avtorja. Upodobitve na starih
strešnikih – bobrovicih – so delo Ludvika
Šraja iz Vrhnike.
Tudi v cerkvi na Otoku je posebna, zelo stara
upodobitev križevega pota. Črno-bele, s svinčnikom risane podobe križevega pota s tujejezičnimi podnapisi nam neznanega avtorja.
Za konec krožka smo se podali malo dlje od

Križev pot ak. slik. Tomaža Perka v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu
(foto: Borut Kraševec)
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Stanko Grl

POPELJI ME
Popelji me s sabo med rože
med šopke dišečih solzic,
popelji me tja v tišino,
žgolenje bi slišal rad ptic.
Povabi me tja v mir večera,
tja, kjer je zvezdnata noč,
me pelji tja h klopci leseni,
kjer sva sedela nekoč.

Križev pot Ludvika Šraja (foto: Janja Urbiha)
doma, odšli smo na Pivško, kjer smo podrobno spoznali še pivške križe, imenovane »pil«.
To so kamniti križi, za katere lahko trdimo, da
spadajo med dragoceno kulturno in krajinsko
dediščino Pivke. To so vaška, obpotna in poljska znamenja, ki praviloma stojijo na začetku
ali na sredi vasi, ob cestah in poteh, predvsem
na križpotjih. Nekateri stojijo tudi sredi polja
ali pa na vzpetinah in vidnejših mestih. V pivških kamnitih križih, na katerih je bila uporabljena domača vrsta kamna, lahko spoznamo
tradicijo in delo ter trud domačih kamnosekov.
Tudi letos smo pod okriljem Ars Palade
iz Markovca izpeljali nekaj zanimivih študijskih krožkov. Udeležba na teh krožkih
je brezplačna, ker so krožki sofinancirani

s strani Ministrstva za šolstvo. V enem od
njih z naslovom Domača sakralna dediščina smo nadaljevali nedokončano delo
od lani. Obiskali smo še nekatere cerkve v
naši okolici in jih spoznavali skozi najrazličnejše zorne kote. Nekakšno rdečo nit letošnjega raziskovanja smo našli v likovnih
upodobitvah križevega pota, ki sodi med
standardno opremo naših cerkva.
Sandi Osojnik, župnik v Grahovem: Nagovarjamo vse,
ki bi želeli prispevati za obnovo janzenističnega križevega pota. Vsi darovi so dobrodošli. Zlati dobrotnik pa
postane tisti, ki bi daroval 400 evrov za obnovo ene od
postaj križevega pota. Le-ti bodo prejeli svojo postajo
(kopijo originala) v pomanjšani obliki kot zahvalo in
bodo vpisani med darovalce. Hvala. ■

Popelji me s sabo v spomine,
med sanje, med želje srcá,
spomine bi s tabo obujal,
naj nikdar se to ne konča.
Popelji me z roko v roki
med klasje, med žita šepet,
tja, kjer se mak vmes bohoti,
tam slišiš le srca trepet.
Popelji me, vodi po poti,
kjer davno sem hodil ves mlad,
tja, kjer sem srečal te prvič,
veš, tja bi se vrnil spet rad.

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

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

Tukaj pa je odgovor, ki razkriva, kaj je bilo na fotografiji
v prejšnji številki Obrha:
To je pripomoček, s katerim so si grajski lovci pomagali pri
lovu na volkove, imenovan LAPNE. Lapne so v naše kraje
prinesli Čehi, lov z njimi pa je opisal Vinko
Strle v knjigi Fant, to pa so čekani in pol.
Takole pa je lapne opisala danes, žal, že pokojna Vika Almajer, pri kateri sem predmet
tudi slikala:
Tisto štirioglato (tistu štiroglatu), leseno
(lǝsjǝnú), na katero (na unu) so navijali
LAPNE. Lapne, to je vrv (špaga), mogoče
(mordé) kakih 50 m dolga, na katero so navezali trakove (pangǝlce). Volkove (voukjé)
so presledili in zalapnali (obkrajdalǝ).
Več o načinu uporabe lapen pa v prispevku
"Volk" na strani 48.
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Jadrič

Karate tabor
2019

D

ruštvo Karate klub Cerknica je letos
že šestič zapored organiziralo karate
kamp, tokrat prvič na novi lokaciji v Savudriji. Karate kamp je potekal med 27. 6. in 4.
7. 2019, udeležili pa so se ga tudi karateisti
iz Loške doline (Kristian in Lea Lenarčič,
Vid Plos, Špela Turšič, Daris Hasić, Matevž
in Urban Seljak ter Luka in Armanda Pavlič). Potekal je pod strokovnim vodstvom
mojstrov karateja Andreja Trontlja, Igorja
Jadriča in Matica Jadriča. Otroci so na morju preživljali aktivne počitnice, saj so poleg
jutranjih in večernih treningov karateja preostali čas izkoristili za plavanje, igranje košarke, nogometa in odbojke. Treningi karateja
so bili prilagojeni vsem starostnim skupinam
ter tekmovalcem. Na zadnjem treningu so
udeleženci v zaključni predstavitvi prikazali
novo pridobljeno znanje, v okviru te predsta-

Udeleženci karate tabora 2019
(arhiv: Jadrič)

vitve pa so za nekatere potekali tudi izpiti za
višje pasove. Novo pridobljeno znanje bodo
karateisti lahko uporabili v novi tekmovalni
sezoni. V prvi polovici leta so se cerkniški karateisti udeležili 11 tekmovanj ter osvojili skupno 44 medalj, izvedli pa smo tudi 3 klubska
tekmovanja. Predstavniki Karate kluba Cerknica bi se radi zahvalili vsem, ki so s svojim

doprinosom poskrbeli, da so otroci preživeli
zanimiv in športno obarvan teden na morju, predvsem pa staršem in odraslim članom
kluba, ki so pripomogli k uspešni izvedbi letošnjega karate kampa. Ob tem bi vas radi še
spomnili, da s treningi za obstoječe člane kot
tudi z vpisi novih članov začnemo že v prvem tednu meseca septembra. OSS!!! ■

Martina Zigmund

POLETNI POKAL ALPINA ''SKI ROLKE LOŽ 2019''
PODCERKEV, 5. oktober – SK Loška dolina je v soboto organizirala
že tradicionalno 19. rolkarsko tekmo ''SKI ROLKE LOŽ 2019'' v Podcerkvi. Na startu je bilo prijavljenih 119 tekmovalk in tekmovalcev
različnih kategorij, ki so morali na rolkah premagati 2x3,4 km ali 2,7
km. Trasa je kot vsako leto potekala s startom v Podcerkvi in ciljem
na Klancah za starejše kategorije in nekoliko nižje za mlajše kategorije. Starejše kategorije so se na progo podale s posamičnega starta s 15
sekundnim intervalom. V zasledovalni tekmi pa so startali glede na
posamezne zaostanke. Mlajši in starejši dečki in deklice so imeli skupinski start. Tekmovalo je 50 deklet in 69 fantov v kategorijah mlajši
dečki in deklice, starejši dečki in deklice, mlajše in starejše mladinke in
mladinci ter člani in rekreativci. Tekmovalci in tekmovalke so prišli iz
dvanajstih tekaških in biatlonskih klubov iz cele Slovenije.

Za brezhibno organizacijo tekmovanja gre zahvala članom kluba in
ostalim podpornikom, ki so pomagali. Za pomoč se zahvaljujemo tudi
članom PGD Iga vas, ki nam vsako leto pomagajo pri izvedbi tekme.
Zahvala gre tudi vaščanom vasi Podcerkev, Dane in Klance, gostilni
Herblan na Gorenjem Jezeru, ki so nam odstopili prostore in posodili
bale sena. ■

arhiv: SK Loška dolina

arhiv: SK Loška dolina

Na srečo organizatorjev je letošnja tekma potekala v lepem, sončnem
vremenu, kar je pripomoglo k dodatni dobri volji vseh tekmovalcev, ki
so v preteklih letih na tovrstni tekmi tekmovali tudi v močnem nalivu
ob spremljavi strel in grmenja.

Po najvišjih mestih so posegli tekmovalci in tekmovalke iz vseh dvanajstih klubov. Priznanja za najboljše uvrstitve sta podeljevala predsednik smučarskega kluba SK Loška dolina g. Boštjan Funda in župan
občine Loška dolina g. Janez Komidar. Fantje in dekleta iz SK Loška
dolina so pokazali borbenost in v svojih kategorijah dosegli naslednje
uvrstitve: Tia Mišič 18. mesto pri mlajših deklicah, Kiara Hace odlično
6. mesto, Nikita Funda 11. mesto, Tjaša Mišič 12. mesto in Gena Jakopin 16. mesto, v kategoriji starejše deklice. Pri mlajših dečkih je Jernej
Šraj dosegel 21. mesto, pri mlajših mladincih pa je Gašper Ožbolt zasedel 6. mesto, David Zabukovec 9. mesto in Luka Milavec 11. mesto. V
kategoriji članov je Rolando Turšič dosegel odlično 2. mesto.
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Dragan Ignjić

IZPOD SNEŽNIKA
V tej čudoviti dolini
z gozdovi obdani sem nekoč živel,

NADLEŠKO POLJE, 12. oktober – V pre-lepem vremenu sredi oktobra je SK Loška
dolina organizirala Tekmovanje v poletnem
biatlonu na zračnem orožju. Biatlonke in bia-tlonci tekmujejo na zračnem orožju do konca
osnovne šole v kategorijah mlajše deklice in
dečki ter starejše deklice in dečki. Starejše ka-tegorije so morale premagati 3 x 1.000 m teka
in opraviti dve streljanji – leže in stoje. Mlajše
kategorije so premagovale 3 x 700 m z dvema
streljanjema leže z naslonom. Tekmovalci na
zračni puški streljajo na razdalji 10 metrov in
v primeru zgrešenih strelov opravijo še s kazenskim krogom v dolžini 50 m.
V poletnem biatlonu se je pomerilo 35 deklic in 26 dečkov iz sedmih slovenskih klubov. Na oder za zmagovalce se je uvrstila
tudi tekmovalka domačega kluba SK Loška
dolina Nikita Funda, ki je dosegla odlično
3. mesto v kategoriji starejše deklice. Rezultate med starejšimi deklicami so zaokrožile
še Kiara Hace 10. mesto, Gena Jakopin 12.
mesto in Tjaša Mišič 14. mesto. Med mlajšimi dečki se je odlično odrezal Jernej Šraj, ki

veselo pesmi pisal
in vrh Snežnik v rimah za
navdih imel.
In čas je tekel naprej,
počasi brisal je svet
mojih pesniških idej,
arhiv: SK Loška dolina

dokler izrinil me ni iz strani
mojih drobnih pesmi.

je na svoji prvi biatlonski tekmi dosegel zelo
dobro 5. mesto. Pri mlajših deklicah je barve
domačega kluba prvič zastopala tudi Tia Mišič in dosegla 11. mesto. Vsem tekmovalcem
čestitamo in želimo še obilo dobrih uspehov
v sezoni, ki je pred nami.
Tudi to tekmovanje je bilo odlično organizirano. Zahvala gre vsem, ki so pripomogli pri
izvedbi. Zahvaljujemo se tudi ŠD Nadlesk, ki
nam je odstopilo prostor, in županu občine
g. Janezu Komidarju, ki je podelil priznanja
najboljšim. ■

Pod Snežnikom sem živel,
lepoto te doline opeval,
srečo v življenju imel,
a čas brisal je moje sledi,
izgorele v ognju so
moje stare pesmi.
Čas je neusmiljeno tekel,
osiveli so moji lasje,
utrudile se moje oči
in tiho utihnil je moj glas,
tam pod Snežnikom doma.
Utihnile so pesmi
o lepoti narave, moje doline

arhiv: SK Loška dolina

in belega Snežnika,
izgorele so rime v ognju
bolečine.
Izpod Snežnika utihnil je glas,
prenehalo biti srce,
ker poetu usojeno ni bilo,
da bi živel, da bi pesem

foto: Dragan Ignjić

arhiv: SK Loška dolina

o tej dolini čudoviti pel.

ZA BISTRE GLAVCE

Avtorica: Alma Kandare
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Benjamin Žnidaršič

10. obletnica Zavoda Ars Viva

Č

e so obletnice v osebnem življenju predvsem datumi, ki v nas
sprožijo čustveno reakcijo, so tudi poslovna priložnost. Opozorimo lahko na uspehe, ki jih je neko podjetje v daljšem obdobju naredilo. Pozorni smo na datume, ki v sebi nosijo veliko sentimentalno
vrednost na osebni, včasih celo globalni ravni. Dogodki, ki spremljajo tovrstna praznovanja, so pomemben člen praznovanja. Delodajalce povežejo z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in posledično tudi s
končnimi uporabniki storitve.
Leta neusmiljeno bežijo. Postajamo vsak dan starejši in zdi se nam,
da z leti mineva čas hitreje. Prav letos mineva tudi 10. obletnica delovanja Zavoda Ars Viva. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem,
ki so v teh desetih letih sodelovali z našim zavodom in pomagali graditi boljši svet. Vsem, ki so kakorkoli prispevali svoj kamenček pri
tlakovanju skupne poti v desetletnem delovanju zavoda.
Po desetih letih delovanja velja Zavod Ars Viva kot primer dobre
prakse v turizmu. Izpostavljen je kot vzoren rezultat projektnega sodelovanja v izobraževanju. Že kmalu po odprtju hostla smo
namreč izpolnili tudi zadane naloge, med njimi: visok standard
ponudbe za obiskovalce, vključujoč lastne dogodke in storitve,
vzpostavitev razpoznavne znamke dostopnega turizma. Integracija dogodkov v sklop drugih turističnih prireditev ter izraba naših prostorov v izobraževalne, družabne, slavnostne namene in za
organizacijo kulturnih dogodkov za širšo javnost.

Tea Obrol

Plesalke in plesalci
plesnega kluba Evora na
svetovnem prvenstvu
Nova plesna sezona se
je komaj dobro začela,
plesalke in plesalci Plesnega kluba (PK) Evora
iz Cerknice in Starega
trga pri Ložu pa so se
že odpravili na Češko,
na svetovno prvenstvo
v modernih tekmovalnih plesih. V hudi
konkurenci in starostni
kategoriji pionirjev so si
priplesali izjemne rezultate. Street dance show
(SDS) mala skupina z
naslovom "School day"
8. mesto, Lina Vitić in
Tia Strohsack v paru 8.
mesto in Žan Stojanović kot solist 10. mesto.
Vse plesne točke je za
plesalke in plesalce pri-

Pozornost želimo usmeriti k promociji aktivnega preživljanja časa
med gibalno oviranimi osebami. Predstaviti želimo ponudbo, ki je
vključujoča in prijazna tudi do velikokrat zapostavljenih skupin – s
tem uresničujemo idejo o aktivnem turizmu ter kolesarjenju za gibalno ovirane osebe.
Zavod Ars Viva vse od svoje ustanovitve izpostavlja svojo praktično
naravnanost in osebni pristop, ki se kaže tudi v intenzivnem sodelovanju s fakultetami: Naravoslovnotehniško fakulteto iz Ljubljane,
Fakulteto za turizem iz Brežic in Biotehnično fakulteto iz Ljubljane.
Stremimo k temu, da se seznanjamo z načeli in nalogami na področju novih tehnologij in izzivi v naši živi sedanjosti, ko stojimo na
prelomu, v katerem propada staro in raste novo ...
Tudi naše zavedanje, da kulturna dediščina oblikuje našo identiteto
in vsakdanje življenje, je vodilo našega zavoda. Dolžnost nas vseh je,
da cenimo in spoštujemo kulturo. Ustvarjalne napore, pričevalnost
dela in življenja neštetih generacij. Prav vse povzete usmeritve našega zavoda izpred desetih let so aktualne še danes: pomen kulture za
širšo družbo, prispevek neformalnemu izobraževanju, razvoj gospodarstva in turizma, vloga kulture pri komunikaciji z ljudmi in diplomaciji ter dolgoročni pomen varstva narave in kulturne dediščine.
Vse to nas zavezuje, da s pravilno vzgojo poglabljamo zavest o nujnosti kulture. O družbeni odgovornosti, povezovanju, strpnosti, in
razvoju gospodarstva, za katere odgovarjamo pred svojim lastnim
narodom, našimi potomci in pred svetom. ■

Projektu Mladi
kreativni potenciali tudi
nacionalno priznanje
inovativ25. septembra je Gospodarska zbornica Slovenije na dnevu inovativ
inovanosti na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja najbolj inova
tivnim podjetjem in inovatorjem. Gre za rezultat nacionalnega finala,
predlov katerem je na regionalni ravni sodelovalo 199 inovacijskih predlo
gov in prek 1.000 inovatorjev in inovatorskih ekip. Zavod ORON je
prejel Nacionalno priznanje za prispevek na področju inovativnosti
osnovza projekt Mladi kreativni potenciali, ki ga je v sodelovanju z osnov
nimi šolami izvedel preko razpisa LAS Notranjska. ■

arhiv: PK EVORA

pravila izjemna koreografinja in
učiteljica plesnih vaj v Starem trgu
pri Ložu Jerneja Žnidaršič. ■

Prejemniki priznanj iz zavoda Oron. Od leve proti desni:
Miha Razdrih, Janez Sterle, Oliver Topič (arhiv: ORON)
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Eva Mlakar

Državne kmečke igre

V

soboto, 6. 7. 2019, smo se Društvo podeželske mladine Loška
dolina udeležili 33. državnih kmečkih iger, ki so se letos odvijale
v Poljani na Koroškem. Po dolgi poti smo se najprej pomerili v košnji
in grabljenju, nato pa so sledile zabavne ekipne igre, ki so predstavljale koroško regijo: »Štrafanje« (ročno spravilo lesa), »Bohvoni za
kvoce« (obiranje in spravilo hrušk v košaro na drugem koncu poligona) in pa štafeta mošta. V okviru iger je potekala tudi predstavitev strojev senene linije podjetja Mehanizacija Miler. Po zaključenih
igrah je sledilo okrepčilo in pa podelitev priznanj. Za naše društvo
so bile to prve tovrstne igre, zato smo zelo ponosni na naš rezultat:
13. mesto od 25-ih ekip. Vsa prva mesta so pobrali kolegi iz Društva
kranjske in tržiške podeželske mladine, zato se bodo naslednje leto
igre odvijale na Gorenjskem. Ob koncu pa bi se radi še zahvalili trgovini Armobil iz Podgore, ki nam je podarila tekmovalno koso. ■

Logotip prikazuje ostrnico, kot
značilnost našega kraja, in medveda,
ki je sproščeno naslonjen nanjo.
Le ta sproščenost odseva našo
mladost, veselje in razigranost.

Po osvojenem 13. mestu (arhiv: DPM)

Tekmovalna ekipa (arhiv: DPM)
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edsednik DLKJ
Gašper Modic, Pr

Ocenjevalna komisija za
vpis Klasičnega krasa pod
UNESCO v Križni jami

M

inistrstvo za okolje in prostor je konec januarja na
Center za svetovno dediščino v Parizu vložilo kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine
pri UNESCO. Predlagano območje Klasičnega krasa obsega
25.461 ha, vplivno območje pa 58.339 ha in leži v občinah
Bloke, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna, in
sicer z osrednjima zavarovanima območjema – Notranjskim
regijskim parkom in Krajinskim parkom Pivška presihajoča
jezera. Klasični kras obsega vse najznačilnejše kraške pojave
in izjemna kraška polja Klasičnega krasa (Cerkniško polje,
Planinsko polje in niz Pivških presihajočih jezer), ki so tipičen
primer nastanka in razvoja kraških polj, vse najpomembnejše
jame na tem območju (med njimi Postojnska jama, Planinska
jama, Križna jama in Nova Križna jama) in kraško dolino Rakov Škocjan. Izjemna univerzalna vrednost Klasičnega krasa
se kaže v geoloških in geomorfoloških pojavih in procesih –
kraških pojavih, jamskem živalstvu in razvoju krasoslovja kot
znanosti. V sklopu postopka preverjanja in ocenjevanja kandidature s strani Centra za svetovno dediščino in posvetovalnega telesa IUCN, sta Križno jamo v ponedeljek, 16. Septembra,
obiskala ocenjevalca Kyung Sik Woo (Južna Koreja) in Oliver
Avramoski (S. Makedonija). Poleg ocenjevalcev so bili prisotni še predstavniki MOP, ZRSVN, Urada za UNESCO Slovenije, Notranjskega muzeja Postojne, IZRK SAZU Postojna in
Parka Škocjanske jame. Ogledali smo si vodni del Križne jame
do Kalvarije. Ocenjevalca IUCN in ostali prisotni so bili nad
videnim in predstavljenim navdušeni. G. Kyung je celo izjavil, da ''je Križna jama tako naravno ohranjena in varovana,
da zaščite UNESCO niti ne potrebuje''. Nedvomno dokaz, da
se večletno delovanje, zaščita, ozaveščanje, izobraževanja in
ostala prizadevanja Društva ljubiteljev Križne jame kažejo ne
le z večjim številom obiskovalcev v Križni jami, temveč tudi
z vpisom Križne in Nove Križne jame pod zaščito UNESCO.
Ocenjevalci in ostali udeleženci so svojo pot nadaljevali proti ostalim lepotam NRP. Njihovo mnenje oziroma predlog za
odločitev o vpisu na UNESCO pa bo predvidoma znan maja
prihodnje leto. ■

Komisija UNESCO s člani DLKJ pred vhodom Križno jamo
(arhiv: DLKJ)
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V Zavodu Ars Viva v Podcerkvi so 15. 10. 2019 člani LAS
Notranjska slavnostno podpisali nove pogodbe o izvajanju
projektov. LAS Notranjska je med najuspešnejšimi Lokalnimi
akcijskimi skupinami, ki jih je po vsej Sloveniji 37. V treh letih
jim je uspelo iz Kmetijskega in Regionalnega sklada pridobiti
1.600.000 EUR. Polovico denarja so že porabili, druga polovica
pa je še na voljo za nove zamisli in razvojne projekte.
Rezultate sta predstavila Bogdan Zevnik, predsednik LAS, in Dragica
Bratanič, RRA Zeleni kras, vodilni partner LAS. Prisotni so bili tudi
predstavniki vodilnih partnerjev novih projektov.
Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska uradno deluje od 17. 10.
2016. Ob ustanovitvi je za izvajanje projektov prejela 976.300 EUR in
do sedaj izpeljala tri javne pozive za sofinanciranje projektov s strani
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je bilo od 25 vloženih projektov potrjenih 16. Večina projektov je s področja turizma,
vključevanja mladih in drugih ranljivih skupin, ki prinašajo nove sto-

arhiv: LAS Notranjska

Podpis pogodb
LAS Notranjska

ritve in produkte na območju LAS. Projekti sledijo trajnostni naravnanosti, kar pomeni, da se bodo lahko izvajali tudi po formalnem koncu.
Zaradi uspešnega izvajanja je LAS pridobila dodatna sredstva v višini
skoraj 420.000 EUR, ki bodo namenjena izvajanju novih projektov.
Še dodatnih skoraj 250.000 EUR je bilo pridobljenih s prijavami na
javne razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre
za projekte sodelovanja z drugimi slovenskimi LAS-i.
Če je bilo ob ustanovitvi LAS za izvajanje projektov na voljo 976.300
EUR, so bila ta sredstva obogatena z dodatnimi sredstvi v višini skoraj
670.000 EUR iz naslova uspešnosti delovanja in projektov sodelovanja.
Za naslednji rok (15. 11. 2019) je za projekte na voljo še 837.000
EUR, od tega 592.500 EUR na kmetijskem skladu in skoraj 245.000
EUR na regionalnem skladu. ■

Dragica Bratanič

LAS Notranjska z novimi člani Upravnega odbora
Člani LAS Notranjska so na seji Skupščine,
ki je potekala 17. 9. 2013, izvolili nove člane Upravnega odbora (UO). Njihov mandat
traja štiri leta. Med svojimi člani bodo predlagali kandidate za predsednika UO, ki je
hkrati tudi predsednik LAS. Izvoljen oz. potrjen bo na decembrski seji Skupščine.
Sedanji predsednik LAS Bogdan Zevnik je
ob tej priložnosti izpostavil najpomembnejše dosežke dosedanjega štiriletnega delovanja LAS Notranjska.
Do sedaj so bili objavljeni trije javni pozivi
za pripravo projektov, po dva iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-

SRP) in dva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Trenutno je odprt nov
rok za oddajo vlog. Od 25 oddanih projektnih predlogov jih je UO LAS potrdil 18, na
državni ravni so jih odobrili 14, dve odločbi
še čakamo.

Če smo ob ustanovitvi LAS Notranjska imeli
na voljo 976.290 EUR, smo jih do sedaj oplemenitili z dodatnimi skoraj 670.000 EUR iz
naslova uspešnosti dela in potrditvi projektov na dodatnih razpisih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Od 976.290 EUR, kolikor jih je prejel
LAS za izvajanje projektov, je angažiranih
560.655 EUR. Na osnovi doseganja vmesnih kazalnikov je LAS pridobila dodatna
finančna sredstav na kmetijskem skladu v
višini skoraj 420.000 EUR, kar je bil najvišji možni znesek. Po potrditvi spremembe
Strategije lokalnega razvoja bo za izvajanje
projektov na voljo še dobrih 834.000 EUR
iz obeh skladov.

Upravni odbor LAS Notranjska
v obdobju 2019-2023
sestavljajo naslednji člani:

Od leve Urša Telič Miler, Matej Kržič, Bogdan Zevnik, Kristina
Kebe, Janja Urbiha, Matej Pakiž, Benjamin Žnidaršič,
Janez Sterle (arhiv: LAS Notranjska)

LAS je bila aktivna
tudi na področju
sodelovanja med
slovenskimi LAS-i,
saj smo bili uspešni
s štirimi projekti
od petih oddanih.
Na ta način smo
pridobili
skoraj
250.000 EUR dodatnih sredstev.

•
1.
2.
3.
4.

Javni sektor:
Jože Doles, Občina Bloke
Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik
Marko Rupar, Občina Cerknica
Bogdan Zevnik, Občina Loška dolina

•
1.
2.
3.
4.

Ekonomski sektor:
Janez Sterle, Zavod Oron
Benjamin Žnidaršič, Lesista d. o. o.
Janja Urbiha s. p.
Martina Hiti, Hija d. o. o.

• Zasebni sektor:
1. Matej Kržič, Zveza društev MCP,
enota Boreo
2. Matej Pakiž, TD Bloke
3. Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram
4. Urša Telič Miler, Zavod Ars Viva
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Mateja Peček

Strokovna ekskurzija kmetov iz Loške doline
še divjim zverem.
Še z vonjem sivke v nosu smo že začeli nov
ogled v Malem Dolu. Obiskali smo kmetijo
Brinjevka, ki deluje kot socialno podjetje za
zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Nabor
aktivnosti, ki jih izvajajo, način delovanja
in energija, ki jo obiskovalec čuti pri njih, je
navdihujoča. Ker se mi zdi koncept izredno
dober, a relativno nepoznan, ga predstavljam
bolj podrobno v samostojnem članku.

Udeleženci ekskurzije (foto: Bojan Žnidaršič)
Ob sofinanciranju Občine Loška dolina in v
organizaciji VITRA Cerknica je bila tudi letos
izvedena strokovna ekskurzija kmetov iz Loške doline. Namen ekskurzije je ogled dobrih
praks, izmenjava idej in mreženje lokalnih
kmetov in ob tem porajanje novih idej, v katero smer razvijati naše kmetije. Tokratna pot je
vodila na Kras, kjer smo si ogledali 3 kmetije.
Dan smo začeli na kmetiji Renčelj v Povirju.
V zgolj nekaj letih od zasajene prve sadike
sivke so se razvili v uspešno podjetje Renčelj
cosmetics, ki je že dobro uveljavljeno z izdelki kakovostne naravne kozmetike. Sivka tako
omogoča preživetje mladi družini, saj sta oba
starša zaposlena na kmetiji oz. v družinskem
podjetju. Delajo na širitvi z zasaditvijo novih
rastlin, v letošnjem letu je to smilj. Začetki pa
niso bili tako obetavni. Gregorja so kot študenta managementa verjetno starši videli v
povsem drugih vodah, sam pa se je odločil,
da svojo ljubezen do narave, Krasa in podjetniško žilico usmeri v sivko. Sprva podpore
v družini ni imel, saj v njegovo idejo nihče
ni verjel. Tako je začel sam, še niti ne vedoč
prav dobro, kaj bo s sivko sploh počel. Sledila
so leta odrekanja, občasnih dvomov, na drugi strani pa idej, ki so pripeljala do naravnih
kozmetičnih izdelkov. Ves čas pa je verjel, da
gre v pravo smer in ni podlegel miselnosti, da
se splačajo samo utečene stvari. Če se prestavim v naše okolje, si lahko mogoče zamislite,
da na kmetiji, ki se pri nas ukvarja z živinorejo, nova generacija preorje polja in posadi
kamilice? Kaj bi na to rekla starejša generaci-

ja, koliko bi bilo posmehljivih komentarjev in
mogoče tudi privoščljivosti, če ne bi šlo vse po
načrtu? In kako bi v primeru uspeha potem
vsi obžalovali, da se tega niso prej sami spomnili? Zveni znano, nezmožnost videti stvari
širše in iti izven nekih okvirjev, je kar razširjena. Vendar mlade generacije morajo uveljavljati nove idej, če hočemo ohraniti delovna
mesta na podeželju in preprečiti zaraščanje in
nastajanje divjine, kjer bo življenje prijetno le

Nadaljevali smo na vinarski kmetiji Petelin
Rogelja v Tomaju. Predstavili so nam zgodbo
kmetije, ki je še eno generacijo nazaj delovala
kot kmetija z mešano dejavnostjo – vsakega
po malem, kot smo vajeni večinoma tudi v
naših krajih, v smislu samooskrbnosti. Zdajšnja generacija se je usmerila izključno v vinogradništvo in proizvodnjo terana, na katerem
temelji njihova zgodba. So trigeneracijska
kmetija, kjer pa so stvar lastniško že zgodaj
uredili in tako poskrbeli za razvoj kmetije.
Delo imajo razdeljeno tako, da je vsak aktiven
na področju, kjer je najboljši – oče Marjan v
kleti, sin Matej pri delu z vinom in strankami, mama Katarina pa nas je prepričala, da je
odlična pripovedovalka njihove zgodbe, ki jo
začini s pokušino odličnega terana in ostalih
dobrot. Večino vina prodajo na domači kmetiji, s strankami gradijo dolgoročen odnos. To
in pa povezovanje z drugimi vinarji na Krasu
je po njihovem mnenju prava pot. Vinarji na
Krasu so namreč manjši, vsak posamično se

Polja sivke, ki pa so bila ob našem obisku že »požeta« (foto: Bojan Žnidaršič)
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težko uveljavi. Zato so zelo povezani, organizirajo skupne dogodke in tako dobijo kupce,
ki se v njihove kleti vračajo dolga leta. V svoji
zgodbi poudarjajo tradicijo, hvaležnost do
prednikov, navezanost na kraško zemljo in na
teh osnovah zazrtost v prihodnost.
Zadnja točka ni bila v prvotnem načrtu, a ker
so nam ogled priporočili, smo se ustavili še v
Botaničnem vrtu v Sežani. Izredno lepo vzdrževan park, ki je odprt za javnost brez plačila
vstopnine. Pravi kraj, da smo v miru in bogati
senci lahko strnili svoje vtise. Kot vsako leto
smo tudi letos ob zaključni evalvaciji prišli do
zaključka, da so tovrstne ekskurzije izredno
koristne. Na eni stani je dan druženja kmetov
iz Loške doline, izmenjava idej, možnosti povezovanja. Na drugi strani pa je dobro pogledati čez planke. S tem ne mislim, da je potrebno kopirati same dejavnosti kot take (sivka in
vino pač nista za naše kraje), ampak kopirati način razmišljanja, videti, da so zgodbe o
uspehu lahko vsebinsko čisto preproste, da pa
je potrebno biti zraven s srcem in to cela družina. In ponovno prepričanje, da nobeden od
teh ljudi ne gleda samo in izključno na zaslu-
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žek za vsako ceno.
Zraven je skrb za
ohranjanje tradicije,
zaščita okolja, veliko
je lokal patriotizma.
Ob vsem tem pa z
leti gotovo pride tudi
finančni uspeh.
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Kozmetični izdelki iz sivke
(foto: Bojan Žnidaršič)

Ogledali smo si tri
povsem
različne
zgodbe (prva gradi
na vpeljavi povsem
nove ideje, druga
gradi na socialni
komponenti, tretja
pa nadaljuje tradicijo na nov način), na
vseh pa sem videla eno stično točko. Na vseh
treh kmetijah so sogovorniki svoje delo predstavljali z velikim navdušenjem, ki se ga enostavno ne da zaigrati. Vsi trije so bili odlični
pripovedovalci zgodbe, ki se odvija na njihovi
kmetiji. V današnjem času je to še kako pomembno, saj smo ljudje željni slišati navdušujoče zgodbe. Praktično na vseh treh točkah je
obisk skupin, kot je bila
naša, lahko ena od doVinska klet Petelin Rogelja v Tomaju (foto: Bojan Žnidaršič)
datnih dejavnosti in virov zaslužka. Ljudje so
danes željni pristnosti,
ki je ob obisku masovnih atrakcij ne morejo
doživeti. Moja izkušnja
pa je tudi, da smo prav
na vseh točkah skoraj
vsi kupili vsaj kakšen
njihov izdelek. To je
ena od smeri, v katero
moramo razmišljati.
Torej ne samo, da ne-

kaj delamo dobro, ampak da znamo narediti
tudi dobro zgodbo, ki prodaja naš izdelek ali
storitev.
Na avtobusu čas vožnje izkoristimo za predstavitev nas samih in naših idej, z drugimi
udeleženci pa delimo tudi svoje vtise o minulem dnevu. Misliti mi je dala misel enega od
udeležencev, ki je dejal, da ve, da morajo vsi
ti ljudje za uspeh trdo delati. Vprašal pa se je,
kako je mogoče, da on tudi trdo dela, pa mora
kljub temu zraven kmetije hoditi še v službo,
brez katere si kmetovanja niti ne bi mogel privoščiti. Za naše kraje je to realnost v kar dosti
primerih. Ampak do kdaj se bo ta filozofija še
obnesla – veliko dela za majhen ali celo negativen doprinos? Koliko generacij bo še pripravljeno delati na tak način? To bi se morali
vprašati vsi, ki krojijo usodo kmetijstva, vse
od državne in lokalne politike, pa tudi kmetje sami. Dostikrat so ravno medgeneracijska
razhajanja v družinah tista, ki preprečujejo
svežim idejam, da se uresničijo. ■

Mario Žnidaršič

Zakaj berem

V

nizu predavanj pod skupnim naslovom PISANA JESEN ŽIVLJENJA v počastitev mednarodnega dneva starejših je bilo v
torek, 22. oktobra 2019, v jedilnici OŠ v Starem trgu zanimivo predavanje MILENE OŽBOLT, članice bralnega krožka Fran Milčinski
pri Društvu upokojencev Loška dolina z naslovom: ZAKAJ BEREM.
Nekaj misli predavateljice:
"Jaz ne bom preveč pametovala, poskušala bom le z lastnega stališča odgovoriti na nekaj vprašanj; zakaj berem, kaj, kdaj, kje, kako, čemu se na
račun branja odrečem, kaj imam od tega, kaj po branju? …. in še kaj."
Zakaj torej berem?
"Berem, ker je to moje najljubše razvedrilo od nekdaj, ki me bogati,
poučuje, informira, razbremeni, zavaruje pred otopevanjem, neguje,
neguje doživljenjsko občutljivost, širi obzorje, razveseljuje, predvsem
pa mi omogoča žlahten stik tudi z največjimi duhovi človeške ustvarjalnosti, ne glede na to, kdaj in kje živijo ali so živeli, ne da bi mi bilo
treba vstati iz fotelja." ■

Milena Ožbolt o svoji izkušnji branja (foto: Mario Žnidaršič)
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Jože Globokar

Jelka Truden

Moji vtisi s plesne rekreacije

P

les je zame postal najlepši hobi, po katerem sem mnoga leta hrepenela. Žal se plesu
nisem mogla posvečati, saj so bili najprej majhni otroci in družina, potem služba in
gradnja hiše in tako sem željo po plesu nenehno odlagala na prihodnost. Ne morem reči,
da se nisem gibala v družbi veseljakov in plesalcev, saj je bil moj pokojni mož harmonikaš,
vendar sem večinoma opazovala druge pri plesu, medtem ko jim je moj mož igral.
Moja velika želja po lepem plesnem gibanju in izbrani glasbi se je uresničila, ko me je prijateljica povabila v plesno skupino seniorjev Društva upokojencev Bloke. Priznati moram,
da sem imela tremo, saj nisem več najmlajša, vendar je bila čisto odveč. Izkazalo se je, da je
to zelo prijetna skupina seniorjev, ki me je zelo lepo sprejela medse. Tudi oni želijo tako kot
jaz storiti nekaj zase in kvalitetno preživljati prosti čas v jeseni svojega življenja. Ni mi žal,
kajti ta način plesne rekreacije, kjer se poleg druženja nenehno izpopolnjujemo tudi v lepoti gibanja, mi zelo ustreza. Vodja plesne rekreacije in učenec legendarnega plesnega mojstra
Adolfa Jenka Ivan Korelc daje estetiki plesa in odnosom med plesnimi partnerji še poseben
pomen. Zelo mi je všeč njegov izvirni pristop učenja in njegov moto: raje preproste stvari
odlično, kot komplicirane povprečno. Z veseljem sem se enkrat tedensko odpeljala na Bloke, kajti kot upokojenka imam sedaj čas, voljo in veselje. Zelo uživam tudi v skupinskih
plesih, ki so našim letom nadvse primerni, saj niso ne prehitri ne zahtevni, nam pa nudijo
veliko življenjske radosti. Dvakrat letno v izbranem lokalu priredimo tudi gala ples, ki ga
popestrimo s kulturnim programom in nastopi, v katerih sodelujemo vsi člani skupine.
Sem že nekaj let vdova in bila sem že čisto obupana in brez volje do življenja, ko pa sem
prišla v skupino tako pozitivnih ljudi, sem ponovno zaživela in povrnilo se mi je veselje do
življenja, zato sem tudi nadvse hvaležna prijateljici Miljanki, ki me je v skupino povabila.
Vsi v skupini smo v zrelih letih, vsi imamo radi ples in glasbo, veselimo se življenja, zato je
tudi naš slogan: s plesom večno mladi.
V ponedeljek, 30. septembra, nadaljujemo z novo plesno sezono pod okriljem novoustanovljenega društva Bloški plesalci v novi medgeneracijski dvorani v Novi vasi na Blokah. V
oktobru pa bo društvo organiziralo tudi plesne tečaje s profesionalnim plesnim učiteljem
še za mlajšo in srednjo generacijo. Plesali bodo družabne plese, pa tudi salsa, bačata, swing
in druge modne plese, ki so trenutno najbolj popularni.
Lahko se pridružite eni in drugi skupini, še zlasti so vabljeni moški. Ko
bi moški vedeli, koliko nam pomeni,
če plešejo, bi jih bilo zagotovo več na
plesiščih. Dan odprtih vrat za mlajšo
in srednjo generacijo je bilo v soboto,
12. oktobra, v medgeneracijski dvorani
nad knjižnico v Novi vasi na Blokah.
Za podrobnosti povprašajte na bloski.
plesalci@gmail.com ■
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Jelka Truden na desni s soplesalcem na
gala plesu 2019 (arhiv: Jelka Truden)

Skupinska slika Bloških plesalcev na gala ponovoletnem plesu 2019 (arhiv: Jelka Truden)

JESENSKO SREČANJE
V LOŠKI DOLINI

V

roče poletje se je poslovilo in prišel je
čas, ko smo na Društvu paraplegikov
ljubljanske pokrajine pripravili vsakoletno
jesensko srečanje. Že nekako po tradiciji ga
namenimo tudi ogledu krajevne župnijske
cerkve in se udeležimo svete maše.
Tokrat smo si ogledali farno cerkev sv. Jurija
v Starem trgu pri Ložu, ki je prvič omenjena
že leta 1221. Prvotna romanska cerkev je bila
večkrat prezidana, nov prezbiterij pa je dobila
leta 1643. Na podstrešju so še freske iz začetka
16. stoletja. Pri maši nas je nagovoril župnik
Blaž Dobravec in pripomnil, da paraplegiki
nosimo poseben križ, ki ni prav lahak.
Zatem smo se odpravili proti nekaj kilometrov oddaljeni Žagi k Velikemu Obrhu, kraju
našega osrednjega srečanja. Gostoljubje nam
je v svojem večnamenskem poslopju ponudil pesnik, pisatelj, slikar in vodja Zavoda
Ars Viva tetraplegik Benjamin Žnidaršič.
Prostor je namenjen razstavam, različnim
kulturnim in ustvarjalnim delavnicam ter
nastopom glasbenih in kulturno umetniških
skupin. V njem je še delujoča žaga na vodo,
ki se ponaša z verjetno najstarejšim gatrom
(polnojarmenikom) v Evropi, in tudi delujoča elektrarna, ki presežek elektrike odvaja v
omrežje. Ogledali smo si lahko tudi razstavo,
kjer na stenah visijo njegova in dela naših slikarjev Željka Vertlja in Damjana Roglja.
Po dobrotah na žaru, ki sta jih pripravila žar
mojstra Jože Berčon in Tomaž Florjančič,
nam je dobrodošlico zaželela predsednica
društva Mirjam Kanalec, prijetno počutje
v občini Loška dolina pa tudi župan Janez
Komidar. Omenil je zanimivosti in lepote
občine, nato pa smo se prepustili pestremu
kulturnemu popoldnevu v »nebesih pod
Snežnikom«, kot je v nagovoru pripomnil
župan. Navdušili so nas godbeniki Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož, Mešani pevski
zbor PGD Iga vas, pevca in kitarista Toni Rot
in Janez Premrov ter harmonikar Klemen.
Za nekoliko adrenalina so poskrbeli naši
ATV motoristi, ki so vse avanturnih voženj
željne udeležence zapeljali po slikoviti okolici.
Vsem, ki so nam popestrili prijetno druženje,
se prav lepo zahvaljujemo. ■

Jesensko – dobro počutje nam je zaželel
župan Janez Komidar (foto: Saša Jereb)
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Bernarda Knavs

TRIDNEVNO BOGASTVO NOSTALGIJE
Kaštel Novi je eden od sedmih kaštelov
(utrdb) na Kaštelanski rivieri. Mesto ima
bogato zgodovino in slikovito podobo. Slovi
tudi po številnih festivalih. Od petka, 28. junija, do nedelje, 30. junija, je bilo gostitelj 10. festivala »Nostalgija« – Dnevi tradicije Kaštela.
Cilj te kulturno-gastro-sejemske manifestacije je, da obiskovalci občutijo in doživijo
Kaštel in Hrvaško skozi vonje in okuse tradicionalnih jedi in pijač, zvoke folklore in
narodnih običajev, klapske pesmi, tradicionalne obrti in unikatne rokodelske izdelke. Na letošnjem festivalu so dali poseben
poudarek narodnim običajem in bogastvu
nematerialne dediščine ter gastro in etno
ponudbi Hrvaške. Svojo gostinsko ponudbo in folklorne plese so predstavili tudi
gosti iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter
Črne gore.
Tudi Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina že vsa leta v sodelovanju s TD Notranjska sodeluje na tem festivalu. Že takoj po prihodu v Kaštel Novi smo

Pokušina slovenske orehove potice
(foto: Mario Žnidaršič)

bili deležni posebne pozornosti
organizatorjev festivala. Nastopili
smo celo v oddaji
HTV Dobro jutro, Hrvatska.
V petek, 28. junija, ob 18. uri je
bila uradna otvoritev
eko-etno
sejma, ki se je
začela s povorko
vseh udeleženPodelitev zahval za sodelovanje na festivalu
cev. Številni obi(foto: Mario Žnidaršič)
skovalci so imeli
priliko uživati v
pogledu na čudovite narodne noše različ- Sobotni program se je začel ob 18. uri z renih folklornih skupin, tudi naše iz Vipave. vijo in izdelavo etno frizur ter modno revijo
Navdušili so s pesmimi in plesi. Na »rivi« je splitske obrtniške šole. Uro pozneje smo v
bil postavljen eko-etno sejem. Na njem so nabito polni župnijski cerkvi sv. Petra prizadruge, društva in posamezniki razstavlja- sostvovali svečani sveti maši v počastitev
li in prodajali svoje proizvode. Obiskovalci praznika svetega Petra, ki se je zaključila s
so lahko pokušali različne slaščice, pršute, procesijo. Kip svetega Petra so z ladjicami
sire, sadje, marmelade, med, vino in žga- peljali po morju. Ob 21. uri se je začelo ljudnje. Pred našo stojnico je bila velika vrsta, sko rajanje na »rivi«. Gostinci iz raznih krasaj so mnogi obiskovalci želeli poskusiti jev Hrvaške so obiskovalcem ponujali svoje
tradicionalne slovenske potice. Ob 21. uri tradicionalne jedi. Bilo je toliko različnih
so nastopile folklorne skupine KUD Jedin- specialitet, da vsega nisi mogel poskusiti.
stvo iz Splita, ki letos slovi 100. obletnico
svojega delovanja. S pesmijo in plesi so nas V nedeljo, 30. junija, je potekala »Sardelijapopeljali po raznih delih njihove domovi- da« in pokušina kaštelanske torte in kolačev.
ne. Njihovi nastopi so bili prava paša za oči Festival se je zaključil z nastopom kaštelanin ušesa. Uro pozneje je bila v Katoličkem skih mažoretk.
domu otvoritev slikarske razstave na temo
stare oljke in podelitev zahval za sodelova- Bogat program je navdušil tako obiskovalce
nje na festivalu. Med prejemniki zahvale je kot sodelujoče. Upamo, da bo naše društvo
tudi v prihodnje del te uspešne zgodbe. ■
bilo tudi naše društvo.

Mihaela Klančar

Špajza

V okviru programa LAS Notranjska se izvaja projekt »Špajza«. Temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja
okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju
tega. V projektu sodeluje 5 partnerjev: Mihaela Klančar
– nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Peter Kovšca
– čebelar ter tri osnovne šole vseh treh sosednjih občin
(Bloke, Cerknica, Loška dolina). Izvaja se od 1. 6. 2019 do
31. 12. 2019. Glavno vsebinsko področje je pomen lokalne
kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig. V
okviru projekta bosta postavljena dva prodajna avtomata
za prodajo kmečkih pridelkov in izdelkov – v Cerknici in

na Rakeku. Tako bo možen nakup kmečkih pridelkov
in izdelkov s preverjenim poreklom in preverjenim
načinom pridelave in predelave. S prodajo se bo pričelo 1. 1. 2020. Vse osnovne šole pa v projektu sodelujejo tako, da bodo v svoje šolske programe vključile
aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane,
zdrave, neprocesirane hrane. Vsaka šola bo izvedla
dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem
pa bo skupna enaka vsebina. Nove aktivnosti bodo
ostale stalnica v njihovem programu. ■
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Ida Turk

Pisana jesen življenja

D

ruštvo upokojencev Loška dolina je v počastitev 1. oktobra,
mednarodnega dneva starejših, pripravilo niz predavanj, ki se
bodo pod naslovom Pisana jesen življenja odvila do konca meseca
novembra. Uvodno predavanje s kratkim kulturnim programom pa
je bilo na predvečer mednarodnega dneva starejših v Osnovni šoli
heroja Janeza Hribarja, kjer bodo tudi vsa nadaljnja predavanja.
Prvi oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna
skupščina Združenih narodov leta 1990. Zanimivo je, da starostna
meja, pri kateri naj bi se začela starost, ni določena. Na spletni strani
Organizacije združenih narodov, ki je namenjena temu dnevu, se kot
taka meja navaja 60 let. V Sloveniji z besedo starejši običajno označujemo osebe, stare 65 ali več let. V okviru Zveze društev upokojencev
Slovenije je sprejeto, da je starejši tisti, ki izpolni 69 let starosti.

Predavanje je udeležence zelo pritegnilo
(foto: Mario Žnidaršič)

Smo starajoča družba v Evropi, v Sloveniji še malo bolj in v Loški
dolini še bolj. V Sloveniji je po letošnjih podatkih Statističnega urada
13,45 % prebivalcev starih nad 69 let, v Loški dolini pa 15,70 %.
Vendar smo zaradi tega tudi bolj bogata družba, saj nas bogatijo izkušnje starejših, ki pa so v tem hitrem tempu, kjer ima primat mladost
in lepota, pogosto spregledane. Prispevek starejših ljudi je še vedno
premalo cenjen. Diskusije o demografskih spremembah se pretežno
osredotočajo na to, kako bomo za večje število starih ljudi poskrbeli,
in premalo na to, kaj lahko starejši ljudje ponudijo.
Če se ozremo samo na prispevek starejših občanov v naši občini, zasledimo njihov bogat doprinos h kvaliteti življenja v naši občini.
Že na ravni družine je mnogo starih staršev, ki priskočijo na pomoč
pri varovanju vnukov, prevozih le-teh na razne prostočasne dejavnosti, kuhajo za svoje mlade družine in jim olajšajo celodnevni tempo
dela ter jim omogočijo kakšno uro prostega časa več z otroki. Tu so
članice društva Ostrnice, ki nas s svojimi dobrotami razveseljujejo
na marsikateri prireditvi. Mnogo starejših smo lahko letos videli na
prvi šolski dan, kako so spremljali in varovali najmlajše na poti v
šolo. Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev ohranjajo našo
kulturno dediščino s petjem ljudskih pesmi.

Veliko zanimanje je bilo za nakup predavateljeve knjige z
naslovom Prva pomembna knjiga za velike in male otroke
(foto: Mario Žnidaršič)

Starejše občane naše občine najdemo aktivne tudi v gasilskih društvih, med čebelarji, v lovskih družinah, kjer znanje in izkušnje prenašajo na mlajše. Aktivni so tudi v Rdečem križu, Karitasu, Društvu
prijateljev mladine, uredniškem odboru glasila Obrh, pri urejanju
zelo obiskanega facebook profila z aktualnimi novicami v Loški dolini. Številni se športno-rekreativno udejstvujejo. Mnogo različnih
dejavnosti je v okviru medgeneracijskega centra Gaber, ki se jih udeležujejo starejši občani.
Ko pa pojenjajo moči, so tu prostovoljke Društva upokojencev Loška
dolina, ki v okviru programa Starejši za starejše, ki poteka v okviru
Zveze upokojencev Slovenije, obiskujejo starejše občane na domu,
jim nudijo določeno pomoč in koordinirajo zagotavljanje potrebne
pomoči z drugimi institucijami.
V uvodnem predavanju, ki sta ga popestrila učenca Leon in Nina s
svojima deklamacijama in Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev z ljudskimi pesmimi, je predavatelj Janez Mlakar s predavanjem Pozabi na starost, pomisli na radost obiskovalce predavanja
vzpodbudil k razmišljanju o sebi, ohranjanju notranjega miru in krepitvi samopodobe, za kar ni nikoli prepozno.

Predavatelj Janez Mlakar
(foto: Mario Žnidaršič)

Pisana je jesen življenja in pisana so tudi predavanja, ki bodo potekala do konca novembra in so namenjena tako starostnikom, kot
njihovim svojcem. ■
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Raziskujemo na Doživljajskih točkah na Notranjskem
Doživljajska točka na Bloški Polici je bila, poleg treh drugih na območju Las
Notranjska (med njimi tudi jama Golobina), v lanskem letu vzpostavljena
v okviru Programa za razvoj podeželja. Organizirani so bili interpretativni
pohodi, sprehodi in delavnice, za mlade in starejše, z vsebinami s področja
kulturne dediščine in varstva narave.
Društvo dolomitne lutke s svojim sloganom Raziskujem, torej sem! je na Bloški
Polici v poletnem času organiziralo tri rokodelske delavnice in brezplačne aktivnosti za
otroke in mlade, tudi iz Loške doline.
Na delavnici z naslovom »Lesena žlica« so
udeleženci pod vodstvom Bora Lebana preko žlice iskali stik z naravo. Seznanili so se
s celotnim tradicionalnim postopkom izdelave lesene žlice. Raziskovali vrste lesa, primerne za rezbarjenje, občudovali barvitost
in strukturo lesa ter spoznali orodje, ki je
primerno za izdelavo žlice. Ob koncu dneva
so rokodelci zadovoljno in ponosno odnesli
domov svojo posebno leseno žlico.
Na delavnici »Obarvajmo volno z rastlinami, ki rastejo okrog naše hiše« nas je Marko Cvetko poučil, da je pravzaprav vsaka
rastlina primerna za barvanje volne. Udeležence delavnice je popeljal v čarobni svet
naravnih barvil, saj je barvna kopel vedno
nekoliko drugačna, na njeno intenzivnost

Žlice

(foto: Matej Kržič)

namreč vplivajo številni dejavniki; vrsta rastline in fiksatorja, njeno rastišče, posoda za
barvanje, čas namakanja, temperatura vode.
Med čakanjem na rezultate barvanja so imeli
raziskovalci priložnost preizkusiti kolovrat
in izmenjati izkušnje, povezane s postopkom
filcanja, s katerim so se udeleženci pobližje
spoznali na tretji poletni delavnici s pomenljivim imenom »G(o)lobina polstenja.
V svet filcanja ali mokrega polstenja nas je
popeljala Polona Klavžar, ki pravi: »Ko enkrat v roki držimo volno, težko pozabimo na
srečanje z njo. Žene nas želja po ponovnem
dotiku mehkih volnenih vlaken.« S pomočjo
rok, vode in mila so oblikovali unikatne izdelke, v katere so ujeli trenutek časa, občutke in pogovore med udeleženci. »Ta energija
ostane za vedno vtisnjena v izdelku,« zato
G(o)lobina polstenja, pravi mentorica delavnice, Polona Klavžar.
Društvo dolomitne lutke je v času poletnih
počitnic pripravilo tudi brezplačne aktivno-

sti za otroke in mlade, povezane z doživljanjem naravnih vrednot, kulturne dediščine
in kulturne krajine območja Notranjske, ki
so se jih udeležili tudi otroci iz Loške doline. Aktivnosti je sofinancirala Občina Loška dolina. Spoznavali so dediščino prednikov, na sprehodih in pohodih po kraških
travnikih in gozdovih opazovali bivališča
in sledove živali. Povezovali so se z naravo,
opazovali rastline in stara mogočna drevesa,
obiskali nekaj manjših kraških jam in občudovali skrivnosti podzemlja. Potok Bloščica
na Bloški planoti pa je bil za otroke in mlade
učilnica in istočasno igrišče v naravi.
Društvo pa ni bilo aktivno samo na omenjeni Doživljajski točki, ampak na različnih
lokacijah Notranjske. Naj omenimo zanimiv dogodek, »Dan odprtih vrat ponorne
jame Golobine« na Loškem polju. Poleg
ogleda ponorne jame, kamor smo se podali
z izkušenim jamarjem in poznavalcem Golobine Matejem Kržičem, smo obiskovalci
dogodka lahko prisluhnili tudi zanimivim
lokalnim zgodbam, povezanih z jamo in
preteklostjo Doline. »Jamski svet je poseben.
V njem besede zvenijo drugače«, pravi Kržič.
Raziskovalci in ljubitelji narave, vabljeni, da
aktivnostim Društva dolomitne lutke sledite
na naslednji povezavi:
https://raziskovalni-turizem.si/ ■

V golobini

Izdelava žlice

(foto: Polona Klavž
ar)

Udeleženke delavnice filcanja s svojimi izdelki
(foto: Matej Kržič)

ar)
(foto: Polona Klavž

Mladinci pri Dijani boginji lova
(foto: Polona Klavžar)
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naravnimi materiali. Veliko domačinov si je
ta dan nadelo narodno nošo. Gostinci so vabili na svoje stojnice, rokodelci so ponujali svoje izdelke. Srečali smo celo našega Ribničana
s suho robo. Nikjer pa nisi videl plastike in »
kitajske robe«. Za dobro razpoloženje je poskrbel tudi pihalni orkester, ki je izvajal vsem
dobro znane uspešnice.

Bernarda Knavs

Odkrivali smo lepote Koroške

Naša naslednja postaja je bila Globasnica
(Globasnitz), dvojezična občina z največ slovensko govorečega prebivalstva, ki leži med
južnim delom Podjunske doline in Karavankami. Že v rimskih časih je tu tekla cesta, ki je
povezovala Virunom na Gosposvetskem polju s Celeio, današnjim Celjem. Ogledali smo
si župnijsko cerkev, kostnico in pokopališki
svetilnik za večno luč. Presenečeni smo bili,
ko smo na nagrobniku, vzidanem na steno
cerkve, prebrali, da tu počiva Urban Troha,
doma iz Babnega Polja. Začeli smo se spraševati, kdo je bil to, kako je prišel v ta kraj. Med
našimi ugibanji se nam je pridružil globasniški župnik Peter Sticker, ki se je z veseljem odzval povabilu naše vodnice, da gre z nami na
Junsko goro ali goro svete Heme. Z gore se je
odpiral čudovit razgled na Podjuno.

Turistična kmetija: Šenkova domačija (foto: Mario Žnidaršič)

Č

lanice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina rade spoznavamo nove kraje, njihove naravne lepote
in kulturno dediščino, zato nas naša članica
Alenka Veber vsako leto popelje v drug konec
Slovenije. Letos smo odkrivali lepote in manj
znane kotičke naše in avstrijske Koroške.
V nedeljo, 22. septembra, smo se članice društva skupaj s pridruženimi podpornimi člani
odpravile na Koroško.
Prvi daljši postanek smo imeli na Šenkovi
domačiji na Zgornjem Jezerskem, kjer so nas
prijazno sprejeli in nas postregli s kavo in
buhteljnom. Lastnica Polona Virnik Karničar
nam je predstavila zgodovino Jezerskega in
njihove domačije ter nam razkazala notranjost stare hiše. Iz njenih besed je čutiti veliko
ljubezen in navezanost na dediščino svojih
prednikov. Domačija je s svojo gručasto postavitvijo osmih, z leseno kritino kritih stavb,
dokaz, da je vredno ohranjati stare stavbe.
Glavna hiša je stara več kot 500 let in je pravi
biser alpske arhitekture. Kraj je prava izbira
za tiste, ki želijo dopust preživeti v miru, v neokrnjeni naravi. Za bivanje ponujajo udobne
sobe in apartmaje, lahko pa taborite na travniku ob potoku.
Državno mejo smo prečkali na Jezerskem
vrhu (1218m). Po ovinkasti cesti smo se
spustili v dolino potoka Bele in se ustavili v
Železni Kapli (Bad Eisenkappel), kraju, kjer

živijo zamejski Slovenci in imajo slovenskega
župana. Na lepo urejenem glavnem trgu smo
skoraj povsod videli dvojezične napise, tudi
na spominski plošči dr. Angeli Piskernik, ki
velja za prvo žensko v Sloveniji z znanstvenim
doktoratom. Ko smo si ogledovali župnijsko
cerkev sv. Mihaela, nas je v lepi slovenščini ogovorila gospa Maja, ki je do upokojitve
poučevala na celovški gimnaziji, zdaj pa v
kraju vodi klekljarski krožek. Povabila nas je
na ogled razstave barvastih čipk, ki so prave
umetnine.
Obirske kapniške jame, ki so del Geoparka
Karavanke, in znano zdravilišče na koncu naselja Bela pa še čakajo na naš naslednji obisk.
Sledila je vožnja do
Žitare vasi (Sittersdorf), ki se nahaja na
južnem robu Podjune.
Prav ta dan so praznovali občinski praznik.
Na travniku za občinsko hišo so priredili
tradicionalni vinski
sejem, ki je privabil
veliko obiskovalcev.
Že sam prireditveni
prostor je napravil
velik vtis. Kot glavna
dekoracija so bile senene bale, okrašene
s cvetjem, bučami in

Tu je bilo v antiki naselje s kompleksom več
zgodnjekrščanskih cerkva, katerih ostanki
so restavrirani. Arheologi so odkrili 15 poslopij; pet cerkva, krstilnico, cisterni za vodo
in prenočišče za romarje. Prva cerkev je bila
zgrajena v začetku 5. stoletja. Urejen je arheološki park. Na vrhu stoji romarska cerkev
svete Heme in sv. Doroteje iz 15. stoletja. Obe
svetnici sta upodobljeni v glavnem oltarju. V
ladji so podobe, ki predstavljajo prizore iz legende o sv. Hemi. Sveta Ema ali Hema po Koroško je bila koroška kneginja, dobrohotna do
svojih podložnikov in zato spoštovana med
njimi ter globoko verna. Zgradila je deset
cerkva in samostanov, tudi najbolj znanega v
Krki (Gurk) na Koroškem, kjer je njen grob. S
sveto Hemo je povezana zgodba o hudobnem
očimu, ki je porinil z bližnje skalne pečine
svojega pastorka. Deček je po priprošnji blažene Heme ostal živ.

Dekoracija s senenimi balami, bučami ...,
Vinski sejem v Žitari vasi (foto: Mario Žnidaršič)
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Srečanje upokojencev v Žagi
pri izviru Obrha v Vrhniki
DU Loška dolina je pripravila srečanje za člane, njihove družinske člane
in prijatelje v Žagi pri izviru Obrha
v Vrhniki.

Zadnja Titova štafeta
(foto: Mario Žnidaršič)

Na Holmcu smo prestopili državno mejo z
Avstrijo in nadaljevali pot po naši Koroški.
Daljši postanek smo imeli v Dobji vasi, kjer
nas je v gostišču Delaut že čakalo obilno in
okusno kosilo.
Po kratki vožnji smo prispeli v Ravne na Koroškem, mesto, ki ga je zaznamovala 400-letna jeklarska tradicija. Utrip železarske in
jeklarske industrije smo odkrivali v muzeju
Mati fabrika – Železarna Ravne. Glavni del
razstave s pomočjo številnih fotografij in
predmetov predstavlja železarno. S ponosom
smo si ogledovali zadnjo Titovo štafetno palico, ki je delo naše rojakinje, kiparke Milene
Braniselj. Železarna ni dajala le kruha številnim generacijam, ampak je podpirala tudi
razvoj mesta, šport in kulturo. Na razstavi so
nam v oči padli športni copati Adolfa Urnauta, enega najboljših jugoslovanskih odbojkarjev, ki pa ga mlajše generacije bolj poznajo
kot očeta Tineta Urnauta, kapetana slovenske
odbojkarske reprezentance.

Predsednik Branko Troha je pozdravil vse prisotne, Ida Turk pa seznanila s potekom projekta Prostovoljstva
in Starejši za starejše. Pevke DU Loška dolina so zapele nekaj ljudskih
pesmi in tudi v nadaljevanju s svojim petjem spodbudile še ostale k
prepevanje. Domen Šraj je s svojo
harmoniko poskrbel za dobro voljo
in ples.
Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo.

Nagovor predsedn
ika DU

Športniki so pripravili tekmovanje ekip
v pikadu, metanju polena in kegljanju s
kroglo na vrvici. Najboljše ekipe so prejele medaljo.

Branka Troha

(foto: Mario Žnida
ršič)

Na srečanju je potekal srečelov – vsaka
srečka zadene, dobitke so prispevali:
Kovinoplastika d. o. o., Kovinoplastika
– Družba pooblaščenka d. d., Barjans
d. o. o., Tekstil d. o. o. Ljubljana,
Metalpres Lož – Plešce, Frizerstvo
TAŠI, Frizerstvo BRANKA, Trgovina
SONČEK Stari trg, Cvetličarna NINA,
Lasersko graviranje Obrh – Nenad
Košir s. p., Gostilna HERBLAN in
članice ter člani društva.
Vsem se iskreno zahvaljujemo.

ladi
je poskrbel tudi m
Za dobro vzdušje aj (foto: Mario Žnidaršič)
en Šr
harmonikar Dom

Preživeli smo aktivno, družabno
popoldne v dobri družbi. ■

Na Preškem vrhu nad Kotljami smo obiskali
Prežihovo bajto, spominski muzej slovenskega pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega
Voranca, ki ga poznamo predvsem po zbirki
črtic Solzice, romanih Doberdob, Jamnica,
Požganica, noveli Samorastniki. Videli smo
tudi globel Pekel, ki se jo je Prežih kot otrok
zelo bal.
Zadnji postanek smo imeli na Trojanah, kjer
smo kljub veliki gneči počakali na slastne trojanske krofe.
Koroška, gorata pokrajina, pretežno poraščena z gozdovi, preprežena s soteskami in
grapami, nas je očarala. Korošci na obeh
straneh meje, s katerimi smo se srečali, so
bili zelo prijazni in gostoljubni. Ostalo nam
je še kar nekaj destinacij, ki nas vabijo, da
jih obiščemo. ■

Druženje

(foto: Mario Žnidaršič)
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Mario Žnidaršič

Letovanje članov MDI Cerknica - Loška dolina - Bloke
na otoku Braču
24. avgusta malo po polnoči smo se cerkniški invalidi odpeljali z avtobusom na sedemdnevno letovanje v mesto Supetar. Potovanje s postanki do Splita je bilo udobno,
v luki smo se vkrcali na trajekt za Supetar,
od koder smo se odpeljali do HN Waterman
Svpetrvs Resort. Tam nas je prijazno sprejela
vodička Miša Mlakar, predstavnica Relaksa
in glasbenik Sandi Petrej.

Izlet na Vidovo goro in Bol
28. 8. 2019

Vidova Gora (778 m) ponuja lep razgled na
Bol, priljubljeno plažo Zlatni Rat in otok
Hvar ter nudi lepo priložnost za fotografiranje. Nahaja se na južnem delu otoka Brač,
nad Bolom. Ime je dobila po Svantevidu,
slovanskem božanstvu, po pokristjanjevanju
Hrvatov pa je ime pripadlo Svetemu Vidu.
Z razgledne Vidove gore smo se zapeljali še
do slavnega braškega naselja Bol in njegove
plaže Zlatni rat, ki je ime kraja ponesla širom
po svetu. Peščena plaža je dolga okrog 450 m.
Ob plimi in oseki spreminja podobo in velja
za eno najlepših plaž na Jadranu.
Danes je Bol s svojo prelepo naravo, z očitnim
dalmatinskim šarmom, z vrvežem mondenega letovišča postal pravo surfersko zatočišče.
Obiskali smo še kmetijsko zadrugo "Postira" in

spoznali njihovo delo.
Kmetijska zadruga Postira se ukvarja s predelavo
in proizvodnjo oljčnega
olja. Med delovno sezono
oljarne v najbolj aktivnih
mesecih, oktobru, novembru in decembru, s 6
redno zaposlenimi zaposlijo še sezonske delavce
in delajo v treh izmenah.
Poleg vodenega ogleda
oljarne, ki se nahaja v
Na letovanju je bilo poskrbljeno tudi za družabne in
zadružni zgradbi v srešportne aktivnosti (foto: Mario Žnidaršič)
dišču mesta Pastira na
otoku Brač, smo lahko okušali olje, oljčne počutje, saj smo vsako jutro pod vodstvom
likerje in kupili nekaj izdelkov oljarne v tr- Miše telovadili in se razgibavali, zvečer pa je
Sandi poskrbel, da smo ob spremljavi hargovini s spominki.
monike tudi zaplesali.

Športne aktivnosti: pikado,
balinanje, lokostrelstvo ...

Zaključni večer

Za aktivnosti in veselo razpoloženje med
našim dopustovanjem je skrbela animatorka
Miša Mlakar in glasbenik Sandi Petrej. Organizirala sta športne igre, in sicer smo se
lahko pomerili v balinanju in lokostrelstvu.
Najboljši so bili nagrajeni z Relaxovimi simboličnimi darilci. Tako kot doma smo tudi
na dopustu skrbeli za naše zdravje in dobro

Zadnji dan smo izkoristili še zadnje minute
v vodi in sončenje na plaži. Zvečer smo imeli
podelitev priznanj v balinanju in lokostrelstvu ter posebno tombolo. Večer smo zaključili s plesom.
Naslednji dan smo krenili na pot proti domu.
Po glavi pa se nam že snujejo načrti, kam se
bomo odpravili prihodnje leto. ■

Udeleženci letovanja (foto: Mario Žnidaršič)
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Jasna Lekan
Mag. Andreja Kandolf Borovšak, ČZS

Lipa in lipov med

Lipov med

V Sloveniji prevladujeta dve vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa cveti junija ali na začetku julija,
lipovec cveti dva tedna pozneje. Čebele na njih naberejo sladko medičino ali mano in nam
proizvedejo lipov med, iz posušenega cvetja pa si lahko pripravimo tudi okusen lipov čaj.
Lipov med je svetlo rumene barve z zelenim odtenkom. Ima svež vonj po lipovem cvetju,
mentolu, limonini lupini. Lahko je nektarnega ali maninega izvora, zato ima značilnosti
obeh; v primeru nektarnega izvora hitro kristalizira, sicer nekoliko počasneje. Ker ni presladek in ima značilno osvežilno aromo, ga uporabimo tudi v kulinariki.

Nasvet in namig za odlično kosilo:

SLADKE
BARVICE
TESTO:
300 g moke
125 g sladkorja v prahu
100 g masla
50 g kisle smetane
1 jajce, sol
limonina aroma, vanilija
Barve za pecivo
Iz vseh sestavin zamesi testo.
Odvzemi eno tretjino testa in ga
razdeli na štiri dele.
Vsak del pobarvaj (enega v rdeče,
enega v modro, enega v zeleno in
enega v rumeno bravo).
Za 30 minut jih daj v hladilnik.
Prav tako svetlo testo.
Vsak pobarvan kos testa oblikuj
v 52 cm dog svaljek in ga razreži
na tri enake dele.
Svetlo testo prepolovi ter
vsako polovico razvaljaj v večji
pravokotnik (30 x 17 cm).
Razreži ga na 6 manjših
pravokotnikov (17 x 5 cm)
Vsak pobarvan svaljek položi na
daljšo stran pravokotnika, tako da
ven štrli konica barvice.
Zavij ga v svetlo testo.
Barvice položi na pekač tako,
da se rob barvice nahaja na dnu.
Peci na 175 stopinjah,
da barvice rahlo porjavijo.

Marinirano pečeni piščančji fileji z omako
in lipovim medom
Za 4 osebe:
700 g filejev piščanca
Marinada:
60 g lipovega medu
30 ml olja
30 ml vina ali sadnega soka (malinovega)
stolčene ali grobo sesekljane brinove jagode,
timijan, poper
»Steljica za pečenje« in
nato priprava omake:
30 ml olja
30 g šalotke
50 g korenja
40 g korenine peteršilja
80 g jabolk
1 strok česna
200 ml fonda/osnove
Začimbe: list lovorja, rožmarin, sol

• Za marinado zmešamo med, olje in začimbe. Premažemo fileje piščanca in jih
v hladilniku v pokriti posodi mariniramo nekaj ur (brez soli).
• V pekač zložimo očiščeno, olupljeno in
drobno narezano šalotko, korenje, korenino peteršilja, jabolko, česen in začimbe
ter fond.
• Na to pripravljeno »steljico« položimo
marinirane piščančje fileje, ki smo jih
posolili.
• Polijemo s segretim oljem.
• V pečici pečemo pol ure pri 180–200 °C.
• Prestavimo na toplo in tik pred serviranjem narežemo na manjše rezine.
• Omako pripravimo tako, da vse sestavine, na katerih so se spekli fileji piščanca,
zmešamo, dodamo med in po okusu sok
limone.
Več receptov z lipovim medom najdete na:
http://www.czs.si

KOH

Recept so prispevale članice
Društva žena in deklet na
podeželju Ostrnice Loška dolina

Sestavine:
3 cela jajca
3 velike žlice sladkorja
1 vanilijev sladkor
3 žlice pšeničnega zdroba
1,5 žlice moke
2,5 dcl mleka ali sadni sirup

Ta jed je še posebej primerna za majhne otroke in starostnike.
Priprava:
Jajca, sladkor in vaniljev sladkor penasto zmešamo, dodamo zdrob in moko. Vse skupaj
vlijemo v namaščen (ali prekrit z peki papirjem) pekač. Pečemo na 180°C 20 min.
Vzamemo iz pečice in še vroče prelijemo s hladnim mlekom (za sladokusce lahko mleko
nadomestimo s sadnim sirupom).

arhiv: ČZS

Vonj cvetoče lipe je eden izmed najlepših. Spominja na prve
poletne dni, ko po naši krajini zadišijo lipe in lipovci. Skoraj ni
vasi v Sloveniji, kjer se na vaškem trgu ne bohoti vsaj ena lipa,
simbol slovenstva. S svojo mogočno krošnjo daje odlično senco, v
času cvetenja pa nudi prijeten vonj in pašo čebelam.
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Brigita Martinčič – MEDILEK Cerknica
naturopatinja in iridologinja

Nasveti iz Medileka zdravju v pomoč
jo pegice, lahko so tudi rdečelasi, imajo široka ramena, prsni koš je dobro razvit in
poudarjen. Imajo močan, prodoren glas. Ko
so v harmoniji, je njihova drža zravnana in
pokončna. Taka oseba ima zdrav občutek za
red, organiziranost in disciplino. Oseba ve,
kdaj in kaj sprejeti in kdaj in kaj spustiti iz
svojega življenja. Ve, da kvaliteta življenja
prihaja od znotraj njega samega.

Šibkost (deficit) pljuč

Brigita Martinčič (arhiv: MEDILEK)

Pljuča
Kaj imajo v jesenskem času
skupnega stalno pokašljevaje,
stalni izcedki iz nosu ali stalno zamašen nos, hripavost,
alergije, akne, astma, viroze,
pljučnice, bronhitisi itd.
V prejšnji številki Obrha sem pisala o deficitu – šibkosti srca, ki po tradicionalni kitajski
medicini (TKM) pripada poletju. Poletje se
je koledarsko poslovilo pred kratkim, glede
na nagel padec temperatur pa že veliko prej.
Tako nagla sprememba temperatur je vsekakor šok in stres za naše telo, ki se ni sposobno
tako hitro prilagoditi. Pozno poletje pa tja do
novembra (jesen) po TKM pripada organu
pljuča in njegovemu podorganu debelo črevo.
V kolikor smo čez poletje krepili srce in vranico, bodo pljuča, ko nastopi njihov čas, močna
in krepka ter bodo lahko kljubovala naglemu
porastu viroz. Hkrati bo močan tudi imunski
sistem, ki ima »sedež« prav v črevesju.
V kolikor v jesenskem času kvalitetno krepimo
pljuča in debelo črevo, bomo s tem preprečili
tudi zimske bolezni in poskrbeli za energetsko
močne ledvice, ki jim pripada zima.

Pljučni tip človeka po TKM
Osebe pljučnega tipa prepoznamo po svetli
(porcelanasti), nežni polti (ostali tipi lahko
le sanjamo o tako lepi naravni polti, kot jo
ima pljučni tip v ravnovesju), pogosto ima-

Osebe z energetsko šibkimi pljuči zaradi
pomanjkanja samozavesti povesijo ramena
navznoter (veliko strank se oglasi v našem
Medileku in želi oprtnik za lepšo držo, vzrok
za povešena ramena pa nemalokrat tiči v
pomanjkanju samozavesti – šibkosti pljuč),
postanejo pretirano preobčutljive na kritiko
iz okolice in se poosebljajo z mnenji drugih.
Svoje življenje prepustijo v roke drugim, kar
jim pomeni več kot lastne notranje kvalitete
in bistvo. Taki ljudje imajo pogosto občutek,
da živijo življenje, ki ni njihovo. V njihovem
življenju je veliko zmede in nereda, pogosto
so žalostni, melanholični, razočarani, imajo
občutek praznine, nemoči, nesmiselnosti.
Krčevito se oklepajo stvari, odnosov, dogodkov in ne sprejemajo prihajajočih sprememb, čeprav so lahko nujne in dobrodošle.
Pogosto zbolevajo za pljučnimi boleznimi
(astma, bronhitisi, viroze), stalno pokašljujejo, zmanjkuje jim sape, pogosta so vnetja
sinusov, stalni izcedki iz nosu ali stalno zamašen nos, nosni polipi, dermatitisi, akne,
suha, luskasta koža, izguba vonja, izguba
glasu in hripavost. Pogosto se zbujajo med
3:00 in 5:00 uro zjutraj.

S čim šibimo pljuča?
Žal ravno tako kot opisano pri srcu tudi tukaj ne obstaja čarobna paličica, s katero bi
zamahnili in bi izginile vse težave in simptomi in bolezni, povezane z deficitom pljuč.
Tudi pri šibkosti pljuč igra ključno vlogo
naša hrana! Z njo si lahko krepimo ali šibimo pljuča. Paše jim hrana, ki vlaži in čisti in
je pikantna. Tu moram razložiti, kaj pomeni
»vlaži«. Seveda je v pljučih prisotna sluz, ki
zadržuje določeno količino vlage, sicer pljuča ne bi delovala pravilno, vendar mora biti
te sluzi ravno prav, biti mora prozorna in ne
preveč lepljiva, vse kar je odklon od tega, pomeni, da pljuča niso v ravnovesju.
Hrana, ki energetsko šibi pljuča:
• mleko in mlečni izdelki (zasluzujejo in

povzročajo prekomerno vlago in hlad)
• pšenica in vsi izdelki iz nje (zasluzuje)
• oreščki, timijan, paradižnik

Kako okrepimo pljuča?
• Piti moramo toplo vodo po požirkih skozi ves dan. V tem jesensko/zimskem času
tudi sobna temperatura ni dovolj. Na ta
način se voda v telesu bolje absorbira in
doseže tudi pljuča, v nasprotnem primeru
se zelo hitro izloči iz telesa in ne zagotovi
potrebne hidracije. Nemalokrat sem priča primerom, ko oseba popije tudi do 3 l
vode na dan, a njene celice so dehidrirane.
• Vsa zelenjava mora biti topla (pokuhana).
To ni čas uživanja sveže zelenjave, še zlasti
ne za večerjo, ker povzroča preveč hladu
in zadržuje prekomerno količino sluzi.
• Uživamo sezonsko zelenjavo.
• Uživamo zelenjavne juhe in kokošjo juho
(naše babice so vedele, da mora porodnica
piti kokošjo juho, da se hitro okrepi in izogne poporodni depresiji).
• Uporabljamo pikantne začimbe (ingver,
hren, cimet).
• Uživamo sezam, zelje, proso, fižol, repo,
grah, stročji fižol, blitvo, špinačo, cvetačo,
buče, kostanj, jabolka, breskve.
Večerje naj bodo izključno zelenjavne in do
18h. Pijte veliko tople vode. Vključite gibanje
vsaj 30 min na dan, a vadba mora biti v tem
času umirjena, brez večjih naporov. To je namreč čas, ko se telo pripravlja k umirjanju in
zimskemu počitku. 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 pljuč ter boljšemu počutju
pa pripomorejo:
• kot sem že omenila, so pljuča in debelo
črevesje povezana, zato s pravimi probiotiki krepimo debelo črevo in seveda posledično tudi pljuča.
• olje črne kumine.
• moksa terapija Zdravilna toplota iz mokse krepi pljuča, odpravlja zasluzenost,
presežek vlage in mraza.
• preslična kopel: krepi vse notranje organe.
Pri svoji praksi se velikokrat srečam z dolgotrajnimi in dolgoletnimi kašlji, stalnim
izkašljevanjem sluzi, ponavljajočimi sinu  

45

DOBRO JE VEDETI

november, 2019

Vir: www.policija.si

Bodi preVIDEN
arhiv: MEDILEK

- nasveti pešcem za varnejšo udeležbo v prometu

zitisi, zamašenimi nosovi ali izcedki iz njih
itd. Stranke navajajo, da so že mesece in mesece prehlajene, a nikakor ne nehajo kašljati
in stalno se jim cedi iz nosu. Da so že dobili
dozo antibiotikov, a ni nič bolje. Popili so že
hektolitre sirupov in domačih pripravkov, a
ne pomaga nič. Vse so že poskusili, le o tem,
da bi spremenili prehrano, še niso razmišljali. Z iridoskopskim pregledom ugotovim
šibkost pljuč. S celostno naturopatsko obravnavo v enem mesecu izzvenijo vse težave.

Brigita Martinčič
– MEDILEK Cerknica
naturopatinja in iridologinja
Za bolj poglobljene informacije
in individualne naturopatske
posvete se lahko obrnete na
tel. št. 041 334 712 ali 01/709 12 40,
kjer si rezervirate svoj termin.
Hvala za vašo pozornost!
Želim vam barvite jesenske dni.

Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo,
da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil
(kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod
vplivom alkohola, preblizu desnemu robu
vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Veliko nesreč pa
se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega
ravnanja pešcev.
Še posebej pogosto so pešci v prometnih
nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih
mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je
krajši. Zlasti starejši so največkrat žrtve
prometnih nesreč zaradi svojih napak ali
ker kršijo cestnoprometne predpise.

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo:

Pešci!
• Poskrbite, da boste v prometu vidni;
nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove,
kresničke),
• upoštevajte prometne predpise;
• prečkajte cesto na označenih prehodih
za pešce,
• hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob
levem robu vozišča v smeri hoje,
• poskusite predvideti ravnanje drugih
udeležencev v prometu.

Vozniki!
• Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci,
odstopite jim prednost,
• hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
• na območjih, kjer se običajno zadržujejo
pešci, vozite še posebej previdno (pred
šolami, v naseljih),
• izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s
pešcem, ki hodi ob vozišču.
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Društva dolomitne lutke
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Policija svetuje

Drzne tatvine v vaših domovih
Če želijo ostati anonimni,
pa lahko pokličejo tudi na
anonimno številko policije
080 1200.

Kako delujejo drzni
tatovi?

Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine
iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče
kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili
okradeni. Ker so ljudje, običajno gre za starejše občane, še vedno premalo previdni ali
pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove
domove in jih ogovorijo, ne bo odveč nekaj
opozoril – v nadaljevanju.
Policisti se ob prijavah takšnih dejanj srečujemo s težavo, da oškodovanci šele čez čas,
na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo vzpostavili nek prijazen
odnos in zaupanje. Poleg tega oškodovanci,
dokler ne opazijo, da so bili okradeni, v večini primerov že "pospravijo" prostor, kjer
so delovali storilci, s čimer spremenijo kraj
dejanja in uničijo morebitne sledi.
Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane "obiskovalce" ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma,
četudi "stopijo samo za vogal", naj hišo vedno zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo.
Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce
raznih del ipd., jim svetujemo, naj vedno
zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo
pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila,
govor, morebitne posebnosti) in na vozilo,
s katerim so se te osebe pripeljale (znamko,
barvo, tip in registrske številke vozila).
Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle
postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113
ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj
pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih
oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo
(če neznanci na primer opazujejo objekt).

november, 2019

• Tatovi običajno delujejo v skupinah, največkrat
dopoldne, njihove žrtve pa
so pogosto starejše osebe na osamljenih
krajih.
• Storilec vas z raznimi pretvezami zamoti
s pogovorom (sprašuje za pot; poizveduje,
ali ste sami doma; pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici
vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za
vodo ipd.) in poskuša zvabiti iz hiše.
• Vašo odsotnost ali nepozornost medtem
izkoristijo drugi tatovi. Vstopijo v vaš
dom, pregledajo notranjost ter kradejo
denar in vrednejše predmete, na primer
nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti,
ki vas je zamotil, pa se vljudno poslovi in
odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z
vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Kako ukrepati, da ne postanete
žrtev tatov?
• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe
v okolici svojega doma ter o tem obvestite
policijo na telefonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in
doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji
(skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s
sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.

NE/VARSTVO
PRED POPLAVAMI
V LOŠKI DOLINI
Poplave. Ali smo nanje pozabili? Ni tako
dolgo nazaj, ko so bile malo večje in višje v
Loški dolini. Na različne načine so prizadele in vplivale na življenje prebivalcev Loške
doline in njene okolice. Gledano s stališča
geografa niso nič posebnega, so »stalnica«
v pokrajini, kot je Loško polje. Gledano s
stališča prebivalca pa so vsakič, ko nastopijo, odveč. Bile so v preteklosti, bodo v prihodnosti. Ne moremo jih odvrniti od nas,
saj so posledica podnebja in »slučajnih«
vremenskih situacij, na katere prebivalci
Doline nimamo vpliva. Lahko pa skrajšamo
ali podaljšamo dolžino in višino konkretne
poplave. Večina nas to razume in tako tudi
ravnamo, nekateri pač ne.
Ob raziskovanju in vsakoletni čistilni akciji ponorne jame Golobine pri Danah smo
letos poleti jamarji iz Društva dolomitne
lutke ugotovili, da posamezniki še vedno
ne razumejo, da debla dreves, veje in ostali
material ne spadajo v strugo Obrha in na
poplavno območje Loškega polja. V jamo
je namreč zaradi velike količine padavin v
maju, juniju in juliju potok Obrh nanesel
veliko lesa, ki so ga prebivalci posekali ob
potoku in vrgli vanj oziroma pustili, da ga
je odnesla voda. Začetni deli jame so bili
praktično zamašeni, saj se je na večjih vejah in deblih nabiral tudi manjši material
in s tem mašil rove.
Predlagamo domačinom, da vse, kar večjega posekajo na poplavnem območju
Loškega polja (to pa je skoraj celotno dno
polja), ne odlagajo na samem polju, saj
voda ta material dvigne in odnese proti
požiralnikom in ponorom, jih maši in s
tem zmanjšuje pretočnost. Posebej pa odsvetujemo metanje posekanega lesa neposredno v potok Obrh, ker je to primerljivo
z mašenjem odtoka v banji v kopalnici. Ker
si ne želimo, da bi voda v banji Loške doline ostajala dolgo in bila visoko, v potok ne
mečimo ničesar, kar bi mašilo odtok.

Kako ukrepati, če vendarle
postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko
113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov
o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer
so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so bili ti v stiku

Naplavljeni material v jami Golobina
(foto: Matej Kržič)
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Vesna Oražem, Zavod za gozdove Slovenije

Medovarna ohišja za smetnjake
V okviru projekta LIFE DINALP BEAR smo v sodelovanju z Občino Loška dolina na dveh lokacijah, pri OŠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu in na
Knežji Njivi postavili t. i. medovarna ohišja za smetnjake, katerih osrednji namen je
preprečevanje dostopa medvedu do odpadnih virov hrane. Na obeh lokacijah so
medvedi večkrat prevračali velike smetnjake za skupno zbiranje odpadkov. Z zaščito
obstoječih smetnjakov smo na najbolj preprost in hkrati učinkovit način rešili problem njihovega prevračanja.
Poleg preprečevanja nadaljnjega prevračanja je bilo ob šoli nujno premestiti smetnjake na drugo lokacijo, saj zbiranje smeti na obstoječi lokaciji tik ob vhodu v
šolsko kuhinjo ni bilo v skladu z normativi HACCP sistema. Tako smo s postavitvijo
ukrepa zadostili dvema zahtevama.

Ohišje je sestavljeno iz vroče cinkane jeklene konstrukcije in masivnih hrastovih letev, ki medvedu
povsem onemogočajo dostop do smetnjaka. Ko se
les suši, je na ogrodju ohišja moč opaziti rjave madeže, ki pa niso posledica rjavenja, temveč reakcije
taninov (t. i. čreslovine), ki so sestavni del hrastovega lesa s kovinskim delom ohišja. Sčasoma madeži
postanejo skoraj neopazni, vendar pa se pojavnosti
ni moč povsem izogniti.

posnetek medveda
ob prevračanju smetnjakov ob OŠ
heroja Janeza Hribarja

Za največjo učinkovitost ohišij je najpomembnejša ustrezna in dosledna uporaba:

Medovarni ohišji na Knežji Njivi
Medovarna ohišja ob OŠ heroja Janeza Hribarja

 Po uporabi je potrebno pokrov ohišja,
ki se odpira hkrati s pokrovom smetnjaka, pravilno zapahniti.
 Prav tako moramo po praznjenju smetnjakov zapahniti tudi vrata ohišja tako
na spodnjem kot tudi zgornjem delu.

Če želite izvedeti več podrobnosti o
uporabi in izdelavi tako medovarnega
ohišja za smetnjake kot tudi kompostnikov lahko priročnik v tiskani verziji
pridobite v TIC Lož in na Občini Loška
dolina. V elektronski obliki je na voljo
tudi na
spletni
Varna paša:
Če želite
izvedeti
večstrani
podrobnosti
o uporabi in iz-

delavi tako medovarnega ohišja za smetnjake, kot
www.varna-pasa.si
tudi kompostnikov,
lahko priročnik v tiskani verziji
pridobite v TIC Lož in na Občini Loška dolina. V
elektronski obliki je na voljo tudi na spletni strani
Varna paša:
www.varna-pasa.si
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Janja Kozarka

Volk
Vir: Stareslike.cerknica.org
Zadnje čase imamo spet težave z
volkovi. Pogosto pridejo vse do
vasi in si postrežejo z ovcam, tekne jim žrebiček, pred kratkim
so si privoščili celó célo telico.
Nikakor ni prijetno za ušesa, ko
ti povedo, da so v neposredni
bližini vasi prešteli trop s 17-imi
primerki.
Jermendulc – Ivan Plos starejši,
z uplenjenim volkom
pred nogami in z rorom
(puško toplarico) nekje na polju
pod Racno goro.

Kaj so v izogib tovrstnih težav storili v preteklosti, ve povedati snežniška lovska zgodovina.
Volk v snežniških gozdovih
Izmed zveri je bilo na Snežniku še posebej veliko volkov, ki so jih neusmiljeno preganjali in lovili, kar je bila splošna praksa, saj je za vsakega ulovljenega volka graščinska blagajna iz lovskega fonda izplačevala posebno premijo. Zanimivo je, da se je število volkov povečalo
vsakokrat, ko je južno od Gorskega kotarja, v Bosni ali pa še nižje na
jugu, pritisnila močna zima. Zveri so iskale prijaznejšega domovanja
in so se zatekale na sever v snežniške gozdove.
Ker jim je zaradi povečanega števila tudi tu zmanjkovalo hrane, so
vedno bolj pritiskale k človeškim bivališčem. Kadar so snežniški logarji zasledili v gozdovih trop volkov, so na snežniški graščini med
gozdarskim osebjem zavladale izredne razmere.
Veliki pogoni
Poleg različnih poizkusov iztrebljanja volkov z nastavljanjem zank,
pasti, zastrupljene mrhovine, ki niso dali posebnih rezultatov – strupena mrhovina pa je bila poleg tega še nevarna, ker je nastavljen
strup lahko našel zaščiteni rjavi medved – so na posestvu prirejali
posebne, velike pogrome na volkove. V njih so sodelovali vsi, ki so
znali držati puško ali krepelce za zganjanje zveri v rokah ter so bili
sposobni prenašati velike napore gibanja na širnem območju, pokritem s povprečno meter visoko snežno odejo.
Zganjali so jih tako, da so volkovom na debla dreves na velikem obkroženem območju navezali vrvi s pisanimi plapolajočimi krpami
različnih tkanin, dolgih od 30 do 50 cm, ki naj bi volkove prestrašile.
Najrajši so uporabljali kričeče modre, rumene in rdeče krpe. Izjemoma so uporabljali krpe zelene in bele barve, vendar se je izkazalo, da
so na mestih teh barv volkovi največkrat pobegnili iz obkoljenega
območja, ker so bili teh barv navajeni iz svojega naravnega življenjskega prostora. Poleg tega je bila bela krpa v sneženih pogojih zelo
neizrazita in zvitega volka ni mogla prestrašiti. Kadar je med lovom
zmanjkalo krp katerekoli barve, so na vrvi navesili vse, kar so takrat
nosili s seboj, pa so lahko tisti trenutek brez večje škode pogrešili.
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Tako so se včasih na vrveh znesle tudi lovske suknje, klobuki, robci,
nahrbtniki in drugo.
Gibanje volkov so pozimi spremljali po sledeh v novem snegu. Ko so
se volkovi umikali proti s krpami
zaprtemu področju, so jim le-tega
sproti zmanjševali in jih na koncu
na zelo majhnem odprtem delu obkoljene površine postrelili. Lovci
so morali biti pri tem načinu lova
zelo previdni, disciplinirani in tihi.
Volkovi pa so se po daljšem času
in večkratnih poizkusih navezanih
krp navadili in jim niso več predstavljale ovire, ki bi jih prestrašila.
Velik problem pri sistematičnem
iztrebljanju volkov je bila po letu
1918 državna meja, ki je snežniško
posestvo razdelila na dva dela med
Italijo in Jugoslavijo.

Dvocevka ali petelinka je
bila skoraj zagotovo češka
zbrojevka.

Vólk (Canis lupus)
je prav tako kot jelenjad bolj ali manj že
od nekdaj prisoten
v naših krajih, prav
tako pa se je skupaj s
številčnostjo njegovega plena spreminjala
tudi njegova prisotnost. Približno proti
koncu 19. stoletja,
ko je bila snežniška
jelenjad že skoraj iztrebljena, je iz naših gozdov izginil tudi volk (Kryštufek in sod., 1988).
Vseskozi pa so tega plenilca šteli med škodljivce. Tako so volkove v Sloveniji še do nedavna načrtno lovili in iztrebljali. V zadnjem
času se odnos do volka počasi spreminja,
čeprav se pojavljajo škode po tej vrsti tako
na domačih kot na divjih živalih, ga počasi
sprejemamo kot del našega okolja in ekosistema, v katerem moramo najti ustrezne možnosti za skupno sobivanje.
Foto klub Ljudske tehnike v Starem trgu.

Slovarček:
• ror: puška, lovska puška
• toplarica: dvocevka
• fond: sklad
Viri:
• Janez Šumrada
• dLib.si: Alenka Kačičnik Gabrič:
Lov in ribolov na snežniškem
posestvu; KRONIKA 48, Zveza
zgodovinskih društev Slovenije,
Ljubljana 2000
• Valentin Vidojević: VOLK V LPN
JELEN SNEŽNIK (diplomsko delo)

Kraj: polje pod Racno
goro, blizu vasi Iga vas
Datum: neznan
Avtor: neznan
Zbirka: Janez Šumrada
Skenirano: 10. 9. 2014
Oblika: fotografija
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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 III

Tudi drugače sem v življenju opazil, da ljudje, ki so rojeni v velikih razmerah, hrepenijo po omejenem in težijo, da gredo iz velikih
palač in dolgih dvoran, ki so jih obdajale od
mladosti, v majhna bivališča in prostore. Kakor je znano, obstajajo tudi obratne težnje,
samo da ni tako lahko zamenjati preproste
kuhinje in podstrešne izbe za cesarsko palačo. Samo nekaterim ljudem je dano, da
najdejo čudodelno ribico, ki jim pomaga, da
pridejo na visoko vejo.
Med nekim obiskom mojega brata v Petersburgu smo se peljali po Volgi navzdol
do Spodnjega Novgoroda. Peljali smo se na
velikem elegantnem parniku. Da si je človek
moral kabino deliti s številnimi stenicami,
sodi k neizogibnim ruskim posebnostim. Ni
postelje brez stenic, se je glasila parola. Ne
vem, ali so pred zdajšnjo strahovlado pobrale šila in kopita, prej bi sklepal, da se še enkrat bolje počutijo v deželi, ki ji vladajo same
stenice in uši. Volga se počasi spreminja v
pesek. Stalno so morali meriti globino reke
in enolični glasovi mornarjev, ki so celo noč
glasno kričali, kako globoka je voda, bi nas
uspavali, če ne bi stalno imeli občutka, da
se bo naša vožnja z ladjo morebiti prezgodaj
končala. Kapitan, čigar naklonjenost smo si
pridobili, nam je za slovo podaril velikansko
lubenico, ki že v normalnih razmerah ni bila
ravno udoben kos ročne prtljage. Bil je čas
velikega sejma, na katerega so v Spodnji Novgorod prihajali narodi Rusije in Azije. Za ta
čas so ustanovili naglo sodišče, vso oblast je
imel neki general, ki je kot guverner odločal o življenju in smrti obiskovalcev sejma.
Naša lubenica je bila zelo podobna bombi
anarhistov, ki se je pojavljala v različnih preoblekah. Zato smo se bali neprijetnosti in
smo sklenili, da se je bomo neopazno rešili, kar se nam je tudi posrečilo med vožnjo
od ladje do sejemskega mesta. Ko smo prišli
tja, smo tako rekoč prijeli bika za rogove. Ko
smo bili na slovesnem obisku pri tiranu, nekemu odljudnemu staremu Rusu, ki pa se je
do nas pokazal milostljivega, ko nam je dal
enega svojih pribočnikov za vodnika, in nas
je povabil na slovesno večerjo. Sedaj so nam
bila odprta vsa vrata in pred nami so padle
vse pregrade, zakonske in druge – razen ene:
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sun. Pokritih teniških igrišč ni bilo. Brat velikega kneza, takratni najvišji poveljnik mornarice, mu je dal na voljo veliko konferenčno
dvorano admiralitete. Tla so bila obložena s
suknom, ki ga rabijo za ruske vojaške plašče.
Za ta patriotski namen naj bi ga domnevno
zastonj dostavila ruska vojaška uprava. Ali je
admiraliteta imela zasedanje v tisti zimi na
obeh straneh teniške mreže v urah, ko nismo
uporabljali prostora, ali je za ta čas zasedanja
popolnoma prekinila, nisem mogel ugotoviti, toda po mojih drugih opazovanjih sem
domneval zadnje.

malo pred sončnim zahodom smo prišli do
mošeje in smo želeli opazovati, kako mujezin z visokega minareta deli vernikom večerni pozdrav. Ura, ki jo je predpisal prerok, je
bila v nasprotju s časom guvernerjeve večerje. Naš spremljevalec nam je pojasnil, da bi
moral mujezin danes nastopiti pol ure prej.
Toda na zakonih korana se je zlomila moč
ruskega guvernerja. Mujezinu je bilo zelo
žal, vendar ne bi mogel nam na ljubo zatajiti
predpisov svoje vere. Če se nismo hoteli odpovedati predstavi, smo morali guvernerja
pustiti čakati. Temu primeren je bil sprejem
pri njem hladen kot naša juha. Vendar razpoloženje se je kmalu popravilo zaradi uživanja dobrih in izdatnih pijač, da nam je guverner še pred koncem večerje ponudil svojo
ložo, v kateri je v času sejma nastopilo varietno gledališče. Ker smo hoteli potovati še z
nočnim vlakom v Moskvo, je rekel, da naj bi
najboljše točke programa dali na začetek in
ne šele na konec, kot je navada na takšnih
predstavah. Ker tukaj ni bil v napoto koran,
se je zgodila volja guvernerja. Stalni obiskovalci gledališča, ki so se navadno pojavili ob
najlepših točkah pozno zvečer, so se čudili,
zakaj tokrat niso mogli priti na svoj račun.

O velikem knezu – admiralu se je govorilo,
da načeloma naj ne bi stopil na ladjo. Nasprotno pa so ga pogosto videvali v jahtnem
klubu, kjer je za veliko okroglo mizo predsedoval baccaratu in je tako dal tudi priložnost
svojim poročnikom, da so se izpopolnili na
tem zanimivem področju. Vendar naj povem v njegovo čast, da naj bi pri igri največkrat izgubljal.

Značilna peterburška pojava je bila grofica
X. Imela je stike na vseh veleposlaništvih in
govorili so, da se ji plačujejo majhne zanimive novice, ki jih je prenašala od ene misije k
drugi. Imela je tudi velik salon, v katerem se
je gnetla peterburška družba. Po ruski navadi so imeli o polnoči veliko slavnostno večerjo. Pred in po večerji so igrali ruleto. Pri
ruleti je držala gospodarica ali kdo izmed
njenih svojcev blagajno in pričakovalo se je,
da bodo gostje najmanj toliko izgubili, kolikor je stala njihova pogostitev. Ker je šampanjec tekel v potokih, se z dajatvami ni smelo
skopariti.

O nekem drugem ministru, ki je bil nekdaj
popolnoma nepoznan, govorijo, kot je pogosto v Rusiji, da je svoj položaj uporabljal
za poneverbe. Povzdignjen je bil v plemiški
stan in je skromno prevzel grb Montmorencyev. Geslo te zanimive družine se je glasilo:
»Leve – toi et vole haut et grand« (Vstani in
leti visoko in na široko). Tedaj so menili, da
bi rad ta naslednik Montmorencyev prevzel
tudi njihovo geslo v varianti, ki ustreza njegovi dolgoprstni preteklosti: »Leve – tai et ne
vole plus« (Vstani in ne leti več).

Za športno udejstvovanje je bil Rus takrat
malo dovzeten. Tudi dolga zima z visokim
snegom je bila velika ovira za hojo na prostem. Enemu med velikimi knezi (Vladimir)
je njegov telesni zdravnik priporočil ravno
za mrzli letni čas telesne vaje kot protiutež
škodljivosti zimskih pojedin s šampanjcem.
V ta namen so izbrali blago obliko tenisa la-

(se nadaljuje)

Zanimivo je bilo v nasprotju z drugimi deželami, da so že takrat možje tako imenovane
družbe in tisti, ki so kot uradniki vodili državne zadeve, večji del pripadali dvema ločenima krogoma, ki sta imela malo ali skoraj
nič skupnega. Zadnji so bili večinoma homines novi, katerih imena so postala znana javnosti šele, ko so se povzpeli do ministrskega
stolčka. Takšen homo novus je bil takrat Witte, čigar nenavadne sposobnosti so se ravno začele uveljavljati. Poročil je bil damo iz
polsveta, ki je ni mogel kazati javno. Zato so
govorili o zakonskem paru: včasih naj ne bi
nihče poznal gospoda Witta; vsakdo naj bi
poznal poznejšo gospo Witte; zdaj naj bi bilo
obratno: vsakdo pozna gospoda Witta, toda
nihče njegove žene.

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v juliju 2019 je bilo:
MEDILEK ZDRAVJU V POMOČ
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. nagrado: bon v vrednosti 20€ prejme:
Maruša Hribar, ul. Bračičeve brigade 28, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: bon v vrednosti 10€ prejme:
Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: simbolična nagrada MEDILEK prejme:
Marija Palčič, Vrhnika 19, 1386 Stari trg pri Ložu

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

Nagrade prispeva:
• Tisk in lasersko graviranje Obrh
Nenad Košir s. p.
Markovec 19b,
1386 Stari trg pri Ložu

+386 51 377 421
www.obrh.si
obrh.info@gmail.com
www.facebook.com/LaserskoGraviranjeObrh

• 1. nagrada: na les gravirana slika Gradu Snežnik
• 2. nagrada: majica z logotipom Tisk in lasersko graviranje Obrh
• 3. nagrada: dve skodelici po izbiri
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 3. decembra 2019. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo



Rešitev križanke:

9. pohod po Loški dolini

6. oktober 2019, v organizaciji Javnega
zavoda Snežnik. Krožna, nezahtevna
pohodna pot, ki se je pričela in zaključila
v Ložu, je pohodnike vodila po obrobju
jesensko obarvane Loške doline in njenih
znamenitostih. Pohodniki so lahko izbirali
med celotno, 22 km dolgo, in krajšo,
11 km dolgo potjo.
foto: Mario Žnidaršič

Ob pohodni poti v Žagi

Ideja otrok iz Žage, da pohodnikom
ob postanku predstavijo svoje lesene
skulpture, ki so jih iz odpadnih materialov
lesne industrije Adolfa Košmrlja iz Vrhnike
izdelovali nekaj tednov. Nastala je vrsta
zanimivih stvaritev od medvedkov, rakov,
škorpijonov, stojal za svinčnike, kipa
resnice, kraljevega stola … Analina, Naja ter
Matic so bili veseli, ker so s svojim trudom
ustvarili interes med pohodniki. Ob razstavnem paviljonu
je bil postavljen tudi pano s fotografijami in opisi zgodovine
posestva Žaga vse od 17. stoletja dalje … Za kulinarični del
se je kot običajno potrudila potepinka Mika iz Vrhnike
z vnukinjo Lauro in sinom Leonom. Idejo je z lesenimi
medaljami nagradil in se za prispevek k pohodu zahvalil
predsednik Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden.
tekst in fotografije: Edo iz Žage

38. POLHARSKA NOČ

V organizaciji TD Loška dolina se je v soboto, 5. oktobra, na Zagradnih njivah
pri gradu Snežnik odvijala že 38. polharska noč. Prireditev se je pričela s Tekom
po polhovih stopinjah, ki ga je v okviru Notranjskega tekaškega pokala
organiziralo ŠRD Snežnik – Kozarišče. Ekipe vasi Lož, Pudob in Iga vas so kuhale
dobrodelno kauro, za katero so zbrale nekaj manj kot 300 €, ki so jih namenili
Gasilski zvezi Loška za nakup opreme.
Javni zavod Snežnik je ob tej
priložnosti odprl Naravoslovno učno
pot. Da je bilo veselo še pozno v noč,
so poskrbeli člani Ansambla Tik-Tak.
tekst in fotografije: Mario Žnidaršič

PRIČ
V PON NEMO
E
7. OK DELJEK
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Stari žu
pri Lo
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14.00 - 15.00

POP MIX (1. - 4. razred)

15.00 - 16.00

HIP HOP (5. - 9. razred)

16.00 - 16.45

PLESNI VRTEC (3 - 6 let)
Vabljeni!

info@evora.si | 041 218 212
DVORANA VRTCA STARI TRG PRI LOŽU
1. vaja je brezplačna, v kolikor se za vpis ne odločite.
Vpisi potekajo celo šolsko leto.

Napoved izida pesniške zbirke Antona Frbežarja - Tonita

ZBRANANADELA
Ljubitelje in spremljevalce domače pesniške scene je razveselila novica o skorajšnjem izidu prve in hkrati antologijske zbirke domačega ljubiteljskega naivnega poeta Antona Frbežarja - Tonita. V sklopu tedna, posvečenega
rojstvu našega največjega pesnika Franceta Prešerna, bomo v četrtek, 5. 12. 2019 ob 18. uri v »pedentarski« sobi
gradu Snežnik lahko priča zanimivemu dogodku, ki ga organizirata Javni zavod Snežnik in Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik. Z recitacijami in deklamacijami Frbežarjeve poezije nas bodo počastile številne priznane gostje in
gosti, ki bodo v več jezikih iskali harmonije v njegovih verzih. Nastopila bosta tudi Blaž Albreht in Miha Razdrih,
ki sta uglasbila nekaj njegovih narečnih pesmi. V prireditvenem prostoru bodo razstavljene tudi risbe priznanega akademskega slikarja Albina Kreseta, ki bodo krasile izdano zbirko. Izid zbirke je napovedan za začetek prihodnjega leta, a bodo na dogodku pobirali prednaročila. Večer bomo zaključili ob pogostitvi in kozarčku rujnega.
Vsekakor vljudno vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami preživite večer,
ki ga boste pomnili do konca svojih dni!

Skupina Pevke iz
Loške doline
pri kulturni sekciji
Društva upokojencev
Loška dolina

prireja

LETNI
KONCERT

slovenskih ljudskih pesmi,
ki bo 14. 12. 2019
ob 18.00

ANTON FRBEŽAR - TONI,
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