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Glasilo občine Loška dolina

Ostrnice v Loški dolini
O zlati spomeniki naših njiv,
lepši nego iz kamna in brona!
Oton Župančič

Ostrnici, postavljeni ob lani obnovljeni kapelici v Danah.
Za dobrodošlico obiskovalcem Dan in Loške doline sta ju postavila brata France in Janez Kandare.
Leva ostrnica je izdelana iz novoletne jelke, ki so jo vaščani Dan z namenom druženja ob njej
na prelomu leta 2019-20, postavili sredi vasi.

Vojaška vaja Preskok 2020
Slovenska vojska je 3. junija na
območju Babnega Polja predstavila
vojaško vajo Preskok 2020, ki je od
konca aprila do 19. junija potekala na
širšem območju Republike Slovenije.
foto: Mario Žnidaršič
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Spoštovane bralke in bralci,
drage občanke in občani Loške doline.
Z naslovnice so vas pozdravile ostrnice, ki predstavljajo prav posebno dediščino Loške doline, ki se je
po zaslugi nekaj redkih posameznikov ohranila vse do danes in bogati našo Dolino.
Verjetno pa se sprašujete, kaj so vam tokrat v branje prinesle notranje strani Obrha, še posebej, ker
so aktivnosti zaradi znane epidemije na mnogih področjih okrnjene in jih je bilo manj kot običajno.
Gre pa življenje kljub temu dalje, tako da smo lahko do zadnjega kotička napolnili tudi to številko.
Ali je bila pri pisanju vsebine upoštevana misel, ki sem jo zapisal ob zaključku prejšnjega uvodnika,
pa presodite sami. Vem le to, da mnogi, ki me ob različnih priložnostih »pocukate za rokav«,
podpirate predvsem vsebino, ki v Obrhu prinaša pozitivna sporočila o delu in življenju skupnosti in
posameznikov Loške doline, o kulturnem izročilu naših krajev ter o novicah in vsebinah, ki jih ostali
mediji večinoma prezrejo. Obrh prinaša tudi vsebino, ki je dober vir informacij, ki jih večkrat citirajo
avtorji, ki pripravljajo razne predstavitve in strokovne članke. Med tistimi, ki Obrh berejo in jim je
objavljena vsebina zanimiva in strokovna, je tudi spletna Jezikovna posvetovalnica pri SAZUju, kjer
je pomen besede "šuka/šukca" dr. Marko Snoj citiral z razlago, ki jo je v Obrhu leta 2006 zapisala
Milena Ožbolt, in jo še dopolnil s korenom iz Pleteršnika. Nekaj pozneje so besedo uporabili tudi v
Slivniških pogledih … Takšni odzivi za Obrh in njegove ustvarjalce pomenijo posebno priznanje in
dokaz, da je vsebina v njem nekaj več kot le trenutna informacija.
Vabljeni k branju tokratne vsebine in tudi oblikovanju naslednje številke Obrha z mislijo, da kar je
zapisano, ostane.
Do naslednje številke se poslavljam s slovenskim pregovorom »Lepa beseda, lepo mesto najde« in z
željo, da čim več lepih besed najde mesto tudi v naslednji številki Obrha.
Ostanite zdravi, kjerkoli že boste preživeli te počitniško-dopustniške dni.

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 25. avgust 2020
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:
• Tekstovni del članka naj bo napisan in posredovan v elektronski obliki v programu word. • Ime dokumenta naj
bo enako, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Fotografije in
drugo slikovno gradivo mora biti pripravljeno v digitalni obliki v jpg formatu, ločljivosti 300 dpi in velikosti 1MB
ali več. Slikovno gradivo naj bo posredovano samostojno in ne vstavljeno v wordov dokument. Predvsem pa naj
fotografije ne bodo prenesene direktno s fb ali drugih spletnih strani, ker take niso tehnično ustrezne za tisk. •
K fotografijam je potrebno priložiti besedilo (kdo, oz. kaj je na fotografiji) ter obvezno navesti avtorja fotografije
oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Seznam fotografij s podatki naj bo
napisan na koncu članka, na katerega se slikovno gradivo nanaša. • Priporočena in zaželena dolžina tekstov je od
2.000 do največ 5.500 znakov s presledki ter priporočena ena ali največ dve fotografiji oz. slikovni prilogi. • Izjeme
so intervjuji, predstavitev oseb in krajev, potopisi in razni strokovni članki, ki potrebujejo obsežnejšo razlago. Ti teksti
lahko vsebujejo do največ 20.000 znakov s presledki ter največ pet fotografiji oz. slikovnih prilog. • Če je fotografij
priloženih več, kot jih lahko vstavimo k članku, si uredništvo pridržuje pravico, da ne objavi vseh. Uredništvo si
pridržuje tudi pravico do neobjave ali krajšanja člankov, ki niso v skladu s predpisano dolžino. Prav tako ne objavi
tistih, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila in ne sodijo v nobeno od rubrik.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Tekst naj ne presega 3.000 znakov s presledki in največ eno slikovno prilogo • 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. • Uredniški odbor si pridržuje tudi pravico, da morebitno
polemiko na določeno temo, ki bi se nerazumno razvijala v več zaporednih številkah, omeji oz. jo prekine. • Besedilo
mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. • Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, z
namenom, da lahko preverimo istovetnost pisca. • Za vsebino in resničnost navedb odgovarja izključno avtor sam.
Navodila za prispevke v rubriki Svetniška stran:
• Vsem svetnicam in svetnikom je enako odmerjen prostor. Teksti so lahko dolgi maksimalno 2800 znakov
s presledki in ena osebna oz. portretna fotografija. V primeru, da je tekst daljši od predpisanega obsega, ne bo
objavljen oz. bo vrnjen v krajšanje.
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: Ostrnice v Loški dolini •
fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Danica Zrim

Najboljši učenci 9. razredov dobili zaslužena priznanja
Učencem devetega razreda, ki so v letošnjem
šolskem letu zaključili osnovnošolsko izobraževanje in ki so v vseh letih šolanja dosegli nadpovprečni učni uspeh je župan občine
Loška dolina Janez Komidar podelil priznanji »bronasti grb Občine Loška dolina« in
»priznanje Občine Loška dolina«. Učenci,
ki so v vseh letih šolanja dosegli posamično
povprečno oceno najmanj 4,5 so v letu 2020
prejeli »bronasti grb Občine Loška dolina«.
To so: Karla Levec, Hana Obreza, Edvin Strle
in Karin Špeh. Učenka Vanja Porok, ki je z
izjemnim uspehom končala deveti razred je
prejela »priznanje Občine Loška dolina«
Prejemnikom želimo lepe počitniške dni in
uspešno nadaljnjo pot šolanja. ■

Najboljši devetarji s prejetimi priznanji od leve:
Edvin Strle, Karla Levec, Hana Obreza, Karin Špeh
in Vanja Porok z razredničarkama Katarino Zbačnik
in Tatjano Lekan ter ravnateljico Sonjo Jozelj in
županom Janezom Komidarjem (arhiv: Občina LD)
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Nataša Poje

Na kratko iz
Občinskega sveta
10. redna seja
V četrtek 04. junija 2020 so se člani Občinskega sveta Občine
Loška dolina sestali na svoji 10. redni seji.
Na seji je bil članom Občinskega sveta predstavljen Predlog
sprememb Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina o
katerih se razpravlja v dveh obravnavah. S sprejetjem sprememb
Poslovnika bo omogočeno snemanje sej brez predhodnega
soglasja vsakega udeležence seje ter objava posnetkov sej
občinskega sveta v medijih in spletni strani Občine Loška dolina.
V nadaljevanju je bil predstavljen Predlog Odloka o spremembah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina.
Odlok se spreminja zaradi uskladitve zemljišč z dejanskim
stanjem v naravi ter zaradi potrebe po izdelavi elaborata dejanske
rabe zemljišč javne cestne infrastrukture. Nato so se svetnice in
svetniki seznanili z letnimi poročili javnih zavodov Zdravstvenega
doma Cerknica, Osnovne šole Stari trg, Javnega zavoda Snežnik
ter javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. Zakon o javnih
financah javnim zavodom in podjetjem nalaga, da županu do
konca februarja predložijo letno poročilo za preteklo leto ter v
skladu z akti ustanoviteljev enkrat letno o svojem poslovanju
poročajo občinskemu svetu.
V skladu s Statutom Občine Loška dolina je župan občinskemu
svetu predložil Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za
leto 2019. Občinski svet je zaključni račun soglasno potrdil.

V nadaljevanju je izvajalec javne službe predstavil Elaborat o
oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v občini Loška dolina ter Elaborat o oblikovanju cen za
oskrbo s pitno vodo in določitev subvencioniranja cene v občini
Loška dolina. Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi Elaborat
o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, ga predloži
občinski upravi, ta pa v potrditev Občinskemu svetu. Cene
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo JP Komunala kot
upravljavec omrežja zvišala, cene za pitno vodo pa se za občane
ne bodo spremenile, saj je na predlog župana občinski svet
potrdil občinsko subvencioniranje pitne vode.
Seja se je nadaljevala z obravnavo in sprejetjem Sklepa o
dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v
občini Loška dolina za leto 2020 ter Sklep o oprostitvi plačila
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za mesec
marec, april in maj 2020. Oba sklepa sta bila predložena v
obravnavo zaradi posledic epidemije COVID-19 in bila s strani
svetnic in svetnikov soglasno sprejeta.
V nadaljevanju seje so zaradi odstopa dosedanje članice ga. Janje
Urbiha, člani Občinskega sveta imenovali novo članico Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Janjo Sterle. Na
podlagi predlogov prebivalcev vasi Viševek so bili v nadaljevanju
imenovani člani Vaškega odbora Viševek, katerega predsednik je
g. Ravšelj Marjan.
Na koncu seje je bilo podano še poročilo župana o poteku aktivnosti
glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina ter Poročilo
Nadzornega odbora Občine Loška dolina o opravljenem nadzoru
nad »Izvedbo projektne, investicijske in razpisne dokumentacije
za gradnjo novega objekta – Večnamenske športne dvorane Stari
trg pri Ložu«.
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Bogdan Zevnik, občinska uprava

Ureditev lastništva
občinskih cest

O

bčinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji povzročajo številne
težave zemljiškoknjižnim lastnikom zemljišč, preko katerih potekajo,
in uporabnikom ter vzdrževalcem teh cest, ki so zgrajene na zemljiščih, sicer
formalno vpisanih na posameznike in ne na Republiko Slovenijo ali občino.
adi tega
Problem neurejenih lastninskih razmerij pri občinskih cestah izhaja še iz preljišču v zasebni lasti in zar
Cesta, ki poteka po zem zacije in ustreznega dovoza
teklega družbenega sistema, do sedaj se ga je poskušalo urediti s sprejemom
ni možno urediti kanali čina LD)
(arhiv: Ob
Zakona o javnih cestah v letu 1997 in kasnejšimi spremembami, v letu 2010
s sprejemom novega Zakona o cestah in tudi z odločbami Ustavnega sodišča.
Kljub tem poskusom podatki zemljiškega katastra kažejo, da je več kot 23.000
km kategoriziranih cest v Sloveniji neodmerjenih ali zemljiškoknjižno neurejenih, pri čemer poznamo več primerov:
• ceste potekajo po zasebnih zemljiščih in niso odmerjene ter vpisane v
zemljiško knjigo; cesta je torej v naravi, nikjer pa ni to zavedeno;
• ceste so vpisane v zemljiško knjigo in niso odmerjene; potekajo po parcelah,
ki niso v celoti v občinski lasti, ker spremembe niso bile vpisane;
• zemljišča so bila pridobljena v občinsko last in plačane odškodnine, vendar
Novourejena in geodetsko
o tem ni ustrezne dokumentacije, na podlagi katere bi bila možna vknjižba
Viševek bo v naslednjem odmerjena cesta v naselju
v zemljiško knjigo.
letu tudi zemljiškoknjiž
no
urejena (arhiv: Občina LD)
Urejanje stvarno-pravnih razmerij v zvezi z občinskimi cestami je strokovno delo,
ki ga opravljajo občinske uprave kot upravljavci občinskih cest. Občina Loška doli- stnikov je odziv velike večine občanov, ki imajo v lasti
na se s problematiko urejanja aktivno ukvarja že več let. Vsako leto se v proračunu zemljišča, po katerih poteka cesta, pozitiven. V primerih,
namenijo sredstva za geodetske odmere cest in predvidijo odkupi zemljišč v zaseb- ko se postopki prenosa lastništva ustavijo, pa velikokrat
nem lastništvu, po katerih potekajo občinske ceste. Letos je tako planirana geodet- prihaja do različnih težav. V določenih naseljih ni možno
ska odmera ceste Lož – Podlož v okviru obnove vodovoda, kateri bo v naslednjem npr. zgraditi kanalizacijsko omrežje ali urediti cesto, včaletu sledilo še zemljiškoknjižno urejanje, enak postopek se vodi za cesto od naselja sih prihaja celo do civilnopravnih postopkov. Vendar so
Iga vas do naselja Viševek proti Vrhniki. Predviden je odkup 15 parcel, po katerih to izjeme, ki ne vplivajo na celotno reševanje omenjene
problematike. Vsi lastniki zemljišč, ki imajo neurejena lapotekajo ceste v naseljih Lož, Stari trg in Babno Polje.
stniška razmerja zaradi občinskih cest, se lahko obrnejo
Občinska uprava bo z urejanjem lastništva na občinskih cestah nadaljevala tudi na občinsko upravo, kjer bomo poskusili zadeve urediti
v prihodnje. Kljub posameznim težavam in občasnim nerealnim zahtevam la- sporazumno in ustrezno. ■

Borut Kraševec

Obisk ministra za
infrastrukturo

V

petek, 15. 5. 2020, je občino Loška dolina obiskal minister za
infrastrukturo g. Jernej Vrtovec.

Minister je s svojimi sodelavci (državni sekretar Aleš Mihelič, v. d.
direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Lilijana Herga, vodja Sektorja za investicije v ceste pri Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž
Willenpart) in poslanko Državnega zbora RS Ivo Dimic v okviru terenskega obiska v občinah Logatec, Cerknica in Loška dolina obiskal
občinsko upravo Občine Loška dolina. Župan Janez Komidar je gostom predstavil občinske aktualne investicijske projekte.
V Kozariščah si je minister ogledal gradbena dela rekonstrukcije mostu čez Mali Obrh, sofinancirane s strani Ministrstva za infrastrukturo. »Gre za pomembno rekonstrukcijo zaradi oživitve aktivnosti pri
Gradu Snežnik, prav tako gre za kulturno dediščino, ki jo bomo s to

Minister Vrtovec na delovnem obisku v Loški dolini
(arhiv:MZI)

prenovo ohranili,« je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Po ogledu Kozarišč je minister Jernej Vrtovec z županom Janezom
Komidarjem podpisal Dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta »Ureditev ceste Stari trg–Loški Potok«. Projekt je razdeljen v dva
sklopa, za oba pa bo država razpisala izvedbo del še pred poletjem.
Dela obeh odsekov ob uspešno izvedenem javnem naročilu se bodo
pričela jeseni 2020, zaključila pa v letu 2021. ■
vir: www.loska-dolina.si; www.gov.si
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Bogdan Zevnik, občinska uprava

Odvajanje in čiščenje
odpadnih vod

O

bčina Loška dolina je v letošnjem letu zaključila obsežen projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Loški dolini«, ki je
zajemal vasi Pudob, Iga vas, Kozarišče, Šmarata ter Viševek. Poleg
izvedbe meteorne in fekalne kanalizacije smo obnovili še vodovod,
na določenih območjih javno razsvetljavo, na novo uredili – asfaltirali primarna in sekundarna cestišča, ki so sedaj širša, preglednejša,
označena z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ... V
naselju Viševek se je izvedla še rekonstrukcija mostu. Za projekt je
bilo s strani Upravne enota Cerknica pridobljeno uporabno dovoljenje, ki je bilo z ostalo potrebno dokumentacijo predano upravljalcu
JP Komunala Cerknica d. o. o.
Projekt se je v letošnjem letu nadaljeval v zaselku Škrilje pri Danah, ki
je praktično že zaključen. Kanalizacija je na tem območju zasnovana
tako, da se odpadne vode preko ustreznih cevi gravitacijsko izlivajo v

Odpadne vode iz zaselka Škrilje pri Danah se preko ustreznih
cevi gravitacijsko izlivajo v za to predvideno črpališče, od tu pa
preko tlačnega voda v obstoječo čistilno napravo Dane, ob kateri
so bila v sklopu projekta izvedena določena dela. (arhiv: Občina LD)

Bogdan Zevnik, občinska uprava

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ŠT. 5 SD OPN 5

V

Uradnem glasilu Občine Loška dolina št. 126 je bil objavljen sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta št. 5. Pobude za spremembo namenske rabe, razvojne
pobude, predlogi, pripombe, mnenja na prostorski akt so se v obliki
pripravljenih vlog pobirale od maja 2019 do februarja 2020. V uradnem glasilu maja 2019 je bil objavljen tudi javni poziv, pri čemer pa
smo opazili, da je do dejansko postavljenega roka 28. 6. 2019 na Občino prispelo le 5 vlog, zato smo rok za podajo pobud podaljševali, saj
je smotrnost postopka prav v tem, da se pri pobudah, ki opredeljujejo
in vplivajo na prostorski razvoj, vključi čim več deležnikov v prostoru,
saj je prostorsko načrtovanje v skladu s pravilu nujno za skladen razvoj
družbe. V oktobru 2019 so bili v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin in na Občini tudi javno razgrnjeni predlogi modelov vrednotenja
nepremičnin, zato smo možnost podaje vlog podaljšali še do decembra
2019, ker pa tudi do tedaj ni bilo večjega odziva smo ponovno podaljšali rok za oddajo pobud do februarja 2020. Prejete pobude smo nato
preučili, do njih zavzeli stališče ter se do njih tudi pisno opredelili in o

Ureditev območja ob cerkvi sv. Urbana ter pokopališču
na Škriljah. (arhiv: Občina LD)
za to predvideno črpališče, od tu pa preko tlačnega voda v obstoječo
čistilno napravo Dane. V sklopu projekta smo tudi obnovili sekundarni vodovodni sistem, dodali nekaj luči javne razsvetljave, uredili območje ob cerkvi ter pokopališču, izvedli določena dela ob ČN
Dane. Vrednost opravljenih del je v skladu z gradbeno pogodbo in
znaša okoli 270.000 EUR. V mesecu juliju 2020 nameravamo pridobiti uporabno dovoljenje ter nato tudi ta kanalizacijski sistem predati
upravljalcu infrastrukture JP Komunala Cerknica.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Loška dolina bomo nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za naselja Babno Polje, Podgora z Vrhom ter v Podlož. ■

Na Škriljah so dodane luči javne razsvetljave in obnovljen
sekundarni vodovodni sistem. (arhiv: Občina LD)

tem obvestili pobudnike. V začetku marca tik pred razglasitvijo epidemije smo z določenimi deležniki oziroma pobudniki opravili individualne pogovore, kjer smo se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju pri
pripravi akta glede določenih potrebnih dopolnitev z njihove strani.
Predvsem smo o teku postopka SD OPN 5 še posebej s pomočjo Kmetijsko svetovalne službe Cerknica pozvali tudi kmetijska gospodarstva,
da izpolnijo vloge glede na potrebe kmetije. Izvajanje kmetijske dejavnosti je ključno za doseganje primerne stopnje samooskrbe. Reševanje
problematike umeščanja kmetijskih objektov v prostor oziroma selitev
kmetijskih gospodarstev na ustreznejše lokacije je primerno in smotrno, saj s tem omogočimo kmetijskim gospodarstvom širitev obstoječih
kmetijskih dejavnosti, kar bo prispevalo k primerni stopnji samooskrbe in prehranske varnosti, ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti
podeželja ter opravljanju ekoloških funkcij, zato smo z odzivom naših
občanov, ki izvajajo tovrstne dejavnosti zelo zadovoljni in si želimo, da
bomo tudi z nosilci urejanja prostora imeli čim manj težav ter z umestitvijo v prostor dosegli namen. Zaradi časovne ustavitve ob epidemiji
in ukrepov smo predvideno javno delavnico v aprilu prestavili. Namen
delavnice je, da se predstavi pripravljeni osnutek sprememb in dopolnitev s prejetimi približno 35 individualnimi pobudami ter predlogi
Občine in povabilo k aktivnemu sodelovanju širše javnosti oziroma
deležnikov v prostoru pred nadaljnjo fazo pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora, javno razgrnitvijo in obravnavo, vključno z vsemi koraki postopka celovite presoje vplivov na okolje, če bo potrebna,
in nato sprejem in objava akta. ■
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Bogdan Zevnik, občinska uprava

Danica Zrim

Brezplačni prevozi za
starostnike tudi v
občini Loška dolina
Občina Loška dolina je dne 8. 6. 2020 prevzela električno vozilo za
brezplačni prevoz starostnikov, ki bo starejšim, ki nimajo lastnega
prevoza, omogočil večjo mobilnost, večjo socialno vključenost ter
večjo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju. Prevoze
bodo opravljali šoferji prostovoljci, ki so Občini Loška dolina izrazili
interes za vključitev v projekt.
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče na brezplačno
številko 080 10 10 vsak delavnik od ponedeljka do petka med
8.00 in 18.00 uro, najmanj tri dni prej pred nameravano potrebo po
prevozu. Prevozi so se začeli izvajati od 22. junija dalje.
Hkrati občane obveščamo, da lahko prostovoljci, ki bi želeli
prostovoljno opravljati prevoze, svoj interes sporočijo na Občino
Loška dolina.
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lini in Cerkn
davčni urad) v Loški do
Kdo je lahko šofer prostovoljec?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje
in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze
potrebujejo.
''Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto,
kar naredimo za druge.'' Lewis Carrol

julij, 2020

Sanacija pokopališkega
obzidja v Podcerkvi

V

letu 2019 se je
začela obnova
pokopališkega obzidja na pokopališču v Podcerkvi in
se nadaljuje v tem
letu. Sanacija zidu
se izvaja fazno. V
prvi fazi je bilo nujno potrebno zaradi
nevarnosti porušitve vogalnega juStanje zidu pred sanacijo.
gozahodnega dela
(Nina Komidar Šraj)
najprej poiskati rešitev za utrditev le-tega. Vogalni del zidu se je že nagnil in predstavljal nevarnost porušitve, na kar so nakazovale tudi večje razpoke
po zidovju. Zaradi grobov v zaledju se je rešitev našla v utrditvi
s postopkom sidranja, injektiranja s cementno malto ter izvedbo
gred iz UNP profilov na vsako stran vogala v dveh etažah, brez kakršnih koli posledic za notranjost
pokopališča. Na
predlagano rešitev
smo dobili soglasje
Zavoda za varstvo
Kulturne dediščine in dela zaključili v letu 2019. V
maju
letošnjega
leta pa smo začeli s
fazo dve, in sicer s
sanacijo preostalega dela zidu.
Obnovljen zid. (Nina Komidar Šraj)
Zidovi pokopališkega obzidja so zidani iz naravnega kamna v širini
med 63–85 cm. Na delih je zid ometan s cementnim obrizgom. Obrizg na določenih delih že dalj časa postopno odpada pod njim pa je
tudi vidna struktura gradnje. Na poškodovanost zidu močno vpliva
tudi zelenje, ki raste znotraj pokopališča in s svojimi razraščanjem ter
zajedanjem v zid povzroča razpoke in posledično zamakanje.
Sanacija, ki trenutno poteka, se izvaja tako, da se s sten na zunanji
strani zidovja obije omet in očisti površine do vidne strukture gradnje, vse stike pa se zafugira s cementno malto.

Prevzema električnega vozila za brezplačni prevoz
starostnikov so se udeležili od leve: Miha Bogataj – Prostofer
ter prostovoljci Vanja Palčič, Rajko Kraševec, Snežna Kordiš,
Branko Plos, in Nada Žnidaršič ter Janez Komidar, župan,
in Danica Zrim, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Občine Loška dolina. (foto: Borut Kraševec)

Kapo zidu, ki je prekrita z zelenjem, se očisti do gladke podlage ter
na delih, kjer je močno poškodovana, torej na delih, kjer prihaja do
zamakanje zidu, se jo sanira tako, da se prepreči nadaljnje širjenje
vode v notranjost zidu – ali z dozidavo ali z zalitjem por oziroma se
bo poiskalo rešitev tudi v dogovoru z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine, ko bomo v fazi izvajanja, saj je kapa na določenih delih
zelo načeta in izjemno zahtevna za postopek sanacije, ker je v celoti
izdelana iz naravnega materiala – kamna, ki pa se že močno lušči in
razpada.
Zahvaljujemo se lastnikom sosednjih parcel, da se preko njihovih in
na njihovih zemljiščih lahko izvajajo vsa potrebna dela za sanacijo. ■

8

IZ OBČINSKE HIŠE

Borut Kraševec

Vojaška vaja Preskok 2020 tudi
na območju Babnega Polja

julij, 2020

delovanja sil SV, je potekal tudi po težko prehodnih zemljiščih ter izven vojaških vadišč
in strelišč, saj je poleg obvladovanja vojaških
veščin poznavanje okolja izrednega pomena
za hitro odzivnost.
Predsednik Odbora za obrambo DZ Samo
Bevk, je povedal, da sodi vaja Preskok 2020
med največje vojaške vaje v zgodovini Slovenske vojske, zapomnili pa si jo bomo tudi
po tem, da je potekala v času epidemije koronavirusne bolezni.
Župan Občine Loška dolina Janez Komidar
je dejal, da je SV na tem območju prvič prisotna s tako številčno zasedbo in opremo.
Lokalna skupnost je, kot je povedal, z veseljem sprejela pobudo, da del vaje poteka na
Babnem Polju, odzivi pa so pozitivni.

Predstavitve vaje PRESKOK 2020 na Babnem Polju se je udeležil tudi predsednik
Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor (arhiv: MORS)

S

lovenska vojska je 3. junija na območju
Babnega Polja predstavila vojaško vajo
Preskok 2020, ki je od konca aprila do 19. junija potekala na širšem območju Republike
Slovenije v sodelovanju in ob podpori lokalnih skupnosti.
Predstavitve vaje so se udeležili predsednik
republike Slovenije Borut Pahor, minister za
obrambo Matej Tonin, veleposlanica ZDA
Lynda C. Blanchard, državna sekretarja na
Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret in
mag. Damijan Jaklin, načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš,
člani Odbora za obrambo Državnega zbora,
državni sekretar na Ministrstvu za notranje
zadeve Franc Kangler, predstavniki lokalnih
skupnosti in drugi gostje.
Predsednik države in vrhovni poveljnik
obrambnih sil Borut Pahor je ob ogledu vaje
nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske
vojske (SV). Kot je dejal, so že izvedene in še
načrtovane vaje v sklopu vsesplošne največje
letošnje vaje Preskok 2020 odziv na pričakovanja in zahteve za izboljšanje pripravljenosti
naših oboroženih sil. Spomnil je, da je osnovna naloga SV krepitev bojnega karakterja
vojske, ki se gradi predvsem z realnima usposabljanjem in preverjanjem usposobljenosti.
Izpostavil je pomen usposabljanja in dejal, da
ima Preskok sporočilno vrednost – »da smo
z ramo ob rami pripravljeni varovati naše demokratične vrednote in svobodo. Vaše vaje
sporočajo tudi državljanom v lokalnem oko-

lju, da je SV pripravljena priskočiti na pomoč,
ko je to potrebno.« Predsednik Pahor je poudaril, da je SV vselej v službi domovine ter
da ima ime vaje lahko tudi simbolni pomen
– preskok SV v obdobje razvoja in preoblikovanja v dobro opremljeno in usposobljeno
slovensko vojsko.
Minister za obrambo mag. Matej Tonin je
ocenil, da je danes poseben dan na vaji Preskok, saj je SV gostila najvišje goste. Tudi
minister je izpostavil simboliko imena vaje,
saj se mora SV soočati tudi z novimi okoliščinami, kakršne je povzročil koronavirus.
Vaja, kot je dejal mag. Tonin, izstopa, ker ne
poteka na vadiščih Slovenske vojske, temveč na širokem območju in v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, kjer je bila
dobro sprejeta. »Na tak način želimo še bolj
približati Slovensko vojsko ljudem,« je še povedal minister.
Namen in potek vaje Preskok 2020 je gostom
predstavil poveljnik sil SV brigadir Miha
Škerbinc. Kot je pojasnil, je Preskok 2020
konceptualno sestavljena vaja iz vodnega
in četnega usposabljanja ter združene vaje
sil SV. Začela se je 24. aprila na Kočevskem,
med 11. in 30. majem pa so se pripadnice in
pripadniki SV usposabljali in urili na ravni
vodov, s čimer se končuje drugi del niza vaj.
Na več lokacijah po Sloveniji so sodelovali
pehotni vodi 1., 72. in logistične brigade. Niz
taktičnih vojaških aktivnosti, ki so namenjene preverjanju in nadgrajevanju sposobnosti

Z vajami na ravni vodov so vzpostavljeni pogoji za vaje na ravni čet, ki so z izvidniškimi
nalogami in varovanjem območja od 1. do
12. junija potekala na območju Babnega Polja in Črnomlja. Med 15. in 19. junijem pa je
potekala združena vaja sil Slovenske vojske.
Na vaji Preskok 2020 je skupaj sodelovalo do
2.500 vojakov. ■
(vir: sporočilo MORS - www.slovenskavojska.si)

POLETJE
Zasanjano z obal morjà
dahnilo je poletje
in z vetrom pohitelo
na sončne travnike,
čebelic roj, ves razigran,
vse bolj začel šumet je,
ko cvetje se odelo
v medeno je roso.
Z oboka modrega neba
se usiplje sonca gretje,
ki prebudi deželo,
in odpodi meglo,
brbot studenčka, ki šumlja,
pomirjujoč šepet je,
ki boža skrito vrelo
in vrbe nad vodo.
Z dobrav čez plan se spod gora
preliva ptičev petje,
ki žvrgole veselo
si svoje pesmice,
a murenčki z dišečih trav,
kot njihovi očetje,
v nočeh poletje celo,
do jutra godejo.

France Žnidaršič
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mag. Armida Bavec

»IGRANJE« NA BOBEN IN LAJNO ALI SAJ NI RES, PA (ŽAL) JE

mag. Armida Bavec
(arhiv: Armida Bavec)

Odzvanja pesmica »Imela sva boben in lajno
in žogica z nama je bla, imava še boben in
lajno, a žogica nama je ušla.« Tako nekako
se zadnji dve leti vrti lajna, ki vedno znova
poskuša neuspešno tolči po bobnu zgrešenega razmišljanja upravičiti desetletje izgubljenih priložnosti. Če je pred leti kazalo,da
obstaja dežela, kjer se cedita med in mleko,
je prišel čas žalostne streznitve. Kaj hočemo,

tako je to, če je pomembno le, kdo je všečno »naš«. Smo v občini, kjer si župan dovoli
»pisati odgovore na svetnikovo obrazložitev
glasu« celih 12 dni po seji. NEPOJMLJIVO, NEDOPUSTNO in nima podlage v
nobenem predpisu. Zato JE BIL JAVNO
POZVAN K TAKOJŠNJEMU ODSTOPU
IZ FUNKCIJE ŽUPANA, ker pravne podlage za svoje dejanje »ni našel v nobenem
predpisu« in je svoje pisanje iz zapisnika 2.
dopisne seje umaknil. Na svoj odstop pa kar
»pozabil«. Mogoče na prvi pogled »nesmiselno poudarjanje dejanja«, a kaže odnos do
občanov, ki s to lokalno oblastjo »ne pihajo v njen rog«. Lahko nas zelo zaskrbi tudi
županova izjava glede nameščanja umetne
trave na nogometno igrišče, »da je iz DIIP-a razvidno, da investicija v umetno travo
na nogometnem igrišču ni ekonomsko
upravičena« in »da nadzorni odbor tega ne
bo potrdil«. Sprašujem: »Če ne bi bilo zahtevano, da pripravi DIIP, a potem bi pa bila
zadeva ekonomsko upravičena? Če nadzorni
odbor za to ne bi vedel, bi pa bilo v redu?
Ko se je urejalo parkirišče pri šoli in se je
naredila (in plačala) celotna predpriprava za
polaganje umetne trave, je pa ta investicija
bila upravičena, ker se ni vedelo?«Težko bo
župan dokazal, da je bilo njegovo predhodno »investiranje« upravičeno, če finalna
dela za zaključek te investicije kar »naenkrat

niso več ekonomsko upravičena«. Pa naj
vsak sam presodi, ali je to moje razmišljanje »politika« ali samo»zdrava kmečka pamet«? Že samo na temo nadzorov je vprašanj še veliko. Naj še »namignem«, da je v
Loški dolini izdanih zelo malo dovoljenj za
lastne vrtine za vodo po vrtovih. Dovoljenji
sta le v industrijski coni Markovec in to le za
toplotne črpalke. Zato se zamislite, če vidite
ali izveste, da ima (dela) nekdo na svojem
vrtu vrtino za vodo. Mislite, da se motim?
Vprašajmo se, ali niso tudi takšni samovoljni posegi v vodne vire »malce zaslužni«, da
nam vode občasno primanjkuje. Verjetno bo
spet kak »zapis o razmišljanju ali pa bo kar v
časopis dodan barvni listič«, ki bo oporekal
navedenim dejstvom. Nič oporekati ali razmišljati, kar »vodno dovoljenje v celoti objaviti«. Kaj ne?Ali pa bo spet naročeno, »naj
se »nekoga« opozori, da naj Armido vrže iz
službe«, kaj ne? Pa nikogar ne kažem s prstom, da je to nekomu »naročil«. Recimo,
da navajam le primeroma, da javnost to ve.
Sicer pa vsak sam zase ve, kaj je naročil, kaj
ne? Jaz pa tudi. Zdaj verjamete, da je prišel
čas za spremembe?

Tako ne gre več!
https://armidabavec.blogspot.com/
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Zahvala CZ za Notranjsko
Sredi marca se je z razglasitvijo epidemije novega koronavirusa naše javno in družabno življenje skoraj ustavilo, s čimer smo uspešno zajezili širjenje bolezni. Minulo obdobje je bilo težko, posledice bomo čutili še dolgo.
V boju proti širjenju nove bolezni smo bili poleg vseh ostalih v prvih
bojnih vrstah tudi pripadniki civilne zaščite. V tesnem stiku z regijskim
štabom so se v teh izrednih razmerah še posebno izkazali vsi občinski
štabi civilne zaščite. Možje in žene, ki so ob svojih rednih službah koordinirali dobavo zaščitne opreme, oskrbo ranljivih skupin ljudi, skrbeli
za upoštevanje ukrepov za preprečitev širjenja bolezni, obiskovali pomoči potrebne, aktivirali prostovoljce …

odkritja učinkovitega zdravila ali cepiva še naprej ostajamo previdni.
Iskrena zahvala vsem imenovanim, zdravstvenem osebju in številnim
prostovoljcem. ■
Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ za Notranjsko

Regijski štab civilne zaščite za Notranjsko se iskreno zahvaljuje pripadnikom občinskega štaba civilne zaščite Občine Loška dolina na čelu s
poveljnikom Igorjem Palčičem in županu Janezu Komidarju. Ponosni
smo, da občine in civilno zaščito v naši regiji vodijo ljudje, ki so v skrajnih razmerah ves svoj čas pripravljeni žrtvovati za dobro skupnosti.
Da smo tako uspešno zajezili epidemijo, gre zasluga tudi vam, drage
občanke in občani občine Loška dolina. Upoštevali ste vse omejitve in
se naučili živeti bolj odgovorno kot doslej. Virus je še med nami, dokazali smo, da lahko živimo tudi z njim, dolžnost vseh nas pa je, da do

Ekipa regijskega štaba CZ za Notranjsko (arhiv: CZ)
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Andreja Buh

Pridružite se ekipi edinstvenega festivala
Festival Plavajoči grad in njegov umetniški in
programski vodja dr. Matija Solce sta v zadnjih
osmih letih v slovenskem, evropskem in pravzaprav tudi svetovnem pogledu že toliko prepoznavna, da ju – prepričana sem – ni potrebno
posebej predstavljati. S pričujočim pogovorom
z Matijem želiva predvsem vas, spoštovane
bralke, cenjeni bralci, povabiti k sodelovanju.
Vzemite si torej, prosim, nekaj trenutkov, preberite pogovor in razmislite, ali oziroma kako
lahko pripomorete.
Torej, dr. Solce, festival tudi letos bo?
Festival tudi letos bo! In sicer od petka, 31. julija, do nedelje, 2. avgusta, v svoji scenografsko dodelani, prepoznavni obliki. Postavitev
bo potekala v malce širši okolici gradu, saj
želimo izpostaviti scenografije, iti nasproti
vsem zdravstvenim ukrepom (Corona) in
razpršiti občinstvo ter postaviti intimnejše
scenografsko doživetje. Odri torej ne morejo
biti na kupu in temu se bomo izognili.
Glede na dozdajšnje odzive pričakujemo veliko gledalcev in tudi veliko nastopajočih, v
zadnjih nekaj dneh je svojo udeležbo na festivalu prijavilo že štirideset umetniških skupin
pa tudi orkester je že skoraj poln. Čeprav je
bila informacija o festivalu objavljena zgolj na
Facebooku, se je že preko 3300 ljudi odločilo,
da pridejo. Saj bo Plavajoči grad v letošnjem
letu eden redkih v tovrstnem obsegu in veliko
časa in energije moramo vložiti prav v razporeditev, ki bo ustrezala zahtevam zdravstvenih oz. preventivnih ukrepov.
Festival Plavajoči grad nas vsako leto
popelje skozi neko zgodbo, posebno
temo, ki se vije kot rdeča nit. Čemu se
boste posvetili letos?
Letošnja tema je ZOFIJIN SVET. Ime smo
povzeli po gospe Zofiji, ki je živela v Kozariščah in v katere hišo se je prav v času korone
priselila nova »Kozarka« Hanna James.
Ob tej hiši je veliko objektov, v njej pa tudi veliko relikvij, predmetov, starin, ki jih bomo uporabili in naredili zgodbo, v kateri naj bi se znašli
tudi nastopajoči. Gledalcem bomo ob vhodu
dodelili vloge, ki jih bomo ustvarjali med festivalom. Gre za živi, igrani film, ki ga bomo snemali »ob neznanem času na neznanem kraju«.
Med samim festivalom se bo na prizoriščih
pojavljala ekipa, ki bo angažirala gledalce kot
statiste filma. To bo zagotovo zanimivo, nekaj
novega, nekaj izvirnega in verjamem, da se
bodo gledalci odzvali našim povabilom.
Predstavljajte si, da vstopite na festival. Takoj
na začetku vam filmska ekipa ponudi izbiro.

dr. Matija Solce umetniški in programski
vodja festivala Plavajoči grad
(foto: osebni arhiv)

Lahko greste na levo, kjer bo labirint z različnimi Zofijinimi kotički – prikaz prizorov iz
njenega življenja – ali pa se boste usmerili na
desno, v ogromno jajce – kupolo, kjer bodo
Zofijini spomini. Pot naravnost pa vas bo pripeljala do kure, neke vrste Sfinge, ki vam bo zastavljala uganke. Pred gradom bomo prišli do
Texasa, umetno narejene vasice, s kulisami, kot
se spodobi za filmske kadre.
Texas spominja na vestern, na kavboje.
Drži, vendar naš Texas ne bo West, temveč
Eastern, torej Divji vzhod. Zgodba se bo namreč navezovala na tihotapce in njihove peripetije in v našem Texasu bo zelo živahno, z
veliko akcije.
Če nadaljujemo pot po prizorišču festivala,
nas skozi tunel zvočnih inštalacij pripelje do
zadnjega odra, kjer bo vodni rezervoar, spremenjen v neke vrste kapelico. Vmes pa seveda
ne bomo pozabili na ostrnice, ki bodo razpostavljene v četo vojakov, v gozdičku bodo med
visečimi kokoni pletle ženice, vsako uro bo
mimo pripeljal stroj z bobnarji, kot parafraza
Kovinoplastike Lož ... Na koncu poti pa nas
bo pričakalo še eno jajce kot nekakšen kalejdoskop, zaključek Zofijinega življenja.
Torej bo Zofija kriva za vse fantazije med
festivalom?
Zgodba o Zofiji bo sicer zelo splošna, a bo šla
skozi mnoge elemente njenega življenja. Šlo bo
za izmišljeno zgodbo, ki pa zna biti po resničnih dogodkih.
Obiskovalci bodo skozi festival doživeli mnogo
zgodovinskih trenutkov, od vojne, medvojnih
časov delovnih okolij, stare običaje, tradicije.
Videti bo mogoče varjenje skulptur, obudili bomo legendo o »krvavem stegnu«. Mimo
plavajočega odra nas bo pot pripeljala do Zagradnih njiv, kjer bo postavljen kres v obliki
konja, ne Trojanskega, temveč tihotapskega, ki
ga bomo ob zaključku festivala seveda zakurili.
Še to: celotno »popotovanje« po festivalskih
dogajanjih bo dolgo kar dober kilometer in
pol. S tem bomo dosegli razpršenost in kar v

največji meri upoštevali vsa navodila državnih
organov, policije, zdravstvenih institucij. Verjamemo, da se da na zunanjih prizoriščih, na
katerih bo potekal festival, zelo dobro koordinirati ljudi. Verjetno veliko bolje kot na primer v trgovskih centrih in ker smo ustvarjalci
festivala ekipa fleksibilnih, hitro prilagodljivih ljudi, sem prepričan, da nam bo uspelo.
Zamišljena scenska postavitev zagotovo
zahteva veliko dela. Scenografi že delajo
na tem?
Ravnokar sem se vrnil s srečanja z njimi. V ekipi so specialisti za svetlobne efekte, za slikarije,
pa kiparji, varilci ... Večina članov je iz Slovenije, med njimi pa se najde tudi kak Čeh oziroma
Slovak. Udeležba scenografov iz Češke bo letos
okrnjena, saj so predavanja na njihovih akademijah zamaknjena v poletni čas. Je pa zelo dobro, da se ustvarja dobra ekipa slovenskih scenografov, ki bo v bodoče sposobna soustvarjati
ta festival, trajnejša ekipa, da ne bo potrebno
vedno znova iskati novih.
Govoriva predvsem o scenografiji, ki bo
letos res nekaj posebnega, a vendarle
še besedo o sodelujočih umetnikih. Gre
tudi tu predvsem za domače, slovenske
skupine?
Nekako sem mislil, da bodo letos sodelovale
predvsem domače skupine, a temu ni tako.
Večina jih je iz Evrope, pridejo pa tudi iz Čila,
iz Indije, tu gre za umetnike, ki so se v teh časih zadržali v Evropi, veliko pa jih prihaja tudi
z Balkana. Čutiti je, da si umetniki zelo želijo nastopanja, neposrednega stika z ljudmi.
Željni so druženja, soustvarjanja, življenja,
kakršnega so živeli pred korono.
To dokazuje tudi velik odziv glasbenikov, ki
se želijo priključiti orkestru, ki bo nastopil
ob samem zaključku festivala, torej pri »gorečem konju« na Zagradnih njivah. Dan pred
festivalom bo orkester obiskal Prezid na sosednjem Hrvaškem, še prej pa izvedel kar nekaj
koncertov po Sloveniji in s tem propagiral
sam festival. Je pa festival že zdaj prepoznaven
kar v svetovnem merilu, saj umetniki, ki naš
festival obiščejo, ponesejo dober glas o njem v
svoja domača okolja. V dokaz temu naj omenim, da sem ob januarskem obisku Avstralije
srečal kar tri skupine, ki so že slišale za naš
festival in se ga želijo udeležiti. Prav umetniki so naš največji PR, hkrati pa tudi največji
donatorji oz. sponzorji, saj festival obiščejo
na svoje stroške in brez honorarja. Tudi zato
jih želimo dobro pogostiti in jim ustvariti najboljše pogoje za nastop.
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Letos obiskovalce čaka še eno
presenečenje, in sicer plačevanje
v festivalni valuti.
Drži. Festival bo imel, recimo temu tako,
svojo plačilno valuto – kovance in sicer KOJNE. S kojni se bo lahko plačevalo povsod –
v gostilni, na tržnici, z njimi bomo lahko
»podkupili« graničarja oziroma žandarja, da
nas bodo spustili na kakšen poseben koncert, kjer bo število udeležencev omejeno.
Matija, vsa leta festival soustvarjajo tudi
prostovoljci. Bo tako tudi letos?
Zagotovo. Brez prostovoljcev ne bo šlo. Letos
bomo še bolj kot v preteklosti, potrebovali
pomoč domačinov. Zaradi korone namreč ne
moremo upati na veliko število prostovoljcev
iz tujine. Tudi časovno nas je »zalilo« in zdaj
potekajo aktivnosti »na polno«.
Od tega trenutka dalje ustvarjamo udarniško
ekipo. Ekipo domačih ljudi, ki poznajo okolje, ki so »multipraktiki«, ki znajo, zmorejo in
hočejo pomagati. Zato VABIM vsakogar, ki
ima voljo in čas, da se nam pridruži. Nihče
ni neprimeren, nihče ni nekompetenten, prav
sleherni nekaj zna, sleherni lahko kaj naredi,
vsaka roka lahko pomaga. Zelo dobrodošli ste
tudi vsi, ki ste pripravljeni prodajati na tržnici, prikazati kakšno redko še aktivno ali pa že
izumirajočo obrt ali znanje, ponuditi hrano.
Vsi, ki imate doma stare predmete (stoli, vozovi ...) in ste jih pripravljeni posoditi, tisti, ki
lahko odstopite les, papir, železo ... Vsi, ki ste
voljni kuhati – za umetnike in obiskovalce,
vsi, ki bodo na vrtu imeli viške zelenjave ali pa
so jim v shrambi še ostale lanske marmelade,
vložene kumarice ... Vsi, ki ste v zameno za
prostovoljne prispevke pripravljeni pripraviti
degustacije ali na kakšen drugačen način ponuditi hrano.
Spomnil sem se, da sem v lanskem letu ob
pospravljanju jurčka na Zagradnih njivah
po koncu festivala našel listek, na katerem je
pisalo »sobota ... 506 kosil za umetnike«. Mislim, da nam je vsem jasno, da je za toliko ljudi potrebno veliko hrane in prav tu potrebujemo največ pomoči, največ ljudi. Prepričan
sem, da je po dolgem času izolacije zdaj pravi
čas, da se ljudje znova intenzivneje družimo,
se povežemo, znova delamo en z drugim in
en ob drugem.
Zato – VABLJENI, pridružite se nam,
dobrodošel je prav vsak.
Vse klice prostovoljcev in vseh,
ki so na kakršen koli način pripravljeni
pomagati, pa pričakuje naša
koordinatorka JERA RAZDRIH
na številko 040 221 663

Dr. Matija Solce, hvala za pogovor in – se
vidimo na festivalu.
Upam, da se vidimo tudi z vami, spoštovana
bralka, cenjeni bralec. Dobrodošli! ■
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Alma Kandare, profesorica
kemije in biologije

Biti učiteljica ...
»Biti učitelj v pravem pomenu besede pomeni
biti učenec. Poučevanje se začne takrat, ko se
učitelji učite od učencev, se postavite na njihovo mesto in razumete, kaj razumejo in kako.«
[Soeren Kierkegard]
Drži kot pribito. Sama sem učiteljica na
osnovni šoli že dobrih 24 let in ko učenci, s
katerimi preživljam dopoldneve, odraščajo,
tudi jaz odraščam z njimi.
Iz leta v leto srečujem različne otroke in ravno zato moj delovni dan ni nikoli enak prejšnjemu. Moje delo pa ni le poučevanje, ampak
vključuje tudi nudenje pomoči pri nerazumevanju snovi, hudomušne pogovore z njimi, reševanje različnih konfliktov, oskrbovanje ran,
ki nastanejo zaradi nepazljivosti, iskanje copatov, ki jih je nekdo »ukradel« in še in še. Priznam, da je pogosto količina vsega (predvsem
hrupa med odmori) prevelika in se proti domu
peljem z ugasnjenim radiem, zato da se moja
ušesa vsaj malo odpočijejo. Nisem si pa nikoli
predstavljajla, da bo kdaj prišel čas, ko bom ves
ta šolski živ žav in hrup zelo pogrešala.
In prišel je 13. marec 2020. Dan, ko je bilo
moje poučevanje postavljeno pred velik izziv.
Sledile so številne odločitve, kako nadaljevati
v teh nenavadnih časih, kako poučevati, kako
vsem učencem omogočiti, da zaradi različne
tehnologije, ki jim je na razpolago, sploh lahko
delajo. Težave so se začele tudi za marsikatere
starše, ki so za dva meseca postali moje oči in
glas pri poučevanju. Brez njih bi bilo moje delo
in delo vseh učiteljev nemogoče. Iz dneva v
dan sem poskušala poiskati čimbolj enostaven
način, s katerim bi lahko učencem približala
snov, ki smo jo takrat obravnavali. Vse dolge
ure dela so se obrestovale, ko sem videla, da so
se učenci izziva šolanja na daljavo lotili resno
in vestno. Vesela sem bila tud vseh pozitivnih
odzivov s strani staršev, saj sem tako čutila, da
delam prav in to mi je vlivalo energijo za naprej.
Učiteljsko delo temelji na podajanju snovi
učencem, ki so pred nami in jim na različne
načine lahko omogočimo izkušnjo usvajanja
različne snovi pri posameznih predmetih. Pa
naj bo to preko razlage, različnih vaj, dela v
skupini, poskusov in še več. Pomembna je tako
beseda, ki jo slišijo, predmet, ki ga vidijo, otipajo, vonjajo, slika, ki nastaja pred njimi, zgodbe,
ki jih povedo učenci in so povezane s snovjo,
ki jo obravnavamo. Velikokrat med uro učenci
hitijo dvigovati roke in ko so na vrsti, se njihova pripoved začne z besedami: »Ko sem bil
majhen, sem videl/slišal/šel s starši ...«. Vse te
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izkušnje zapolnijo njihova čutila in možgančke
z različnimi podatki, ki jih morajo nato doma
urediti in snov ponoviti. Tako se ustvarja trajno znanje, ki se ga naslednje leto lahko nadgradi. »Koronačas« pa je tako učitelje kot učence
prikrajšal za te izkušnje, ki jih v šoli doživljamo
vsak dan.
Po vrnitvi v šolo se je zelo dobro videlo primankljaje v znanju (razumevanju) pri številnih
učencih. Ni pa bila težava le v pomanjkanju izkušnje v živo, ampak je veliko težavo predstavljala za učence tudi tehnologija, ki so jo pred
tem časom uporabljali izključno za zabavo.
Nato pa je čez noč računalnik postal pomemben dejavnik v njihovem šolanju na daljavo in
vsi »resni programi«, ki so jih namesto igric
takrat morali začeti uporabljati, so marsikomu
postali vir stresa in nezadovoljstva. Za to smo
delno krivi tudi učitelji, saj smo ob stalnem
»bombandiranju« različnih strokovnjakov o
škodljivosti uporabe računalnika najpogosteje
izključili možnost uporabe tudi te tehnologije
za učenje in poučevanje. So pa nas zadnji meseci naučili, da je to nujno potrebno spremeniti, saj računalnik ne sme biti le pripomoček za
zabavo ali da mine čas. Ob pravi uporabi in poznavanju možnosti, ki jih različna tehnologija
ponuja, lahko postane računalnik pomemben
in zelo uporaben pripomoček za učenje.
Meseci doma so minevali. Vsi smo se počasi
privadili na drugačno delo in učenci so postajali vedno bolj samostojni in vešči dela z računalnikom. Ko pa je končno napočil čas vrnitve
v šolo, sem komaj čakala, da spet vsrkam tisto
energijo, ki ti jo da živ žav otroških glasov na
šoli, pa čeprav je bil ta živ žav omejen na razred in se ni kot nekoč razlegal po hodnikih. Z
veseljem, sem se pogovarjala z učenci, ki so mi
hiteli pripovedovati zgodbice, kaj vse so med
časom doma doživeli, kaj jih je motilo, kaj jim
je bilo všeč. Uživala sem med samim poukom,
ker sem spet lahko gledala njihove obraze, ki
so kazali različno paleto čustev – veselje, radovednost, zadovoljstvo pa tudi dolgočasje ob
manj zanimivih temah, ki smo jih spoznavali.
Spet sem doživljala tisto, kar niti nisem vedela,
da mi tako zelo veliko pomeni in me iz dneva v
dan napolni z energijo za naprej.
Počasi se vse vrača v normalo, ni pa nujno,
da takega izziva ne bomo ponovno doživeli
naslednje leto. Prepričana pa sem, da bom na
to veliko bolje pripravljena, saj tako kot vsi
učitelji v svoje delo že vsa leta vlagam veliko
časa, truda ter energije in tako bo tudi naprej – ne glede ali bo to v živo ali na daljavo.
V življenju se moramo spopasti z mnogimi
izzivi. Čeprav se na začetku zdi, da so težki,
nato ugotovimo, da smo se zaradi njih mnogo dobrega naučili. Tudi sama sem se mnogo
naučila tako o sebi kot o mojem delu in kljub
splošnemu mnenju okolice, da učitelji nismo
vredni »počenega groša«, lahko vseeno s ponosom rečem – sem učiteljica ■.
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Bernarda Okoliš

Domen Šraj: »Na prvi poroki sem igral
že pri svojih osmih letih«
Domen Šraj v Loški dolini ni neznano ime. Verjetno ga poznamo skoraj vsi, ki so nam všeč zvoki
diatonične harmonike. Rodil se je prav leta 2000, ko je začelo izhajati glasilo Obrh, zato sem ga
izbrala za prvega glasbenika, ki se bo predstavil v glasilu. Morda bo ta zapis spodbudil še koga, ki
še koleba, ali bi se začel ukvarjati z učenjem igranja na kakšen instrument.

ral čas dobro razporediti, da šolanje ni trpelo
zaradi harmonike.

Kdo je tvoj glasbeni vzornik?
In kdo vzornik igranja na
harmoniko?

Pri svojem igranju na harmoniko mi je najbolj ljubo igranje Roka Žlindre in Franca
Miheliča, ki sta na tem področju zares dobra.

Igraš pri kakšnem ansamblu oz. si
kdaj igral?

Občasno nastopam v Duo Dalton, nekaj časa
smo igrali tudi z lastnim triom, ki pa trenutno miruje. Največ nastopam sam, igram
na raznih prireditvah, kot tudi na rojstnih
dnevih in na kakšni poroki – kot zanimivost
lahko povem, da sem igral na prvi poroki že
pri osmih letih.

Kakšni so tvoji glasbeni načrti v
prihodnosti? Si morda napisal
kakšno svojo pesem?
Mladi harmonikar
Domen Šraj
(foto: Borut Kraševec)

Domen, kakšni so bili tvoji
glasbeni začetki, kakšen je bil
tvoj prvi stik z glasbo?

Svojih začetkov se spominjam predvsem po
tem, da me je beseda harmonika prevzela,
ko sem jo prvič slišal od očeta. Tako sem se
začel zanimati za harmoniko in od takrat naprej tudi za glasbo nasploh.

Si obiskoval glasbeno šolo? Se ti
zdi pomembno, da ima nekdo, ki
igra instrument tudi teoretično
glasbeno podlago?

Obiskoval sem glasbeno šolo, vendar samo
teoretični del pouka, saj sem se že predhodno učil igranja na harmoniko pri priznanem harmonikašu Roku Žlindri. Menim, da
je dobro poznati tudi kakšno glasbeno noto,
če se giblješ v glasbenih krogih.

Kdaj si začel igrati harmoniko
in kako si izbral ravno ta
instrument?

Trenutno se bolj posvečam študiju kot igranju harmonike, vedno pa si rad zaigram
kakšno pesem, ko imam čas. Doslej nisem
izdal še nobene svoje pesmi.

Harmoniko sem začel igrati pri sedmih letih.
Kot sem omenil že prej, me je beseda harmonika začela vedno bolj zanimati in tako sem
začel počasi odkrivati ta zanimiv instrument.

S čim se še ukvarjaš, kakšni so
tvoji hobiji?

Koliko je po tvojem mnenju
pomemben talent in koliko tudi
vadenje igranja na instrument?

Se spomniš kakšne zanimive/
smešne prigode v zvezi s tvojimi
nastopi?

Vsekakor je pri igranju instrumenta potrebno nekaj talenta in predvsem tudi občutka
za igranje na instrument. Vaja je pomemben
del pri igranju instrumenta. Rezultati se vidijo šele na dolgi rok – igranje se ne izboljša
z eno vajo ali dvema, razliko je opaziti šele
čez čas.

Koliko časa na dan porabiš za
igranje? Kako to usklajuješ oz. si
usklajeval z učenjem?

Včasih sem za igranje porabil več časa, kot
pa ga porabim trenutno, tako da se večkrat
zgodi, da harmonike ne igram po več dni.
Ko sem se udeleževal tekmovanj, sem si mo-

Nimam nobenih posebnih hobijev, od vedno
mi je bil primarni hobi harmonika in glasba.

Na nastopih in tekmovanjih se mi je zgodilo veliko stvari, mogoče se najbolj spomnim
dogodka, ko sem na nastopu spremljal hrvaško klapo. Oblečen v narodno nošo in s
svojo harmoniko sem prišel na nastop, na
generalno vajo, ki je potekala kakšno uro
pred začetkom nastopa. Ko smo na generalni vaji prišli do točke, ko naj bi pesem skupaj
zaigrali in zapeli, se je izkazalo, da je harmonika previsoka za njihove glasove. Na srečo
sem se spomnil na prijatelja, ki ima harmoniko z nižjo uglasitvijo in ga prosil, ali mi
harmoniko posodi za izvedbo točke na nastopu. Tako sem harmoniko dobil v zadnjih
minutah pred začetkom nastopa in nastop
smo s klapo tudi uspešno izvedli. ■
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Milena Ožbolt

Franci Strle, Rihtarčkov iz Podcerkve
ne gniti pri živem telesu. Glavno vlogo kapitalista je igral moj prijatelj Mirko Škrbec, ki
je imel veliko veselje do igranja in je bil tudi
pobudnik našega gledališča. V šestem razredu
sem risal šaljive stripe o Hitlerju in Mussoliniju, ki so povzročali veliko smeha in krohota. Imel sem tudi posnemovalce, glavni je bil
Marjan Lavrič.
Pod vplivom humoresk v Vrtcu* sem napisal
šaljivo zgodbo »O putrhu«. Ker smo se v razredu strašno hihitali, je učitelj Jelatić pozval,
naj prinesemo na mizo tisto, čemur se tako
smeje ves razred, potem pa je zgodbo javno
prebral in pohvalil.«

Slika je nastala med letoma 1943 in 1945.
Fant na njej je Rihtarčkov najstarejši
sin Franci iz Podcerkve. Ne vemo, kdo
in kdaj je posnel mladega partizana, ki
je videti še mlajši, kot je res bil v tistem
trenutku. Je bilo to v Tomšičevi brigadi,
katere borec je bil? Na Štajerskem, kjer
je bil s XIV. divizijo ali v Beli krajini na
Skojevskem tečaju? …

Časi pa niso bili taki, da bi se številni talenti mladega Francija lahko razvijali. Tako je
med drugim zapisal na prvi strani svojega
življenjepisa, ki pa se žal ni ohranil v celoti:

Za razliko od mlajših starejša generacija v Loški dolini vsaj bežno, morda le po imenu pozna
Francija Strleta, po domače Rihtarčkovega iz
Podcerkve, ki je še čisto mlad odšel v partizane,
po vojni pa postal pisatelj, novinar in publicist,
zgodovinar, predsednik Društva piscev zgodovine narodnoosvobodilnega boja, urednik,
scenarist in TV voditelj, ki je s svojim delom
dal pomemben prispevek v širšem slovenskem
prostoru svojega časa. Primerno je, da ga predstavimo tudi bralcem Obrha, saj je naš rojak.

»Ker je bil moj oče organizator OF in narodne zaščite v naši in okoliških vaseh, sem bil
že od začetka na tekočem s partizanstvom.
Redno sem prebiral Slovenskega poročevalca,
Osvobodilno fronto in Slovenskega partizana.
Maja 1942 sem hotel oditi s partizani, pa me
niso marali, ker sem bil preslaboten.
V italijanski ofenzivi so mi ustrelili očeta.
Vzdrževal sem stike kot obveščevalec in prenašalec tajnih sporočil. Pripravil sem si vso
opremo. S prijateljem Francetom Kraševcem
sva nameravala oditi k partizanom za novo
leto 1943, toda njegovega brata ni bilo po
naju. Priskrbel sem si puško in tako naposled
25. marca 1943 odšel v gozd sam. Po štirih
dneh tavanja sem srečal partizana Ivana Paternosta, ki me je odvedel v Notranjski odred.«

Rojen je bil 3. junija 1927 v Podcerkvi kot
najstarejši od treh sinov politično preganjanemu očetu Francu in materi Frančiški,
rojeni Benčina, doma iz močne posestniške
družine. Osnovno šolo v Starem trgu je med
letoma 1934 in 1942 odlično zaključil, a je
bilo nadaljnje šolanje v gimnaziji zaradi revščine zanj nedosegljivo.

Kasneje je povedal, da je skoraj pozabil govoriti, ko je bil prestrašen v negotovem čakanju na zvezo, domov pa se ni upal vrniti. Ko
pa so malo večji otroci po razpadu starojugoslovanske vojske nabirali odvrženo orožje,
je par kosov prinesel domov in skril tudi on.
Njegov oče ga je le mirno vprašal, ali je orožje dobro skril …

O svojem takratnem življenju je med drugim zapisal:
»V petem razredu osnovne šole sem napisal
igro Indijski duhovnik, ki smo jo otroci izvedli
pod Urhovim kozolcem. Gledat so nas prišli
ljudje iz vse vasi. Za osnovo sem vzel očetovo pripoved o indijskem duhovniku /fakirju/,
osebe pa sem si izmislil glede na razpoložljive
igralce. Imela je socialno vsebino: kapitalist se
z nečloveškim ravnanjem zameri indijskemu
duhovniku, ta pa ga uroči /začara/, da zač-

Ko je Franci Strle odšel k partizanom, še
ni imel šestnajst let. V pogovoru s Ferdom
Godino za knjigo Koščki njihove mladosti je
pozneje povedal, kako zelo si je vedno želel
izobrazbe, tudi takrat, ko je bil na pohodu
XIV. divizije na Štajersko imenovan za bataljonskega sekretarja SKOJ-a. Posebno dobro
mu je šlo od rok kulturniško delo, saj je že
takrat izdajal četni žepni časopis, med pohodom bataljonskega, po maju 1944 pa brigadni mladinski list Rdeča zvezda. Po vojni je

končal gimnazijo in leta
1957 diplomiral na Višji
pedagoški šoli
iz slovenskega
in srbohrvaFranci Strle
škega jezika.
Očetovo smrt
pod italijanskimi streli 28. julija 1942 je opisal v črtici Očetova solza (1957), sledila pa je
vrsta knjig in množica člankov.
Njegova knjižna dela so:
1. Med proletarci, Mladinska knjiga,
Ljubljana, 1953
2. Očetova solza, 1957
3. Slivniški bataljon, 1973
4. Partizanski volk samotar, 1975,
Partizanska knjiga, Ljubljana
5. Veliki finale na Koroškem 1976, ponatis
dopolnjene izdaje 1977, samozaložba
6. Tomšičeva brigada I., 1981, Odbor
1. SPUB Toneta Tomšiča
7. Tomšičeva brigada II. 1986, Borec
8. Tomšičeva brigada III. 1989, Naša
obramba
9. Tomšičeva brigada IV. 1995, Obzorja
10. Tomšičeva brigada V., (nedokončano)
11. Pregled razvoja in poveljniške sestave
Notranjskega odreda (popravljen
ponatis iz Notranjskih listov II.), 1986
Za V. del knjige o Tomšičevi brigadi, ki je zajemala bojno pot brigade od januarja 1945 do
njene razpustitve, je imel zbrano vse gradivo,
a se pisanja ni lotil, dokler ne bi bila zaključena izdaja IV. knjige. Prehitela ga je smrt in
tega dela ni za njim prevzel nihče drug.
Franci Strle je svoje publicistično delo do
leta 1978 v večjem delu sam popisal in razvrstil: v časopisih, revijah in zbornikih kot
Borec, Mladina, Tovariš, Pavliha, Hišni poročevalec (domnevno interno glasilo, op. M. O.),
Delo, TV-15, 7D, Naša obramba, TT, Komunist, Notranjski listi I. in II., Zbornik občine
Grosuplje, Slovenski poročevalec, Glasilo
Kovinoplastike, Lovec, Ljubljanski dnevnik,
Primorski dnevnik ter na nacionalnem radiu
in televiziji je objavil najmanj 211 člankov
oziroma prispevkov.
Takole jih je razvrstil: Spomini, Humor, Literarna zgodovina in kritike, Vojnozgodovinska dela, Reportaže z literarnimi prvinami, O
gospodarstvu in kmetijstvu, Iz življenja in političnega delovanja borcev, Partizanski obrazi
– Podobe in simboli, Čista proza in povest.
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Na snemanju
V tem popisu niso upoštevane čisto novinarske zvrsti – članki, poročila, komentarji,
slikovne reportaže, filmske reportaže in druge
tv oddaje, filmski feljtoni in zapisi, kjer se je
moral z besedilom prilagajati filmu, ki pa je bil
posnet in zmontiran pod njegovim vodstvom.
V 60-tih je vodil Kmetijske oddaje, zato je prekrižaril vso Slovenijo, na ta način pa je skrbno
opazoval, kako ljudje na podeželju živijo in
to primerjal po krajih. Ker takrat televizija ni
imela dovolj vozil, si je kupil svojega, v njem
pa prevažal vso ekipo in vso potrebno opremo, da so lahko posneli več prispevkov na eno
aktualno temo iz različnih krajev.
Podpisoval se je: pri Slovenskem poročevalcu s “ciSt”, pri Ljubljanskem dnevniku s “cile”
in “France Polanec” ali kar s S. F. toda nikoli
s F. S., pri Pavlihi s “France Kopriva” sicer
pa Franci Strle, čeprav je po rojstni matični
knjigi pravilno Franc Strle …
Med zadnjimi zadolžitvami na RTV je bila
celostna realizacija TV kviza s skupnim naslovom Po poteh slovenske državnosti, od
ideje in scenarija, do priprave gradiv in vodenja kviza. Tematika je bila razdeljena po
poglavjih, npr. Partizansko šolstvo, Partizanske delavnice, Partizansko zdravstvo ipd.
Med sodelavci in znanci je bil Franci Strle
znan po svoji neomajnosti in brezkompromisnosti. V intervjuju ob imenovanju za
prejemnika nagrade vstaje slovenskega
naroda leta 1987 za svoj veliki prispevek k
zgodovini NOB je Lilijana Resnik zapisala
zanj zelo značilno izjavo, ki se nanaša sicer
na konkretne težave ob izidu knjige Veliki finale na Koroškem, a prav dobro osvetli njegov odnos do svojega pisanja sploh:
“… pišem o tem, kaj je 14. udarna divizija naredila in česa druge divizije niso naredile, pa
si lastijo, kot da so. Tega dejstva ne morejo izbrisati niti publikacije, ki so izšle v Beogradu
in v katerih naše divizije ni. Dejstev ne moreš
spreminjati. Če hočem, da mi bralci verjamejo, moram pisati o dobrem in slabem …”
Umrl je 8. avgusta 1991 v Ljubljani, pokopan
pa je v rojstni Podcerkvi. Ob njegovi smrti
je partizanski general Lado Ambrožič - Novljan v reviji Obramba med drugim zapisal:
” … Vedel je, da je treba braniti svoje ognjišče
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in da je treba obraniti pred sovražniki okolje, ki daje kruh in poživlja življenje. Tako je
oborožen s puško in globoko v srce zapisano
narodno zavednostjo prehodil vsa bojišča od
Notranjske do Štajerske. V tej vojni je izgubil
del svoje mladosti. Svobodo je dočakal kot odrasel mož, resen in razmišljujoč, pripravljen
sodelovati z vsemi svojimi talenti pri obnovi
domovine. Vojne grozote in okrutnosti so zapustile v njegovem značaju svoje posledice. (…)
Pokojnikova čustva so bila močna. Šel je v šole,
jih dokončal in se najprej začel ukvarjati s pisanjem. Postal je novinar, publicist in pisatelj.
Zapustil je nekaj prelepih črtic in drugih, večjih
literarnih del. Poglabljal se je v strasti in reve
človeškega življenja in snoval misel na lepšo
prihodnost. Njegovo temeljno gradivo za taka
snovanja je izviralo iz življenja v brigadi, iz
vojnih dogodkov in življenja ljudi iz Notranjske, kjer je bil tudi sam doma …”
Njegov nekdanji poveljnik v zaključku svojega zapisa oriše tudi značaj pokojnega:
“Franci Strle ni bil elegantno uglajen človek.
Toda pod njegovo raskavo zunanjostjo se je
skrivala tenkočutna, malodane lirična dobrotljiva notranjost. Niso ga vsi razumeli, toda z
njim se je bilo mogoče sijajno pogovarjati in
razglabljati o vseh vprašanjih življenja. Njegova življenjska usmeritev je izhajala iz njegovega domačega, notranjskega okolja in iz osvobodilnega boja v Tomšičevi brigadi. Večkrat je
ponavljal, da je tovarištvo, ne gospostvo, pogoj
za ustvarjanje velikih del. Vsi ljudje so enaki,
zato imajo pravico, da se enakopravno udeležujejo družbenega delovanja. Kot člani človeške družbe se moramo boriti proti neenakosti,
proti razlikovanju. Posest, lastnina ter kapital
ne smejo biti merilo uglednosti in veljave. Boril
se je proti ponovnemu uvajanju hlapcev. Vsi
ustvarjalci dobrin imajo pravico do udeležbe
pri delitvi presežkov. To je bil del načel iz njegove socialistične zavesti, ki jih je utemeljeval z
osebnim zgledom in bojem …”
V partizanih je dobil čin poročnika, ko še ni
imel osemnajst let. Po vojni so želeli, da bi
nadaljeval kariero v vojski, pa se je nekako
izgovoril na nadaljevanje šolanja in na prvega otroka. Po šolanju je dvanajst let delal kot
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novinar na RTV Ljubljana, pozneje do upokojitve pa petnajst let pri reviji TV-15.
Čeprav se po vojni ni veliko zadrževal v Loški dolini, so zlasti Podcerkljani budno sledili objavam njegovih člankov in se ga radi
spominjali. Ko je Silva Šepec obiskovala učiteljišče, je svojega sokrajana videvala le od
daleč, saj je pripadal starejši generaciji: “Vedno je bil v gruči ljudi, ki je živahno razpravljala!” se spominja. Tudi to pove, da je bil
Franci Strle vedno v gibanju in predan delu
za uresničevanje svojih idej.
Franci Strle, brezkompromisni, družbeno
aktivni, kritični Notranjec, zvest svojim idealom, je imel tudi pesniški in slikarski dar, a
svojih pesmi ni objavil, prav tako tudi likovnih del ne. Čisto mlad je odšel iz Loške doline
najprej v boj, po vojni pa je deloval v širšem
slovenskem prostoru. V domačem kraju je
ostal od uradnih institucij v veliki meri prezrt,
le nekateri vaščani in tisti, ki so ga poznali iz
mladosti, negujejo spomin nanj v anekdotah,
ki si jih pripovedujejo, in so ponosni nanj.
Matevž Hace je njegov prihod v partizane v
Otrobovcu pod Snežnikom opisal v Komisarjevih zapiskih, Franc Bavec ml. pa se spominja, kako je Franci Strle okoli leta 1959 ali
1960 za Televizijo Ljubljana posnel pričevanje
njegovega očeta in sovaščana Toneta Žnidaršiča o smrti pesnika Karla Destovnika Kajuha, katere očividca sta bila …
Drugače pa je Franci Strle ostal v spominu sovaščanov tudi zato, ker je z družino
iz mesta prihajal vsako poletje na počitnice
domov k materi in tam kosil in pripravljal
krmo za živino, kakor kmetje, pozneje pa se
veliko in z veseljem ukvarjal s sadnim vrtom
v Podcerkvi.
Ko pa je France Bavec, Gregorinov oče, tudi
iz Podcerkve in tudi borec XIV. divizije, nekje na Štajerskem leta 1944 ob nekem počitku zagledal drobnega fantiča v uniformi, ki
je nosil puško, skoraj večjo, kot je bil sam,
ga je začudeno vprašal: ”Ja, od kod si pa ti?«
»Pa iz Podcerkve!« je prišel odgovor, ki mu
je sledilo še eno presenečeno vprašanje: »Čigav vendar, da te ne poznam, saj sem tudi jaz
iz Podcerkve?«
»Pa Rihtarčkov Franceljček sem!« se je nasmejal deček.
Tako sta se sredi vojne vihre srečala sovaščana
Gregorinov ata in Rihtarčkov Franci, oba že
dovolj časa od doma in v uniformi, da se nista več prepoznala. Vsakokrat pa, ko je Franci
potem v letih po vojni z avtobusom prihajal
iz Ljubljane v domači kraj, se je vedno najprej
za nekaj minut ustavil pri Gregorinovih … ■

S sodelavci pri delu

Viri: https://stareslike.cerknica.org
• Vrtec – predvojna otroška revija
• Lastnica fotografij je Sonja Butina
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rok in last cerkve, dane v uporabo obiskovalcem Križne gore, zato
je vsak naprošen, da jih uporablja kot svojo dragoceno lastnino.

Janja Sterle

BINKOŠTI – PRIDI SVETI DUH!

Na koncu maše je gospod župnik povabil romarje v cerkev, ki je na
novo opremljena z reflektorji za osvetljavo slik. ■

H

valežni za darove svetega duha smo se na binkoštni praznik
povzpeli na Križno goro, priljubljeno romarsko in izletniško
točko, kot bi se hoteli tudi na zunaj približati Bogu in prepoznati
čudovitosti, ki nas obkrožajo.
Križev pot je na način, kot ga običajno molimo, odpadel zaradi
bližine, ki jo ljudje ustvarimo v skupini, je pa, verjamem, vsak s
svojim križem prehodil pot z Gospodom ob petju ptic in pritrkavanju fantov v zvoniku. To je bila prva večja slovesnost po pandemiji
brez mask in skrbi, da bi bilo romarjev iz bližnje in daljne okolice
preveč. Sveta maša se je začela z ljudskim petjem ob spremljavi organista Andreja Okoliša na električnih orglah. Stolni prošt g. Jožef
Lap in domači župnik Blaž Dobravec sta darovala sv. evharistijo na
mizi, ki jo je s klopmi vred izdelal Franc Gerbec iz Iga vasi, s cvetjem pa polepšal Damjan Forjanič. Klopi in miza so delo pridnih

Binkoštno mašo je na prostem pred križnogorsko
cerkvijo vodil Stolni prošt g. Jožef Lap (foto: Borut Kraševec)

IN MEMORIAM
SKEDNJU V ŽAGI

Pod kapom lastovke gnezda so zgradile
in kaj kmalu male lastovke zvalile.
V skednju ježki našli prosto so za spanje,
včasih pa tudi kak jazbec za svoje domovanje.

Novega stoletja vzcvetela je pomlad,
»da nov velik skedenj mel bi rad«,
gospodar v Žagi je izrazil željo
za živali spravljat krmo in stelo.

Lovec ob dežju vanj se je zatekel,
ko odstrelu srnice se je odrekel.
Skedenj nesebično vsakemu nudil je zaščito,
partizani postojanko so tu imeli skrito.

Takrat posest v Žagi na lesu je slonela,
ročna žaga v gozdu je vsak dan pela,
po dva para konj so v voz zapeli
in s hlodi težkimi v dolino zdrveli.

Žagarstvo pometla je predvojna recesija
in nato še sam vojna se je zgodila.
Furmanstva počasi so se izrodila,
v veliki štali nastala je praznina.

Nov skedenj nujno je bilo zgraditi,
ga z deskami okol' in okol' obiti.
Za temelje kar skale so vkopali,
na njih pa hrastovi stebri so stali.

Daleč na okoli najlepši na terenu
kljuboval v vsakem je vremenu.
Pod Racno goro sred travnika in polja
obdržala ga je močna volja!

Cimper hitro zrasel je v nebo
in vsem pri srcu je bilo lepo,
ko čist na vrhu jelko so vpeli
ter ob kapljici eno domačo še zapeli.

Stotko preživel je kot za šalo,
ob jubileju se veliko nas je zbralo,
v čast mu kres smo zakurili
in kozarček na njegovo zdravje spili.

Ko na vrh so prileteli škorci
delo svoje so nadaljevali krovci,
položili cigle iz gnetene gline,
pod streho pa spravili kose in vile.

Ljudje še danes govorijo,
da kadar meglice se spustijo
in polna luna v noč posije,
v skednju družijo se dobre vile.

Na dvojna vrata pritrdili močne pante,
na sončno stran zmontirali so rante
za zdevanje detelje koruze in otave,
pšenice, ovsa in tudi sveže trave.

Preganjajo bolezen, zle duhove,
otroke čuvajo, ko v izbah spijo.
Začarajo naravo in nje vode,
da polja, travniki polno obrodijo!

V skednju bil prostor je za pluge,
kmečke pripomočke tudi druge,
lojtrnike, brane, grablje, kose
skedenj nudil je zaščito od dežja in rose.

Zadnja leta bilo težkih je za skednja dušo,
preživljal je ljubezni hudo sušo,
nič več hrambe krme, detelje, sena,
dajati pričela so ga leta.

foto: Edo Šega

dneva s silhueto skednja
Fotografija odhajajočega s strani Ljubljanskega
je bila pred leti nagrajena afskega natečaja za
dnevnika v okviru fotogr
o: Edo Šega)
umetniško fotografijo (fot

Na strehi starostna razpoka, strešnik, dva,
curljanje vode vse do skednja dna,
skozi streho posijal je sončni žarek,
rešit ga ni mogel niti čudežni zvarek.
Prizanesla mu niso dolga leta,
v prekrasnem zahodu sončnega neba
pol skednja se sesulo je na tla,
tako častno se poslovil je iz tega sveta.
Vsa gracioznost ne bo izbrisana,
njegova vloga nikoli pozabljena.
Spomin večni bodo slike pele
in ptice, ki so po svetu odletele.
Zdaj polja, travniki samevajo,
lastovke pod kapom več ne gnezdijo,
srne pred volkom se ne skrivajo,
če bi znalo, še nebo bi zajokalo.
Edo iz Žage
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Janez Ovsec, udeleženec srečanja

7. Ex-tempore »Dežela ostrnic«

julij, 2020
Matičnova hiša in spet nekoga drugega pogled na oddaljen Snežnik, ki se prav lepo vidi
z Gornjih Poljan.
Čeprav smo nekajkrat začutili bližino temnih oblakov, nam je bilo vreme vendarle
naklonjeno, tako da smo v miru dokončali
svoja likovna dela. Res je nastalo kar precej
zanimivih likovnih del, ki je vsako po sebi
nekaj posebnega.
Seveda sta vse dogajanje zabeležila na fotografijah Borut Kraševec in Mario Žnidaršič.
Tako smo se lahko že naslednji dan videli na
družabnih omrežjih.
Dan smo zaključili ob domačem kosilu in
preizkušanju kulinaričnih dobrot iz Juretove
kuhinje. S strani organizatorja pa nam je bila
izrečena pohvala in podeljena posebna priznanja za sodelovanje.
Likovna dela so tako do nadaljnjega razstavljena v galeriji ARS VIVA v Podcerkvi.*
Vsem organizatorjem in gostiteljem iskrena
zahvala za prijaznost in za skrbno pripravljeno srečanje v imenu vseh udeležencev. Verjamem, da se drugo leto spet srečamo med
ostrnicami v Loški dolini. ■

Slikar Janez Ovsec med ustvarjanjem na Gornjih Poljanah
(foto: Mario Žnidaršič)

Gornje Poljane, 6. junija 2020. Kot že tradicionalno je Javni zavod Snežnik kot organizator in gostitelj tudi letos organiziral likovni Ex-tempore, tokrat že sedmi po vrsti.
Poseben je po tem, da preko tega dogodka
udeleženci dogodka vsakič spoznavamo kakšen nov zanimiv košček lepot in zanimivosti Loške doline. Če smo bili v preteklih letih
v Podcerkvi, Ložu, Babnem Polju, lansko
leto na Babni Polici, pa smo se letos srečali
na Gornjih Poljanah. Glede na to, da je to
praktično najvišji zaselek na Notranjskem
(cca 1000 m nad morjem) bi lahko rekli, da
smo se srečali v »notranjskih nebesih«.

Malo smo pogrešali boljši razgled na okoliške kraje, saj se je drevje okrog cerkve že kar
močno zaraslo v višino.
Seveda smo se po vseh teh vtisih z lahkoto
spravili k slikanju motivov, ki so nas tisti trenutek navdihnili in smo jim posvetili svojo
posebno pozornost. No, mene je pritegnil
motiv cerkve sv. Andreja, nekoga drugega

*Likovna dela VII. Ex-tempora Dežela ostrnic so
bila v galeriji Zavoda Ars Viva v Podcerkvi razstavljena od 11. do 26. junija 2020, od 29. junija do
17. julija 2020 pa si jih lahko ogledate v Medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu. Razstavljajo sodelujoči na VII. Ex-temporu Dežela ostrnic:
akad. slik. Karmen Bajec, DagMar, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Borut Kraševec, Nuša Ana
Marinč, Janez Ovsec, akad. slik. Stanislava Sluga
Púdobska, Ludvik Šraj, Željko Vertelj, Benjamin
Žnidaršič in Mario Žnidaršič.
Lepo vabljeni k ogledu. Romana Nared

Prijazni gostitelji so nas pričakali na turistični kmetiji pri Juretu, kjer smo se najprej
malo okrepčali (manjkalo ni niti konkretnega domačega) in pokramljali, saj se nekateri
nismo videli že kar nekaj časa.
Seveda smo bili deležni tudi uradnega pozdrava s strani organizatorke Romane Nared
in njenih pomočnic Dagmar in Karmen. Za
spomin smo dobili tudi priložnostna darila
in tudi dopoldanska malica ni manjkala.
Po uvodnem pozdravu smo si ob strokovnem vodenju sogostitelja Jureta v mirnem
sprehodu ogledali cerkev sv. Andreja in domačo gozdno učno pot. Veliko zanimivega
smo slišali in še posebej videli na tem obhodu. Poskušali smo se tudi v pritrkavanju.

Del udeležencev ex-tempor Janez Ovsec, Valerija Gačnik, akad. slik. Karmen Bajec
in Janez Dragolič med raziskovanjem Gornjih Poljan (foto: Mario Žnidaršič)

17

KULTURA

julij, 2020

Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Medvedje
zgodbe II.
Zgodba je iz knjige: Milena Ožbolt,
ANDREJEVA stopinja: folklorne pripovedi
iz Loške doline, Blok, Loškega Potoka in
okolice Cerkniškega jezera ter Babnega Polja;
Ljubljana: Kmečki glas, 2004, st. 267.
Svojo, likovno interpretacijo zgodbe je
dodala akad. slik. Karmen Bajec, mag. um.
Medvedje zgodbe so na pobudo TIC Lož
v okviru projekta NATURE&WILDLIFE
objavljene na spletni podstrani
bestbearwatching.com

Smo ble pa jest pa še ena z-vasi, smo grable guarǝ pǝr Polanah. Tam
je bieu ograbǝk, mje smo imajle tam tisto kangǝlco, rusak pa tašce ze
malco. Kar ankrat pride tam ze smrajko, kǝ de bǝ ble ene hlačǝnce. Jest
sǝm misǝlna, de je ta, k-je bieu ze logarja. No ja, najsǝm bla uožienena,
vieza je pa bla. Sǝm rjekla:
»Kaj se-uš skrivou, saj te vidmo!«
Se pa uozrem, je šu pa čez uograbǝk pa mjedvǝd, pa direkt h-tismǝ
rusakǝ! In še tistǝ rusak naj bieu naš, je bieu sosajdou! No, in je use
reztargou! In tisto našo južno je use reztargou! Jest sǝm šla pual pa

ze nǝm – mjen je blu ze rusak, kǝ naj bieu naš, tǝkat po uajskǝ se naj
dobilu. Sǝm do tisga medvajda pǝršla, jest sǝm ga toukla z-grablamǝ,
vajš, sploh sǝ najsǝm misǝlna, de bǝ mǝ kaj nariedu! No, in je pualaj
šu, pual je zečiel pa rienčat! ... Guar je šu, taku. No, guar nad namǝ je
bieu pa s-Kozarǝšč en star možakar, je pa odkazvou, pa še edǝn pa so
kǝrčalǝ: »Mjedvǝd, mjedvǝd!«
Pual so pa kar utihǝlnǝ tistǝ moškǝ …
Ja, tǝkat sm ga tjepla. Se najsǝm sploh zevajdala.
Tǝkat sǝm ga neparvu vidla.

Iga vas, 2002

18

Leon Senger

Nemir v kraljestvu

(Basen brez osti, a s podukom)

Ž

iveli sta dve črni mravlji – prijateljici. Mogoče še živita. Kdo ve?
Bili sta delavni in ubogljivi. Hodili sta v službo v isto podjetje, v
isti prostor. Nikoli se nista sprli ali obrekovali. Ne, tega nista poznali.
Bili sta res iskreni prijateljici.
V bližini pa je živela osamljena ter hudobna rjava mravlja. Rjavi mravlji pa to prijateljstvo ni ugajalo in poskušala ga je razdreti. Čakala
je na priložnost, da naleti na eno izmed črnih mravelj in ji natoči
grenko kapljo ljubosumnosti do druge, kajti ne smemo pozabiti, da
je rjava mravlja delala v istem podjetju, samo v drugem prostoru.
Hudobno se je zasmejala, ko si je izmislila načrt, po katerem ji bo to
uspelo.
Nekoč je šla druga črna mravlja k levu, da uredi opravke, seveda brez
vseh hudobnih namenov, da bi komu škodovala. Ne, še predobro je
poznala leva, ki ni maral čenč, še manj obrekovanja. Lev je skrbel,
da je v njegovem podjetju vladal mir in red. Znal je biti strog, a tudi
prijazen, zato so ga živali cenile in spoštovale.
Tega pa ni upoštevala rjava mravlja, ki je želela zanetiti prepir med
člani kolektiva. Saj ona vendar ni ljubila leva, celo sovražila ga je. Sovražila pa je tudi njegovo administracijo. Bila je ponosna sama nase,
na svoj stan in svoj položaj ...

KULTURA

Popolnoma je pozabila na paragrafe in točke, ki določajo osebni dohodek. Čutila se je ogoljufano in užaljeno. "Kako si le njena prijateljica upa tako daleč?" je pomislila. Obrnila se je k rjavi mravlji, ta pa
se je zasmejala in odšla po svoji razdiralni poti dalje. Videč, kako ji
njeno delo uspeva, je sklenila, da gre do kraja. Prišla je k čebeli in jo
vprašala, o čem premišljuje. Le-ta je bila zamišljena in mravlje ni niti
opazila. Zdrznila se je, a odgovorila ni nič. "Kaj misliš, da ne vem,"
je zahreščala mravlja, "o čem premišljuješ. Premišljuješ, kdo je tisti,
ki o tebi razširja laži, češ da hodiš v času bolniške drugam delat. Mar
ni res?" Čebela je prestrašeno pokimala, a rjava mravlja ji je že zinila
ime tistega in odhitela dalje.
Tako je pošepnila zdaj enemu, zdaj drugemu in pričele so se širiti
govorice, ki so z bliskovito naglico obšle vse prostore v podjetju in
kraljestvu. Mravlja je zasejala škodoželjnost, prepir in nemir, sama
pa uživala v tem medsebojnem grizenju. Zdaj je zmagala ona, vsi so
jo spoštovali. Prihajali so k njej po nasvete in pomoč ...
Črni mravlji sta se sprli, sprla se je čebela z gosenico itd. Nastalo je
eno samo vpitje in hrup, ki ni ponehal. Ugnezdili so se dvomi, sumi,
vsak je imel nekoga, ki ga je obdolžil tega in onega ... Edino rjava
mravlja je plavala nad njimi in se jim grdo in zlobno posmehovala.
To besnenje je prišlo tudi do leva. Silno se je začudil, kaj naj to pomeni. Nenadoma pa tak vihar. Hitro je sklical sestanek, kajti sklenil
je, da izruje ljuljko, ki se je zasejala v njegovem podjetju. In uspelo
mu je. Našel je krivca za ta nemir. Njegov sklep o strogi disciplinski
kazni, s katero se kaznuje mravlja, je bil soglasno sprejet. Razjasnile
so se vse govorice, obe črni mravlji sta se spravili in tudi ostali so se
pomirili. Edinole rjava mravlja ni zinila ničesar. Sprejela je plačilo za
svoje "plemenito delo" in – spomnila se je še nečesa:
Iskra, s katero
vnetiš plamen,
stori le to,
da se opečeš – sam.

Še tisti hip, ko je odšla druga črna mravlja, je prihitela k prvi in ji
šepetala na uho besede, ki so črno mravljo silno prestrašile ter ob
koncu še pristavila: "Zakaj pa si prejšnji mesec dobila manj plače, a?"
Uboga črna mravlja ni mogla odgovoriti ničesar, stala je vsa zaprepadena in v možgane ji je šinila misel: "Saj res, zakaj sem dobila manj?"

julij, 2020

Kdaj, le kdaj se v Sloveniji – domovini – lev znova zbudi! ■

Milena Ožbolt

Med knjižnimi listi

BORUT KRAŠEVEC: AGNI

N

ekoč so me malce jezno in prizadeto podučili, da je za umetnika žaljivo, če si ga v domačem kraju lastijo, češ da je »naš«,
kajti umetnik in njegovo delo sta vedno namenjena vsemu svetu.
Tako mi je zdaj nelagodno napisati, da je pri založbi LUD Šerpa,
Ljubljana, v zbirki Klasična Šerpa 61 knjigo z naslovom Agni izdal
»naš« pisec Borut Kraševec. Že zato, ker njegov prvenec izdatno
presega lokalne bralske standarde.
Nekaj knjig sem doslej že prebrala, ampak tej podobne še ne. Že v
začetku pisatelj z nevsakdanjim prijemom spretno vrže trnek, na
katerega ujame bralca, da naprej bere knjigo, ki vse do najmanjše
podrobnosti prepričljivo vonja po resničnem, kar je seveda ena
od odlik dobre literature. Ob izvirnem pripovedovanju izmišljene zgodbe zalaga bralca tudi z očarljivimi potankostmi iz narave,
povezanimi z zemljo, rastlinami, živalmi in seveda ljudmi, kajti ti
so vendarle glavni v knjigi. S kančkom vedrine se zgodba loteva
vsakdanjosti, ki jo pretresajo bolj ali manj usodne intimnosti pro-

tagonistov, a na koncu pusti odprta vrata sprijaznjenju, da tako
pač je in da ni nič enkrat za vselej rešeno ... Lepo branje, iskrivo,
prav za zdravje – ni kaj. Kot čokoladne mrvice se v tekstu pojavljajo tudi prisrčne prispodobe, neologizmi in redke besede. Na
primer »človica« – ženska, pravzaprav deklica ... Ali »kunka«, ki
ni nič drugega kot kunčja samica ...
Kot staromodna ortodoksna Slovenka – ki je resda v šestem razredu dobila cvek iz posebnosti tretje sklanjatve – sem se spet enkrat
nekaj časa jezila nad rabo namenilnika namesto nedoločnika, dokler se mi ni posvetilo, da gre za osebno poetiko pisca, ki s tem
namenoma pogovorno barva svoje besedilo ... Moj problem, kaj
hočemo – čas teče, tudi jezik se spreminja, mi pa ostajamo ... zavezani dobremu branju, kar Agni Boruta Kraševca vsekakor je.
In kaj pomeni Agni, ta zagonetni naslov knjige? Ne povem – berite
knjigo! ■
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Milena Ožbolt

Kako se pravi
po naše XII/1
Mogoče bo za bralce Obrha poleg posameznih starih in narečnih besed zanimivih
tudi nekaj narečnih stalnih besednih zvez,
rekel, pregovorov in podobno. Nekatere so
splošno znane in le zapisane narečno, druge pa so povsem lokalne.
Bǝt' kǝ müha u muóčnǝkǝ – biti kot muha v
močniku, neučinkovit, utapljati se v delu
bǝt' kǝ usrané ze zídam – biti kot usrane za
zidom, neučinkovit, mečkaški, neiznajdljiv,
nemočen
bǝt' kǝ vóuk u kuóžǝ – biti kot volk v koži,

oblečen vedno v isti obleki, ne preoblačiti se
dihat' ku majh – dihati kot (kovaški) meh,
težko dihati, sopsti, biti zasopel
gliedat' ku mačka škuafa – gledati kot
mačka škofa, gledati koga nadvse spoštljivo
kadǝt' kǝ Túrčin – kaditi kot Turek,
pretirano kaditi
klet' ku fúrman – preklinjati kot furman
klet' kǝ Mádžar – preklinjati kot Madžar
márzu kǝ slájpǝc – mrzel kot slepec, zelo
mrzel (človek)
múokǝr kǝ cúcek – moker kot cucek,
premočen do kože
múokǝr kǝ lúža – moker kot luža,
popolnoma premočen
pǝstét' kǝ drêk ne cǝdilǝ – pustiti kot drek
na cedilu, sploh se ne ukvarjati z nekom ali
nečim, prezreti, ne iskati sitnosti
poduóbnǝ ku gruášǝ – podobni kot groši,
zelo podobni (otroci)
past' ku čík – pasti kot odvržen cigaretni
ogorek

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate? – Kaj je na sliki?
V prejšnji številki Obrha sem v predstavitvi Kozarišč omenila tudi
Unčane, kot nekoč znane obročarje, ki so po material – leskove veje
– hodili vse tja do Leskove doline.

arhiv: Janja Urbiha

Kar premalo znano pa nam je, da so tudi naši predniki v Loški dolini znali izdelovati različne uporabne lesene izdelke, vse od toporišč,
grabelj, drugih raznovrstnih lesenih pripomočkov, vse do vozov ...
iz lesa so izdelovali tudi najrazličnejše posodje, kot so banka, bačva,
škaf, čeber, pinja, sod, ... Pri lesenih izdelkih iz dog (klane deščice)
je bilo potrebno le-te povezati oz. utrditi v obliko posode. Danes so

Pomagalo za nameščanje lesenih
dog – vprašanje iz prejšnje številke
(arhiv: Janja Urbiha)

KULTURA
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prenášat' ku máčka mláde – prenašati kot
mačka mladiče, pogosto premeščati nekaj
(v želji dobro skriti), ne najti primernega
mesta za nekaj
priélčǝn kǝ svájdǝr u áržetǝ – priročen /
okreten kot (ročni) sveder v žepu, neroden
sǝt kǝ bájs – sit kot bajs, zelo sit, do grla sit
smiétana ku kóutǝr – smetana, debela kot
odeja
smrdi kǝ küga – zelo smrdi
smrdi ku fǝžuólou párdǝc – smrdi kot
fižolov prdec, zelo smrdi
smrdi kǝ kólera – zelo smrdi
tiéčǝn kǝ podriépna müha – tečen kot
podrepna muha, vsiljiv
umázan kǝ jánka pod riépam – umazan
kot ovca pod repom
zabít ku štiérna – zelo zabit, butast,
neumen
zmátran kǝ čárna žǝvína – utrujen kot
črna živina, utrujen kot suženj, zelo
utrujen

nam v ta namen znani le železni obroči, ki jih na doge nabijemo s
tolčenjem. Predhodniki železnih obročev pa so bili leseni. Za nameščanje lesenega obroča okrog dog so si mojstri pomagali s takim pomagalom, kot je bil predmet ugibanja iz naše prejšnje številke.
Žal mi ni uspelo izbrskati imena tega pomagala oz. pripomočka. Mogoče se bo med vami bralci le našel kdo, ki se bo spomnil tudi imena.
Veseli bomo, če nam ga boste sporočili.
Predmet so našli v Kozariščah pri pospravljanju sosedovega skednja.
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.
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Ida Turk

Trening vpreg v Podcerkvi
V sončni soboti 30. maja letos je
Športno društvo Allegro iz Loške doline organiziralo trening
vpreg s konji na travnati maneži
na podcerkavskem polju. Vozniki vpreg s konji delujejo v okviru
Konjeniške zveze Slovenije.

Spretnostna vožnja med stožci
(foto: Rebeka Grabar)

V Sloveniji je okrog 15 voznikov
vpreg s konji, ki se udeležujejo
tekmovanj v Sloveniji, nekateri od njih tudi v tujini. V Loški
dolini se je treninga udeležilo
osem voznikov vpreg in njihovih
sovoznikov. Sovoznik je obvezni
Zahtevna logistika (foto: Rebeka Grabar)
član vožnje vpreg s konji tako na
treningih kot seveda tudi na tekmah. Je pomoč vozniku v primeru, če se pri Za treninge in tekme so potrebne tri kočivožnji zgodi kaj nepredvidenega. Pri vožnji je: trening kočija, dresurna kočija, s katero
maratona, ki poteka tudi med ovirami, pa se tekmuje v dresurni vožnji in spretnostni
sovoznik balansira vožnjo zadaj na mara- vožnji med stožci ter maratonska kočija, s
katero se tekmuje v tretji tekmovalni discitonski kočiji.
plini, to je maraton. Tu je še vsa oprema, s
Skupni treningi pod vodstvom entuziasta katero se lahko napreže konje v kočijo. ImeBojana Poljška iz Konjeniške zveze Sloveni- nuje se šire.
je, ki svoje trenersko delo opravlja volontersko z željo, da ta šport v Sloveniji živi in se Logistika na tekme pa predstavlja poseben
razvija, so prilika, da vozniki svoje veščine, zalogaj, saj je potrebno prepeljati konje, dve
dosežene z individualnimi treningi, lahko kočiji za tekmovalne discipline ter vso opremedsebojno primerjajo, nadgrajujejo in si mo za konje in njihovo oskrbo.
Vozniki vpreg s konji letos zaradi pandemije
tudi medsebojno pomagajo.
niso imeli še nobene tekme. So pa takoj po
Vožnja vpreg s konji je zahteven šport tako z zaključku pandemije začeli s skupinskimi
vidika treningov, opreme in logistike. Trening treningi, najprej v Povirju na Primorskem,
konja se lahko začne pri starosti treh let. Uči nato v Podcerkvi, sledil je trening v Novem
se prvih veščin: tek na lonžni, tek pod sedlom, mestu. Še nekaj jih načrtujejo. Skozi tekme
učenje jahanja, ki je tudi dobra osnova za uče- v naslednjem letu bodo, vsaj nekateri izmed
nje vožnje vprege. Vse to traja nekaj mesecev, njih, na tekmah poskušali doseči kvalifikapreden se začne konja naprezati v kočijo. In cije za svetovno prvenstvo dvovpreg, ki se
seveda pri vožnji dvovprege je potrebno naj- odvija vsako drugo leto.
prej naučiti vsakega konja vožnje v enovpregi in nato skupaj v dvovpregi. Sledijo dnevi Dva izmed udeležencev treninga v Podcerkvi sta udeleženca svetovnih prvenstev v voin dnevi treningov do prve tekme.

Bela lepotca – slovenska
lipicanca (foto: Rebeka Grabar)

Dresurna vožnja

(foto: Rebeka Grabar)

žnji dvovpregah, oba s slovenskimi lipicanci.
Postala sta tudi mentorja po stažu mlajšim
voznikom vpreg.
Na maneži na podcerkavskem polju so
trenirali dresurno vožnjo in spretnostno
vožnjo med stožci. Ogrevali pa so se tudi
z vožnjo med oviro, ki je za trening postavljena v neposredni bližini nadleškega nogometnega igrišča.
Trening se je zaključil s prijetnim druženjem
ob zasluženem okrepčilu in že so vsi hiteli
s konji in vso opremo proti domu na vse
konce Slovenije, saj so večino od njih doma
čakale še druge živali, da poskrbijo za njih. ■

Jasna Lekan

HIMNA ZA 1000 GIBOV
(na HEJ BRIGADE)

Hej, dekleta, vstanimo
v MEDGEN spet pohitimo,
da razgibamo svoje telo.
Se vsak dan bomo dobile
1000 gibov storile,
pa nam skupaj bo spet prelepo.
Telovadke ta prave
smo od nog pa do glave,
nam nihče, prav nihče ni enak.
Ko telo si krepimo,
vmes jezike vrtimo,
saj na vrsto pri nas pride vsak.
Res lepo se imamo,
se pohecati znamo,
čile, zdrave, vesele smo vse.
Ko jih 1000 storimo,
skupaj složno zdrvimo
tja, kjer kuhajo dobro kafe.
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Zeleni polhki
V vrtcu Polhek domujemo polhki Zeleni,
ki vedno smo dobro razpoloženi,
čeprav na svetu smo le dve leti,
se zavedamo, da imamo pravico v varnem in čistem okolju živeti.
Zato pa, ko po Starem trgu gremo na potep,
rok nikoli ne damo v žep,
odločili smo se, da za naravo sami bomo poskrbeli,
in se zraven dobro imeli.
Tako s seboj redno vrečko za smeti nosimo,
dobro voljo trosimo,
hkrati pridno pobiramo papirčke, takšne in drugačne,
pa pločevinke, zamaške, smeti neprivlačne.
Stopamo le s koraki majhnimi,
a tako premikamo velike stvari,
vse vabimo, da nam pri tem pomagate
in Loško dolino urejeno z nami ohranjate.

VRTEC & ŠOLA
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Valerija Škrbec in Lucija Truden
foto: arhiv Vrtec Polhek

ZA BISTRE GLAVCE

Avtorica iskanke: Alma Kandare

Nagrajenki prejšnje številke sta:

Mija Lipovac, Babno Polje 14, 1386 Stari trg pri Ložu in
Teja Antončič, Vrhnika 24, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrade prejmeta po pošti
Čestitamo!
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DRUŠTVA IN ZAVODI
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Zdenko Truden, direktor

Srečanje turističnih ponudnikov občine Loška dolina
Da je povezovanje na vseh področjih
življenja v takem majhnem kraju, kot
je Loška dolina, nujno, tega verjetno ni
treba posebej poudarjati. Tudi v Javnem
zavodu Snežnik se tega močno zavedamo.
V zadnjih desetih letih smo organizirali
več srečanj s turističnimi ponudniki s
področja Loške doline. Letos pa se je
naši pobudi za organizacijo tovrstnega
srečanja pridružila tudi (mislim, da
ne bom pretiraval) najbolj poznana
turistična vodnica s področja naše občine,
Babnopoljka Alenka Veber iz Zavoda
Rihtarjeva domačija.

Dialog o boljši promociji,
sodelovanju in lepšem
izgledu občine
Na srečanje, ki smo ga 1. junija 2020 organizirali v prenovljenih prostorih Žage v Vrhniki, je bilo sicer povabljenih 19 ponudnikov,
vendar se vsi srečanja niso udeležili. Večina
manjkajočih se je predhodno opravičila, ali
pa prek elektronske pošte podala njihovo
videnje problematike turizma v naši občini, tako da lahko ocenimo, da je bil kljub
vsemu odziv dober. Srečanja so se udeležili
predstavniki Zavoda Ars Viva, Turizma Jure,
Apartmajev Steles, Janja Urbiha, s. p., Društva ljubiteljev gradu Snežnik, KD Matita,
Zavoda Notranjska hiša, Društva Kr'snice in
organizatorjev Zavoda Rihtarjeva domačija
in Javnega zavoda Snežnik.

Je pa od letos dostop oz. parkiranje z avtobusi
nekoliko lažje, saj je Občina Loška dolina razširila uvoz na parkirišče nasproti domačije.
Jure Kordiš (Turizem Jure) ima poleg dosedanje pestre ponudbe dodatno v ponudbi
tudi dve drevesni opazovalnici za opazovanje narave in prostoživečih gozdnih živali.
Prenovil pa je tudi prenočitvene prostore.
Apartma Steles lahko v treh sobah udobno
namesti devet oseb. Zelo dobro sodelujejo z
lokalnimi ponudniki, poudarek pa dajo na kakovosti storitev, gostoljubnosti in domačnosti.
Janja Urbiha še naprej uspešno izvaja študijske krožke, kot novost pa naj omenim, da
pripravlja lastno spletno stran, izdelala pa
je tudi spominek iz filcanega mila v obliki
medvedka, kar bo še dodatno obogatilo ponudbo spominkov v Dolini.
Matija Solce (KD Matita in novi predsednik
Društva ljubiteljev gradu Snežnik) je podal
informacijo, da naj bi letošnji Plavajoči grad
potekal od 31. julija do 2. avgusta v okolici
gradu Snežnik. Zanimanje je že sedaj zelo
veliko, kako pa bo vse skupaj izgledalo, tudi
v luči sproščanja korona ukrepov, bodo še
videli. Tematsko pa bo letos izpostavljena
lokalna zgodovina.
Beno Žnidaršič (Zavod Ars viva) je kot novost poudaril obnovljene prostore Žage v
Vrhniki, ki naj bi postala center za sonaravni
turizem, v Podcerkvi pa naj bi bil kulturni

center. V Podcerkvi načrtujejo tudi postavitev restavracije z izobraževalnim centrom za
kulinariko. Poleg izobraževalnih seminarjev
in drugih podobnih dogodkov razvijajo tudi
interaktivni turizem oz. turizem za vse, tudi
za gibalno hendikepirane osebe (3D očala).
Nataša Mele je predstavila delovanje njenega Zavoda Notranjska hiša. Obnova hiše v
Selščku je še v toku, zato izvajajo aktivnosti v
omejenem obsegu. Zelo dobro pa sodelujejo
s turističnimi vodniki in ostalo ponudbo iz
Loške doline.
Marko Smole (Palčava šiša) sicer ni iz naše občine, je pa že vrsto let naš pomemben turistični
vodnik, ki vodi svoje turiste po naši in po okoliških občinah, vse do Bakra in Reke. Peš ali s
kolesom, po naravnih in kulturnih zanimivostih, vključno z zgodbami, ki so jih pripovedovali naši predniki od predrimskih časov naprej.
Letos načrtuje izdajo več tiskanih gradiv, v katerih bodo predstavljeni tudi naši kraji.
Tudi Pevsko društvo Kr'snice se bodo
vključile v pestro turistično ponudbo v Loški dolini s svojim že tradicionalnim koncertom, ki so ga morale letos zaradi epidemije
prestaviti iz junija na jesen.

Informacijska tabla o
postopku zdevanja ostrnic
V Javnem zavodu Snežnik imamo tudi letos veliko novosti, od katerih naj navedem le

V prijetnem in konstruktivnem dialogu, ki
je trajal skoraj dve uri, smo osvetlili stvari, ki
bi jih bilo treba urediti za boljšo promocijo
in lepši izgled naše občine, predstavljeno pa
je bilo tudi več uspešno izpeljanih aktivnosti,
ki bodo pomembno prispevale k promociji
Loške doline. Naj najprej izpostavim aktivnosti in novosti, ki so jih predstavili prisotni.

Novosti in zanimivosti naših
turističnih ponudnikov
Alenka Veber (Zavod Rihtarjeva domačija)
pripravlja zloženko o Babnem Polju in najvišje ležečem kraškem polju – Babnem polju.
Poleg vodenja večjih avtobusnih skupin se letos usmerja tudi v vodenje manjših skupin in
družin na celotnem območju Zelenega krasa.

Prikaz postopka zdevanja ostrnic na velikem panoju pred stavbo občine Loška dolina
(foto: Borut Kraševec)
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turizem vseh nevladnih organizacij, ki se v
naši občini ukvarjajo s turizmom. Pomemben dogovor, ki smo ga sprejeli, pa je tudi ta,
da se v prihodnje vsaj dvakrat letno dobivamo in se pogovorimo o težavah, s katerimi
se srečujemo pri svojem delu in tudi predstavimo načrte za posamezno sezono. Za to bo
poskrbel naš zavod.

Želimo si, da bi turizem v
občini še bolj zaživel

Udeleženci srečanja v prenovljenih prostorih Žage v Vrhniki
(foto: Zdenko Truden)

najpomembnejše. Najbolj opazna je zagotovo
nova informacijska tabla na velikem panoju
pred stavbo Občine Loška dolina, na kateri
smo predstavili celoten postopek zdevanja
ostrnic. Upam da nam bo do takrat, ko boste
to brali, vreme toliko naklonjeno, da bomo ob
tabli postavili še dve ostrnici, tri pa še ob krožišču, tako da bodo lahko obiskovalci Loške
doline občudovali to našo značilnost čez celo
poletje. Žal letos zaradi postopnega sproščanja t. i. korona ukrepov prireditve Ob košnji
ne bomo izvedli, zato upamo, da bodo omenjena tabla in ostrnice vsaj malo prispevale k
ohranjanju običaja zdevanja ostrnic.

360-stopinjski posnetki
znamenitosti občine
Po naročilu občine Loška dolina in z našo
pomočjo se je izdelalo 360-stopinjske posnetke znamenitosti Loške doline. Posnetke si že
lahko ogledate na spletni strani Občine Loška
dolina (www.loska-dolina.si) in Javnega zavoda Snežnik (www.loskadolina.info).

3D očala za ogled posnetkov
živali in narave
V TIC Lož so na voljo tudi interaktivna 3D
očala, ki smo jih nabavili v okviru projekta
Interaktivni turizem za vse. Trenutno si lahko prek teh očal ogledamo posnetke medvedov, Žage in Snežnika. Očala so na voljo
tudi v Zavodu Ars Viva, s katerim smo bili
partner v prej omenjenem projektu.

Razstava fotografij ostrnic
Konec junija bomo v galeriji knjižnice Maričke Žnidaršič v Starem trgu postavili raz-

stavo dela fotografij ostrnic, ki so zajete v
monografiji »Ostrnice – dediščina Loške doline«. Razstava bo na ogled do konca julija.

Postavitev medvedom
varnih smetnjakov
V prizadevanjih za ureditev obcestnih postajališč bomo postavili dva medvedom varna smetnjaka, in sicer na postajališču nad
Ložem in pri odcepu za Dolenje Poljane.

Nova strategija razvoja
turizma občine
Pod okriljem Občine Loška dolina načrtujemo tudi postavitev interaktivne informacijske
table na postajališču za avtodome, ravno tako
pa smo skupaj z našo občino naredili prve korake k novi strategiji razvoja turizma v Loški
dolini, za katero vsi upamo, da bo luč sveta
zagledala še do konca letošnjega leta.

Povezovanje turističnih
ponudnikov bo potekalo
še naprej
Prisotni na srečanju smo spregovorili tudi
o stvareh, ki bi jih bilo treba v naši občini
zamenjati, spremeniti, popraviti ali nadgraditi. Naj tu omenim le nekatere, od dotrajanih informacijskih tabel, po sanaciji gozdov
poškodovanih ali uničenih markacij in kažipotov, dodatno postavitev usmerjevalnih
tabel, slabše gostinske ponudbe (hrana), do
ureditve obcestnih postajališč, priprave skupne zloženke predstavitve aktivnih lokalnih
turističnih vodnikov in nenazadnje tudi
možnosti kandidiranja na občinski razpis za

Vsi prisotni smo si bili enotni, da vsega ne
bo mogoče postoriti čez noč, smo pa naredili
prvi skupni korak. Nekatere aktivnosti so že v
teku, nekatere pa bodo prišle na vrsto nekoliko kasneje, mogoče šele v naslednjem ali kasnejših letih. Vsi skupaj pa si želimo, da bi turizem v Loški dolini zaživel in da bi bil, če že
ne glavni vir, pa vsaj dobršen del prihodkov
ljudi, ki se s turistično dejavnostjo ukvarjajo.
Veliko smelih in povezovalnih besed ter
načrtov je bilo na srečanju še izgovorjenih,
tako da verjamem, da bo v Dolini tudi med
turističnimi ponudniki zavel svež veter sodelovanja in povezovanja. In ravno v tem
povezovanju, enotnosti, skupnih nastopih
je bistvo tega, za kar si Javni zavod Snežnik
neprestano prizadeva. ■

France Žnidaršič

KRESNIČKE
V poletnem večeru dehteče cvetlice,
pripirajo drobne glavice,
ko z lučkami zlatimi drobne kresničke,
čez trate igrivo lete.
Livade sanjave z večerne meglice,
nabirajo rosne solzice,
s katerimi zale kresničic samičke,
si ličke umivat hite.
Vabljivo sijoče kresničkov družice,
odete v ljubavne tančice,
med rušjem si najdejo skrite kotičke,
kjer čakajo svate mlade.
Ko v jutranji zori rumene zlatice,
bude se ob njivah pšenice,
kresnički zapuščajo svoje kresničke,
ob svitanju novega dne.
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Petra Komidar

Satia, zavod učenje za življenje

Zavod Satia je bil ustanovljen z namenom,
da ponudi možnosti druženja na drugačen
– sproščen način odraslim in otrokom,
s poudarkom na preživljanju časa v
naravi, na svežem zraku, ustvarjanju,
pogovoru, raziskovanju in gibanju.
Skozi igro, razprave, zanimive primere
in lastno raziskovanje bomo spoznavali
sebe, drug drugega in našo mati naravo.
Smo odprtega in raziskovalnega duha.
Naše prizadevanje je usmerjeno v lastno
razmišljanje vsakega posameznika; vsak
človek naj živi svojo pot in izraža svojo
resnico. Zavod Satia s svojim delovanjem
pomaga za lepši jutri vseh nas.

Prva Satia likovna delavnica

Prva aktivnost zavoda Satia je bila likovna
delavnica za otroke in odrasle pod mentorstvom strokovne sodelavke Karmen Bajec,
mag. um. Tema druženja je bila narava in
odnos človek – narava. Po kratkem uvodu in
spoznavanju smo delavnico začeli z aktivnim
premikom. Odpravili smo se na sprehod – v
naravo, po gozdu. Karmen nas je hitro opozorila na opazovanje in pomnjenje pestrosti
barv in oblik, katere je moč opaziti, saj ne gre
zgolj za zeleno in rjavo, travo in drevesa, če
smo le pripravljeni videti. Imeli smo določeno točko, kjer smo se ustavili, vdihnili svež
zrak in se še dodatno razgledali. Udeleženci
so bili povabljeni, da opazijo simbol, ki ga
je narava pričarala sama. Po nekaj manjših

Pod staro trto na Klancah razstavljena
likovna dela, ki so jih ustvarili
udeleženci likovne delavnice pod
mentorstvom akademske
slikarke Karmen Bajec
(foto: Borut Kraševec)

namigih je uspelo. Tako smo podkrepili pogovor na temo ustvarjanja, hkrati pa so bili
tudi seznanjeni z idejno zasnovo nastanka
logotipa zavoda Satia. Kaj in kje to je, ostane
skrivnost za vse naslednje udeležence.  Po
vrnitvi smo prisluhnili Karmen. Predstavila
nam je vlogo barv v vsakdanjem življenju in
njihovo uporabo. Povezala je naravo s človekom in našim dojemanjem barv. Sledilo je
ustvarjanje. Seveda tekom celotnega druženja ni manjkalo sproščenega klepeta, smeha
in dobre volje. Na fotografiji pa lahko vidite
naše izdelke.

Narava nas ne potrebuje, mi
pa njo zelo

V soboto, 13. 6. 2020, smo izvedli čistilno
akcijo in priskočili na pomoč naši materi naravi. Druženje je bilo tokrat za otroke.
Zbrali smo se na sedežu zavoda Klance 4 in
se odpravili v vsej bojni opremi za pobiranje
smeti, po cesti, v smeri Dan in zavili desno
na gozdno cesto, ki vodi naprej v Javornik.
Problematika odlaganja smeti na tamkajšnjem »trikotniku« je nekaterim že dobro
znana. Zadržali smo se večino časa na tem
gozdnem predelu, nadaljevali pa smo tudi
ob cesti v smeri Dane in napolnili kar nekaj
vreč smeti. Zanimivo, kaj vse se najde. Pločevinke piva, plastenke, folija silažnih bal,
ovitki cigaret, embalaže različnih oblik so na
vsakem koraku in to ni bilo večje presenečenje. Smo pa se ustavili ob najdbi spodnjega
dela prekopalnika, ki ga prikazuje tudi slika. Človeški um – hm, neznanka? Tekom
čistilne akcije pa nas je narava že kar takoj
nagradila, ne le s čudovitim vremenom, ki

Darilo narave

(foto: Petra Komidar)

je za letošnji junij skorajda nekaj neverjetnega, nasmeške in zadovoljstvo so na otroške
obraze narisale tudi dišeče, slastne gozdne
jagode. Med druženjem smo si še kakšno zapeli in se drug drugemu nasmejali. Pogovorili smo se tudi o odnosu ljudi do narave in s
pozitivnim zaključkom, da smo jo en košček
očistili, druženje zaključili.

Delavnica polstenja

Pod mentorstvom Janje Urbiha, smo na sedežu zavoda Satia ustvarjali tudi iz volne. Po
nekaj napotkih, vprašanjih in usmeritvah,
smo pridno začeli z delom. Odločili smo se
za izdelavo podritnika. Delavnica je trajala dobre 3 ure. Na lastni koži smo ugotovili,

Ustvarjeni izdelki na delavnici polstenja,
ki jo je vodila Janja Urbiha
(foto: Borut Kraševec)

da je potrebno vložiti veliko truda in dela, da
pridemo do enega samega, bolj enostavnega
izdelka. Pri čemer brez vztrajnosti in potrpljenja ne gre. Četudi je bil kak
pomislek o hitrejši poti, kako
nekaj pospešiti, je imela Janja
vedno dober argument, kaj
to pomeni za izdelek, po par
neuspelih poskusih, smo le še
zagnano poslušali navodila
in ustvarjali motive po svojih
željah. Ogledali smo si tudi
njene izdelke: od oblek, dekorativnih dodatkov, copat, torbic, embalaža za milo in še in
še. Pomembna je predvsem
volja in vztrajnost pa tudi
izkušnje izdelovalca. Druženje je potekalo v pozitivnem
vzdušju, smehu in sproščeno.
Ob koncu delavnice pa nam
Zanimivo, kaj vse in koliko odvrženega se najde
je bilo vsem v zadovoljstvo
(foto: Petra Komidar)
pogledati ustvarjene izdelke. ■
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Mario Žnidaršič

38 let MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke

V

mesecu maju pred 38 leti je bilo ustanovljeno Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke, ki je
kljub delitvi na več občin ostalo enovito. 25.
maja 1982 je bil v sejni sobi Kovinoplastike
Lož ustanovni občni zbor društva invalidov.
Na pobudo ZDIS je takrat SZDL s pomočjo
strokovne delavke za socialno delo ga. Aleksandre Šega in prizadevnostjo pokojnega g.
Rudija Mlakarja, takratnega vodje kadrovske
socialne službe Kovinoplastike, organizirala
ustanovitev društva.
Leta 1980 je bil ustanovljen aktiv Kovinoplastike Lož, katerega prvi predsednik je bil
g. Jože Grajš. S pomočjo in prizadevanjem
pokojnega predsednika smo se odpeljali v že
ustanovljen aktiv invalidov Železarne Ravne
na Koroškem, kjer so nam pokazali že dobro
organizirane smernice našega nadaljnjega delovanja.
Težko je bilo zaživeti v taki meri, kot je bilo to
željeno, vendar je bilo nekaj takih med člani,
ki so imeli že izkušnje.
Z aktivnim delom je naše društvo začelo v
letu 1983, seveda s pomočjo in razumevanjem delovnih organizacij, občinskih in drugih ustanov, KS, zasebnikov, lovskih družin,
predvsem pa Kovinoplastike Lož in Centra za
socialno delo Cerknica.
Ob ustanovitvi je bilo društvo invalidov še
brez prostorov za delovanje, zato je delo prevzela strokovna služba CSD Cerknica in Kovinoplastika Lož – vso administrativno delo

(poročila, razpošiljanje gradiva članom po
vsej takratni občini Cerknica itn.). Tako je bil
sleherni član seznanjen z našim delom, potrebami in problemi. Finančno poslovanje nam
je vodila brezplačno ga. Olga Kranjc.
Na našo pobudo je bil leta 1984 ustanovljen
tudi aktiv invalidov Brest Cerknica. Leta
1987 sta se priključila še aktiv Kovind in Kartonaža Rakek, ki pa žal nista zaživela. Kljub
težkim začetkom se je stanje skozi leta v društvu izboljševalo. Narejeno je veliko dobrega.
Za vse delo na terenu gre priznanje članom
IO, zvestim in požrtvovalnim poverjenikom,
prostovoljcem v društvu.
Veliko zaslug ima naša krovna organizacija
Zveza delovnih invalidov Slovenije – ZDIS
in Občine Cerknica, Loška dolina, Bloke, da
društvo deluje.
Ob večkratni selitvi je društvo s pomočjo Občine Cerknica in nekdanjih županov g. Valentina Scheina in g. Miroslava Levarja, ZDIS in
takratnega predsednika g. Mirana Kranjca v
letu 2005 dobilo in prevzelo svoje prostore v
stavbi novega gasilnega doma v Cerknici.
Program dela je usmerjen na področja zdravja, pomoči težkim invalidom, izobraževanja,
usposabljanja za aktivno življenje in delo,
kulturnih dejavnosti, rekreacije. Največji poudarek dajemo izvajanju posebnih socialnim
programov, ki so sofinancirani s strani FIHA,
ZDIS in občin. Prilagojeni so specifičnim potrebam invalidov. V 38 letih delovanja smo za
svoje člane organizirali vrsto letovanj, izletov

Ustanovni zbor Društva invalidov Cerknica
(arhiv: MDI)

po Sloveniji in tujini. S pomočjo animatork
izvajamo delavnice ročnih del. Svoje ustvarjalne ideje širijo ga. Rajka Truden, ga. Lidija
Bavec in ga. Majda Škrabec. Aktivne so tudi
po šolah, kjer izvajajo pedagoško akcijo z
učenci in njihovimi prispevki.
Izvajamo tudi predavanja na sedežu društva,
v MGC Gaber v Loški dolini, ki so namenjena
ranljivi skupini invalidov.
Člani imajo na voljo tudi kapacitete ZDIS v
krajih Izola, Čatež, Radenci, Rogaška Slatina,
Ptuj, Fiesa, kjer si pomagajo krepiti zdravje,
saj si želimo, da bi lahko čim dlje živeli samostojno življenje.
Povezujemo se s pobratenimi in prijateljskimi
društvi v regiji. Sodelujemo tudi na športnem
področju, kot so balinanje, kegljanje, pikado,
ribolov, pohodništvo … Ocenjujemo, da nam
tovrstna druženja prinesejo veliko prijetnih
in nepozabnih dni, zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali za ohranjanje in razvijanje
meddruštvenih povezav.
Naj končam z mislijo, da invalid kaj hitro lahko postaneš, vendar je v tem svojstvu težko živeti, če ti družba ni naklonjena in ne razume
težkega položaja posameznika.
Iskreno upam, da se bo kljub trenutnemu
težkemu položaju v naši državi vendar našlo
razumevanje in podpora naši invalidni populaciji, ki jim je usoda namenila težjo pot
življenja.
Vsem želim največ zdravja, osebne sreče ter
usmiljeno srce. ■
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mag. Zdenka Žakelj, LAS Notranjska

Produkt »Časovni preskok« za
večjo dostopnost do naravne
in kulturne dediščine

Izhodiščne točke ogledov:
1 Nova Gorica:
Zavod AŽMURK, azmurk.si, info@azmurk.si

Zabavno in poučno virtualno popotovanje po skriti, izginizgin

2 Pivka:
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10,
6257 Pivka, M: 031 775 002,
pivskajezera@pivka.si, www.pivskajezera.si

Loške doline, Pivke, Trbovelj, Ljubnega pa vse do

3 Loška dolina:
Youth hostel Ars viva, Podcerkev 24,1386 Stari trg pri
Ložu, T: 05 991 50 58, arsviva@arsviva.si, www.arsviva.si
TIC Lož, M: 041 634 224, tic.loz@kabelnet.net,
www.loskadolina.info
4 Ribnica:
Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica,
T: 01 836 11 04, info@rokodelskicenter-ribnica.si,
www.rokodelskicenter-ribnica.si

jajoči in nedostopni dediščini se razteza od Ribnice,
Nove Gorice.. V kombinaciji z ogledom lokalnih znameniznameni
tosti in družbe lokalnega vodiča se boste podali na
dogodivščino in odkrivanje mogočnosti snežniških
gozdov in njenih prebivalcev, podzemnega sveta jam in
rudnikov, okolice pivških jezer ter se s flosom (tradicionalnim splavom) spustili po reki. Turistični produkt Časovni
(pre)skok omogoča, da si sami določite izhodiščno točko
vašega popotovanja ter z nadaljnjim raziskovanjem
obiščete in spoznate 5 slovenskih regij, ki ponujajo
izjemno kulturno in naravno dediščino, dostopno vsem.

5 Trbovlje:
Virtualni muzej rudarstva 4. dritl, Trg svobode 11a,
1420 Trbovlje, M: 051 626 296, 4dritl.si, info@4dritl.si
6 Ljubno:
Občina Ljubno, obcina@ljubno.si , T: 03 839 17 70

A

ktivnosti projekta sodelovanja »Interaktivni turizem za vse«,
katerega cilj je razvoj dostopnega turizma s pomočjo sodobnih
tehnologij, se približujejo zaključku. V sklopu projekta je nastal nov
integriran turistični produkt, prvenstveno namenjen ranljivim skupinam, kot so gibalno ovirani, starejši, gluhi, slepi in slabovidni ...
Produkt, poimenovan »Časovni preskok«, nudi zabavno in poučno virtualno potovanje po skriti, izginjajoči in nedostopni naravni in kulturni
dediščini šestih, v projektu sodelujočih LAS območij. Obiskovalci, pa ne
samo iz ranljivih skupin, si bodo z uporabo očal za prikaz virtualne
resničnosti na izhodiščnih točkah lahko ogledali Snežnik z naravnim
rezervatom Ždrolc in medvedom, žago, presihajoča Pivška jezera,
ledeno jamo v Paradano, flosarstvo po reki Savinji, ribniško suhorobarstvo ter rudnik Trbovlje-Hrastnik. Na območju LAS Notranjska sta
vstopni točki Youth hostel ARS VIVA in TIC Lož, ostale vstopne točke
pa so še Pivka, Nova Gorica, Ljubno, Trbovlje in Ribnica.
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Skupna vrednost operacije: 397.927,43 EUR;
Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja:
257.078,79 EUR
Za vsebino so odgovorne LAS Notranjska, LAS Med Snežnikom in
Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Partnerstvo LAS
Zasavje, LAS V objemu sonca in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5
4

Produkt Časovni (pre)skok je bil razvit v sklopu operacije Interaktivni turizem
za vse, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt je povezal šest LAS območij – LAS Notranjska (vodilni partner)
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS v objemu sonca, Partnerstvo LAS Zasavje in LAS po poteh
dediščine od Turjaka do Kolpe. Iz LAS Notranjska kot partnerji sodelujejo še Zavod Ars Viva, Javni zavod Snežnik in Zavod Red Tree Heritage.
Partnerstvo je projekt prijavilo na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3.:
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki
ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vrednost projekta za območje LAS Notranjska je 86.127 EUR, sofinancira
pa ga Evropski kmetijski sklada za razvoj podeželja (EKSRP). ■

Mihaela Klančar

ŠPAJZA 2

S

1. junijem 2020 se je začel izvajati projekt ŠPAJZA 2. Gre
za projekt EKSRP v okviru LAS Notranjska. Projekt se bo
zaključil 31.6.2021. V bistvu gre za nadaljevanje že izvedenega
projekta, s katerim promoviramo zdrav način življenja in prenos in uporabo starih znanj z novimi vedenji v današnji dan.
V zastavljenih dejavnostih sodeluje 7 partnerjev, ki so iz dveh
občin LAS Notranjska – Cerknice in Loške doline. Vodilni
partner je Mihaela Klančar, nos.dop.dej. na kmetiji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja), so kot partnerji v projektu tudi
Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne
šole iz Cerknice, Starega trga in Unca. V svoje šolske programe
bodo šole vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili
nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane,
zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega
načina življenjskega sloga. Vsaka šola bo izvedla dejavnosti
glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo skupna enaka
vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10 TV prispevkov.
Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na
izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo
in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.
Drugo sredo junija se je tako izvedla prva delavnica. V Topolu pri Begunjah, na naslovu vodilnega partnerja, se je na praktični delavnici zbralo
lepo število zainteresiranih, ki so z navdušenjem
pripravljali »hitro zdravo večerjo« iz sestavin, ki

jih pridelujeta vodilni partner in partner čebelar. Prisotni so
bili iz vseh treh občin LAS, kar 4 udeleženke pa so bile iz Loške
doline. Skuhali smo »usukanec«, polento, proseno kašo, 3 vrste
polnozrnatega zdroba (»mlečni gres« iz kamuta, pire, pšenice
Marinke), sveže pripravljene kosmiče zrnja enozrnice (pražito - Triticum monococcum) pa smo pripravili z mlekom. Vse
pripravljeno smo še dodatno izboljšali s čudovitim gozdnim
medom, svežim cvetnim prahom, marmelado iz breskev, kutinovim želejem, domačo skuto, ki jo je prinesla sodelujoča iz
Loške doline, zalili pa z domačim mlekom iz kmetije Mihelčič.
Mislim da ni potrebno povedati, da smo se kraljevsko najedli.
Sicer je vsem prisotnim taka hrana »domača« oziroma jo večkrat
pripravljamo, smo pa ponovno ugotovili, kako »malo« sestavin
in časa je potrebno za tako božanski obrok ... Seveda – brez pravih, domačih sestavin takega okusa ni možno doseči ... ■

Na delavnici smo pripravili »hitro zdravo večerjo«
in se »kraljevsko najedli« (arhiv: Mihaela Klančar)
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Nataša Mele

Študijski krožek – KULturni sprehodi z Janjo Urbiha

P

rijetni, zanimivi in poučni sprehodi so
potekali v okviru študijskih krožkov na
6 srečanjih z naslovom KULturni sprehodi,
ki jih je organizirala in vodila mentorica Janja Urbiha.
Vsak sprehod je vseboval načrtovano izbrano pot v naravi ali obisk kulturne znamenitosti v Loški dolini, prav tako pa je bila za
vsak sprehod izbrana tudi literatura avtorjev, ki so povezani z našimi kraji, ki smo jo
ob postankih na sprehodih prebirali in se o
njej pogovarjali.
Prvo srečanje je bilo 9. maja pri gradu Snežnik, kjer smo obiskali naš najlepši kulturni
spomenik in prebirali Beatin Dnevnik Luize
Pesjakove iz 18. stoletja, v katerem opisuje tudi naše kraje, ki jih je obiskala. Drugo
srečanje je bil majski sprehod čez Dansko in
Podcerkovsko polje, kjer smo opazovali čudovito naravo, obdelana polja s krompirjem
in pšenico ter prebirali Levstikovega Martina Krpana z ilustracijami Lojzeta Perka in
zelo zanimivo knjižico, našega avtorja Matevža Haceta, ki je izšla pri založbi Čebelica,
Povodenj. Zgodba opisuje kako so prav na
teh poljih, kjer smo hodili mi, pred poplavo
reševali in pobirali krompir na njivi. Dotaknili pa smo se tudi njegovih Tihotapcev.
Naslednjič na lep sončen dan smo se odpravili v gradič Koča vas, kjer smo v prijetni
senci lipe odpirali skrivnostne zgodbe življenja v gradiču in se ob prebiranju pesniške
zbirke Otona Župančiča, ki je nastala med
ostrnicami in nosi tudi tak naslov, dotaknili življenja Grete in njenega očeta Henricha
Schollmayerja. Prebirali pa smo tudi plemiška pisma iz 17. stoletja v slovenskem jeziku,
v katerih sta si dopisovali baronica Coraduzzi in njena v Trstu poročena hčerka. Četrti
sprehod je bil do izvira Obrh in obisk kampa
pri Pečkovih na Vrhu. Prebirali smo zgodbe
pisateljice za otroke Anje Štefan. Na petem
srečanju smo se na deževen dan, kjer smo
se nameravali sprehoditi skozi Lož zadržali v TIC Lož in se posvetili Butalcem Frana
Milčinskega in poeziji Maričke Žnidaršič. S
police pa nam je prišla pod roke tudi poezija
Antona Ferbežarja – Tonija. Naše zadnje srečanje pa smo zaključili izven občine Loška
dolina, v vasi Selšček na Menišiji, kamor nas
je Nataša Mele povabila v Notranjsko hišo
na pogostitev in nam predstavila vas Selšček.
Tudi tukaj pa smo se držali rdeče niti naših
sprehodov, naša tema je bil Maksim Gaspari,
slikar rojen v tej vasi. Preučevali smo njegovo delo preko razglednic, ki so upodobljene
na hišnih številkah, predvsem pa nas je gani-

la njegova življenjska zgodba, ki jo je zapisal
Ivan Sivec v delu Slovenska pravljica.
Na teh sprehodih smo obiskali premnoge zanimive skrite kotičke naših krajev in izvedeli
mnogo novega, predvsem pa poskrbeli tudi
za to, da se te stvari ne bodo pozabile, saj so
preko krožka zbrane v arhivih in zapisih in
v vedenju udeležencev. Vse pa je dokumentirano tudi na fotografijah Maria Žnidaršiča. ■

nizatorka in
Janja Urbiha orga sprehodov
h
ni
mentorica KULtur idaršič)
(foto: Mario Žn

Spoznavanje slikarja Maksima Gasparija in njegovega rojstnega Selščka v Menišiji
(foto: Mario Žnidaršič)

Spoznavanje skrivnostnih zgodb gradiča Koča vas
(foto: Mario Žnidaršič)
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Jasna Lekan

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

PRECVRTA
ŽUPA
Osnovne sestavine:
kruh, jajca, sol in voda

Priprava:
Kruh narežemo na kocke. Dodamo toliko
jajc, da dobimo mokro zmes. V ponvi
segrejemo mast in mokro zmes z obeh
strani ocvremo do zlato-rumene barve.
Ocvrto maso razdrobimo na majhne
koščke in jo zalijemo z vrelo, osoljeno vodo.
Jed TAKOJ postrežemo.
Priporočila:
Kruh je lahko svež, še bolje pa je za to jed
porabiti ostanke. Lahko uporabimo belega
ali črnega.
Po želji, jajcem lahko dodamo tudi
različna zelišča ali kamilice, meto ...
Precvrta župa je hitro pripravljena,
okrepčilna jed še iz časov naših babic.
Na pomoč je priskočila tudi ob trebušnih
težavah.
Dober tek!

DOBRO JE VEDETI

VANILIJEVI
MAFINI
TESTO:
150 g masla
80 g sladkorja
3 jajca
3 vanilij sladkorji
limonina lupinica
sol
60 ml sladke smetane
150 g navadnega jogurta
180 g moke
žlička pecilnega praška.

Mešajte maslo s sladkorjem in vaniljo.
Dodajte eno po eno jajce in naprej
mešajte. Dodajte limonino lupinico,
smetano in jogurt, nato moko
s pecilnim praškom in soljo.
Pecite na 180 stopinjah v različnih
modelčkih za mafine.

Milka Mele Petrič, univ. dipl. ing. živ., KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Izpostava Cerknica
Klara Otoničar, mag. ing. hort.,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Vodja projekta Seneno meso in mleko

Ali lahko pričakujemo na trgu seneno
mleko in meso tudi pri nas, je to odvisno
od kmetij ali kupcev?

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je konec leta 2018
pričela z izvajanjem triletnega projekta Seneno meso in
mleko v okviru EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)
kot vodilni partner. V projektu sodelujejo tako strokovne
inštitucije kot kmetije. Seneno mleko in meso pomenita
alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje ob
pogoju, da bo trg sprejel to novo ponudbo naših kmetij.
Mlekarna Celeia, ki že izdeluje »seneni sir« Zelene Doline, odkupuje mleko od kmetij, ki so se preusmerile v
tehnologijo krmljenja, ki jo predpisuje standard »senenih« mlečnih proizvodov. Tudi nekaj slovenskih kmetov
že proizvaja seneno mleko in meso. Pri projektu se namerava vzpostaviti celotno proizvodno verigo in s sodobnimi
prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih
pridelkov in izdelkov ter skupno promocijo.
Na območju delovanja Kmetijsko svetovalne službe Cerknica smo kmete seznanili s temi priložnostmi na trgu. Aktualno predavanje je bilo v mesecu februarju 2020 v Cerknici.
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komercialno dostopni obliki (npr. otrobi, lucernini peleti ...),
• krmne stročnice (bob, grah, lupina ...), oljnice (ogrščica, soja,
sončnice ...) in beljakovinski koncentrati (oljne tropine in pogače
iz zrnja soje, ogrščice, sončnic, buč ...).

V časih pandemije korona virusa se končno sprašujemo, kje je naše
kmetijstvo in koliko samo oskrbnega deleža predstavlja. Analizirati
je potrebno, ali smo izkoristili vse naravne danosti travnatega sveta,
primernega za živinorejo, zlasti za pašo in pridelavo krme v obliki
sena. V preteklih letih se je izredno povečala paša živali, kar je v prid
dobrobiti živali in prireji kakovostnega mesa. Pridelovanje zimskega
obroka živali pa temelji predvsem na travni silaži. Kmetije so investirale veliko sredstev v mehanizacijo, predvsem v linijo za spravilo
travne silaže. Deloma to opravičijo spreminjajoče se klimatske razmere in hitrejše spravilo krme. Premalo se je vlagalo v tehnologije
pridelave kakovostnega sena, primerjalno s kmetijami v Avstriji.

Delež voluminozne krme za goveje pitance do enega leta in za jagnjeta in kozličke do 5 mesecev ni predpisan. Pri govejih pitancih
nad enim letom starosti in pri drobnici stari nad 5 mesecev mora
delež voluminozne krme v sušini obrokov presegati 70 %. Za živali je
predpisano tudi posebno preusmeritveno obdobje.

foto: Milka M. Petrič

Zaradi aktualnosti projekta in izkušenj iz Avstrije smo povabili med
naše kmetovalce strokovnjaka Kmetijskega inštituta Slovenije dr. Jožeta Verbiča. Povzemamo zanimivosti iz te predstavitve in razmišljanja o možnostih naših kmetij na tem področju.

Prepovedana krma:
• silaža, vključno s silažo iz krmnih rastlin, siliranim zrnjem žit ter
drugih krmil,
• okrogle bale v foliji katere koli vrste (skladiščenje in krmljenje),
• stranski proizvodi pivovarn, žganjarn, ostanki od stiskanja sokov
ali vina (tropin) ter drugi ostanki živilske industrije, npr. sveži ali
silirani pesni rezanci, sveže ali silirane pivske tropine, sveže ali silirane sadne tropine,
• krma in krmila v namočenem stanju (namakanje),
• krma živalskega porekla (mleko, sirotka, živalska moka itd.), z izjemo mleka in sirotke za mlade živali,
• kuhinjski ostanki, krompir,
• sečnina.
VIR: IKC UM

Specifikacija za zajamčeno tradicionalno posebnost (ZTP) seneno
meso je v potrjevanju na MKGP. Predlog je, da bo trajanje paše najmanj 120 dni na leto.

KRMA SENO ALI SILAŽA
foto: Milka M. Petrič

Na Inštitutu Raumberg - Gumpenstein so primerjali kakovost sušene
krme in travne silaže. Znanstveno so analizirali laično trditev, da je
»sušena krma« boljša za živali, proizvodi pa za ljudi.

KAJ JE SENENO MLEKO in MESO

Predpisi, ki predpisujejo in nadzirajo tehnologije reje, temeljijo na Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/304 (za kravje mleko) in zasebnim
standardu IKC Maribor (Inštitut za kontrolo in certificiranje UM).
Seneno mleko je mleko živali goveda, konj in drobnice, ki v obrokih
ne dobijo silaže. V krmnih obrokih za živali ni fermentirane krme,
vlažnih stranskih proizvodov industrije, ostankov hrane, krompirja,
… povečan je delež travniške krme (ker izključuje koruzno silažo in
omejuje količino močne krme na največ 25 %), lahko je tudi mleko
živali, ki v obrokih ne dobijo sena (če gre za obroke s pašo ali svežo
krmo), ter prepovedana je uporaba krme iz GSO pridelanih surovin.
Osnovne zahteve standarda »Seneno meso«©:
Dovoljena krma:
• paša živali in krmljenje sveže travniške krme,
• seno iz travniške krme in krmne rastline (npr. lucernino seno) ter slama različnih poljščin (žitne slame, koruznica, sojina slama ...),
• sveže križnice, koruza, žita in korenovke (npr. sveža ogrščica, svež
oves, sveža koruza, krmna pesa) kot dopolnilna krma,
• posušena žita (koruza, ječmen, oves, tritikala, pšenica, rž ...), suhi pesni rezanci, suhe pivske tropine, posušeni stranski proizvodi industrije
sladkorja in predelave žit, kot so žitne tropine ter druga suha krma v

V primeru pozne košnje, ko so trave že stare ima seno bistveno
manjše hranilne vrednosti od travne silaže. V primeru časovno
zgodnejše košnje in s sodobnimi sistemi sušenja, primerljivo s
košnjo za silažo, je hranilna vrednost skoraj enaka. Slabost sodobnega sušenja pod streho je ekonomika (drago je razvlaževanje ali
dogrevanje zraka). Sušenje na tleh kljub dosuševanju, daje krmo
različne kakovosti, kar je pogojeno z vremenom, časom košnje
in skladiščenjem. Izguba listov rastlin z mehanskimi obdelavami
(obračanje, zgrabljevanje), pomeni izgubo beta-karotina, zmanjšanje nenasičenih maščobnih kislin (omega 3) in slabšo prebavljivost.
Vsebnost karotina je nižja v senu tudi zato, kar se dodatno zmanjša
med skladiščenjem (oksidacija). V silaži karotin ne oksidira. Pri
pridelavi travne silaže je slabost nepravilno uvela trava pri siliranju,
prisotnost zemlje (Clostridiji, nastanek neželjene ocetne, maslene
kisline idr.).
Ugotovili so, da je ob upoštevanju priporočenih tehnologij mogoče
iz iste izhodiščne krme pridelati krmo podobne hranilne vrednosti
tako pri postopku siliranja ali dosuševanja sena pod streho kot pri
travni silaži. Kakovostna silaža ali mrva (seno) sta enakovredni v
prehrani prežvekovalcev. Klasično sušeno seno na tleh pa ima bistveno slabšo kakovost zaradi izgub hranil. Krmljenje živali s koruzno
silažo pa ima v proizvodih manjše vsebnosti ugodnih sestavin za
zdravje človeka.
Vir: Kmetovalec (6/2019)

PREDNOST IN SLABOSTI SENA IN SILAŽE

Prednosti sena pred silažo so boljša beljakovinska vrednost, več sladkorjev, večje zauživanje krme in strukturno boljša krma, kar spodbuja prežvekovanje ter hitrejše prehajanje krme skozi prebavila. Seno
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ne vsebuje produktov vrenja (maslena kislina, ocetna kislina, biogeni
amini), ki zmanjšujejo zauživanje krme.
Slabosti sena v primerjavi s silažo so zlasti izgube hranil med pripravo, zmanjšanje vsebnosti beta karotena, vpliv podnebnih sprememb
na spravilo in ekonomika dosuševanja. Pri pripravi sena v Avstriji
imajo 39 % sena prevetrovanega s hladnim zrakom; 33% s toplim
zrakom in 27 % sušenega sena na tleh.
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tiven vpliv na vsebnost te kisline pa je bil s koruzno silažo v zimskem
obroku.
Raznolikost vsebnosti konjugirane linolne kisline v mleku slovenskih
kmetij je očitna po regijah, na kar vpliva prevladujoča vrsta reje (način krmljenja in vrsta krme) in intenzivnost.

Na naših kmetijah je potrebno izboljšati tehnologije reje, pridelati
kakovostno seno z upoštevanjem časa košnje, vpeljati postopke za
hitrejše spravilo in ustrezno sušenje za ohranitev energijske in beljakovinske vrednosti sena.
Potrebno je začeti krmiti živali po proizvodnih potrebah in prilagoditi obrok kakovosti sena z dovoljenimi krmnimi dodatki.

Vir: J. Verbič, KIS

ZANIMIVE RAZISKAVE
V okviru EIP projekta Seneni meso in mleko je bila izvedena raziskava: Seneno meso in mleko: „Kaj pravi slovenski potrošnik?“

Vir: J. Verbič, KIS

VPLIV KRME NA MLEKO

Ugotovljeno je nekaj značilnosti pri »senenem mleku«. Spremeni se
vonj, okus, sestava mikroorganizmov, vitaminov in maščobno-kislinska sestava mleka. Vonj mleka po »hlevu« je posledica razgradnje produktov beta karotena pri prevelikem deležu paše. Pri krmljenju živali
s silažami se v mleku bistveno poveča delež klostridijev (napihovanje
sirov med zorenjem). V ovčjem in kozjem mleku so pri krmljenju s
silažo našli na kmetijah 3-7 1-krat večje število listerie monocytogenas
kot na kmetijah brez silaže. Bakterija povzroča zoonozo listeriozo.

MAŠČOBNOKISLINSKA SESTAVA ŽIVILMLEKA IN MESA NA ZDRAVJE

Pomembne za zdravje so zlasti enkrat nenasičene kisline in večkrat
nenasičene esecialne kisline, ki zmanjšujejo raven skupnega holesterola in LDL holesterola; povečujejo HDL holesterol, pomembne so
za strukturo membran, pri vidu, pri imunskem sistemu, za delovanj
živčevja ...
Med venenjem oziroma sušenjem krme se izgubi del večkrat nenasičenih maščobnih kislin (10-60%).
α linolenska kislina je trikrat nenasičena maščoba, spada me 3-omega maščobne kisline. Organizem jo nujno potrebuje za normalno
delovanje in je sam ne more proizvesti. Raziskave so pokazale, da je
prenos in koncentracija te kisline iz obroka sena, v mleku večji kot
pri mleku živali krmljenih s silažo.
Ugotovljen je pozitiven vpliv na vsebnost α linolenske kisline
(C18:3n-3) v mleku, pri sestavi poletnega obroka (sveža krma, seno,
travna silaža) in nadmorske višine ter sena v zimskem obroku. Nega-

Zanimiva je bila ugotovitev, da je pri odločitvi pri nakupu mesa na
prvem mestu slovensko poreklo in takoj zatem naravna krma (kar
seno je). Šele potem pride živalim prijazna reja (paša živali ali hlevi
na prosto rejo) in cena mesa kot komaj četrti odločitveni dejavnik pri
nakupu mesa, čeprav smo kmetje večino prepričani, da je cena vedno
najbolj pomemben in odločujoč dejavnik.
Vse tržne raziskave v zadnjih petih letih nakazujejo zelo pozitiven
trend kupcev do izdelkov in senenega mesa in mleka. Enako kot pri
kupcih vsakega izdelka se tudi pri kupcih senenega mesa in mleka se
pojavljajo 4 osnovne skupine kupcev:
• 1/6 kupcev, ki prisegajo na kvaliteto blagovnih znamk in so jo tudi
pripravljeni plačati
• 1/3 kupcev si želi in pričakuje kvaliteto, ki jo je pripravljena plačati
• 1/4 kupcev išče kompromis med kvaliteto in ceno ter so pripravljeni plačati malo več
• 1/4 kupcev si želi kvaliteto, ampak je ni pripravljena plačati
Vsi kupci si želijo bolj zdrave in kvalitetnejše izdelke, razlika je
samo v tem, da so jih eni pripravljeni plačati, drugi pa ne.
V vsakem primeru pa je v Sloveniji vsaj 25 odstotkov kupcev, ki si
želijo meso in mleko višje kakovost in so jo pripravljeni tudi plačati po 20-50 odstotkov višji ceni. To pomeni, da morajo slovenski kmetje pridelati vsaj 400.000 ton mleka in mlečnih izdelkov iz
shem višje kakovosti (seneno, EKO, ZTP, GO, OP ...), do koder nas
čaka še dolga pot.
Kje smo mi? Potrebno bo narediti tržno raziskavo med potrošniki in
vzpodbuditi kmete za nov izziv!
V okviru EIP projekta Seneno meso in mleko je v postopku ustanovitev Zavoda. Vsi zainteresirani vabljeni k sodelovanju in nas kontaktirajte na naslov: seneno@kgzs.si. ■
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Psihološki učinki pandemije korona virusa

V

medijih je bilo v tem času veliko objav o
tem, kako čas pandemije korona virusa
vpliva na življenje in čustvovanje ljudi, še posebej na otroke. Posebna pozornost je namenjena prav temu, kako naj starši zmanjšujejo
ali preprečujejo stiske pri otrocih. Dejstvo je,
da je ob vseh novicah in ukrepih, povezanih
s korona virusom, otroke nemogoče obvarovati pred strahom in tesnobo, ki se ob tem
pojavijo. Pomembno je, da odrasli sami ozavestimo in tudi otrokom povemo, da so to
normalni odzivi na dogajanja, ki nas ogrožajo
in jim pomagamo – primerno njihovi stopnji
razumevanja – to tudi predelati in ozavestiti.
V povezavi s tem odlično razmišlja dr. Anica Mikuš Kos, ki je kljub svojim 85. letom
še vedno aktivna na področju svojega dela.
Svoje življenje je posvetila duševnemu
zdravju otrok, med drugim je bila vodja
Oddelka za otroško psihiatrijo na ljubljanski Pediatrični kliniki in vodja Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
Ljubljana. Od upokojitve naprej velja za eno
vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom
z vojnih območij. V članku, ki ga povzemamo, govori o čustvenem doživljanju otrok v
sedanjih izrednih razmerah in morebitnih
psihosocialnih posledicah zanje.
Med drugim pravi, da bo pandemija gotovo
vplivala na duševno in socialno zdravje otrok.
Ne zdi pa se ji prav, da uporabljamo besednjak
psihičnih travm, ko govorimo o pandemiji in
njenih posledicah na naš način življenja in da
občutek ogroženosti enačimo s travmatskimi
dogodki, ki bi pri znatnem številu otrok lahko povzročili psihične motnje. »Pandemija
in z njo povezana dogajanja, kot so medijska
sporočila, zaskrbljenost odraslih, osamitev
družine, manj gibanja, lahko povzročijo poslabšanje težav pri otrocih, ki so imeli že prej
motnje na področju duševnega zdravja, in
sprožijo čustvene neugodne čustvene reakcije
pri psihično neodpornih otrocih, predvsem
tistih z veliko anksioznosti. Otroci, ki prejemajo pomoč v strokovnih ustanovah, bodo
prikrajšani za pomoč, ker mnoge tovrstne
ustanove v času krize ne delujejo. Marsikateri
varovalni dejavnik, izhajajoč iz normalnega
življenja, npr. druženje z vrstniki ali pomirjujoča beseda stare mame, tudi niso več na voljo. Ti otroci potrebujejo posebno razumevanje in podporo odraslih v svojem okolju. Za
veliko večino otrok pa izkušnja pandemije z
nekaj tedni osame, prenehanjem obiskovanja vrtca/šole ne bodo imeli znatnih posledic na duševno zdravje.«

Posameznik ni več v centru sveta

Zanimiv je njen pogled, s katerim se marsikdo strinja, a ga premalokrat izrečemo na

glas. V današnjem času otroci rastejo večinoma v razmerah blaginje, navajeni so na takojšnjo izpolnitev svojih želja, njihovi lastni
interesi so najpomembnejši. Kako ob tem
živijo ostali v družini in okolici niti ne pomislijo, saj jih na to večinoma nihče ne opozori.
Ob tem izgubijo občutek za skupnost.
Nasploh je pomembna zadovoljitev lastnih
želja. K temu nas (družbo) spodbuja tudi industrija, reklame na vsakem koraku, ki nas
prepričujejo, kaj vse nujno potrebujemo, da
bomo srečni.
Marsikdo si seveda vsega tega ne more privoščiti. Ob tem se počuti prizadeto, svet
doživlja kot krivičen in živi v upanju, da bo
nekoč to tudi njemu dosegljivo. In tako iz
dneva v dan ... ob tem pa mnogi pozabijo
dejansko živeti.
In potem se pojavi »višja sila«, nek virus, ki
vse postavi na glavo. Posameznik in njegove
pravice, želje niso več najpomembnejši. Potrebno se je podrejati, v ospredje stopijo interesi skupnosti, saj se težav drugače ne da rešiti.
Očitno postane, da se ne da vsega kupiti za
denar. Tudi milijoni na bančnem računu ali
v gotovini ne morejo zagotoviti, da se ne
bomo okužili z nevarnim virusom.
V takšnih omejenih okoliščinah spoznamo,
da lahko živimo brez mnogih stvari, ki smo
jih prej »nujno potrebovali«. In neverjetno
je, da se ob misli, da bi le izredno stanje čimprej minilo, sploh ne čutimo prikrajšane.
Spremeni se naš pogled na svet, naše potrebe in vrednote. Malenkosti, ki so se nam prej
zdele neznansko pomembne, kar naenkrat izgubijo pomen. Pripravljeni smo se podrediti
pravilom družbe, ki nam omogočajo zaščito
zdravja in preživetje v izrednih razmerah.

Pomen pogovora z otroki

»O vsem tem se lahko pogovarjamo z otroki,
pač na ravni, ustrezni njihovi starosti. Kaj jim
pomeni, da se ne morejo družiti z vrstniki?
Koga najbolj pogrešajo? Kakšna je razlika med
elektronskimi in živimi stiki? Kako se lažje učijo – ob učitelju v razredu ali po spletu? Zakaj
tako? Kaj najbolj pogrešajo? Kaj so spoznali,
brez česa lahko živijo? Kaj je bilo odvečnega v
prejšnjem življenju? Vse to v okviru pogovora,
v katerem tudi starši in drugi odrasli sogovorci
odgovarjajo na ista vprašanja, govorijo z otrokom o tem, kaj so spoznali, o spremembah v
lastnih pogledih na življenje in svet. Ob tem
naj opozorim, da socialnopsihološke, antropološke in druge raziskave kažejo, da imajo otroci že v predšolskem obdobju izdelan odnos do
sveta in svojega mesta v njem in ga znajo izraziti«, nadaljuje v svojem članku dr. Mikuš Kos.

Obdobje pandemije nam lahko ostane kot
velik nauk o ozaveščanju odnosa med posameznikom in skupnostjo ter o pomenu solidarnosti v današnjem času. Še posebej lahko ozavestimo, da majhne stvari v življenju
lahko veliko pomenijo. Npr. da vnuk večkrat
pokliče babico tudi, če se mu to ne ljubi preveč ali da otrok pokliče in pomaga sošolcu,
za katerega ve, da ima učne težave ... Otrok
lahko sam razmisli, kaj lahko naredi za druge v svoji ožji ali širši okolici. Ob dogajanju v
času karantene je otroku lahko zelo nazorno
pokazati, kako pomembno je, da s svojim
vedenjem prispeva za dobro vseh okoli sebe.
Priložnost imamo, da poudarimo veliko vrednost odnosov, človekovega življenja, odnosa do narave pred materialnimi dobrinami,
ki same po sebi ne prinašajo sreče.

Pomembna spoznanja za vse

Ne le otroci, tudi vsi ostali ob preteklih izrednih razmerah spoznavamo, da človek ni
»sveta vladar«. Virus nam je pokazal realen
pogled na mesto človeka v naravi. Za vse je
dobro, da se ponovno začnemo zavedati, da
človek ni vsemogočno bitje in je od narave
še kako odvisen. Te okoliščine so dobra priložnost za krepitev odgovornosti pri otrocih.
Najboljši način za razvijanje otrokovega čustvenega in psihosocialnega zdravja je občutek, da je odgovoren za življenjske naloge v
krogu družine, šole ali širšega okolja.
Čas pandemije lahko izkoristimo tudi kot
priložnost za pogovor z otroki o smrti, ki je v
današnjem času še vedno tabu tema. Premalo
se zavedamo, da otroci razumejo in zmorejo
mnogo več, kot jim v današnjem času pripisujemo. Seveda moramo pogovor prilagoditi
otrokovi starosti oziroma njegovi zrelosti.
Vsem skupaj bo razmislek in pogovor z otroki – in tudi med samimi odraslimi – o vsem
naštetem koristil. Predvsem pa je pomembno, da ob vračanju v stare tirnice življenja
ne pozabimo na dobre izkušnje, ki smo jih
dobili v času izrednih razmer. Da bodo zaradi teh spoznanj naša življenja bogatejša,
da bomo znali ohraniti navade, ki so nam
izboljšale življenje in nam polepšale trenutke. Pa če je to čas za nabiranje rož, vonjanje
travnika ali gozda, telefonski klepet ali pa
samo trenutki tišine s samim seboj, v katerih
se zavedamo vrednosti življenja v zdravem
življenjskem okolju.

Po članku »Pogovori z otroki o videnju sveta
v času korona virusa«, dr. Anice Mikuš Kos
(2020) povzeli Bernarda Okoliš, prof. spec. in
reh. ped. in Erna Zabukovec, univ. dipl. psih.

35

IZ ZGODOVINE

julij, 2020

Borut Kraševec

Novice iz Loške doline (1926)
Novice iz Loške doline je med bralce prinašal tudi Slovenski narod (1868–1940).
Prva številka Slovenskega naroda, političnega časnika, ki je zastopal slovensko liberalno usmeritev, je izšla 2. aprila 1868 v
Mariboru. Kasneje so sedež prenesli v Ljubljano. Poleg aktualnih političnih in družbenih novic je svojim bralcem nudil tudi
literarna dela, za kar je še posebej skrbel Josip Jurčič, ki je bil nekaj časa tudi urednik.
Prvotno je izhajal trikrat tedensko, 1873 pa
je postal prvi slovenski dnevnik. Med letoma 1887 in 1923 je uredništvo Slovenskega
naroda vodil Ivan Tavčar.
V slovenskem narodu so leta 1876 in 1877
kar nekaj prostora namenili mestu Lož in
njegovemu praznovanju 400-letnice … V
času izhajanja v njem zasledimo tudi poročila o nesrečah ter o političnih, gospodarskih in družbenih dogajanjih v Loški dolini.
Tokrat so predstavljene tri zaporedne novice iz leta 1926, ko se je v Loški dolini pojavila epidemija tifusa oz. legarja, kot so ga
takrat imenovali. O tej epidemiji so poročali tudi v časopisih Jutro (1920–1945) in
Domovina (1918–1941).
Vsebina je mogoče še dodatno zanimiva zaradi aktualnosti epidemije virusa covid-19
v letu 2020 …
(Prepis je dobeseden, brez lektorskih popravkov)

Epidemija legarja v Loški dolini. V splošno
bolnico v Ljubljani so danes pripeljali iz Viševka pri Starem trgu (Lož) devet oseb, obolelih
na legarju. Napovedujejo, da bodo pripeljali v
bolnico še več oseb iz te vasi. Vas Viševek leži
pol ure od Starega trga. Z vodo je precej slabo
preskrbljena, ker teče skozi mal potoček. Kaj je
vzrok epidemiji, še ni dognano.
(Slovenski narod, v Ljubljani, v nedeljo 31. oktobra
1926. številka 248, str.4)

Epidemija legarja v Ložki dolini
Tri smrtne žrtve. - 31 bolnikov prepeljanih v ljubljansko bolnico. - Glavni
vzrok: pomanjkanje pitne vode. –
Najhujša nevarnost minila.
Zadnji čas so se razširile alarmantne deloma
resnične, deloma pretirane vesti o epidemiji
legarja v ložki dolini, zlasti v občini Stari trg
pri Ložu. Da pomirimo razburjeno prebivalstvo, smo se informirali na merodajnem
mestu o situaciji in dobili zagotovilo, da ne
obstaja nikaka nevarnost okuženja ne za
okolico Starega trga, ne za Ljubljano, kamor
so v teh dneh pripeljali okrog 30 bolnikov.
Ravno ta epidemija dokazuje, kako potreben je sistematičen poduk širokih plasti
prebivalstva o nalezljivih boleznih in o tem,
kako se jih je treba varovati. Da se je epidemija tako razširila, je v prvi vrsti kriva malomarnost ljudi in brezbrižnost za higijeno.
Prvi slučaj legarja se je pojavil sredi meseca avgusta v vasi Nadlesku. Obolela je Julka
Žnidaršič. Bolezen so smatrali za težjo influenco in je niso niti javili. Okrožni zdravnik v
Ložu, ki ni zdravil te bolnice, je dne 15. septembra ugotovil prvi slučaj tifusa pri nekem
delavcu v Bajerju. Bolezen se je hitro razširila v drugi polovici meseca septembra in
je 29. septembra bilo ugotovljenih že devet
slučajev. Tudi tokom oktobra se epidemija ni
polegla. Sredi oktobra je prispel v Lož predstojnik higijenskega zavoda v Ljubljani g. dr.
Ivan Pirc, ki je izvršil ogled v vaseh Stari trg,
Bajer, Viševek in Nadlesk. Odredil je vse potrebno, da se razmah epidemije zajezi. Ugotovil je, da pospešujejo razširjenje legarja
naslednje okolnosti: 1.) pomanjkanje dobre
pitne vode; po nekaterih vaseh pijejo ljudje

vodo kar iz potočkov, kamor se steka vsa
umazanost in nesnaga; 2.) eden izmed prvih
bolnikov je imel mesnico, ki se je prepozno
zaprla; in 3.) bolnikov niso izolirali, zato so
ponekod oboleli vsi rodbinski člani.
Dr. Pirc je odredil cepljenje prebivalstva v
vseh označenih vaseh in dal z avtomobili
higijenskega zavoda prepeljati v ljubljansko
bolnico 9 oseb, nato 3 t. m. zopet 8 in 10. t.
m. še 14 oseb, tako da se nahaja v ljubljanski
bolnici 31 na legarju obolelih oseb iz Ložke
doline, dočim se nekateri zdravijo še doma.
Odrejena je bila dalje karantena vasi Viševka
in Bajerja, kakor tudi izolacija vseh hiš v okolici, v katerih se je pojavil legar. Vse te odredbe so pokazale kmalu lepe uspehe in preprečile nadaljni razmah legarja. Cernirana vsa
Viševek, od koder ne sme nikdo drugam, bo
najbrže že prihodnji teden svobodna.
Glavna nevarnost je sedaj odstranjena. V
bolnico prepeljali bolniki so že vsi na potu
okrevanja, novih obolenj v zadnjih dneh ni
bilo. Utemeljeno je upanje, da bo epidemija, ki je doslej zahtevala tri smrtne slučaje,
kmalu popolnoma udušena. Da se zopet ne
ponovi, pa bo seveda treba misliti na to, kako
se odstrani glavno zlo: pomanjkanje pitne
vode. Ako bodo ljudje še nadalje prisiljeni
piti vodo iz potoka, se je bati, da se bolezen v
prvi ugodni priliki zopet pojavi.
(Slovenski narod, v Ljubljani, v nedeljo 14. novembra 1926, štev.259, str. 2)

-Epidemija legarja v Loški dolini.

Včeraj popoldne so v splošno bolnico v
Ljubljani pripeljali s sanitetnim avtomobilom higijenskega zavoda zopet 11. oseb, ki
so obolele na legarju v vasi Viševku v Loški
dolini. Prebivalstva v Loški dolini se je polastilo vznemirjenje in zbeganost. Prebivalci
kontumacirane vasi Viševek obupujejo, ker
ne morejo ničesar zaslužiti in se ne morejo
nikamor ganiti. Hiše so strogo po orožništvu
nadzirane. Sedaj se nahaja v ljubljanski bolnici 52 na legarju obolelih oseb.
(Slovenski narod, v Ljubljani, v petek 19. novembra
1926, štev.263, str. 3)

--vir:
-www. zgodovina.si/slovenski-narod
-www.dlib.si
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Iz zgodovinskih
dokumentov
Za osvežitev zgodovinskega spomina navajam nekaj podatkov o kleronacifašistični dejavnosti iz pisnih dokumentov, ki jih hrani Arhiv
Inštituta za novejšo zgodovino, Ljubljana:
Politično poročilo poverjenika stranke SLS za kamniški okraj:
„Križarska vojna proti komunistom: Gorenjski tednik piše, da mora
vsak Gorenjec zavzeti nedvoumno stališče: Hitler ali Stalin – kot je
to pojasnil dr. Rainer v Borovljah. Kakšna je reakcija pri naših ljudeh
(tj. članih SLS, opomba AA)? Med inteligenco, delavstvom in tudi
deloma kmeti je večina za Stalina in naj pride bodoča Jugoslavija pod
ruski vpliv. Kot razloge za to stališče navajajo dobri ljudje – ne kaki
komunisti: Nemci so izgnali vse duhovnike in cerkve zaprli, vzeli vse
narodnostne pravice in osebno svobodo in tudi pravno varnost. Kaj
morejo komunisti še kaj več vzeti?«
O dogajanju v Ljubljanski provinci citirani dokument pravi:
»Partizani so zelo previdni pri pobijanju ljudi. Do sedaj so res pobijali razne konfidente in ovaduhe, za katerimi ljudje prav nič ne jokajo,
a tudi napade na naše ljudi zakrivajo v izdajalski plašč. V zadnjem
času je bila ubita organistinja na Vranji peči. Iz dobrega vira se mi
potrjuje, da so jo ubili lažni – partizani, ki hodijo po vaseh po naročilu Gestapa in se izdajajo za partizane ... Prav gotovo pa drži, da
Gestapo res pošilja take provokatorje po naših vaseh«. (AINZ, DMB,
f. 122, 18. 3. 1943).
O dejavnosti II. Rupnikovega bataljona govori okrožnica Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva zaup. št. 4790 z dne 16. 8.
1944:
„Opazil sem, da v zadnjem času in to v vedno večji meri pripadniki
slovenskega domobranstva vrše razna dejanja, ki ne samo da nam jemljejo ugled, temveč nas v gotovih ekstremnih primerih postavljajo
celo na nivo banditov. Spričo tega obstoja nevarnost, da ljudstvo ob
takih zgledih popolnoma izgubi smisel za poštenost. V naslednjem
navajam nekaj najakutnejših primerov:
1. Pod pretvezo, da je hiša partizanska, se vrše poleg dovoljenih
preiskav za orožjem, propagandno literaturo itd. tudi nedopustne
rekvizicije materiala, ki nima nobene zveze z banditstvom, tako
radio aparati, hrana, kolesa itd., ki se plenijo v osebno korist.
2. Pod elegantno pretvezo, da gre za zboljšanje četne prehrane, se
plenijo razna živila, kar je seveda nedopustno ne oziraje se na
namen.
3. Kljub temu da je bilo že tolikokrat pojasnjeno, kakšen je bil postopek pri zaplembi imetja upornikov, ki se nahajajo pri partizanih, se vedno pogosteje dogajajo slučaji, da pripadniki Sl. D.
zadržujejo del zaplenjenega materiala zase, mesto da bi ga oddali
v celoti pristojnemu mestu.
4. Vedno bolj opažam, da domobranci v borbah zasledujejo bolj
plen in osebno korist kakor pa osnovni smoter slovenskega domobranstva, ki je uničenje banditstva ter tratijo dragoceni čas z
izpraznjevanjem žepov in torb ubitih banditov, mesto da bi zasledovali bežeče in jih uničili, skratka v naše vrste se vriva grobi
materializem.“ (cit. AINZ, f. DMB, m 7).
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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
REVOLUCIJA NADALJEVANJE

Bilo je 14 dni po mojem prihodu na Mašun. Pozno zvečer sem se
hotel vleči v posteljo, ko sem zunaj zaslišal nenavaden hrup. Kmalu je padlo tudi nekaj strelov. Ker so bili stalno govorili o možnosti
srbskega napada, sem mislil, da je napad, ki se mi je do zdaj zdel neverjeten, postal resničnost. Hitro sem se za silo oblekel in odprl vrata
na hodnik. Proti meni se je valil gost dim. Hiša je bila v plamenih in
nisem smel izgubljati časa, da bi še lahko šel po lesenih stopnicah.
Hitro sem se pobral nekaj stvari, ki so se mi zdele najpomembnejše,
da jih rešim, in sem šel v stanovanje gozdarja, ki je bilo tik poleg
mojega, da bi se tudi on in njegova družina rešili pred ognjem. Našel
sem ga, belo podobo, ki je v spodnjicah in srajci brezglavo plesala po
sobi, ki se je polnila z dimom, iz enega kota v drugi, ne da bi vedel,
kaj naj v naglici reši. Primoral sem ga, da je hitro zgrabil vsebino
gozdarske blagajne, nato smo šli po stopnicah navzdol, medtem ko je
dim že neprijetno rezal v oči in oteževal dihanje. Zunaj je vladala nepopisna zmešnjava. Plameni so švigali iz strehe visoko proti nebu in
cel regiment vojakov se je zaman trudil, da bi obvladal ogenj. Zaradi
velikega pomanjkanja vode je bilo gašenje brezupno dejanje.
Vojaštvo je postavilo na dvorišču gozdarske hiše barako, ki se je z eno
stranjo dotikala gozdarske hiše. V baraki so bili poleg slame konji
polkovnika bersaljerskega regimenta, ki je bil okoli Mašuna. Paznik
je šel spat na slamo s prižgano lučjo in tako se je zgodila nesreča,
katere žrtev niso bili samo polkovnikovi konji, od gozdarske hiše so
ostali samo še zidovi, zgorela je skoraj vsa notranja oprema in moje
celo premoženje.
Proti jutru so mi vojaki postavili na hribu nasproti gozdarske hiše
majhen šotor, v katerem sem lahko prespal preostanek noči. V naslednjih dneh so postavili nekaj preprostih barak, v katerih so dobili
oficirji in jaz streho nad glavo. Moja kabina je bila tako majhna, da
je bilo v njej prostora ravno za posteljo, za umivalno mizo je služila
lesena klop, ki je morala stati na prostem pred mojo kabino. Na srečo
je bilo vreme tako toplo, da sem se lahko umival in ni bilo nevarnosti,
da bi dobil nahod.
Za oficirski kazino so postavili veliko barako, ki je imela majhen prostor za kuhinjo in velik prostor za oficirsko jedilnico. Ker ni pogorela samo moja kuhinja, temveč cela kuhinjska oprema so me oficirji
povabili, da sem lahko jedel pri njih. Med oficirji je bil tudi vojaški
kaplan. Ker je imel veliko prostega časa, sva šla včasih na sprehod,
pri čemer je kot jezik sporazumevanja za silo služila latinščina. On je
govoril latinsko veliko bolj tekoče kot jaz, vendar sem ga imponiral z
nekaterimi Ciceronovimi stavki, ki so bili ostanki iz davnih časov, ko
sem pisal latinske spise.
Bilo je drugič v mojem življenju, da sem lahko praktično uporabil
šolsko znanje latinščine.
Prvič leta 1906. Poslali so me bili v Španijo, kjer sem nadomeščal
nemškega veleposlanika, ki je bil na dopustu in sem tedaj šel iz San
Sebastiana na izlet v Loyolo, zibelko jezuitskega reda. Predstojnik
cvetoče redovne naselbine me je sam vodil skozi prostrane zgradbe.
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Ker ni obvladal nobenega živega jezika razen španščine, tudi jaz sem
znal samo nekaj besed španščine, sva se sporazumevala v latinščini,
ki jo je čudovito obvladal.
Toda vrnimo se nazaj na Mašun.
Ko je vojaštvo zapustilo Mašun, so mi oficirji pustili kot nadomestilo
za pogorelo gozdarsko hišo svojo barako, v katero sem se preselil.
Zbita je bila iz surovih desk, ki so se bočile, tako da so nastale povsod v baraki široke reže in razpoke. V toplih letnih časih to ni bilo
pomembno, toda ko je počasi pričela prihajati zima in z njo mraz
in sneg, je baraka postala neprijetna. Skozi široke reže v tleh se je
lesketal sneg in v mojem salonu je bilo tako mrzlo, da sem lahko
sedel samo oblečen v plašč ali ovit v odejo. Preko noči so pogosto
nastale velike ledene sveče, ki so visele od nizke strehe in so jih morali najprej odbiti, če sem hotel odpreti vrata, ki so vodila ven iz moje
sobe. Če je kdaj ponoči močno deževalo, se je lahko zgodilo, da sem
moral v postelji odpreti dežnik, da sem pred največjo močo zaščitil
vsaj vzglavje in glavo. Dogajalo se mi je kot Nansenu, ki je tudi brez
prehlada preživel polarno zimo. Očitno je, da bacili zelo malo cenijo
takšen način bivanja.
Zdelo se je, da sta velik nemir in stalno streljanje popolnoma pregnala divjad iz okolice. Ko se je v jeseni 1919 bližal čas jelenovega
ruka, sem ga pričakoval z zelo majhnim upanjem. Toliko bolj sem bil
presenečen, ko sem kljub temu tu pa tam zaslišal rukajočega jelena
(vsega skupaj sem končno slišal približno 12 rukajočih jelenov). En
jelen je imel stanišče celo v dolini pod Mašunom. Ko sem ga nekega
dne ob zori ustrelil in sem po kratkem iskanju prišel do jelena, so iz
daljave zadoneli italijanski vojaški rogovi, ki so ob bujenju oznanjali,
da je konec lova.
Število jelenjadi se je presenetljivo hitro popravilo, tako da so že po
nekaj letih našteli več kot sto rukajočih jelenov in je bilo doseženo
stanje pred vojno.
Na tem mestu bi rad omenil še neko drugo divjad, ki sva jo moj oče
in jaz skoraj popolnoma zavarovala, in je še danes stalna divjad na
gospostvu Snežnik, to je medved. V zadnjih petdesetih letih so bili
uplenjeni samo trije, prvega sem v letu 1893 uplenil jaz, drugega leta
1897 moj brat Ulrik, tretjega in zadnjega pa vojvoda Henrik Meklenburški, poznejši princ Nizozemske. Bil je pogost lovski gozd v Snežniku, tako tudi v letu 1900 tik pred zaroko s kraljico. Nekega večera
je zalezoval divjad – spremljal ga je gozdarski nadzornik – ob dolgi
travnati dolini Leskov grm pri Mašunu, ko so se na drugem koncu doline pojavili eden za drugim trije medvedi: spredaj je bila stara
medvedka, za njo njen mladič in na koncu še srednje velik medved.
Princ Henrik je hitro stekel naprej po zalazni stezi, ki pelje ob travniku in je prišel še pravočasno, da je lahko ustrelil v zadnjega medveda,
ker sta ostala dva že izginila v gozdu. Medved je bil tako zadet, da se
je rjoveč zvalil na zalazno stezo. Vojvoda je hotel – sprva zaman zaradi nekih težav pri polnjenju – vtakniti nov naboj v enocevno risanico,
ko se je na stezi tudi že pojavila stara medvedka, ki jo je privabilo
rjovenje obstreljenega medveda. Zagledala je princa, ki je stal približno dvajset metrov stran, in ga v dolgih skokih napadla. popolnoma
nemočnemu ni ostalo drugega kot brezupen beg. Ko se je še enkrat
ozrl, je bila medvedka že nekaj korakov za njim in z občutkom »sedaj
je vse izgubljeno« se je instinktivno vrgel na desno v gosto grmovje.
Medvedka je kakor velika topovska krogla zletela mimo. Ker je prvi
napad spodletel in ker se je spomnila na svojega mladiča, ki ga je
pustila, se je obrnila in glasno godrnjajoča izginila v gozdu.
Sedaj se je vojvodi končno posrečilo, da je puško spet napolnil, ranjenemu medvedu dal odrešilni strel in pogledal za spremljevalcem. Ko ga je klical, je zaslišal nekje visoko boječ odgovor. Končno
je vojvoda odkril svojega korenjaškega spremljevalca med vejami
neke visoke jelke, s katere je nerad splezal šele po dolgem pomirjujočem prigovarjanju. Tako bi bila usoda postavila princa namesto
na prestol v medvedov trebuh. Čez pol leta sem lahko bil na njegovi
ohceti v Haagu.
Ko sta bila po dolgih pogajanjih Reka in Snežnik pripadla Italiji, je
sedaj šlo za to, da spremenijo začasno mejo v dokončno. Njen dose-
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danji potek preko moje posesti je bil v posmeh vseh gospodarskim in
strateškim vidikom. Zato sem odpotoval v Rim, da bi vplival na boljši
potek meje in sem imel priložnost, da sem v daljšem predavanju razložil položaj vodji ministrstva za zunanje zadeve. Mojim izvajanjem
so pritrjevali, tako da me je vodja zunanjega ministrstva zaprosil, da
naj mu vsebino podam pisno. Obljubil mi je, da bo storil, kar je mogoče, da bi se upoštevalo moje stališče. Med najinim pogovorom je
poklical še nekaj sodelavcev in pogovor je trajal tako dolgo, da je večkrat prišel iz predsobe pogledat uradnik, da bi svojega predstojnika
opozoril na to, da v predsobi že dolgo čaka angleški veleposlanik in
kaže znake naraščajoče nepotrpežljivosti. Ko sem končno odhajal,
sem videl zastopnika nam takrat še sovražne velesile, kako je zunaj
stal z zlovoljnim obrazom in se nisem mogel znebiti občutka triumfa,
da je v času, ko je morala nemška država povsod in največkrat zaman
čakati v predsobi, bil enkrat tudi angleški veleposlanik prisiljen, da
zaradi nekega Nemca čaka v predsobi.
To je bil tudi edini uspeh mojega potovanja v Rim, meja je na splošno
ostala takšna, kakor je slučajno nastala v povojni zmešnjavi.
V Italiji je sekvester moje posesti obstajal samo na papirju in se v
praksi ni izvajal.
Potem ko je bilo moje stališče zaradi avdience pri kralju in Mussoliniju v Rimu dobilo znatno podporo, se je posrečilo, da je bil ukinjen
tudi ta sekvester, ki je bil samo na papirju. Že nekaj let prej so me
predstavili kralju, ko je nova pokrajina pripravila veličanstvu slavje
v Postojnski jami. Moral sem že zelo zgodaj odpotovati iz Mašuna in
sem prišel že lačen v Postojnsko jamo. V velikih jamskih sobanah so
postavili sijajne točilne mize in pogled na njih me je navdajal z zadoščenjem. Po daljšem sprejemu, ki sta ga pripravila kralj in kraljica, se
je kraljica usedla s hčerjo za edino majhno pogrnjeno mizo, ki je bila
v sobani. Knez in kneginja Windischgrätz in jaz smo bili povabljeni,
da se usedemo h kraljici, medtem ko je kralj nadaljeval obhod skozi
zbrano množico. Sedaj sem pomislil, da bom lahko potešil lakoto in
sem pričakoval, da nas bo truma lakajev bogato pogostila z jedačo in
pijačo. Toda prinesli niso nič. Na nas so popolnoma pozabili. Končno je kraljica vstala, kraljevski par se je poslovil in množica je drla
proti izhodom. Sedaj se mi je sprostil pogled po točilnicah in bi lahko
prišel do kakšnega prigrizka. Toda groza. Pojedli so vse, tako da ni
ostala niti drobtinica kruha. Šele pozno popoldne se mi je posrečilo,
da sem v bližnji gostilni nadomestil zamujeno.
Medtem je vlada zaplenila jugoslovanski del moje posesti. Državni
komisar, ki so ga postavili v Snežnik, je bil prej pisar pri nekem lesnem trgovcu v soseščini. Njegovo prvo uradno dejanje je bilo, da je
blagajnik v gozdarski pisarni moral odpreti blagajno in je pobral denar. Na prošnjo blagajnika, da mu izda potrdilo o odvzetem denarju,
je nespodobno zarenčal, češ da je denar njegov. Po tem ga je moral
blagajnik peljati v mojo sobo v gradu, kjer je bila, kakor so mu sporočili, prav taka blagajna. Tudi to blagajno naj bi odprl, ker naj bi bilo v
njej, kakor je mislil gospod komisar, veliko draguljev in zlata. Ko mu
je blagajnik pojasnil, da nima ključa, je za nekaj časa odnehal, misleč,
da mu vsebina blagajne ne more uiti, ker je seveda mislil, da ne bom
smel nikoli več stopiti na svojo posest. Užalil me je, ker blagajne ni
mogel odpreti na silo. V vsakem primeru bi bil zelo razočaran, ker je
bila blagajna popolnoma prazna. Draguljev sploh nimam, večje vsote
denarja moderni človek navadno ne hrani v blagajni ali v nogavici,
temveč v banki. (Ta blagajna se danes še vedno nahaja v gradu Snežnik. opomba, J. M).
(se nadaljuje)
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Nagradno geslo križanke v marcu 2020 je bilo:
PO SLEDEH ŽIVALI

Vabljeni k reševanju nagradne križan

Nagrade prispeva Javni zavod Snežnik
v okviru projekta NATURE&WILDLIFE.
• Javni zavod Snežnik
Lož, Cesta 19. oktobra 49,
1386 Stari trg pri Ložu

081 602 853
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info

1. nagrado: naglavno svetilko NATURE&WILDLIFE in majico
EXPLORE THE WONDERNATURE prejme:
Ivanka Šumrada, Kozarišče 36, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: naglavno svetilko NATURE&WILDLIFE prejme:
Marija Pantar, Ograde 12, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: majico EXPLORE THE WONDERNATURE prejme:
Cvetko Remec, C. Notranjskega odreda 38, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenci nagrade prevzamejo v Javnemu zavodu Snežnik – TIC v Ložu.

Nagrada tokratne križanke je ŠTOKRLE, ki ga prispeva
• ESEA d.o.o. Lož, IZDELAVA POHIŠTVA
Emil Kandare
Markovec 51
1386 Stari trg pri Ložu
tel. 041 547 288
esea.doo@gmail.com

tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
 Tudi
slike. Rešitev do 15. avgusta 2020 napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva
Obrh ali pa rešitev pošljite po e-pošti (z enega e-naslova bo upoštevana ena rešitev).
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo

pripravila: Anđelka Pogorilić
Demšar, A.:
Grisham, J.:
Handke, P.:
Ferrante, E.:

Enota Maričke Žnidaršič
Stari trg pri Ložu

NOVICE S KNJIŽNE POLICE
izbor knjižnih novosti za letošnji čas počitnic in dopustov
Pripravila: Anđelka Pogorilić

 STROKOVNO GRADIVO ZA ODRASLE
Thompson-Adolf, J.:
Lončar, S.:
Lustig, R.:
Górny, G.:
Assange, J.:
Snowden, E.:

Semena, sejanje in shranjevanje
Samooskrba v praksi
Oprani možgani
Vatikanski tajni arhiv
Neavtorizirana avtobiografija
Trajna evidenca: življenjska zgodba enega
najbolj znanih ameriških žvižgačev in
velikega borca za svobodo
Elzer-Peters, K.: Naj zraste spet: vnovična uporaba ostankov
zelenjave, semen in gomoljev
Dispenza, J.:
Postanite brezmejni
Dobrote brez glutena
Nose, A.:
II. udarni ali Rupnikov bataljon
Perutnina:
Reja kokoši, pur, gosi, rac, prepelic

 KNJIŽNE NOVOSTI ZA OTROKE IN MLADINO
Morpurgo, M.:
Brooks, B.:
Martin, R.:
Adeyemi, T.:
MacDonald, A.:
MacDonald, A.:
Blyton, E.:
Kinney, J.:
Kecir-Lepetit, E.:
Mitchelhill, B.:

Pandemija
Gromska strela!
Agni
Corleone
Izginotje Josefa Mengeleja
Izginuli svet
Olga
Igranje z ognjem
Preseneti me
Pravi zanjo

Grivasti vojak
Zgodbe za fante, ki si drznejo biti drugačni
Hura za fante!
Otroci krvi in kosti
Umazani Berti in riganje
Umazani Berti in bacili
Nagajivka Nika je rediteljica
Totalno uničenje
Gradbeni stroji
Erik in maža proti mozoljem

 ELEKTRONSKE KNJIGE
Zusak, Markus:
Radmilovič, M.:
Phillips, S. E.:
Gerritsen, T.:
Giordano, P.:
Suhodolčan, P.:
Brumec, Snežana:
Dvoržak, B.:
Šimleša, Bruno:

Fant, ki je postal most
Kolesar
Zvezda večera
Jaz pa nekaj vem
V času epidemije
Ranta in košarkatorji
Eden izmed nas
Matematika na splošni maturi
Resnice in zmote o ljubezni

ca

 Knjižnica Jožeta Udoviča Cerkni
ponedeljek, četrtek: 12:00–19:00
torek, sreda, petek: 8:30–15:30

 LEPOSLOVJE ZA ODRASLE
Vagner, J:
Paasilinna, A.:
Kraševec, Borut:
Lavrič Cascio, Jože:
Guez, O.:
Phillips, J.:
Schlink, B.:
Gerritsen, T.:
Kinsella, S.:
Deveraux, J.:

Cerkev
Obračun
Žalost onkraj sanj
O izgubljeni deklici

 Enota Ivana Matičiča Rakek
ponedeljek: 9:00–15:00
petek: 13:00–19:00

URNIK

julij, avgust 2020

 Enota Maričke Žnidaršič Stari trg
ponedeljek: 9:00–15:00
četrtek: 12:00–18:00

 Enota Ivana Čampa Nova vas
www.kjuc.si

torek: 13:00–19:00

pri Ložu

