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Glasilo občine Loška dolina

Lipa v Ložu
Cerkvena lipa v Ložu na pokopališču pri cerkvi sv. Roka, ki je bila zgrajena po zaobljubi v času, ko je v Ložu divjala huda kuga. Glede na razglednico iz leta 1900 smo
ocenili, da je ta lipa stara vsaj 150 let. Z obsegom debla 540 cm se uvršča na 5. mesto med lipami v Loški dolini. Je izredno visoka, najbrž ena najvišjih, če ne prav
najvišja v naši dolini. Prvotno je bila izven pokopališkega obzidja. Ko se je obzidje začelo krušiti, so ga popravili in lipo obzidali, tako da zdaj raste za obzidjem.
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Pozdravljeni v jesensko obarvanem Obrhu.
Mesec november, ki ima staro ime listopad, že daje svojo podobo golih dreves in šumečega listja pod
nogami. Drevesne veje postajajo prazne, so pa zato toliko bolj polne strani Obrha, saj je vabilo iz prejšnje
številke tudi tokrat obrodilo sadove. Kljub temu da je bilo žal kar nekaj v septembrski številki napovedanih dogodkov zaradi epidemije virusa okrnjenih ali celo odpovedanih, vsebine za Obrh ni zmanjkalo.
Vedno sem vesel, kadar lahko v njem beremo o ljudeh, ki v pozitivnem smislu izstopajo iz povprečja, s
svojim delom in osebnostjo bogatijo skupnost in kakorkoli pripomorejo, da je življenje lepše … Tudi tokrat je kar nekaj strani namenjenih njim in prav je tako. Zaslužijo si čestitke in vse pohvale. Pa ne samo
posamezniki, tudi društva, zavodi, vaške skupnosti, javne službe ter ostale organizacije, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za boljše medčloveške odnose, delo, kulturo, šport, skrbijo, da je življenje bolj zdravo,
bolj družabno, bolj ustvarjalno, bolj socialno, da so kraji bolj urejeni … Tudi o teh temah lahko beremo
na naslednjih straneh. Veliko je tega pozitivnega v Loški dolini, samo znati je treba opaziti in z veseljem
sprejemati to, kar nam je ponujeno. Seveda pa smo za dobro počutje sebe, ostalih posameznikov in skupnosti poklicani in odgovorni prav vsi, vsak po svojih močeh. Pri tem mi je na misel prišel citat pokojnega
ameriškega predsednika Johna F. Kennedya: »Ne sprašuj, kaj lahko stori zate tvoja država, vprašaj se,
kaj lahko za državo storiš ti.«
Zato si pohvalo in zahvalo v teh časih epidemije, ki z virusom žal tudi naše občine ni obšla, zaslužijo
vsi, ki se v različnih službah trudijo, da bi življenje kljub vsem oviram in omejitvam potekalo čim bolj
normalno in se ne sprašujejo, kaj bodo drugi naredili za njih. Nekaj informacij o tem lahko najdete tudi
na nekaterih tokratnih straneh.
Uvodnik zaključujem z željo, da bi v Obrhu prav vsi našli kaj zase in z željo, da bi v prihodnji številki
lahko znova pisali tudi o prireditvah, druženju brez korona omejitev in seveda o ljudeh, ki bogatijo naše
skupno življenje.
Obnašajmo se odgovorno, upoštevajmo zgornji citat in ostanimo zdravi!

Borut Kraševec
urednik

p. s.
Obrh je vse od 3. številke 2006 dalje dostopen tudi na spletni strani Občine Loška dolina https://www.loska-dolina.si/
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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: Lipa v Ložu • tekst na naslovnici:
Janja Urbiha • fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.

Obrh dostopen tudi na spletni strani Občine Loška dolina: https://www.loska-dolina.si/za_obcane/glasilo_obrh/
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Borut Kraševec

Podelitev občinskih priznanj
19. oktober je praznik Občine Loška dolina. Na ta dan so v času
druge svetovne vojne leta 1941 partizani izvedli napad na italijansko
postojanko v Ložu. To je bila ena prvih večjih partizanskih akcij na
Notranjskem, ki je za vedno zaznamovala ne samo Lož, temveč celotno Loško dolino.
Občinski praznik je vsako leto priložnost za zahvalo tistim, ki so s
svojim delom zaznamovali Loško dolino in v njej pustili neizbrisen
pečat …
Letos je praznovanje občinskega praznika in podelitev občinskih priznanj zaradi znane situacije, ki jo je žal tudi v našo občino prinesel
virus COVID-19, potekalo drugače kot običajno, brez slavnostne
seje, brez običajnih prireditev, brez osebnega druženja, brez stiskov
rok in brez nastopajočih … Priznanja župana Občine Loška dolina
so prejeli Smučarski klub Loška dolina, Balinarski klub Loška dolina
in Venhar Jašari. Bronasta grba Občine Loška dolina sta šla v roke

Babnopoljkama Berti Janež in Magdi Mrvoš. Srebrni grb je prejela
Anica Mulec. Najvišje priznanje zlati grb pa je posmrtno prejel Blaž
Lipovac. V njegovem imenu ga je prevzela žena Dragica Lipovac. Ob
prazniku je župan Janez Komidar podelil tudi donacijo iz zbranih
prostovoljnih prispevkov na postajališču za avtodome v letu 2020.
Donacijo v višini 350 EUR je prejela Župnijska Karitas Stari trg pri
Ložu.
Letošnji dobitniki občinskih priznanj so priznanja prevzemali posamično v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina z upoštevanjem
zaščitnih ukrepov. Vsekakor to ne zmanjša pomena praznika in vrednosti podeljenih priznanj. Iskrene čestitke vsem prejemnikom občinski grbov in županovih priznanj Občine Loška dolina.
Naj bo praznik priložnost, priznanja pa vzpodbuda, k snovanju novih načrtov za prihodnost. Zato pojdimo pogumno naprej, obnašajmo se odgovorno in ostanimo zdravi. ■

Prejemniki občinskih priznanj
BLAŽ LIPOVAC

• posthumno prejel zlati grb
Občine Loška dolina
• za dolgoletno prostovoljno delo
v občini Loška dolina

Blaž Lipovac (foto: Alenka Veber)
Blaž Lipovac (1950–2019) se je rodil
v preprostem kmečkem okolju v sosednjem Prezidu na Hrvaškem. Življenjska pot ga je še kot mladostnika zanesla
v Tržič, kjer si je poiskal delo.
Z družino se je leta 1985 vrnil v domači
kraj. Ob vrnitvi se je zaposlil v zidarskem podjetju Gradišče Cerknica in
podjetju ostal zvest vse do upokojitve.
Kot prostovoljec se je nesebično odzval
številnim vabilom vaških društev in

priskočil na pomoč tako fizično kot z dobro- Županovem Lazu kot v celotnem lovišču
voljnim nasvetom.
LD Babno Polje.
Globok in neizbrisen pečat je Blaž Lipovac Blaž Lipovac pa ni bil samo član LD
pustil kot član Lovske družine (LD) Babno Babno Polje, temveč je bil dejavno vkljuPolje. V LD je vstopil leta 1988 in bil do svoje čen v delo Vaškega odbora Babno Polje
prezgodnje smrti aktiven član.
v več mandatih, kot član je sodeloval v
Dva mandata je opravljal naloge blagajni- Komisiji za komunalno ureditev, prostor
ka, bil je predsednik inventurne skupine in in varstvo okolja. Vedno je znal zastavičlan komisije za ocenjevanje škod po divjadi, ti glas za domač kraj, med drugim si je
delal je v disciplinski komisiji, bil je mentor prizadeval, da bi Babno Polje dobilo kamlajšim lovcem in lovovodja, največ energi- nalizacijo.
je pa je v zadnjem času posvetil delu v grad- Blaž Lipovac je s svojim življenjem in
benem odboru za izgradnjo lovskega doma prostovoljnim delom na številnih pona Farjovci na robu vasi Babno Polje. Vrsto dročjih v Babnem Polju in tudi v širši
let je bil vodja gonjačev na jesenskih lovih. občini Loška dolina zapustil neizbrisen
Odlično je poznal zahteven teren babnopolj- pečat klenega, iznajdljivega, skromnega
skega lovišča in imel dobro telesno kondici- in hvaležnega krajana, ki je bil vedno
jo, zato je zlahka zmogel lovsko pešpot od pripravljen priskočiti na pomoč s svoBabnega Polja prek Telebačnika in čez Beli jim znanjem in podati roko pri številnih
vrh skoraj tja do vznožja Vavkovca.
delih.
LD Babno Polje je v začetku leta 2019 Blažu
podelila častno članstvo, Lovska zveza Slo- Predlagatelj: 5 % volivcev občine Loška
venije (LZS) pa ga je odlikovala z znakom dolina, zanje Jaka Ule
za lovske zasluge in pozneje še z
zlatim znakom za lovske zasluge.
Pri zidavi lovskega doma LD Babno Polje, ki bo kmalu dokončan
in je za LD Babno Polje ključnega
pomena, je opravil vidno vlogo
kot zidar in premišljen načrtovalec del.
Težko bi prešteli vse ure, ki jih je
v družbi drugih babnopoljskih
solovcev namenil temu objektu.
In to ne samo temu. Z zidarskim
znanjem je še pred začetkom
gradnje novega lovskega doma
Zlati grb Občine Loška dolina, ki ga je
skrbel tako za lovske objekte na
posthumno prejel Blaž Lipovac, je prevzela
Dragica Lipovac (foto: Borut Kraševec)
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ANICA MULEC

foto: Borut Kraševec

• prejela srebrni grb
Občine Loška dolina
• za 14-letno družbeno odgovorno
prostovoljno humanitarno delo
s področja socialnega skrbstva v
programu »Starejši za starejše«
na območju Občine Loška dolina

Ga. Mulec je že mnogo let koordinatorka v programu Starejši za starejše, ki se
od leta 2004 izvaja v okviru Zveze društev upokojencev Slovenija (ZDUS), ki
program tudi financira. Društvo upokojencev Loška dolina se je v izvajanje
programa Starejši za starejše vključilo
leta 2006 in Anica Mulec je takrat prevzela delo koordinatorke tega programa,
ki ga je predano opravljala polnih 14 let.
Program Starejši za starejše je namenjen
vsem starejšim od 69 let, ki živijo doma,
in ugotavljanju njihovih potreb po vseh
vrstah pomoči na domu in jim to pomoč
v okviru društva upokojencev in ob sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami organizirati s ciljem, da bi lahko

BERTA JANEŽ

foto: Borut Kraševec

• prejela bronasti grb
Občine Loška dolina
• za predano predsedovanje
vaškemu odboru Babno Polje

Berta Janež je bila v obdobju od 5. marca
2011 do ustanovitve novega vaškega odbora 7. marca 2019 predsednica Vaškega
odbora Babno Polje.

IZ OBČINSKE HIŠE

november, 2020

čim dlje ostali v domačem okolju.
Osnovna metodologija programa je zelo preprosta: starejši prostovoljci obiščejo vse starejše v svoji okolici in jih povprašajo o tem, kako
živijo in ali potrebujejo kakršnokoli pomoč.
Če starejši pomoč potrebujejo, jo prostovoljci poskušajo organizirati. Laično pomoč
kot npr. družabništvo, prevozi, spremstvo k
pozdravniku, drobne hišne in gospodinjske po
moči organizirajo sami, v drugih situacijah
pa se povežejo s službami, ki so pristojne za
starejše (Centri za socialno delo, Zavodi za
oskrbo na domu, Karitas, RK, Patronažna
konkreslužba …). Pri tem vedno izhajajo iz konkre
posretne individualne potrebe starejšega in posre
dujejo na podlagi soglasja, ki ga starejši, ki
potrebuje pomoč, da prostovoljcu. Anica je
v teh letih zgradila mrežo prostovoljk, med
katerimi je tudi sama. Izkušnje in znanje, ki
jih je dobila na sestankih in izobraževanjih
koordinatorjev, je prenašala na prostovoljke,
ki predano delajo na terenu med starejšimi
občani na njihovih domovih. Vzdrževala je
tudi vso potrebno informacijsko podporo za
delo prostovoljk na terenu in za potrebe poročanja na ZDUS. Zelo predano, nevpadljivo
je opravljala vlogo prostovoljke. Opravila je
premnoge obiske starejših, jim skozi pogovor
krajšala dolge dneve in vlivala optimizem.
Kjer je bilo potrebno, je stopila v stik tudi s
pristojnimi službami, ki so starostnikom nudili ustrezno pomoč ali nasvete. V zadnjih 10
letih so prostovoljke, članice Društva upokojencev Loška dolina pod koordinacijo Anice
Mulec, opravile več kot 8.000 obiskov starejših občanov v naši občini. Povprečno so opravile 825 obiskov letno. Povečuje se tudi število
ponovnih obiskov, saj je starostna struktura
starejših občanov vedno višja. Ko so obiski
opravljeni, je vse informacije potrebno vnesti

v informacijski sistem za nadaljnje delo in
oblikovati in posredovati mesečna poročila na ZDUS. Anica je to delala predano,
vestno in odgovorno. Anica ostaja predana prostovoljka in z veseljem tudi predaja
svoje znanje in izkušnje novi koordinatorki. Za družbeno odgovorno delo, ki ga je
Anica Mulec opravljala polnih 14 let, na
pobudo Društva upokojencev Loška dolina predlagam, da ji Občina Loška dolina
letos podeli priznanje srebrni grb Občine
Loška dolina. Kot koordinatorka in prostovoljka je v delo v programu Starejši za
starejše vložila na stotine prostovoljnih
ur. Skupaj s prostovoljkami je pomembno prispevala k zadovoljevanju potreb
starejših občanov Loške doline s področja socialnega skrbstva. Ni veliko ljudi,
ki so pripravljeni prostovoljno vložiti
14 let svojega življenja v družabništvo,
drobna hišna opravila in gospodinjsko
pomoč pomoči potrebnim ali pa se celo
prostovoljno povezovati s službami, ki so
pristojne za starejše. In s tem naporom in
izzivom se ga. Mulec prostovoljno sooča,
zato Anica Mulec zasluži zahvalo Občine,
v imenu občine in v imenu vseh, ki jim
je ga. Anica Mulec s svojo zavzetostjo za
prostovoljno humanitarno delo omogočila boljše življenje in znosnejše soočanje
z zrelimi leti. Vse, kar je gospa Anica Mulec opravila in še vedno opravlja, se lahko
opredeli kot neprecenljivo prostovoljno
delo, ki je neprecenljive vrednosti za občane Loške doline in zato zasluži najmanj predlagano priznanje občine.

V osmih letih predsedovanja VO je Berta
Janež z ostalimi člani VO znala in zmogla
prisluhniti različnim mnenjem, željam in pričakovanjem sokrajanov. Predvsem pa je bila
pri usklajevanju pričakovanj tesna vez med
krajani in Občino Loška dolina ter s številnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na
območju občine.
Prevzem funkcije predsednice VO je Janeževo
samo še dodatno vzpodbudil pri njenih prizadevanjih za urejenost in razvoj kraja. Organizirala je številne aktivnosti, kot so bile npr.
čistilne akcije in urejanje skupnih površin,
pri čemer so bila k sodelovanju povabljena
vsa aktivna društva v Babnem Polju (Športno
društvo Planjava Babno Polje, Lovska družina
Babno Polje in PGD).
Eden izmed vidnejših skupnih naporov je
tudi podatek, da je Babno Polje med letoma
2011–2019 kar šestkrat doseglo prvo mesto
na ocenjevanju urejenosti vasi, naselij in individualnih hiš v občini Loška dolina.

Med zahtevnejšimi cilji, ki si jih je kot
predsednica VO zadala, je bila tudi ureditev spomenika civilnim žrtvam na Vražjem Vrtcu v letu 2012, ko smo obeležili
70-letnico poboja domačinov.
Berta Janež je bila tudi ena izmed gonilnih
moči pri postavljanju Babnopoljke, ki so jo
vaščani postavili leta 2015 ob glavni cesti,
ter jo pozneje, ker je postala nepogrešljiv
znak Babnega Polja, postavili na novo.
Ne samo kot predsednica VO, temveč kot
izjemna prostovoljka je Berta Janež sodelovala pri odpravljanju posledic naravne
ujme v mesecu februarju 2014, ko je Babno Polje ostalo ujeto v ledenem oklepu in
brez električne energije. Kot sokrajanka je
ne glede na svoje funkcije vedno pripravljena priskočiti na pomoč in zastaviti glas
ter dobro ime za razvoj kraja.

Predlagatelj: občinska svetnica
mag. Armida Bavec na pobudo
Društva upokojencev Loška dolina

Predlagatelj: Zavod Rihtarjeva domačija,
zanj Alenka Veber
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MAGDA MRVOŠ

foto: Borut Kraševec

• prejela bronasti grb
Občine Loška dolina
• za predano prostovoljno delo
v Babnem Polju

Magda Mrvoš prostovoljno delo opravlja
na različnih področjih: je predsednica

IZ OBČINSKE HIŠE

Športnega društva Planjava Babno Polje, v
župnijski cerkvi sv. Nikolaja opravlja delo
mežnarice, sodeluje z Medgeneracijskim
centrom Gaber, Združenjem RK Cerknica –
Loška dolina – Bloke in s Karitasom.
V Športnem društvu Planjava, katerega članica je že od ustanovitve, je prostovoljno
opravljala delo blagajničarke. Leta 2015 pa
je prevzela predsedovanje društvu. Društvu predlaga različne aktivnosti, s katerimi
predstavljamo vas in društvo širši javnosti.
Aktivno pa je vključena v vse panoge, ki jih
izvaja društvo: telovadbo, kolesarjenje in pohodništvo.
Aktivno je vključena tudi v življenje župnije
Babno Polje: prepeva v cerkvenem pevskem
zboru. Več kot 30 let sodeluje pri postavljanju jaslic sv. Nikolaja, zadnja štiri leta pa skrbi tako za urejenost cerkve kot njene okolice
ter okolice župnišča.
S posebnim čutom se Magda Mrvoš odziva

november, 2020

na prošnje starejših prebivalcev Babnega
Polja: nanjo se obračajo zaradi prevoza
do cerkve, trgovine ali Zdravstvenega
doma v Starem trgu. Starejši ji zaupajo
svoje stiske, strahove, ali pa se nanjo obrnejo po nasvet. Za slehernega si brezpogojno vzame čas.
S predanostjo pomaga tudi pri srečanjih
starejših, ki jih v Babnem Polju organizira Medgeneracijski center Gaber ter skrbi, da srečanja potekajo tekoče.
V sodelovanju s Karitasom in z Rdečim
križem večkrat letno obišče vaščane in jih
razveseli s paketi hrane in lepo besedo.
Svoje delo v vseh institucijah Magda
Mrvoš opravlja z veliko mero odgovornosti kot tiha in delovna prostovoljka z
velikim srcem za vse ljudi, ki potrebujejo
njeno pomoč.
Predlagatelj: Lovska družina Babno Polje

Prejemniki županovega priznanja
SmučarSki kLuB
LOška DOLina

• prejel priznanje župana Občine Loška dolina
• za vzgojo mladih športnikov in za aktivno 50-letno
delovanje Smučarskega kluba Loška dolina

Priznanje je prevzel olimpijec Janez Ožbolt,
vodja sekcije za biatlon in smučarski tek pri
Sk Loška dolina (foto: Borut Kraševec)
Že samo pogled v preteklost nam pove, da brez tako zavzetega
in aktivnega dela članic in članov v SK Loška dolina ne bi pripeljalo do slavnostnega trenutka, ko SK Loška dolina praznuje
50 let delovanja. V vsem tem času so članice in člani, ki tekmujejo, nizali športne uspehe, se veselili dobrih rezultatov, pa
tudi vzpodbujali, bodrili in vzgajali mladi športni rod. Prav to
slednje pa je najpomembnejše za prihodnji razvoj vseh zvrsti
zimskega športa, česar se v klubu še kako zavedajo. V zadnjem
času z veliko mero strokovnosti in zagnanosti vzgajajo mlade
biatlonke in biatlonce, katerih doseženi rezultati so nam občanom vsem v ponos.
Za njihovo aktivno delovanje na področju vzgoje mladih tekmovalcev in za njihovo 50-letno aktivno delo na področju zimskih športov jim je župan Janez Komidar podelil priznanje.

BaLinarSki kLuB
LOška DOLina

• prejel priznanje župana Občine Loška dolina
• za aktivno 40-letno delovanje Balinarskega kluba
Loška dolina

Priznanje je prevzel matjaž antončič, predsednik
Balinarskega kluba Loška dolina (foto: Borut Kraševec)
Balinarski klub Loška dolina je letos obeležil 40-letnico delovanja. V vseh letih njegovega obstoja so bile članice in člani
aktivno vpeti v športno dogajanje v občini Loška dolina in
širše. V zadnjih letih pa so nizali uspehe na lokalnih, regijskih
in državnih balinarskih turnirjih. Že samo pogled na njihove klubske vitrine dokazuje, da se vračajo z vseh tekmovanj v
občino s priznanji in pokali. Posebej pa je potrebno izpostaviti žensko balinarsko ekipo, ki je v letu 2012 postala državni
pokalni prvak Slovenije. To je vsekakor najodmevnejši uspeh
kluba v vseh letih delovanja.
Za njihov doprinos v razvoj balinanja jim je župan Janez Komidar podelil priznanje.
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foto: Borut Kraševec

VENHAR JAŠARI

• prejel priznanje župana Občine Loška dolina
• za nudeno materialno pomoč Občini Loška dolina v času
epidemije COViD-19
Ob začetku epidemije COVID-19 se je na občini oglasil občan
Venhar Jašari in ponudil osebno pomoč, v kolikor bi jo občina
Loška dolina potrebovala pri nabavi zaščitnih sredstev ter izvajanju zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa. Glede
na splošno kritično situacijo v državi pri zagotavljanju zaščitnih
sredstev smo se z njim dogovorili, da preko njegovih poslovnih
partnerjev poskuša nabavit razkužila in zaščitne maske. V zelo
kratkem času je Občini Loška dolina dobavil najprej večjo količino razkužil in nato še zaščitne maske. Vsa dobavljena sredstva je
Venhar občini doniral. Prav tako je priskrbel zaščitna sredstva in
razkužila tudi za zdravstveni dom Stari trg. Del prejetih doniranih sredstev smo z njegovim dovoljenjem predali tudi pobrateni
Občini Čabar Republika Hrvaška, kjer je bila situacija z nabavo
zaščitnih sredstev ravno tako kritična kot pri nas v Sloveniji.
Venharju Jašariju je za nesebično nudenje materialne pomoči

Občini Loška dolina in za izkazano skrb za soobčane v času epidemije COVID -19 župan Janez Komidar podelil priznanje.

Janez Komidar, župan občine Loška dolina

»Ob občinskem prazniku
je župan iz zbranih
prostovoljnih prispevkov
na postajališču za
avtodome v letu 2020
podelil donacijo
v višini 350,00 EUR.
Po sklepu župana
so bila letos
sredstva dodeljena
Župnijski Karitas
Stari trg pri Ložu.«

Srečanje županov občin članic
»Grozda malih domov«

Od leve: robert Smrdelj župan občine Pivka, Janez komidar župan občine
Loška dolina, mag. Janez Žakelj župan občine Žiri in mag. anton Luznar župan
občine Železniki (foto: Emil Mlakar)

V

Donacijo je prevzela romana mulec,
tajnica Župnijske karitas Stari trg
pri Ložu (foto: Borut Kraševec)

mesecu septembru sem kot župan občine Loška dolina sklical sestanek županov občin
(Žiri, Komenda, Pivka, Železniki), ki smo združene v Grozd malih domov. V grozd so
vključene občine, v katerih se bodo gradili manjši domovi za starostnike. Namen sestanka je
bil pregledati do sedaj izvedene aktivnosti po občinah ter uskladiti delovanje Grozda v prihodnje. Župani smo enotno ugotovili, da v nobeni občini postopki niso potekali brez zapletov
ter da je večina ovir že odstranjenih in s tem zagotovljeni pogoji za pričetek gradnje manjših
domov vsaj v treh od petih občin, med katerimi je tudi občina Loška dolina. Z vodstvom podjetja Senecura Central SI d.o.o, ki naj bi domove gradil, se trenutno dogovarja vsaka občina
posamezno, kajti pristop in pogoji za pričetek gradnje domov so specifični za vsako občino.
Enotno pa je tudi končno stališče vseh županov, da v nameri gradnje malih domov vztrajamo in delujemo enotno kot Grozd malih domov, ker le to daje občinam veliko prednost do
dokončne skupne izvedbe zastavljenega projekta. Dogovorjeno je bilo tudi, da se v bližnji
prihodnosti župani vseh petih občin sestanemo z vodstvom Senecura Central SI d. o. o. ter
se seznanimo z njihovimi načrti oziroma s predvideno dinamiko gradnje, ki je bistvena za
nadaljevanje določenih aktivnosti, ki jih bomo morale občine še izvesti. ■
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Nina Komidar Šraj in Bogdan Zevnik

Ureditev prehoda za pešce v Ložu

U

rejanje prehoda za pešce v Ložu je skoraj pri koncu. Projekt prehod pa ni le zaris ustreznih horizontalnih talnih označb preko
državne ceste, pač pa se je na območju posega zamenjal še glavni
del vodovoda v smeri proti Ložu, vsi drugi obstoječi vodi pod glavno cesto, nadzemni vodi so se speljali pod zemljo ter zamenjal in
uredil se je močno načet kanalizacijski sistem. Skladno s predpisi in
po projektu za primerno osvetljenost prehoda se je dodala še nova
razsvetljava, zaradi katere je bil potreben prekop preko ceste, saj se
je vzpostavilo tudi novo prižigališče ob obstoječi avtobusni postaji.
Primerno so se uredili tudi pločniki na območju posega.
Prvotni plan dokončanja investicije je bil konec septembra, vendar
je zaradi določenih težav izvajalca, predvsem pa zaradi neugodnih

vremenskih razmer, prišlo do zamika zaključka del.
Občina kot investitor izvaja vzdrževalna dela v javno korist v cestnem telesu državne ceste, zato moramo po dokončanju del zaprositi Direkcijo RS za infrastrukturo za izvedbo komisijskega pregleda in
prevzema izvedenih vzdrževalnih del.
Kot pri vsakem posegu v obstoječe stanje tudi pri tem ni šlo brez presenečenj, a vsak zadani cilj pride enkrat tudi h koncu, zato se za vso
potrpežljivost v času izvajanja del in motenj v prometu vsem deležnikom lepo zahvaljujemo in z nekaj dobre volje ter še veliko papirja
pričakujemo, da bodo naši občani, predvsem pa šoloobvezni otroci
lahko avtobusni postajališči z urejenim prehodom za pešce kmalu
začeli tudi varno uporabljati. ■

Groba preplastitev in ureditev pločnika s postajališči

Začetek asfaltiranja (foto: Nina Komidar Šraj)

(foto: Nina Komidar Šraj)

Danica Zrim

Finančne spodbude za podjetnike v letu 2020

O

bčinski svet je v mesecu juniju sprejel Sklep o dodeljevanju
finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2020. Zaradi epidemije COVID-19 so bile nekatere gospodarske dejavnosti in storitve v celoti zaustavljene, zato
smo s sprejetim sklepom poskušali vsaj delno omiliti posledice
epidemije in manjšim gospodarstvenikom z do enim zaposlenim
omogočiti pokritje stroškov tekočega poslovanja. Na razpis se je
prijavilo 28 vlagateljev (samostojni podjetniki, d. o. o., zavod), ki
so uveljavljali povračilo stroškov za računovodske, bančne in komunalne storitve ter stroške telefona, elektrike in najemnine poslovnih prostorov. Tri vloge, ki niso izpolnjevale pogojev razpisa,
so bile zavrnjene. Večini vlagateljev je bila odobrena maksimalna višina sredstev 600,00 EUR za navedene stroške, ki so/bodo
nastali v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2020 (skupaj dobrih
14.000,00 EUR). Sredstva bodo nakazana po prejemu upravičenih zahtevkov.
Upravičenci so bili na podlagi izvedenega vprašalnika s finančnimi spodbudami zelo zadovoljni (53 % prejetih odgovorov)

oziroma zadovoljni (47 % prejetih odgovorov), nihče ni bil nezadovoljen. Pri opisu učinkov finančne podpore so se strinjali,
da jim bodo odobrena sredstva zaradi epidemije ublažila izpad
prihodkov ter bodo lažje pokrivali določene stroške, ki so nastali
ne glede na to, da v času epidemije niso poslovali. Med možne
ukrepe, ki bi jih v prihodnosti lahko sofinancirali iz občinskega
proračuna, je velika večina odgovorila, da bi bilo za njihovo podjetje koristno spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj dejavnosti, manj odgovorov je bilo prejetih za možen ukrep
spodbujanja gradnje turistične infrastrukture.
Podjetnikom v občini Loška dolina v prihodnosti želimo uspešno
poslovanje in širjene njihove ponudbe, tudi s sofinanciranjem
ukrepov iz proračuna Občine Loška dolina.
Pa še zaključna misel Edvarda Haleja: »Sem samo eden. Pa vendar eden. Vsega ne zmorem, pa vendar nekaj zmorem. In ker ne
zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim tisto, kar zmorem.«
■
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Nina Komidar Šraj

Projekt S čebelami do znanja

S

projektom S čebelami do znanja smo
skupaj z Občino Bloke in Občino Cerknica pristopili h kandidaturi za sredstva
Evropskega sklada za razvoj podeželja in
po potrditvi LAS Notranjska o odobrenih
sredstvih z določenimi planiranimi investicijami tudi začeli. Na tržnem prostoru
v Starem trgu od konca meseca avgusta že
stojita planirani nadstrešnici za promocijo in namen trženja lokalnih ponudnikov.
Pripravljeno in splanirano je tudi že zemljišče ob obvozni cesti v Starem trgu v

smeri naselja Markovec za
postavitev čebelnjaka. Čebelnjak naj bi se postavil v
začetku prihodnjega leta
tako, da bodo spomladi
naši nadobudni mladi čebelarji že imeli svoj prostor
za spoznavanje čebel, delo
ter učenje v okviru čebelarskega krožka. Trenutno smo v dogovoru
glede tehnične izvedbe objekta – čebelnjaka
– ker si želimo, da bo predvsem uporaben, da

pridobo služil namenu, za katerega smo prido
bili sredstva in da se bodo tako mentorji
kot otroci v njem tudi dobro počutili.

Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave

Na kratko iz Občinskega sveta
ENAJSTA REDNA SEJA
V četrtek, 15. oktobra 2020, so se člani Občinskega sveta Občine Loška
dolina sestali na svoji 11. redni seji.
Občinski svet je sprejel spremembe Poslovnika občinskega sveta,
ki ureja organizacijo in način dela občinskega sveta. Tokratne spremembe so se nanašale le na hranjenje in dostopnost zapisov in posnetkov sej.
Na seji je župan članom Občinskega sveta predstavil predlog novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Odlok je bilo nujno potrebno uskladiti s
prostorsko zakonodajo. Župan je predlagal, kar je za občane najbolj
pomembno, da se višina komunalnega prispevka ne povečuje in tako
ostaja med najnižjimi v širši regiji. Ker posebnih pripomb na odlok ni
bilo, je bilo možno prvo in drugo obravnavo na občinskem svetu združiti ter je Odlok tako že v veljavi.

vodov odvajajo gravitacijsko. Nekateri objekti pa so postavljeni na takih
lokacijah, da so iztoki iz njih precej nižje od glavnega voda in bi ob gradnji
in poglobitvah izkopov kanalov stroški bili enormni.
Občinskemu svetu je bilo predlagano, da se devetim zemljiščem ukine
status javnega dobra oziroma javne posesti. Te nepremičnine niso več namenjene splošni rabi. Sklep je bil sprejet, občinska uprava pa bo v nadaljevanju pripravila ugotovitveno odločbo ter jo poslala pristojnemu sodišču
zaradi vknjižbe.
Občinski svet je obravnaval tudi predlog za imenovanje novega direktorja
Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik. Kandidat Boris Mikuž, ki ga je za imenovanje sicer soglasno predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je s strani Sveta
javnega zavoda prejel negativno mnenje. Zato je bila odločitev Občinskega sveta o neizbiri pričakovana. Javni razpis za imenovanje direktorja bo
tako letos ponovljen že tretjič, do vnovičnega odločanja na občinskem
svetu in potrditve pa naj bi bil vendarle imenovan vršilec dolžnosti. Kandidati iz prvih dveh razpisov članov Občinskega sveta s svojimi nastopi
očitno niso prepričali. So pa člani Občinskega sveta brez posebne razprave
podali soglasje k Statutu zavoda.
V nadaljevanju seje je bila zaradi odstopa ene od dosedanjih članic Nadzornega odbora imenovana nova članica Tanja Ožbolt Košmrlj.

Člani Občinskega sveta so nadalje brez dopolnitev in zadržkov sprejeli županov predlog o občinskem sofinanciranju nakupa in vgradnje
hišnih črpališč za komunalne odpadne vode. Znesek sofinanciranja je
700 EUR, bolj podrobni pogoji in obveznosti pa bodo opredeljeni v
javnem razpisu. Občinska uprava in projektanti javnega kanalizacijskega omrežja se trudijo, da se fekalne vode iz objektov do glavnih

Za podajo poročila o stanju glede epidemiološke situacije Covid-19 je župan povabil Sandija Curka, poveljnika Štaba Civilne zaščite za Notranjsko.
Iz obširnega poročila je bilo moč razbrati zaskrbljenost glede prihodnosti, vendar pa tudi veliko optimizma, da bomo te krizne čase s skupnimi
močmi, odrekanji in prizadevanji uspešno prebrodili. Poveljnik ni pozabil
pohvaliti Civilne zaščite Občine Loška dolina, gasilcev in župana Janeza
Komidarja, ki so se v preteklih naravnih nesrečah iz bližnje preteklosti še
posebej izkazali.
Ob koncu seje je župan člane Občinskega sveta seznanil še o dinamiki večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.
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Lidija Novak in Bogdan Zevnik

Končno se bo uredila tudi cesta Stari trg–Loški Potok

D

irekcija RS za infrastrukturo je konec meseca
septembra podpisala pogodbo z izvajalcem
del za rekonstrukcijo ceste Stari trg–Loški Potok.
Pogodbena dela se nanašajo na dva odseka.
Občina Loška dolina je v preteklih letih že uredila krožišče v Starem trgu in v sklopu gradnje
kanalizacijskega omrežja v Markovcu tudi cesto s
hodnikom za pešce v osrednjem delu Markovca
in križišče v Markovcu.
Predvidena je celovita rekonstrukcija odsekov
z zamenjavo spodnjega ustroja in novim odvodnjavanjem. V sklop prvega dela sodi tudi ureditev križišča Markovec–Viševek z ureditvijo
avtobusnih postajališč na vozišču ter delno tudi
ureditev hodnika za pešce.
Drugi del trase od Markovca do odcepa za Knežjo Njivo pa predstavlja razširitev ceste. S projektom je določena širina vozišča 5,5 m z robnima
pasovoma 0,25 m, medtem ko je obstoječa širina
vozišča 3,6 m.
Predvideno je, da se bodo dela pričela v mesecu
oktobru in bodo trajala do konca leta 2021.

Načrtovana je večfazna zapora ceste z izmeničnim prometom po enem voznem pasu, ki
se regulira s semaforji.
Po do sedaj poznanih dejstvih bo vsa dela plačala država, Občina Loška dolina pa bo
prvotno predvideni znesek sofinanciranja lahko namenila za druge projekte.
Rekonstrukcija ceste s predvideno prometno ureditvijo bo nedvomno prispevala k boljši
prevoznosti ceste in boljši prometni varnosti vseh udeležencev v prometu. ■

SVETNIŠKA STRAN
mag. Armida Bavec

ŽIVLJENJE (POD SNEŽNIKOM)
JE EN VELIK »MASKENBAL«,
A ZA TO SMO SI SAMI KRIVI
Kaj »poje ptičica, ptičica sinička«? Poje
o upanju v boljšo »lokalno prihodnost«. Trenutno pa ugotovimo lahko
le, da smo »na robu prepada«. Na volitvah pa bo odločitev »od roba prepada
korak nazaj« ali »dokončni korak naprej«, v konec lokalne zgodbe. Na srečo vedno več ljudi spoznava, da se čas
»prikrojenih resnic« izteka, saj vsi čutimo negativni razvojni razkorak. »Ljudske pravljice«, ki se »pišejo« v »modrih
glavah«, pa se »trosijo« kot »nesporna
mag. armida Bavec
in edina resnica«. Dejstva pa so nekaj
(arhiv: Armida Bavec)
povsem drugega. Nesporno dejstvo je,
da je župan v zaključnem računu za leto 2014 pisno poročal, da »čistilna naprava Stari trg« dejansko omogoča nadaljnje priključevanje fekalne vode iz naselij Pudob, iga vas, Viševek«. Da ne dobim
odgovora na vprašanje, »kdo je odgovoren, da ni že v času izvajanja
del na izgradnji kanalizacijskega omrežja v navedenih vaseh v sklopu investicije sprožil tudi postopka pridobitve ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja, da bi bili prebivalcem priklopi sedaj (po
dokončanju kanalizacije v navedenih vaseh) nemudoma omogoče-

ni?« je znano. Dejstvo je, da je na 10. redni seji, ki je bila 5. 5. 2016,
koalicijski član občinskega sveta (včasih podžupan občine) jasno povedal, da »javnih naročil za izgradnje čistilnih naprav ne pripravlja
komunala ampak Občina.« TOrEJ JE JaSnO, kDO JE ODGOVOrEn in »kriV«, Da SE PrEBiVaLCi VaSi nOVO ZGraJEnEGa kanaLiZaCiJSkEGa OmrEŽJa nE mOrEJO PrikLOPiTi
na kanaLiZaCiJO. ZakaJ POTEm iZGOVOri, SkLiCEVanJE VaščanOV in kaZanJE S PrSTOm na kOmunaLO?
mogoče zaradi »neizmerne želje« modrovalcev po »lastnem režijskem obratu«? a naj bo glede tega čim prej vsem jasno, da občinski »lasten komunalni režijskih obrat« problemov ne bo rešil. in
tudi »obljuba« nižjih cen se bo kaj hitro neslavno razblinila v naših
denarnicah. Glede na svojstveno razumevanje predpisov s strani
»izvajalcev javnih naročil za kanalizacijsko-vodovodne zadeve« pa
nas je lahko upravičeno strah, da bi v trenutnih razmerah »dobili še
občinski »lastni« komunalni režijski obrat.« Hkrati pa velja omeniti
tudi morebitno neizvajanje ustreznega obdobnega monitoring pri tej
čistilni napravi. SmO mOrEBiTi ŽE na rOBu EkOLOškE kaTaSTrOFE? Ne vem. Odgovorov ne dobim. Še veliko je teh vprašanj,
na katere odgovori nas lahko skrbijo. ŠE SREČA, DA IMAMO V NAŠI
SREDINI TUDI OBČANE, KI SE ZA SKUPNO DOBRO SAMI TRUDIJO PRIDOBITI KAK EVROPSKI EURO. ZATO VSA ZAHVALA.
TAKŠNI SRČNI LJUDJE SO UPANJE ZA TO SKUPNOST IN ZARADI TAKŠNIH LJUDI SE JE VREDNO TRUDITI ZA NAS! Potem pa
se na zadnji seji spet soočimo z eskapado (očitno) mojega oboževalca
in navdušenega bralca mojih blogov in »svetniške« kolumne. Dragi
oboževalec, saj te imam rada, zato si ne toliko prizadevati za svojo sekundo »pozornosti«. Napisano je le še en dokaz, da je tole en velik
»resničnostni maskenbal«.
https://armidabavec.blogspot.com/
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Lepe vasi Loške doline

V

organizaciji Javnega zavoda Snežnik je tudi letos potekal izbor domačini lepo ohranjati tradicijo. Vaščani Sige so prav na dan našega
za najlepše urejeno vas in zaselek v občini Loška dolina. Teren- ogleda zelo lepo pripravili priložnostni prostor ob čaščenju njihovega
ski ogled 21 vasi in osmih zaselkov je bil v soboto, 8. avgusta. Člani zavetnika. V letošnjem letu bi med naselji kot prvo tako izpostavili Sigo,
komisije, ki so ovrednotili izgled tako individualnih hiš kot skupnih, nato Ograde ter kot enakovredni Pudob – novi del in Smelijevo naselje.
vaških površin, so letos bili: arhitektka Tamara Klepac Sterle, Berta
Janež kot predstavnica lokalne skupnosti in krajinski arhitekt Bojan Poleg izbora za najlepše urejeno vas in zaselek komisija podeljuŽnidaršič, ki je bil izbran za predsednika komisije. Svoja opažanja so je tudi posebna priznanja. To so lahko priznanja, ki se podelijo na
takole strnili:
predlog občank in občanov ali priznanja, ki jih podeli komisija na
Loška dolina se nam je pokazala v vsej svoji prešernosti in prežemal osnovi lastnih opažanj. Letos je na predlog VO Babno Polje prijela
nas je ponos in zavedanje, da imamo zelo velik privilegij živeti v tako priznanje za obnovo in revitalizacijo gospodarskih poslopij alenka
lepem in še vedno ohranjenem okolju.
Veber, Babno Polje 67. Komisija je predlog potrdila z obrazložitvijo,
Naselja so se skozi različno sončno svetlobo skozi cel dan kazala v ko- da so gospodarska poslopja lepo in strokovno obnovljena. Pri obnovi
lažu utrinkov, ki so pričevali, da imamo v Loški
dolini veliko lepega urbanističnega, stavbnega pa tudi krajinskega tkiva, ki ga je potrebno
ohranjati in gojiti odnos do vrednot, ki niso samoumevne.
V vseh naseljih, skoraj brez izjeme, je v zadnjih
letih opaziti, da je občanom zelo mar glede splošne urejenosti. Nekateri posamezniki tudi izstopajo in izkazujejo, da vlagajo ogromno časa in
volje v nego svojih vrtov, gredic do zadnje okenske police, ki se šibi pod velikimi cvetovi pelargonij. Te so poznale tudi naše babice in prav
lepo je videti zasaditve, ki so bile prisotne v naši
krajih že rodove nazaj.
Prav to je vredno izpostaviti - negovanje in ohraPrevzemniki priznanj najlepše urejenih vasi in zaselkov skupaj z direktorjem
njanje tistega, kar je prav naše, domače avtohJavnega Zavoda Snežnik. Z leve: antončič Janez, direktor Zdenko Truden,
tono, pa naj bo to ostrnica, stara »gartroža«,
iztok mihelčič, Vido kočevar,Tanja mihelčič, matjaž antončič (foto: Mario Žnidaršič)
pelargonija ali zelo lepo obnovljen lesen skedenj.
Ali lipa, ki jo vaščani spoštujejo kot gospodarico
vasi, saj vejo, da je priča vsem vaškim pripetljajem generacije nazaj. In se je spoštovalo značilne elemente notranjske arhitekturne tipologije.
največji oreh v vasi, ki daje dobre orehe za potice za vsa praznovanja in Lastnica se ne ukvarja več s kmetijstvom, a je stavbam dala nove primarne vsebine in na ta način ohranja stavbno dediščino v drugi funkžalovanja že desetletja, marsikateri že stoletje.
Letos smo vse to še posebej prepoznali v Šmarati, Markovcu ter Vrhu in ciji – turizmu.
Babni Polici. V teh vaseh je videti skupna prizadevanja vaščanov in v
Posebni priznanji komisije za celovito obnovo domačije sta prejela
vaseh je čutiti ubranost in urejenost.
Enako je v novejših naseljih, ki so nastala kasneje. Pa vendar znajo milan Hace, Podcerkev 42 in Janez šumrada, Podgora 4. Komisija je podelitev priznanj takole
utemeljila:
Obnovljena domačija Hace v
NAJLEPŠE UREJENA VAS IN ZASELEK
Podcerkvi je primer dobre praV OBČINI LOŠKA DOLINA 2020 - REZULTATI IZBORA
kse, ki jo velja pohvaliti in posnemati. Hiša je senzibilno obVASI
ZASELKI
novljena v visokem etnološkem,
5. Bajer
1. Šmarata
1. Siga
energetskem in oblikovalskem
2. Ograde
6. Kot
2. Markovec
12. Podcerkev
standardu. Secesijsko podobo
3. Smelijevo naselje
7. Škrilje
3. Vrh
13. Viševek
podpira oblikovanje in vzdržePudob – novi del
8. Gornje Poljane
Babna Polica
vanje vrta. Priznanje za celovi14. Podlož
5. Babno Polje
15. Pudob
to obnovo domačije dobi lastnik
Posebna priznanja komisije prejmejo:
Dolenje Poljane
16. Dane
Milan Hace. Naj bo njegov vpliv
➢ ALENKA VEBER, Babno Polje 67
7. Podgora pri Ložu
17. Lož
inspiracija za celovite obnove
za obnovo in revitalizacijo gospodarskih poslopij
8. Kozarišče
18. Knežja njiva
domačij doma in v svetu.
➢ MILAN HACE, Podcerkev 42
9. Sveta Ana
19. Iga vas
za celovito obnovo domačije
Ljudje gradimo, spreminjamo
10. Nadlesk
20. Vrhnika pri Ložu
➢ JANEZ ŠUMRADA, Podgora 4
in obnavljamo Svet. V vsakem
za celovito obnovo domačije
11. Stari trg pri Ložu
21. Klance
okolju najdemo posameznike,
ki so sposobni preseči standarde
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj je bila na praznik Občine Loška dolina, 19. oktobra 2020, v MGC Gaber v Starem trgu.
običajnosti. Janez Šumrada je
Čestitamo vsem vaščankam in vaščanom lepo urejenih vasi in zaselkov!
uspel domačijo v Podgori obno___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Janez antončič iz Sige
s priznanjem za najlepše
urejen zaselek
(foto: Mario Žnidaršič)
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Levo alenka Veber, ki je priznanje prejela za obnovo
in revitalizacijo gospodarskih poslopij in Vera Strle,
ki je priznanje za celovito obnovo domačije prevzela
v imenu milana Haceta (foto: Mario Žnidaršič)

viti v skladu z notranjsko bivalno tradicijo, ki jo je nadgradil v duhu
svetovljanstva. Primer celovite obnove domačije naj bo spodbuda tudi
drugim lastnikom domačij.
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj je bila na praznik Občine
Loška dolina, 19. oktobra 2020, v Medgeneracijskem centru Gaber

november, 2020

Vido kočevar iz šmarate s
priznanjem za najlepše
urejeno vas
(foto: Mario Žnidaršič)

v Starem trgu. Ob izvedbi dogodka smo morali upoštevati omejitve
NIJZ-ja, zato naj služijo strani Obrha tudi za to, da se ponovno zahvalimo članom komisije za predano delo, vaščankam in vaščanom
lepo urejenih vasi in zaselkov ter individualnim prejemnikom priznaj pa izrečemo iskrene čestitke. ■

Nataša Mele

Kozarišče – Delovna akcija in tradicionalno
druženje na vasi

T

udi letos so vaščani Kozarišč izkoristili obdobje, ko je virus nekoliko počival in na lepo septembrsko soboto izvedli vsakoletno
delovno akcijo – očistili so stezo, po kateri so včasih gnali živino –
»Krževatec«, ki jo bodo spremenili v sprehajalno rekreativno pot. S
peskom pa so nasuli in uredili tudi »Dolgo pot«.
Popoldan pa je sledilo tradicionalno druženje na vasi ob odprti kuhinji lokalnih jedi. Kuhalo se je kavro, zelje, golaž … Ob tej priložnosti je predsednik vaške skupnosti Mitja Ule zaslužnima vaščanoma
Bogdanu Avscu in Edu Hitiju v imenu vaščanov podelil priznanje za
dolgoletni trud in delo, ki sta ga prispevala vasi. Za glasbeni program
je poskrbel Anže Širca, popoldan pa so popestrili tudi mladi vaški
talenti, ki so se predstavili na inštrumentih. Okusno kavro, ki jo je
skuhal Frenk Sterle pa smo postregli tudi mimoidoči skupini študijskega krožka »Ko lipe spregovorijo«. ■

Zbor vaščanov kozarišč v Peščenku
(arhiv: Nataša Mele)

Dobitnika priznanj
Bogdan avsec in
Edo Hiti
(arhiv: Nataša Mele)

kavra

(arhiv: Nataša Mele)
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Bernarda Okoliš

»Vedno povem, da prihajam z Notranjske«
Jure Doles že nekaj časa ne živi več v Loški
dolini, pa vendar je zelo poznano ime, komurkoli ga omeniš. Pa ne samo v Loški dolini,
temveč tudi na širšem Notranjskem in končno
v celi Sloveniji. Najbolj je poznan kot vodja in
bobnar skupine San Di Ego. Delovati so začeli leta 2013 in veljajo za eno najboljših hard
rock zasedb pri nas. Skupina je marca letos,
na višku karantene, izdala že tretji studijski
album z naslovom »Zdaj je čas«. Trenutno je
najbolj aktualna ljubezenska balada z naslov
»Ti«, za katero so pred kratkim izdali tudi videospot. Zanimivo je, da sta v skupini poleg
Jureta še dva člana iz Loške doline. To sta Sergej Škofljanec (vokal, akustična kitara, klavir)
in zadnji pridruženi Mitja Kobal, ki je zamenjal basista Martina Rozmana. Četrti član je
Matic Ajdič (kitara in spremljevalni vokal).
Z Juretom sem se pogovarjala predvsem o njegovem trenutnem glasbenem udejstvovanju,
njegovih glasbenih začetkih, kako vidi področje glasbe in glasbenikov v Loški dolini, pa še
marsikaj zanimivega je povedal.
Ker ga osebno do zdaj nisem poznala, me je
presenetilo, da je ohranil pristen notranjski
naglas oz. »zavijanje«, kot rečejo našemu govoru. Pa tudi to, da je bil takoj pripravljen na
pogovor in na koncu sam dal pobudo, da se
končno dobiva in kakšno rečeva.
No, Jure, pa začnimo na začetku. Kaj
misliš, da je potrebno, da postaneš
uspešen glasbenik?
Mislim, da je med ljudmi zasidrano napačno mnenje, da si lahko glasbenik le, če si talentiran. V bistvu pa je najbolj pomembna
želja in delo. Če si človek želi, da bo igral
nek inštrument ali v življenju nekaj postal,
je polovico že narejenega. Potem je samo še
garanje, garanje in vztrajanje. Tisti, ki vztraja, vedno pride do cilja.
Kaj pa glasbena izobrazba?
Lahko rečem, da sem celo nižjo glasbeno
šolo pri teoriji »prešprical«. 4. razred teorije
sem celo ponavljal. Nižjo glasbeno šolo sem
po šestih letih uspešno zaključil. Ko sem
se vpisal na srednjo glasbeno šolo, sprejemnega preizkusa nisem opravil, ker sem o
glasbeni teoriji imel bolj »malo pojma«. Na
sprejemnih izpitih sem praktični del (bobni)
opravil uspešno, vendar bi iz teorije moral
doseči tisti prag znanja, ki ga zahtevajo za
sprejem v srednjo šolo, pa verjetno nisem
bil niti blizu temu.  Zato sem se vpisal na
srednjo ekonomsko šolo in se vsa leta prerekal s starši, naj si zapomnijo, da nikoli v ži-

Jure Doles med svojimi bobni (foto: KAJ5 produkcija)
vljenju ne bom potreboval te šole, vendar jo
bom naredil zaradi njih. Kasneje sem šel na
sprejemne izpite na Konservatorij za glasbo
v Celovec. Teorijo sem sicer naredil, ker sem
prepisoval, praktični del pa odigral nekako
brez težav. Vendar takrat na konservatoriju
ni bilo prostega mesta in bi moral počakati
z vpisom. Za to se potem nisem odločil in
sem se raje zaposlil v glasbeni trgovini. Kot
velikokrat povem tistim, ki me sprašujejo,
kakšno glasbeno fakulteto imam narejeno, pravim, da sem obiskoval dve fakulteti.
Eno v Bam guitar centru in vzporedno še
eno – igranje pri Samuelu Lucasu. Obe sta
mi prinesli toliko znanja, prakse, izkušenj in
veščin, ki jih po mojem mnenju ne bi pridobil na nobeni fakulteti. Torej šola/izobrazba
je seveda pomembna, ni pa pogoj, da ne bi
mogel v življenju početi tistega, kar si želiš.
Je poleg vztrajanja pomemben tudi način
poučevanja?
Ja, mislim, da se je način učenja/poučevanja
v zadnjem času spremenil. Včasih, ko sem
se jaz začel učiti (leta 1994), so bili popolnoma drugačni pogoji. Z učenjem igranja na
bobne sem začel v nižji glasbeni šoli, kjer je
učil prof. Miroslav Matić, ki je bil takratni
dirigent naše godbe. Bil je odličen pedagog,
znal je učiti skoraj vse inštrumente. Takrat
so bile na voljo le tri knjige, ki jih je priskrbel
on sam. Pod njegovim okriljem je godba takrat kupila set bobnov, ki je bil vreden toliko
kot en dober avto. Za druge pripomočke v
glasbeni šoli v okviru tolkal ni bilo denarja

(vibrafon, timpan, ksilofon …) in tako sem
se učil samo bobne. Eno leto sem igral mali
boben in šele po enem letu sem nato začel
igrati celo »baterijo« (set bobnov).
V današnjem času, ko tudi sam poučujem,
sem prepričan, da bi se polovica učencev izpisala že v zelo kratkem času, če bi morali
vztrajati na malem bobnu celo leto. Dandanes mora potekati vse hitro, tudi nekateri starši bi radi videli, da otrok že po enem
mesecu odigra kakšen komad in nato že kar
igra v kakšni skupini ali orkestru. Pa vendar
je bilo za tiste čase normalno, da si najprej
utrdil znanje na malem bobnu in pridobil
dobre osnove znanja za naprej. Če imaš dobro osnovo, lahko gradiš naprej. To je kot
gradnja hiše. Dobri temelji so pogoj, da se
kvalitetno gradi naprej.
Danes je ta pristop čisto drugačen, vse gre na
hitro, noben otrok v tem času ni več pripravljen toliko časa vlagati v osnovo, kot smo
bili v takratnem obdobju. Takrat ni bilo interneta, Youtuba, niti videokaset ni bilo pri
nas. Zame so obstajale le tiste tri knjige, ki
sem jih omenil. In to je bil cel svet, ki sem ga
imel. Danes je za učenje dostopno neskončno podatkov, kar je popolnoma neprimerljivo s tistim obdobjem.
Povedal si, da se tudi ti ukvarjaš s
poučevanjem otrok. V glasbeni šoli?
Učim privat, imam svoje učence, poučujem
na Uncu in v Ljubljani. Nekaj učencev prihaja tudi iz Loške doline. Učim pa tudi v glasbeni šoli Emil Adamič.
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se kaj našlo. Če želiš živeti samo od glasbe,
moraš početi res veliko stvari.
Torej se ukvarjaš samo z glasbo?
Teče četrto leto, odkar se ukvarjam samo z
glasbo. Lahko rečem, da živim od glasbe.
Pred tem sem bil osem let zaposlen v glasbeni trgovini. Leta 2017 pa sem se odločil,
da bom poizkusil uresničiti svoje sanje iz
mladosti – da se bom ukvarjal samo z glasbo
oz. bom glasbenik. Zdaj so zaradi nastalih
razmer s koronavirusom sicer zelo, zelo slabi
časi za glasbo, glasbenike in kulturo nasploh,
ampak verjamem, da bomo dočakali boljše
čase in prebrodili to krizo.

Zadnji koncert skupine San Di Ego pred »korona« časi na kongresnem trgu
v Ljubljani 29. decembra 2019 (foto: KAJ5 produkcija)
Dokaj hitro si začel igrati tudi v raznih
zasedbah …
Ja, takrat so bili drugačni časi kot sedaj. Zdaj
imajo otroci problem, ker ne najdejo vrstnikov, da bi lahko igrali z njimi. Velikokrat slišim od njih, da nimajo prav veliko sošolcev,
ki bi igrali kak inštrument, da bi lahko sestavili bend. Kolikor spremljam, je tudi v Loški
dolini tako. Zdaj se je sicer začelo nekaj dogajati v prostoru, ki ga je Janez Sterle uspel
urediti oziroma opremiti. Zelo sem vesel, da
se je nekaj premaknilo na tem področju!
Na primer v času, ko sem jaz obiskoval
glasbeno šolo, je gospod Matić sestavil šolski bend, s katerim smo igrali v Kulturnem
domu v Starem trgu pa tudi v Cerknici.
Spomnim se nastopa v športni dvorani Cerknica, kjer so poleg nas nastopali tudi Čuki.
Takrat je bila zelo znana njihova pesem Krokodilčki v očeh. Bila je polna dvorana in poželi smo večji aplavz kot Čuki. 
Še v času obiskovanja osnovne šole smo s
fanti z Blok imeli bend, v katerem smo preigravali Hendrixa, Beatle, Iron Maiden, Black
Sabbath, Deep Purple … in še danes se spomnim svojega prvega bendovskega koncerta
pri Š'macu v Ložu. Bil sem v 7. razredu.
Prvi stik z »glasbeno industrijo« sem doživel
v času srednje šole, ko sem sodeloval pri skupini By the way. To je bil predvsem festivalski
band, s katerim smo nastopili na vseh večjih
festivalih pri nas, kot so Melodije morja in
sonca (dobili nagrado za najdebitante), Orion, Ema … in za tako mladega fanta iz Loške
doline, ki praktično ni poznal nobenega »pravega« glasbenika, se mi je takrat to zdel kar
velik uspeh.
Kasneje sem začel sodelovati s Frenkom
Novo, ki ravno tako prihaja iz Loška doline. Lahko rečem, da je bil on prvi, ki mi je

nekako pomagal in omogočil, da sem bolje spoznal, kako izgleda profesionalni svet
glasbenikov.
Si kdaj igral tudi pri godbi?
Seveda! In še danes sem jim hvaležen za vse
izkušnje, ki sem jih nabral v njihovih vrstah.
Še preden sem začel obiskovati glasbeno šolo
sem velikokrat ob nedeljah z očetom hodil
na njihove vaje, takrat sem se tudi navdušil
nad bobni. Lahko povem anekdoto, kako
sem začel z igranjem pri godbi.
Glasbeno šolo sem obiskoval prvo leto in
igral sem samo mali boben. Ko smo se s prijatelji peš vračali z računalniškega tečaja iz
Starega trga proti Ložu, je godba za pokop
pusta maširala iz centra Loža proti teniškemu igrišču. Gasilec Renato Forjanič, našemljen v petelina, je na poti zakričal Matiću,
ki je takrat igral boben: »Ej, daj tamalemu
Dolesu ta boben v roke, naj on igra«. Takrat
sem v bistvu prvič javno zaigral z godbo. Potem sem šel z njimi še v Prezid in od takrat
sem bil reden član kar dolga leta, dokler nisem začel bolj intenzivno delovati v raznih
pop in rock zasedbah in je za godbo enostavno zmanjkalo časa.
Nekje sem prebrala, da si studijski
bobnar. Lahko razložiš, kaj to pomeni?
V tujini, kjer je tržišče veliko, si lahko npr.
samo studijski glasbenik, kar pomeni, da
snemaš glasbo za določene izvajalce ali si
samo koncertni glasbenik ali učitelj. Ker pa
je Slovenija zelo majhna država v primerjavi
z npr. Nemčijo, Italijo, Anglijo ali ZDA, je
posledično tudi glasbeno tržišče zelo majhno, zato moraš biti praktično vse v eni osebi. Tako tudi jaz počnem v bistvu vse. Sem
studijski glasbenik, bobnar, učitelj, vodja
benda, sodelujem z drugimi izvajalci in še bi

Koliko let je že, odkar ne živiš več v Loški
dolini? Kako vidiš glasbeno dogajanje
tukaj pri nas?
V bistvu že 12 let ne živim več v Loški dolini. Že kakih 15 let aktivno nastopam po celi
Sloveniji in moram reči, da se povsod veliko
dogaja, v primerjavi z dolino. Ne vem, zakaj
je temu tako, ker premalo poznam razmere,
a nek razlog je zagotovo. Dolina je preprosto
»mrtva«, kar se koncertov tiče.
Že samo dejstvo, da smo z bendom San Di
Ego, ki se imamo za »domačine« oz. bend, ki
ima bazo v Loški dolini, igrali v vseh teh letih na domačem terenu samo enkrat, pa še to
na zaprtju kluba Oxy leta 2014, pove, koliko
se dejansko dogaja. Sicer smo še nekajkrat
nastopili na raznih dobrodelnih prireditvah
za gasilce in osnovno šolo, vendar to ne smatram kot koncert.
Obstajajo svetle izjeme, kot je npr. Ars Viva
v Podcerkvi, ki jo uspešno vodi g. Beno
Žnidaršič in organizira razne dogodke in
koncerte.
Nekako imam občutek, da se dolina izogiba
dogajanju. Ob tej priložnosti lahko povem
anekdoto, ki mi je pustila grenak priokus.
Z bendom smo hoteli za skladbo Zdaj je čas
posneti videospot v gradu Snežnik. Kontaktiral sem upraviteljico gradu, ki me je sicer
sprejela na obisk v grad, a tako zakomplicirala pogoje snemanja, da enostavno ni bilo
smisla vztrajati, da snemamo na željeni lokaciji. Poklical sem v Park vojaške zgodovine v
Pivki, tam so nas sprejeli z odprtimi rokami,
vodič g. Silvo je ostal z nami še po zaprtju
parka, nas čakal, da smo vse posneli in nam
nato še razkazal muzej. V Pivki nismo domačini, pa so nas sprejeli veliko bolj domače
kot na gradu in dokler bo tako, bo tudi dogajanje bolj klavrno.
Imaš kakšno idejo, kako bi prebudili
življenje na tem področju pri nas?
(se nasmeje) Odkar ni več glasbenega življenja, sem se kar nekajkrat v zadnjem času
pošalil, da bom na naslednjih volitvah kandidiral za župana Občine Loška dolina. Če
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sem naš bend iz čiste štartne pozicije spravil
na glasbeni zemljevid Slovenije, bi si upal v
roke vzeti tudi občino, saj zadeve potekajo
po istem principu. Mislim, da ima Loška
dolina zelo velik potencial. Bi pa seveda tudi
ljudje morali malo spremeniti svoje mišljenje. Ni vse odvisno od vodje. Pomembni so
vsi sodelujoči tako kot v bendu. Če želi samo
eden narediti korak naprej, ostali pa ne, ne
bo rezultata. Treba je delati s skupnimi močmi in za skupno dobro!
Prej si omenil, da si vesel dogajanja v
Medgenu? Kaj se pravzaprav dogaja in
kako ti sodeluješ?
Janez Strle me je poklical, da je s pomočjo
evropskih sredstev nabavil novo glasbeno
opremo. V uporabo je dobil prostor v medgeneracijskem centru Medgen in me prosil,
ali bi jim lahko postavil bobne. Ravno tisti
dan sem bil v dolini in takoj sem se oglasil
tam. Prišla sta tudi njegova sinova. Žiga igra
harmoniko in klaviature, Luka pa bas kitaro.
Poizkusili smo malo »zamuzicirati« skupaj.
Takoj smo se ujeli, saj sta za svoja leta oba
odlična na svojih inštrumentih. Janez mi je
povedal, da ima v načrtu organizirati glasbeno delavnico za otroke in mladino in ali
sem pripravljen sodelovati. Takoj sem bil za!
K sodelovanju sem povabil tudi ostala člana
našega benda, saj sta tudi onadva domačina. Prišli so tudi nekateri drugi glasbeniki
(med njimi Rok Žlindra in Andrej Okoliš).
Glasbena delavnica je bila uspešna in dobro
obiskana. Upam, da bo nadaljeval s tem in
da bo povabil še več sodelujočih, ki bi mlade
pritegnili k sodelovanju, druženju in zanimanju za igranje vseh vrst inštrumentov.
Si ti ustanovitelj skupine San Di Ego?
V bistvu oba z Maticem. V času, ko sva igrala pri Samuelu Lucasu, je bilo res veliko na-
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stopov privatne narave, na katerih smo preigravali repertoar »komercialne« narave.
Nekako sva se tega v določenem obdobju
nasitila in se odločila, da narediva bend za
svojo dušo.
Matic je bil pobudnik, da ustanoviva bend
s Sergejem na vokalu in Martinom na basu.
Rokerski trio plus vokal. Jaz sem bil sicer
skeptičen, da bo iz tega kdaj karkoli bilo, a
za začetek smo se odločili, da posnamemo
tri avtorske skladbe, ki jih je napisal Sergej.
Prvo snemanje se je zgodilo v godbenih prostorih novembra 2012, naslednje leto marca
smo objavili, da bend obstaja in še istega leta
realizirali te tri posnete skladbe. Naš začetni
cilj je bil, da posnamemo nekaj avtorskih
pesmi in preverimo, ali je pri nas še kaj rokerske publike. Čeprav v začetnem planu ni
bilo nastopov, smo se odločili, da prvič zaigramo v živo v legendarnem klubu Orto bar
v Ljubljani. To se je zgodilo oktobra 2013. Na
koncert smo povabili tudi veliko glasbenih
kolegov. Orto bar je bil nabito poln glasbenikov in ljubiteljev rock glasbe. Takrat sem
prvič začutil, da bi iz benda lahko naredili
kaj več, kot pa samo posneli nekaj skladb. In
tako se je začela zgodba razvijati, iz enega
koncerta so prišli trije, iz treh šest in tako
vse do številke 30 do 40 koncertov letno, vse
do sedaj, ko se je glasbeno življenje praktično ustavilo.
Koliko imate avtorskih skladb?
Hmmm, moram priznati, da ne vem točne
številke. Okrog trideset.
Nam opišeš še izkušnjo nastopa s
Samantho Fox?
San Di Ego vsako leto naredimo kakšno priredbo. Tako je bilo tudi leta 2016, ko smo posneli priredbo njenega hita Touch me. Stopil
sem v kontakt z vodjo programa na festiva-
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lu Pivo in Cvetje v Laškem in mu predlagal
skupen nastop San Di Ega in Samanthe. Tisto leto me je zavrnil. Ko pa smo priredbo
lansirali kot singel in ko se je na to priredbo
odzvala še sama Samantha Fox (njeno video
izjavo s komentarjem o priredbi lahko najdete na našem YouTube kanalu), me je sam
poklical v želji, da ta nastop izpeljemo.
Bilo je zgodnje dopoldne 15. julija 2017, ko
smo v dvorani hotela v Laškem, v kateri je bil
postavljen oder z opremo in ozvočenjem, čakali na prihod Samanthe, da opravimo edino
vajo in generalko pred večernim nastopom.
Vstopila je gospa, oblečena v trenerki, nenaličena, skratka nič kaj podobna Samanthi
s plakatov.  Takoj nam je potarnala, da je
popolnoma nenaspana, saj so bili obiskovalci festivala, ki so bili tisto noč nastanjeni v
kampu nasproti njene hotelske sobe precej
živahni. Zato ni želela peti. Dejala je, da naj
mi kar igramo, ona bo to posnela na telefon,
kasneje poslušala v hotelski sobi in potem
gremo »prima vista« na oder.
Po pravici povedano smo si vsi člani benda
in ekipa, ki je bila takrat z nami obetali katastrofo na večernem koncertu. Kako bomo
zadevo izpeljali, če pa niti enkrat nismo poizkusili, kako bo ali kaj sploh bo, ker je naša
priredba kar precej drugačna od Samanthinega originala. Kje ona vstopi, katere kitice,
refrene poje, skratka vse to smo upali, da se
bomo dogovorili na vaji, pa nič iz tega.
Bližala se je ura nastopa in postajal sem vedno bolj živčen, saj sem moral imeti pod nadzorom celoten naš nastop. Točno do minute
natančno je bil dogovorjen prihod Samanthe
na oder. Spomnim se, ko sem dal njenemu
menedžerju znak, naj stopi na oder in si sam
pri sebi rekel, »kar bo, pa bo«. Prihod je bil
popolnoma suveren, ves ta scenarij, ki ga je
posnela s telefonom, je do potankosti šel po
planu. Skratka dokazala je, da je velika profesionalka, saj je nastop speljala tako, kot če
bi vadili celo dopoldne. Lep spomin in super
izkušnja, ki se je srečno končala!
Ob tej priložnosti bi se rad na koncu intervjuja še javno zahvalil gasilcem PGD Stari
trg pri Ložu (Grgo, tebi še posebej hvala),
ki so vedno pripravljeni odstopiti svoje prostore, da lahko z bendom pri njih vadimo,
godbi in godbenikom, ki so nam omogočili, da smo skoraj vse pesmi, ki so na naših
treh albumih posneli v njihovih prostorih, in
vsem Vam, ki iz doline prihajate na številne naše koncerte po vsej Sloveniji in mene
ter bend podpirate pri tem, kar počnem/o.
Hvala vam!!!!

Zasedba skupine San Di Ego: od leve matic ajdič (kitara, spremljevalni vokal),
Sergej škofljanec (vokal, akustična kitara, klavir), mitja kobal (basist) in
Jure Doles (bobnar, vodja skupine) (foto: Dare Brenko)

Jure, hvala za izčrpen pogovor.
Želim ti, da se ti uresničijo želje
na vseh življenjskih področjih,
in z bandom San Di Ego.
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Borut Kraševec

»Če se le da, rad pomagam«

Pogovor z Antonom Kirasićem, prvim vitezom krvodajalcem v Loški dolini
Kako in kdaj si se prvič odločil, da
boš daroval svojo kri?

Kri sem začel darovati takoj, ko sem prišel s
služenja vojaškega roka, star sem bil 19 let.
Moja mama je bila krvodajalka, zato sem
tudi začel. Spomnim se le, da sem prvič dal 3
deci krvi. Nisem pa prepričan, ali je bilo to v
Cerknici ali tu pri nas v nekdanji šoli, kjer je
danes občina.

Ali se ti je kaj še posebej
vtisnilo v spomin iz vseh teh let
krvodajalstva?
anton kirasič postal prvi vitez
krvodajalec v Loški dolini
(foto: Mario Žnidaršič)

Za začetek krvodajalstva v Sloveniji velja
4. junij 1945, ko so darovalcem odvzeli in
konzervirali prvih 19 steklenic krvi. Skozi
zgodovino se je krvodajalstvo v Sloveniji
razvilo v najbolj množično solidarnostno
dejavnost, ki ima tudi v Loški dolini dolgo
tradicijo, predvsem pa veliko zvestih
darovalcev krvi. Prvi med njimi
je zagotovo starotržan Anton Kirasić,
ki je svojo kri daroval že 100-tič in si tako
prvi v Loški dolini prislužil častni
naziv Vitez krvodajalec.
Njegovo jubilejno darovanje krvi je bilo
28. septembra 2020 na krvodajalski
akciji v organizaciji RKS Območnega
združenja Cerknica - Loška dolina Bloke v sodelovanju z Zavodom RS za
transfuzijsko medicino v OŠ v Starem trgu
pri Ložu. Dogodek so v ekipi RK počastili
skupaj z županom Janezom Komidarjem.
Dejali so, da so ponosni, ker imamo tudi
v Loški dolini krvodajalca viteza!
Ob tej priložnosti sem 63 letnega Antona
Kirasića, ki ga prijatelji kličejo Kiši,
prosil za kratek pogovor.

Najprej iskrene čestitke za ta
dosežek, s katerim si v vseh teh
letih zagotovo rešil marsikatero
življenje.

Hvala! Te stote številke ne bi dosegel, če ne bi
bil zdrav in zadnjih štirinajst let dajal kri trikrat pa tudi štirikrat na leto. Vsake tri mesece.

S kakšno slabostjo in slabim počutjem nisem
imel nikoli problemov. To se je zgodilo le enkrat. Tisti dan po odvzemu krvi sem treniral
za tek trojk ob žici Ljubljane. Proga, po kateri
sem treniral, je potekala čez sedanje Ograde,
takrat je bilo tam še smetišče, čez Vodice, nato
na Sveto Ano in nazaj v Stari trg pred TVD
Partizan … Takrat sem zaradi slabosti moral
skrajšati dolžino predvidene tekaške trase, saj
je na dan odvzema primeren le počitek.

Si se veliko ukvarjal s tekom ali
kakšnim drugim športom?

Ja, ogromno. Lahko rečem, da sem pretekel
celo življenje. Največ pri nogometu, pa tudi
pri košarki, krosu, igral sem namizni tenis,
vsega je bilo polno. Kolesa pa nisem nikoli
maral. Rajši sem tekel, kot vozil kolo.

Se lahko pohvališ s kakšnimi
posebnimi športnimi uspehi in
aktivnostmi?

ščenje. Vsak pokal, vsaka tekma je bila nekaj
posebnega. Od nekdaj je bila Loška dolina
zelo močna, kar se športa tiče. Sem pa tudi 41
let neprekinjeno igral v trim nogometni ligi
Loške doline, ki se še vedno uspešno vodi.

Kako pa je s športom sedaj, ko si
že nekaj časa upokojenec?

Lani sem še hodil na rekreacijo košarke, kjer
pa sem spoznal, da se moram zaradi kolena
preusmeriti na letom in poškodbam primerne športe.
Tako, da sedaj igram le še namizni tenis in
tekmujem na turnirjih pikada.

Imaš poleg športa še kakšen drug
hobi?

Na vrtu imam majhen kotiček in mizo. Rad
sadim, da imam kaj domačega za sproti.
Najrajši imam paradižnik, kumarice … Rad
sem na vrtu, saj me vrtnarjenje tudi sprošča.
Pomagamo si tudi med sosedi in če komu
ustrežem je zadovoljstvo toliko večje. Od očeta sem se veliko naučil, tako da mi to pride
marsikdaj prav.
Rad se družim, v dobri družbi tudi kaj dobrega skuhamo v kotličku, na »roštilju« ali izpod
peke. Spečem pa tudi »štrudl«, razno pecivo
in piškote, ki mi vedno lepo uspejo, razen potice, ki mi ni ratala.

Ali tudi sam rad ješ?

Ja, malo sem gurmana. Čeprav ne pojem
veliko. Sem mamine sorte. Ona je rekla:
»Samo kruh vidim, pa se zredim.« In to drži
tudi pri meni.
Je pa res, da kuhat ne smeš nikoli sit, sicer ne
boš dobro skuhal.
Kakor vem si tudi nekoliko pesnika?

Ko sem služil vojaški rok v Novem mestu,
sem se v kvalifikacijah uvrstil na »armijsko«
prvenstvo, ki se je odvijalo v Kranju, kjer sem
imel v teku na 1500
metrov deveti čas.
Dvakrat sem tekmoval na uličnih tekih
v Postojni, kjer sem
bil pri članih enkrat
drugi in enkrat tretji. Dvakrat smo tekli trojke v Ljubljani
okrog žice. Tekmoval sem tudi na Hribarjevem pokalu v
Cerknici. Z ekipami
smo na splošno povsod zmagovali. To je
anton kirasić med stotim darovanjem krvi
(foto: Mario Žnidaršič)
bilo največje zado-
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moral biti res popolnoma
tešč že ob šesti uri na Zavodu za transfuzijo. Imam
univerzalno krvno skupino 00, ki jo lahko prejmejo
vsi. Jaz pa bi moral dobiti
le enako.

Si mogoče napisal kakšno pesem
o krvodajalstvu?

Kaj ti pomeni to,
da s tem, ko daš kri,
nekomu pomagaš
ohraniti življenje?

Ne. Vendar pa jo moram napisati, da jo bom
prebral, ko bomo šli skupaj na kakšen izlet.
Ti, ki se srečujemo na krvodajalskih akcijah,
smo neke vrste krvni prijatelji. Tam je tako,
posebno vzdušje. Včasih gremo tudi na kakšen izlet. Škoda, ker ni večja udeležba, saj so
izleti aktivni, je veselo in dobra volja. Prav bi
bilo, da bi se izletov udeležili tudi mlajši in seveda tudi krvodajalstva.

Kako pa je na samem odvzemu,
ko odteka kri in čakaš, da se
napolni vrečka?

Rad se pogovarjam, imam bolj dolg jezik, če
je zraven še kakšna fajn »vampirka« (smeh),
ona kaj vpraša, povem kakšen štos tudi v smislu vampirk in je nasploh kar zanimivo in hitro mine.

V transfuzijski ekipi te verjetno že
dobro poznajo?

Velikokrat so v glavnem isti ljudje, tako da me
poznajo in točno vedo, kaj jih čaka.
Vsaka čast ekipi rdečega križa, ki krvodajalske akcije že toliko let organizira in pripravlja.
Zelo se trudijo. Je dobro organizirano in mislim, da je tudi vse zelo natančno in dosledno.
Se pa sprašujem glede zdravstva, da kljub
temu da se daje za razne akcije in Rdeči križ,
je potrebno še vedno čakat v vrsti in marsikaj
plačat.

Ali so v vseh teh letih glede
organiziranosti krvodajalstva
kakšne spremembe?

V začetkih smo večkrat hodili tudi na Zavod
za transfuzijo v Ljubljano. Pozneje so to začeli
organizirati v šolah, v Starem trgu še v nekdanji šoli, kjer je danes Občina. Ko smo hodili
po dvakrat na leto, je bilo vedno drugje, enkrat v Grahovem pa v Cerknici, pa še drugod.
Kar ni bilo pravih prostorov. V Grahovem se
spomnim smo se tiščali kar po stopnicah. Danes to ne bi prišlo v poštev, v času korone pa
sploh ne.
Že kar nekaj časa je vse bolj udobno in urejeno. Dobro je pripravljeno in organizirano. Ko
sem tri leta delal in živel v Ljubljani, so me pa
tudi kar poklicali, kadar so nujno potrebovali
kri pri srčnih operacijah. Takrat sem moral
biti tristoodstoten. So me poklicali kar v službo ob katerikoli uri. Takrat sem bil prost, naslednji dan sem naredil preglede, potem sem

foto: Mario Žnidaršič

To pa ja. Posebno za kakšne priložnosti, obletnice, rojstne dneve, za pusta. Napišem pa
tudi kakšno ljubezensko pesem. Sestrična iz
Ljubljane, ki je izdala že več pesniških zbirk,
mi je predlagala, da bi tudi jaz svoje pesmi
zbral v kakšni knjižici, pa imam to raje zase in
za tiste, ki so jim namenjene.
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anton kirasić po jubilejnem darovanju krvi v družbi
metke Zalar, predsednice Območnega združenja rk
Cerknica - Loška dolina - Bloke in sekretarke nine Jerič
ter Janeza komidarja, župana občine Loška dolina in
Zlatke mlakar, prostovoljke rk (foto: Mario Žnidaršič)

Sam problemov nimam, se
pa zavedam, da s krvjo nekomu pomagam. Vem, da
nas je vedno več in jo vedno več ljudi tudi potrebuje. S tem rešiš marsikoga in to mi največ
pomeni. Tak način darovanja krvi brez plačila
je pri nas v Sloveniji, pa mislim, da je tudi na
Hrvaškem in verjetno še kje …

Kaj bi sporočil tistim, ki še
oklevajo, da bi darovali krvi?

Apeliram na vse, ki krvi še niso dali, pa se ne
morejo odločit, še posebno mladi, naj gredo poskusit. Če jim odgovarja, pa da nimajo kakšnih problemov, verjamem, da bodo z
veseljem kri dajali še naprej. Če ima pa kdo
kakšne probleme, kakšne slabosti, potem pa
rajši ne. Zame je krvodajalec vsak, pa tudi če
je dal kri le dvakrat in potem zaradi bolezni
ali drugih vzrokov ni mogel več dajati krvi.
Naredil je dobro delo. Vsaj poizkusiti je treba.
Eni se bojijo igel. No, jaz se igel za odvzem
krvi ne bojim, malo pa trznem, ko mi odvzamejo kri iz prsta. Ampak me to ne odvrne od
krvodajalstva.
No, to je ena vrste anekdota, ki se je zgodila,
ko mi je nekoč na krvodajalski akciji v Cerknici hotela laborantka vzeti kri iz prsta. Ko
me je piknila in stisnila prst, ni bilo krvi, drugič nič, potem z drugega prsta tudi nič. Šele iz
prsta na drugi roke je komaj iztisnila eno kapljico. To je menda šok, ker sem se bal občutka, ko zbode živec v prstu. Včasih sem menda
kar odskočil s stola od strahu. Kar pa se tiče
igle za odvzem krvi z žile v roki, nimam nikakršnega problema. Tudi sedaj, ko sem kri dal
stotič, je bilo s prsta nekaj bolj »švoh« krvi.
Sem bil verjetno podzavestno tudi malo pod
pritiskom. Drugače pa z dajanjem krvi nimam nikoli težav in je super.

Praviš, da si bil ob stotem
darovanju krvi malo pod
pritiskom. Kako pa si sicer doživel
in obeležil ta stoti odvzem krvi?

Pritisk je bil, saj mi je Nina Jerič, sekretarka
Rdečega križa že pri zadnji akciji »grozila«, da
bo ob stotem darovanju prisotna TV. To je tudi
uresničila skupaj v organizaciji s predsednico
Rdečega križa Metko Zalar, in zvesto ekipo …

Ura odvzema je bila zaradi korona virusa določena, snemala je TV Slovenija 1, intervju
je posnel tudi reporter Radia Slovenija1. Prisotnost je obeležil naš župan Janez Komidar
in seveda predsednica Metka Zalar s svojo
ekipo, od katerih sem prejel plaketo za stotič
darovano kri, ter darilo župana in Zavoda za
transfuzijo krvi. Sicer pa je akcija potekala
kot običajno s pridihom stranskih učinkov ob
tem okroglem dogodku.
Popoldne pa so me v režiji prijateljice z mojimi prijatelji obiskali in me prijetno presenetili
s svojo družbo, torto in drugimi dobrotami,
ki spadajo k takemu dogodku. Tega ne bom
nikoli pozabil. Prijatelji so res tisti, ki si pomagamo med seboj v dobrem in slabem, pa ni
važno koliko je ura, niti v kako težki situaciji
se kdo znajde.

Ob tem, ko si stotič dal kri, si
dobil tudi plemiški naziv.

(smeh) Ja, res je, postal sem vitez krvodajalec.
Kot vitez sem dobil lento z napisom in šopek
rož. Odnesel sem jih k mami na grob … Bila
je tista, ki me je navdušila za krvodajalstvo.

Veliko krvi si dal v vseh teh letih,
ali si jo kdaj potreboval tudi sam?

Ja, do sedaj 45 litrov, kot je ob tem dogodku
povedala predstavnica Zavoda za transfuzijo
krvi. Sam sem kri potreboval najbrž pri operaciji kolka. V bistvu, kar se tega krvodajalstva tiče, sem bil, hvala bogu, vedno zdrav in
upam, da bom kri lahko še dajal.

Torej nisi s tem jubilejem zaključil
s krvodajalstvom?

Ne, ne. Res je lepa okrogla, ampak nimam nikakršnih problemov in mi je to, da lahko dam
kri, super. Sedaj uradno velja, da kri lahko
daruješ do 65 leta, sem pa slišal, da bodo to
podaljšali. Če bo tako, bomo šli pa še naprej,
vsaj do 111.

Zahvaljujem se ti za pogovor in
ti želim še veliko zdravja!
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Andreja Špeh

Zima, Švedi in
bučna juha

P

ribližno leto nazaj sem pisala o mojih prvih mesecih življenja na
Švedskem. Prispevek sem zaključila z obljubo po poročanju o
skandinavski zimi in naivno željo, da bolje spoznam Švede. Trenutno
že tri mesece uživam v domačem štrudlju in ajdovem kruhu in ker
nam trenutno razmere omogočajo le miselna potepanja, je prišel čas,
da izpolnim svojo obljubo.
Najprej k švedski zimi, ki je vsekakor ena prvih tem pogovora, ko postaneš priseljenec. Sogovorci s teboj z veseljem podelijo kakšen nasvet
in, zanimivo, ti zaupajo tudi svoj najdepresivnejši mesec v letu. Večina
se jih strinja, da je to november, ko se dan prične opazno in skokovito
krajšati. Nekateri navajajo december, saj je dan takrat še krajši, spet
drugi januar, ko praznično veselje ponikne, tretjim pa se zdi najdepresivnejši februar, ker se takrat dan še vedno noče dovolj hitro podaljšati. Priznam, ni zvenelo ravno obetavno. Pravzaprav pa povprečen
zimski dan ni bil nič kaj pretresljivo hudega. Doživljali smo izrazito
milo zimo, snega skoraj ni bilo. Novost zame so bila popolnoma ledena
tla, ko bi lahko določene dneve drsal po celem mestu, ampak tudi to
se da s polžjo hojo čisto normalno preživeti. Največja težava zime je,
da traja, traja in traja. Od oktobra do maja. Čeprav se dnevi najprej
skokovito krajšajo, se zdi, da nasprotni proces vsekakor ne poteka v
enakem ritmu. Konec decembra sonce vzide okrog devetih in zaide
pred tretjo uro. Ko rečem, da sonce vzide, mislim, da gre dan iz teme v
temno meglo, ki se čez dan zamenja s sivim, oblačnim nebom in zopet
nazaj. Redke dni lahko v ozadju oblakov vidimo obris nečesa, kar bi
lahko bilo sonce. Na še redkejše dni smo prepričani, da to je sonce.
Za tiste pol ure se čas ustavi, Švedi pozabijo, da ne smejo stati preblizu
neznancev, poiščejo si košček osvetljenega prostora in se z zaprtimi
očmi obrnejo proti soncu. Šali se odvijejo, kape padejo in izgleda, kot
da so vsi le še na treh odstotkih baterije in se zelo intenzivno polnijo.
Žal ta kratka polnjenja niso dovolj in zmogljivost baterij v zimskih mesecih vsekakor upade, pogosto se ji pridruži tudi sezonska depresija.
Priznam, da sem kar vesela, da letošnjo zimo preživljam v Sloveniji in
obsedeno ne preverjam dolžine dneva.
Mislim, da je bil torek, štiri dni pred mojim odhodom domov, ko sem
spoznala prvo sosedo. Skorajda vsi bloki oziroma stanovanjske zgradbe imajo skupni prostor, ki ga sestavljajo miza in stoli, poleti pa se obvezno pridruži še zunanji žar. Z besedo skupni prostor mislim, da ga
lahko uporablja kdorkoli, ne da se sosedi skupaj družijo. Po večernem

Obisk hotela, narejenega iz ledu, na severu švedske
(foto: Andreja Špeh)

Jesen ob jezeru mälaren, v bližini mojega doma.
Veliko švedov se v jezeru kopa celo leto, nekoliko adrenalinska
navada, ki sem jo prevzela tudi sama. (foto: Andreja Špeh)
teku sem se raztezala med drevesi, ko je mimo prišla gospa. Približala
se je, ker me ni opazila in se mi tudi opravičila, ker me je zmotila. Kljub
temu sva na kratko poklepetali o njej in njenem psu. Opazila sem, da
so psi edini upravičeni razlog za (kratek) pogovor z neznanci. To je bila
edina soseda, ki sem jo spoznala v obdobju enajstih mesecev. Nekaj
časa sem predvidevala, da je to, da zapustijo stanovanje šele, ko preverijo, da na hodniku ni nikogar, le neupravičen stereotip, kasneje pa mi
je to marsikdo potrdil. Sosede imaš pač le zato, ker je to edini način, da
se napolni stanovanjsko zgradbo.
Švedi in njihova kultura vzpostavljanja socialnih stikov sta bili gotova
ena težjih ugank. Kot k raziskovanju nagnjena psihologinja sem opazovala njihovo vedenje, brala nenehna jamranja nas priseljencev in
poslušala poročanja tistih tujcev, ki so uspeli prodreti v mrežo življenja
lokalcev. Ponosno sem sklenila tudi moje prvo švedsko prijateljstvo, pa
zanemarimo dejstvo, da je njegova partnerka Slovenka. Švedi večinoma ustvarijo svoj krog prijateljev v otroških letih in ga kasneje le redko
spreminjajo. So izredno športni narod, tako da obstaja možnost, da se
preko športnih aktivnosti počasi prikradeš v njihov mehurček. Kljub
temu, pa so Švedi eni izmed najbolj vljudnih in prijaznih ljudi. Pred
prihodom na delo, sem od mentorice dobila tako podrobna navodila za prihod na delovno mesto, da sem se vprašala, ali dvomi v mojo
inteligentnost. Vendar ne, tudi na konferenci, v kolikor slučajno sami
ne organizirajo kosila, kar se le redko zgodi, pred odmorom pokažejo
zemljevid z vsemi restavracijami v bližini in vrsto hrane, ki jo ponujajo.
Izredna organiziranost in točnost sta vrlini, ki ju obvladajo. Če kogarkoli prosiš za pomoč, se potrudi po najboljših močeh, po drugi strani
pa lahko zamujanje na kakršenkoli dogodek pomeni osebno žalitev.
Jantelagen je nenapisano pravilo, ki pravi, da nikoli ne smemo misliti,
da smo boljši od drugih, obenem pa so tisti, ki kršijo to normo, vredni
obsojanja. Čeprav je Stockholm preplavljen z dragimi jahtami, se ljudje
nikoli ne pohvalijo s svojimi dosežki ali lastnino, ampak sta pogovora
o financah in plači tabu temi. Jantelagen sem precej prijetno občutila v
službi, kjer se hierarhija občuti v veliko manjši meri kot v akademskih
krogih v Sloveniji. Vsi se kličejo po imenih in trajalo je kar nekaj časa,
da sem ugotovila, kdo so profesorji, starejši raziskovalci, študenti itd.
Konec koncev to sploh ni pomembno, vsak je pripravljen sodelovati s
teboj, ne glede na tvojo izobrazbo.
Zadnje čase je Švedska v medijih zelo popularna tema, ob tem pa se
pogosto zanemarja velike razlike v naših kulturah. Težnja po tem, da
ne izstopamo s svojim mnenjem in vedenjem ter zadržanost v socialnih odnosih imata gotovo specifičen pomen v trenutni situaciji. Čeprav
sem na Švedskem delala v centru, ki izvaja tudi epidemiološke raziskave, sem razen priporočil in člankov strokovnih debat veliko redkeje slišala mnenja posameznikov. In čeprav po eni strani pogrešam to, da se
neznanci manj ukvarjajo drug z drugim in ne oglašujejo vsakega žmohtnega mnenja, pa mi je ravno včeraj soseda prinesla ostanke domače
bučne juhe. In res mi je lepo, da sosedje več ne bežijo pred menoj. ■

19

LJUDJE IN KRAJI

november, 2020

Milena Ožbolt
Ta spominski zapis je bil prvič objavljen v časopisu Delo 21. marca 1957 pod enakim naslovom. Zapisala ga je Ladica Petrič, Belmalenska,
poročena Štritof, ki je kot partizanski otrok skupaj s svojci in drugimi partizanskimi družinami, ki jim je grozil poboj, izkusila dolgotrajno bivanje
v t. i. Civilnem logorju pod Snežnikom in begunstvo v Beli krajini.

Ladica Štritof

SVETINJA NARODA

ali spomini na Mlakarjevo mater iz Viševka v Loški dolini

Ž

e vrsto let se ob 8. marcu in ob drugih podobnih praznikih in praznovanjih prizadeto in boleče spomnim na mater, katerih podobo je treba ohraniti zanamcem. Mislila sem, da bo to storil kdo drugi,
morda bolj poklicani. Ali pa tega ni storil iz istega razloga kakor jaz?
Se je bal, da ne bo našel pravih besed, da bi lahko verno opisal in
predstavil ljudem, ki jih niso poznali, vso njihovo veličino in junaštvo.

otrok ne bi dobili. To me še najbolj skrbi in ob vsakem pokanju sem
vsa trda od strahu, da so dobili katerega od mojih. – Pojdi domov, pa
samo mami lahko poveš, da si me videla, drugemu ne,« so še dejali,
se obrnili in odšli, mokri od rose in umazani od blata, utrujeni v
obraz, neprespani, malo bolj suhi, toda še vedno zravnani, nazaj v
notranjost njive.

Naj bo kakorkoli, danes jih predstavljam jaz. Da ostanejo v spominu
tistih, ki so jih poznali in da jih spoznajo tisti, ki so bili takrat za to
prikrajšani. Pri tem se mi niti ne zdijo toliko pomembni datumi in
imena krajev, ki se jih morda ne spominjam več vseh zgodovinsko
natančno. Pomembni so oni – mati. Njih se spominjam zelo dobro.
Tudi njihovih dejanj, njihove bolečine in vere v zmago.

Ne vem, ali so takrat že vedeli, da najmlajšega sina Rudija nimajo več.
Padel je kot partizan v akciji, ko so napadli Verd – mislim, da je bilo
februarja 1942. Ko je padel, še ni imel 18 let. Ne vem tudi, ali so vedeli, da so jim Italijani do temeljev požgali dom in da tudi potem, ko
bo šlo preganjanje mimo, ne bodo imeli kam položiti trudne glave.
Minilo je nekaj dni. Od Viševka sem je bilo slišati streljanje. Prišel
je nekdo in povedal, da ležita na njivi pod pokopališčem dve mrtvi
dekleti. Ne vem več, kdo je šel potem pogledat, vem pa da je, ko se je
vrnil, povedal. Mlakarjevi sta. Francka in Angelca. Obe! Ubiti! Večkrat prestreljeni, mučeni, razgaljeni in strahotno onečaščeni.
Kako bodo to prenesli mati? Kje sploh so zdaj?Se bodo predali? Kakšna zmaga bi bila to za sovražnika in kakšen poraz za vse nas! In
vendar, človek zdrži dosti mnogo, toda nekje je meja. Kje – kdo bi to
vedel ob teh strahotah.

Prvič sem jih videla poleti 1941.
V majhni, čisti in lepo urejeni skromni hišici sredi Viševka v Loški
dolini so živeli s svojimi otroki Francetom, Tonetom, Francko, Angelco in najmlajšim Rudijem. Revni s premoženjem, bogati z ljubeznijo svojih otrok so bili mati in oče, gospodinja in gospodar svoje
pridne družinice. France in Tone sta mizarila, Francka in Angelca pa
sta šivali. Sešili sta mi pražnjo oblekco in tako smo se spoznali.
Oni, mati so bili takrat visoki, sloki, ponosno zravnani, na videz strogi, pa vendar prijazni, toplega pogleda in redkih besed. Veseli so bili,
ko sem se jim prišla v kuhinjo pokazat v novi oblekci, ki sta mi jo
sešili hčerki in bili očitno zadovoljni, da jima je lepo uspela. »Kar še
kaj prinesi, saj sta se zato učili, da bosta delali,« so mi prijazno dejali
in me pobožali po glavi.
Potem se nisva videli več do poletja 1942.
Takrat so Italijani ob pomoči domačih izdajalcev z vsemi razpoložljivimi sredstvi in načini »čistili« Notranjsko partizanov. Šla sem nekega dne po bližnjici iz Markovca v Vrhniko in blizu Kota (zaselek vasi
Vrhnika) zagledala v koruzni njivi nekaj temnega. Ko se približam in
bolje pogledam, vidim v ruto pokrito sloko postavo, ki me prestrašeno motri. Stopim še malo bližje in spoznam njih. Mlakarjevo mater.
Boječe so me vprašali, ali sem sama in kam grem. Kaj je novega v
dolini in kaj pri nas doma. Povedali so, da jih preganjajo in jih iščejo,
ker so vsi otroci partizani. Zato ne smejo spati doma. Pri drugih ljudeh pa tudi ne morejo, ker pri partizanskih družinah ne bi bili varni,
saj preganjajo tudi te, pri nekaterih drugih se bojijo izdaje, zopet pri
tretjih – pri tistih, ki se še niso opredelili, pa se jih boje vzeti k sebi,
da si ne bi zaradi njih nakopali sovraštva in maščevanja Italijanov in
njihovih domačih pomagačev. Saj je baje še župnik zagrozil tistim, ki
bi jim dali zavetje, so nazadnje trpko pristavili.
Na povabilo, naj gredo k nam, so odmajali z glavo. »Ne morem, ker
ste vi na istem. Prestala bom tako. Dokler ni mraza, se skrivam lahko
tu po njivah. Tu sem še najbolj varna, le če me ne bo nihče izdal.
Prespim med krompirjem, čez dan se skrijem pa v koruzo ali žito.
Saj to tako ne more dolgo trajati – tako preganjanje. Samo, da mi

Prestrašena sem pričakovala, kaj se bo zgodilo. In dočakala.
Mati se niso predali.
Prišel je 2. september 1942.
Skozi Notranjske gozdove se je pomikala dolga kolona utrujenih
ljudi. Hitela je za vodičem tja proti hrvaškim gozdovom. Mudilo se
je. Opazovala sem ljudi pred seboj. V temi sem videla le bolj obrise
postav. Nenadoma se mi je oko ustavilo na obrisu visoke in sloke
postave, ki se je nekoliko sklonjene glave, zavite v ruto, utrujeno oprijemala dreves in lovila korak z drugimi.
Kdo je to? Na koga me spominja ta postava?
Mati.
Pospešila sem korak in lovila obrise v svitu lune. Dobro pa sem si
ogledala postavo šele proti jutru, ko se je že danilo in ko smo se za
hip ustavili na nekem lazu.
Res so bili oni. Utrujeni in zasopljeni so se naslonili na bukev. Stopila
sem k njim in jih pogledala v obraz.
Ta obraz!
Nikoli ga ne bom pozabila. Vse drugačen je bil kakor prej. Poln gub,
ustnice nekam trmasto stisnjene v šobo, pogled droben, ubit, lasje,
ki so jim silili izpod rute, čisto sivi in izgledalo je, kakor da ta sivina
prehaja tudi na obraz. Tudi ta je bil nekam siv.
Gledala sem jih in gledala. Koliko trpljenja in žalosti je bilo v tem
obrazu, koliko bolečine, koliko obupa in vere hkrati, upanja, ljubezni
in sovraštva. Še nikoli dotlej nisem videla takega obraza. Morala bi
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znati risati, morala bi upodobiti ta obraz.
Ko se je kolona dvignila, so se molče odlepili od bukve in nadaljevali
pot, kakor da delajo tako pot že vse življenje.
Stopala sem za njimi. Skupaj sva hodili takrat in skupaj sva potem
prenašali še dolgo vse radosti in tegobe partizanskega življenja. Dostikrat sem spala pri njih, dosti sva se pogovarjali. Pogosto so zatrjevali sebi in drugim, da moramo zmagati. »Ne ve se sicer, kdaj, a
zmagali bomo, kajti toliko žrtev ne more biti zaman,« so modrovali.
Veliko upanje sta jim bila še preživela otroka - Tone in France. Partizana sta sicer, borita se, toda menda ne bodo popadali vsi. Nekdo
mora ostati, da bo živel v svobodi in da bo maščeval ubite. To zadnje
so večkrat potiho ponavljali, kakor da bi se zavedali, da se to ne sklada čisto z njihovim prepričanjem.
Dnevi so tekli. Bil je februar 1943.
V Loško dolino je odšla patrola partizanov. Vrnila se ni. Bila je izdana. Izdajalci so ji sledili in ko je utrujena od dolge hoje po snegu in
temi na Babni Polici, na pogorišču neke hiše počivala, so jo obkolili
in ujeli. Ujete so zvezali in odvlekli v dolino. Mučili so jih in pretepali. Enega še bolj kot druge. Tega so potem tudi ustrelili za pokopališkim zidom v Podcerkvi.
Bil je Mlakarjev Tone.
Skupaj z drugimi sem bila ob njih, ko je prišel kurir in povedal, da se
patrola ni vrnila. Takrat so sedeli ob ognju in drezali vanj. Ob novici
so se zdrznili, nas vse pogledali z nepopisno grozo v očeh, potem pa
kot da ginejo, zlezli vkup, v dve gubi in nepopisno pretresljivo zaječali. Glavo so naslonili na ramena, z rokami objeli nogi in tako zviti
ječali, ječali.
V tem njihovem ječanju je bilo toliko groze in obupa, da smo kar
onemeli. Dosti lažje bi bilo za vse nas, če bi tulili, vpili, kričali, konspiraciji in zaukazani tišini navkljub.
Tako pa so čepeli ob ognju, vsi zgrbljeni in nemočni in prav tako nemočni smo takrat obstali ob njih tudi mi. Kaj naj bi bili rekli? Izguba
tovarišev, ki so bili zajeti v patrulji, nas je močno prizadela, nadvse
globoko pa nas je pretreslo trpljenje te matere.
In reče nekdo: »Morda pa ga ne bodo ubili.«
Oni zaječijo še bolj. Oni že vedo, da tam, na oni strani barikade,
usmiljenja ni. Vsaj za njene otroke ne. Partizani so in te je bilo treba
pobiti. Da je med njimi že njen četrti otrok, to ubijalce malo briga.
Morda so si šteli to še za posebno zaslugo in morda so mislili, da je
to že zmaga.
Ko je kasneje prišlo sporočilo, da so Toneta res ubili, niso ječali več.
Samo nekam majhni so postali, nekam še bolj zgrbljeni vase in še bolj
suhi. Lasje so jim postali kar srebrni in neprestano so jim silili izpod
rute. Obraz – ta obraz pa je bil še lepši kakor prej.
Zguban, da bolj ni mogel biti, je izgledal v soju tabornega ognja kot
svetinja.
Gledali smo to svetinjo, potem pa je nekdo začel: »Kot žrtve ste padli
v borbi za nas ...« Poltiho smo mu pritegnili in poltiho – da bi to svetinjo ohranili – odpeli pesem do konca.
Zopet so stopali z nami v kolonah. Podnevi in ponoči, lačni in žejni,
prezebli in premočeni, na smrt utrujeni. Sključeni in drobni so se
opotekali med nami. Zaviti v tanko odejo so velikokrat hodili pred
mano in v temi jih še videla nisem. Samo slutila sem jih. Ko jih ne-
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kajkrat nisem mogla ločiti od grmov in dreves ob poti, sem jim tiho
zaklicala: »Mati, kje ste? Je hudo?«
»Hudo je, pa moram zdržati, saj ne bo dolgo. Kar za menoj pojdi,« so
dejali. In tako so bili, drobni in vsi nebogljeni, včasih nevidni, v tistih
najtežjih dneh in nočeh tudi moja zvezda vodnica.
Maja 1943 smo se iz notranjskih gozdov pomikali proti Beli krajini.
Hodili smo podnevi in ponoči. Skoraj brez počitka. Čez ceste, čez
progo, čez potoke, po gozdu in mimo požganih vasi. Zopet so hodili
pred mano. Na Travni gori jim je po ozki poti spodrsnilo in zdrknili
so pod pot. Zastokali so in me poltiho poklicali. Ko smo jim pomagali nazaj na pot, so se hitro pognali naprej za tovariši, da ne bi pretrgali
kolone. Dohitela sem jih in nato vprašala, ali jih kaj boli, ali so se kam
udarili, ko so padli. »Ah, kaj bi to, to ni nič, ampak ta bolečina tu
notri, pri srcu, ta peče in boli.«
Prišli smo v Belo krajino. Tam sva bili skupaj še do marca 1943. Na
osvobojenem ozemlju, v Bereči vasi so si celili svojo pekočo srčno
rano. In trepetali za življenje zadnjega otroka. »Tega pa mi ne bodo
ubili,« so ponavljali in vsakokrat, ko jih je prišel sin France obiskat,
so mu ob slovesu strahoma, kot da bi izrekli kaj prepovedanega, zaklicali: »Pa vrni se, France!«
France je bil v bojih pri Metliki, ko se je brigada zapletla v boj, ranjen.
Iz položajev je ranjen prišel k materi, pokazat se, da je živ. Ulegel se je
na klop pod okno v Martinjakovi hiši v Bereči vasi, kjer so mati bivali
takrat, in dejal: »Malo me je zadelo, pa to mi boste že vi ven pobrali.«
Pokazal je hrbet, ves črn od šrapnelov.
Usedli so se k njemu in – slabo so že videli pa roka se jim tresla – pobirali železo iz sinovega hrbta. S kolikšno ljubeznijo! Ne bi pustili, da
bi to storil kdo drug.
France se je po ozdravljenju vrnil v edinico in boril naprej do zmage.
Vzdržali so tudi oni. Vrnili so se – še vedno po partizanskih poteh – v
svoj domači kraj, na pogorišče in na grobove svojih štirih otrok.
Leta 1946 sem jih obiskala. Za 8. marec.
Živeli so v nizki, obokani sobici Valkove hiše v Viševku. Vse svoje
imetje so imeli v majhni leseni skrinji. »To je vse, kar imam,« so dejali, »zato tudi večjega prostora ne rabim. Saj se nisem mislila vrniti
sem, v okolje, ki me je izdalo in mi odreklo pomoč takrat, ko sem je
bila najbolj potrebna, v okolje, ki ni verjelo v našo zmago. Pa sem
se vrnila vseeno prav sem. Morda prav zato, da me vidijo, da bom v
opomin, če se še kdaj povrnejo podobni časi. Da bi se takrat drugače
obnašali do tistih, ki se bore za svobodo in domovino. Povedali so še,
da so uredili grobove, potem pa so me naenkrat malo bolje pogledali
in rekli: »Ti si pa zrastla. Pa suha si, kot so bile moje hčerke. Kmalu
boš stara, kot je bila moja Angelca. Se spomniš, kakšno lepo oblekco sta ti sešili moji hčerki?« In zajokali so tako pretresljivo, da je bil
obraz izgubljen v solzah. Tresoče se so jih hiteli brisati in se jezili: »Te
presnete solze, včasih sem jih lahko zadrževala, sedaj jih pa ne morem. Kar same tečejo in čedalje več jih je. Le kje se jemljejo.«
»Naj tečejo, mati. Saj je svoboda, svoboda tudi za vaše solze. Sedaj se
lahko tudi joka. In kdo bo jokal, če ne vi!«
To je bilo najino zadnje srečanje in taki so bili Mlakarjeva mati iz
Viševka v Loški dolini. Zaton svojega življenja so pričakali pri svojem Francetu in njegovi družinici v Celju in tam tudi počivajo. Jaz in
z menoj še mnogi drugi notranjski partizani pa mislimo na njih in
z velikim spoštovanjem izgovarjamo njihovo ime. Obenem obžalujemo, da se ni našel nihče, ki bi njihov obraz upodobil in ga ohranil
zanamcem kot simbol boja in trpljenja slovenske žene, matere – kot
svetinjo naroda. ■
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Babji odkruški
Grčasti ljudje

T

oplo, jesensko vreme me je zvabilo ven na bližnji hrib, ki stoji
nedaleč stran od naše domačije. Na prisojni strani hriba druga
za drugo stojijo štiri hiše. V prvi osamljeno jesen življenja preživlja
starejša ženska, v tretji živita starša s svojo že odraslo hčerko. Na
koncu prisoje se v četrti hiši število prebivalcev nenehno spreminja.
Stanovalci prihajajo in odhajajo.
Med prvo in tretjo stoji druga hiša, najmanjša izmed vseh štirih. Prazna. Z dvojnimi okni, na katerih visijo doma izvezene zavese. Poleg
kamnite hiše stojita drvarnica in manjši skedenj. Oba sta prazna in
zaprta z rigljem. Skedenj stoji tik ob ozki asfaltni cesti, ki vodi do
četrte hiše. Ob njem stoji klop iz grobo poskobljane deske, pribite
z žeblji na dva okrogla neobdelana kosa lesa. Skedenj je z vseh štirih strani obdan s podolžno razžaganimi smrekovimi deskami, med
katerimi so manjše ali večje reže zaradi sušenja lesa. Skoznje močan
veter ob sneženju nanaša sneg v notranjost skednja.
Preden sem se usedla na ozko klop, sem se zazrla v deske na skednju.
Pritrjene z dolgimi žeblji so še vedno pokončno stale. Le da niso bile
več svetlih barv. S svojo sivo patino in z grčami nepravilnih okroglih
oblik so tiho pripovedovale zgodbe o grčastih, pokončnih ljudeh. Ne
samo zgodbe domačinov iz prve, druge, tretje in četrte hiše, temveč
zgodbe cele vasi. Vasi, ki se prazni leto za letom, desetletje za desetletjem. In še mnogo več od tega: prazni se že stoletje.
Dandanes na klopci pred skednjem posedam samo še jaz. In ker vem,
da me nihče ne sliši, grčam tudi sama pripovedujem svojo zgodbo.
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O ljudeh, ki so živeli v tem kraju
in danes umirajo drug za drugim.
Sami, osamljeni in zapuščeni. Nekoč, še ne tako daleč nazaj, smo
stare grče, tako smo rekli krepkim
in trdnim ljudem, spoštovali ter
občudovali njihovo modrost.
Med njimi je bil tudi naš sosed,
ki je rad posedal na klopci pod
domačo hruško. Posedanje v njegovem času ni bil greh, temveč
povabilo k pogovoru. Čeprav neizobražen, je z radovednostjo zrl v
svet in njegovo dogajanje. Velikokrat se spomnim njegovih besed:
»Bog ve, kaj nas še čaka.«
Soseda ni več. Prav tako ne klopce in domače hruške. Je le še klopca
na sosednjem hribu. In nekaj starih grčavih ljudi.
Spoštovani bralci in cenjene bralke, starost, kakršno sem doživljala
kot bosonoga deklica, in starost, kakršno doživljam danes, obuta v
modrejše čevlje, je kakor stoleten skedenj, ki tiho ječi na bližnjem
hribu. Dokler ne odpremo njegovih vrat, ne vemo, ali je prazen ali
poln. Vanj lahko poškilimo tudi skozi luknjo izpadle grče. Mogoče
bomo opazili samo pajčevino. Nič hudega. Tudi z nje lahko začnemo
odmotavati spomine.
»Pred sivo glavo vstani, prikloni se staremu človeku,« (3 Mz 19,32) je
Gospod naročil Mojzesu. Priklonimo se sivi starosti tudi mi.
____
odkrúšek –ška m (ȗ)
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se mu usipali na glavo odkruški;
premogovi odkruški / na vse strani so leteli leseni odkruški iveri; pren.,
knjiž. natresel jim je nekaj odkruškov iz svojega bogatega življenja
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Medvedje zgodbe IV.
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, str. 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.

Medvejda sǝm pa tacga vidu!
Morde tacga, kǝ ga je unǝ ustrejlu na Bluokah.
Jest sǝm poganjeu u-Ceroulek, med Podgoro pa med Polanamǝ.
Cela mrcina. Je dol lomastlu, se je kar pǝrpogibalu.
Mi smo šlǝ guont, unǝ so pa stalǝ. Je bla pošeuna črta do unǝh,
sǝm mogu počakat, da se smo pa zrounalǝ. Na polanskǝh nivah
so u-tisto goščavo hodil, in je pǝršla prou do mene, pa mladičǝk.

Namest, da bǝ puško napravu, sǝm jo taku pǝrjeu pa: »Kam hodǝš,
mǝnde boš šla ja nazaj. Kam hodǝš!«
No, pol je uona zavila, uon je pǝršu pa prou taku pogliedat, ta mali.
Pol je pa skoču gor pa na pajn se useu, uona je šla pa naprej gor. Pol
so pa un, k-je stau na štantǝ, ne, je pǝršla h-nemi s-tistǝm mladičkam.
Iga vas – Palčje, 2002

foto: Alenka Veber

Alenka Veber
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Silvija Strle

S slikanjem do sprostitve
ga pouka organizirale tekmovanje v
risanju kipca Čatež, na katerem sem
osvojila tretje mesto. Štiri leta kasneje, v osmem razredu, pa sem pri likovnem pouku narisala domišljijsko sliko
kaktusov, ki je bila naslednje leto izbrana za naslovnico šolske publikacije.

Slika mene za tiste, ki me še ne poznajo
(foto: Tinkara Strle)

The 'earth' without 'art' is just 'eh' je moj
moto, ki ga imam zapisanega tudi na Instagram profilu, kjer me najdete pod imenom
silviya_artwork. Ideja za ta profil se je porodila 30. novembra 2019, danes pa me spremlja že skoraj 630 sledilcev.
Risanje in slikanje me je že od nekdaj veselilo. Spomnim se, da sem kot majhna vedno
govorila, da bom ilustratorka, ko bom velika. No, danes sem univerzitetna diplomirana slovenistka, vendar je ljubezen do slikanja
vseeno ostala.
V osnovni šoli sta moj talent prepoznala tudi
starša, zato sta me vpisala na tečaj risanja.
Tam smo se pretežno učili tehnik risanja s
svinčnikom in slikanja z akrilnimi barvami,
s katerimi ustvarjam še danes. V četrtem razredu, ko smo šli z osnovno šolo na šolo plalikovnevanja v Čateške toplice, so učiteljice likovne

V srednji šoli sem risanje in slikanje ne-koliko opustila, saj so me kot najstnico
zanimale vse druge stvari. Na fakulteti
pa se mi je v enem obdobju nakopičilo
ogromno stresa, zato sem iskala sprostitev. In našla sem jo v slikanju. Nekega
dne v oktobru 2019 sem zopet pograbila
čopiče in nastala je prva slika. Odločila
sem se, da jo objavim na svojem Instagram
profilu. Ker sem dobila ogromno pozitivnih
komentarjev in spodbud, sem ustvarila poseben profil, namenjen samo mojim umetninam. Do danes sem naslikala že 31 slik.
Tehnika slikanja, ki se je najpogosteje poslužujem, je akril na platno. Slikam na platna
različnih dimenzij, od zelo majhnih do malo
večjih, ideje za slike pa največkrat najdem
kar na YouTubu. Nimam posebnega stila
slikanja, enostavno naslikam tisto, kar mi je
všeč, zato so tudi moje slike zelo raznolike.
Moje slike naj bi bile od začetka novembra
na ogled v knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu, kar pa je zaradi epidemije
in s tem povezanimi omejitvami prestavljeno na poznejši čas. O novem terminu razstave boste obveščeni.
Vabim vas, da mi sledite na Instagram profilu silviya_artwork, kjer včasih priredim tudi
kakšno nagradno igro. Če vam je katera od
mojih slik padla v oči oz. vas pritegnila, mi
lahko pišete tudi na e-poštni naslov
silvija.strle12@hotmail.com. ■

akt

(foto: Silvija Strle)

Milena Ožbolt

Kako se pravi po
naše XII/3
naj pršlu na part = ni prišlo na vrsto
(N.pr. delo, ki smo ga nameravali opraviti)
Za smartǝ otet' = preprečiti smrt
(N.pr.: »Najmam kofieta niti ze smartǝ
otet'!«)
Za po smart poslat' = počasen, nezanesljiv
(N.pr.: »Tjebe je pa ze po smart poslat, k' te
tuolk cajta naj nezaj!«)
matilda me šnuofa = Srh me je spreletel,
smrt je blizu
ali imaš rep?! = Zapri vrata! (... Saj menda
nimaš repa, da bi si ga lahko priprl?)
ima siedem kikǝl, ku madžarska nevajsta
= vidi se ji spodnje krilo ali kombineža
Lej ga, Tirolca, k' ima v majhǝ rǝt! = nosi
irhaste hlače po tirolski šegi
Drži se, ku de b' morajlo požaru =
domišljav je
Ena dan lejta – lejpa rejpa = en dan poletja
zadostuje, da bo repa debela
ku se rajpa seje, je trajba finu lǝgat, de je
pual debiela = verovanje, da je ob setvi repe
treba govoriti debele laži, da bi bila repa
debela.
Luka rajpo puka = pomeni čas, ko goduje
sv. Luka in je repa zrela

magična poroka
(foto: Silvija Strle)

Severni sij

(foto: Silvija Strle)

Tihu, baba – muož je glava! = žena naj
možu ne ugovarja.
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Jera Razdrih

ZAHVALNI DAN 2020

L

eto 2020 je zaradi vsem dobro znane situacije z (ne več tako zelo) novim koronavirusom precej nehvaležno za kulturne in tudi
vse ostale prireditve ter njihove organizatorje, ampak, kjer je volja, tam je pot, pravijo. Z
veliko težav, a še več volje, želje, entuziazma,
prilagodljivosti in vztrajnosti se je tudi letos
v Loški dolini pri gradu Snežnik, 1. 8. in 2.
8. odvil že 8. festival Plavajoči grad v organizaciji Društva ljubiteljev gradu Snežnik in
KD Matita. Po uspešno izvedenem festivalu
smo isti organizatorji 27. 9. pripravili prireditev Zahvalni dan za sodelujoče na festivalu,
podpornike, simpatizerje in vse ostale občane Loške doline. Zaradi skrbi za zdravje smo
se prireditev odločili izvesti v manjšem obsegu kot prejšnja leta, na prostem in v skladu
z vsemi predpisi. Športno društvo Nadlesk
nam je v ta namen prijazno odstopilo prostor
v športnem parku Nadlesk. Prireditev je bila
namenjena vsem, ki so kakorkoli pomagali
pri realizaciji prireditve in ostalim, ki bi to v
prihodnosti morda želeli.
Vse se je začelo s prijateljsko nogometno
tekmo, v kateri so se pomerili domačini z
glasbeniki in organizatorji od drugod. Ekipi Dolina in Svet sta odigrali skoraj resno
tekmo, v kateri so uživali tako gledalci kot
tudi igralci sami. O rezultatih se pri prijateljskih tekmah po navadi ne razpravlja,

zato naj napišem le, da bodo imeli domačini naslednje leto novo priložnost, da premagajo Svet.
Nato so si obiskovalci lahko ogledali lutkovno predstavo za odrasle po motivih literarnega dela Matevža Haceta Tihotapci v
izvedbi lutkarja Dennisa Katzmanna, ki jo je
režiral Matija Solce. Prisotni, tisti, ki zgodbo poznajo, pa tudi tisti, ki so za Tihotapce
slišali prvič, so bili nad predstavo navdušeni
in vsi skupaj so se vedrih obrazov posvetili
nadaljevanju programa. Ta se je nadaljeval
z glasbenim programom domačinov, pevk
Manje in Nine Starc ter Rudija Dolesa na kitari. Nadaljevali smo s podelitvijo zahval ali
po naše »Nadgrad« za sodelovanje in pomoč
pri organizaciji festivala. Eden od podeljevalcev je bil letos kar loški polh, ki je še pred
polharsko sezono prilezel iz svojega gnezda
in se pridružil podelitvi. Glasbeni program
so nadaljevale odlične glasbenice: Hannah
James, Claudia Schwab in Katja Mlinar ter
Matija Solce s harmoniko. Večer je zaključil
Miha Razdrih z nekaj kratkimi zabavnimi
zgodbami iz življenja Antona Frbežarja - Tonija in s tem zaokrožil dan, poln dobre volje
in pozitivne energije. ■

Še enkrat se zahvaljujemo vsem in
se vidimo naslednje leto!
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BELE SnEŽinkE
Snežinke sanjavo padajo,
nalahno na zemljo,
in vse naokrog spreminjajo,
v sneženo pravljico;
vrhove gora ogrinjajo,
s tančico biserno,
ki v novoletni noči,
jo podari nebo.
Bele snežinke v oblakih so doma,
odkoder tiho, tiho,
se spuščajo z neba;
z vetrom igraje priplešejo na tla,
kjer bela starka zima,
z burjo klepeta.
Snežinke lahno odevajo,
v srebrno suknjico,
stezice uhojene v goro
in gmajne za vasjo;
dežela zagrinja se z nočjo,
v sneženi pajčolan,
ko hrib in dol samotni,
posiplje sneg droban.

France Žnidaršič

ZIMA
Z naročja burje padajo snežinke,
na zemlje grudo in stekleni led,
in v domišljijo, ki pojave zimske,
v idilo čara in prijazen svet.
Nasut je sneg čez griče in poljane,
kjer gaz samotna v dalje se krivi,
iz polja v mrak se čuje tožba vrane,
med zven kraguljčkov in drglot sani.
Neba obok v otrplost ves opreden,
potiska sonce nizko nad gore,
zvečer prižiga zvezde v svod nebesen,
in luno bledo, ki na zemljo zre.
Na oknih zrašča se ledeno cvetje,
ki v zimski noči v sren se razbrsti,
v grmovju ptice iščejo zavetje,
po vodah megla jutranja drsi.
Iz dimnikov modrikast dim se vleče
in preko streh suklja se in vrti
in starki zimi spotoma poreče,
naj se za letos - čimprej poslovi.

Glasbeni nastop domačinov pevk manje in nine Starc ter
rudija Dolesa na kitari (arhiv: Jera Razdrih)

France Žnidaršič

24

KULTURA
Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?

ŠPORT IN REKREACIJA

Miha Korošec, trener

Lovro Urbiha –
košarkarska pot k uspehu

V prejšnji številki je bil na
sliki šTrJәmFL, pripomoček
za tlačit ribano zelje ali repo.

PrEPOZnaTE?
– kaJ JE na SLiki?
Na uredništvo 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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Lovro urbiha, uspešen košarkar
iz kozarišč

Pot otroka oziroma mladostnika je vedno veliko vprašanje in
največja uganka. Vsak si seveda
želi za svojega otroka najboljše,
vendar, kaj je tisto, kar definira
najboljše? Nekateri so mnenja,
da je uspeh v šoli, uspeh v športu, uspeh v poklicu, denarju in
tako naprej. Sam sem mnenja,
da kombinacija vsega, še bolj
pomembna pa je seveda sreča
posameznika, ki vsekakor vodi
k uspehu. Če imaš srečo in veselje, potem vsekakor lahko rečeš, da si uspešen človek.

Tukaj se bom dotaknil poti,
takrat še mladega in prestrašenega dečka, sedaj pa velikega,
samozavestnega in pozitivnega fanta, ki danes šteje komaj 17 let, dosegel pa je že zelo veliko. Temu 203 cm visokemu fantu iz Kozarišč v
Loški dolini je ime Lovro Urbiha in je lahko navdih vsem mladim.
Sam sem imel veliko čast, ne samo spoznati, pač pa ga trenirati v
samem začetku. V klubu KK Cerknica smo vedno veseli vsakega, ki
se nam pridruži na košarkarski poti. Po najboljših močeh se trudimo, da vsakemu omogočimo enako, poleg košarke, tudi neke vrste
vzgoje. Trenerji smo tisti, ki imamo poleg staršev velik vpliv na otroka, zato je pomembno, da se odgovorno tudi odzovemo. Vsekakor
poudarjamo, da je šola na prvem mestu! Poleg šole in košarke, pa je
pomembno, da se nauči discipline, trdega timskega dela in še veliko
drugih stvari, ki vsekakor pridejo prav tudi kasneje v življenju. Menim, da skozi šport pridobiš bogate izkušnje, ki se jih lahko izkoristi
na vseh področjih. Vsak trener si želi, da bi imel igralca, ki bi bil velik, močan, samozavesten, hiter, talentiran, poslušen, pozitiven, borben in imel veliko srce, a takih je zelo zelo malo. Z velikim veseljem
pa lahko rečem, da Lovro spada v to kategorijo igralcev. Vemo, da na
velikost ne moremo vplivati, vse ostalo pa je Lovro dosegel s trdim
delom in garanjem. Veliko otrok gleda po televiziji zvezdnike, ki dosegajo veličastne rezultate in si želijo biti kot oni, a zelo malo je takih,
ki so pripravljeni garati in trdo delati, da pridejo do takega nivoja in
uspeha. Ne zavedajo se, koliko truda in odpovedovanja je potrebno,
da prideš do cilja. Naziv zvezdnik se vedno sliši lepo, vse dokler ne
slišijo celotne zgodbe in poti, ki vodi do naziva.
(arhiv: KK Triglav Kranj)

Naj samo omenim, da je Lovro svoje prve košarkarske korake naredil šele pri 14 letih pri klubu KK Cerknica, pri 17. letih pa že igra v
članski kategoriji KK Triglav Kranj, ki nastopa v 1. slovenski košarkarski ligi. Sanje in želje vsakega otroka, če bi bilo vse tako lahko,
kot se na prvi pogled sliši. Uspeh, ki ga je dosegel v tako kratkem
obdobju, ni samo zato, ker je hodil na treninge, pač pa zato, ker je
poleg treningov še dvakrat toliko delal sam. Njegova poslušnost in
trdo delo na treningu sta bila dejavnika, ki sta omogočala do hitrega
napredovanja. Spomnim se njegove prve tekme pri kategoriji U15,
na kateri je dosegel več izgubljenih žog in nepravilnih korakov kot pa
košev. Že na naslednji tekmi, v roku enega tedna treningov, pa postal
najbolj koristen igralec. Vsako mojo kritiko je vzel dobronamerno in
vsak napotek, ki sem mu ga dal, izvedel dvakrat bolje, kot sem pri  
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čakoval. Ko se je vpisal v srednjo šolo
v Postojno, sem bil v skrbeh, da zaradi daljše vožnje od doma in poti do
treninga, ne bo izvedljivo redno treniranje. Vse skrbi so bile odveč, kajti
tam, kjer smo mi videli problem, je
on videl rešitev. Iz šole se je njegova
pot ustavila v Cerknici na treningu
mlajših kategorij, ob 15h, in opravil
vse treninge do članskega, ki se je
i
cij
Lovro v ak
končal ob 21h. Za naloge in učenje
anj)
Kr
av
igl
Tr
KK
:
(arhiv
pa je izkoristil čas med odmori med
gardero
prvim in drugim treningom in to kar na tribuni in sodniški garderobi. Kot trener sem bil zaskrbljen in ga na vsakem treningu vprašal, ali
je utrujen in vedno sem dobil isti odgovor »KAJ JE TO UTRUJEN«.
Že naslednjo sezono smo ga poleg kategorij U17 in U19 registrirali
tudi za člansko kategorijo, kar je pomenilo dve tekmi v soboto in eno
v nedeljo. Skratka, lahko bi rekli, da je živel v dvorani in spal s košarkarsko žogo. Vedel sem, da takega igralca ne bomo mogli zadržati v
klubu, kot je KK Cerknica, ki se žal ne more primerjati z nekaterimi
profesionalnimi klubi, ki imajo velike sponzorje in svoje lastne dvorane za treniranje. Že v tretji sezoni je Lovro dobil kar nekaj ponudb.
Zelo pa cenim in spoštujem, da je pred odločitvijo prišel osebno do
mene po nasvet. Še sedaj se dobro spomnim, ko me je vprašal za
mnenje in povedal, da v kolikor se ne strinjam z odhodom, da bo
ostal zvest klubu. Vsekakor si vsak trener želi takega igralca, tudi
sam sem si ga želel, a po drugi strani je bolj pomembna želja igralca
in kje lahko nudijo več. Zato sem tudi sam bil mnenja, da je odhod
v KK Triglav Kranj dobra odločitev. Že takoj v prvi sezoni se je izkazalo, da je bila odločitev res prava, kajti bil je med najboljšimi igralci
pri kategoriji U19, ki so prišli do osmine finala, žal pa se je nadaljevanje zaradi epidemije covid-19 zaključila predčasno. Trenutno je
naredil še korak naprej in zaigral v članski kategoriji, ki pa nastopa
celo v prvi slovenski košarkarski ligi. Vem pa, da se njegova pot ne
bo ustavila tukaj.
Fanta, kot je Lovro, res ni težko vzljubiti! Veliko časa posveti svojim željam in košarki, a vedno najde čas tudi za družino in prijatelje.
Tudi sam sem ponosen, da mu lahko rečem prijatelj, zato bo vedno
imel mojo podporo in zvestobo. Tudi vrata v košarkarskem klubu
Cerknica mu bodo vedno odprta. Mislim pa, da mu prav vsi želimo
srečno nadaljevanje in uspešno pot tako v košarki kot v osebnem
življenju. Sam pa sem prepričan, da bo dosegel velike stvari, kajti
veličina njegovega srca ni izmerljiva!
košarkarski klub Cerknica več kot 40 let na državnih tekmovanjih zastopa Občino Cerknica. Klub organizira košarkarsko
šolo in treninge za mlade košarkarje in košarkarice od 6 do 19
leta starosti. Poleg mlajših starostnih kategorij se klub ponaša
tudi s tradicijo nastopanja v članskem tekmovanju. Skozi leta
delovanja je klub dosegel številne uspehe. V sezoni 1997/1998
so starejši pionirji (letnik 1983 in mlajši) osvojili naslov državnih prvakov Slovenije – takratni turnir četverice najboljših ekip
v Sloveniji je gostila prav Cerknica. Ista generacija košarkarjev
je v sezoni 2001/2002 osvojila 4. mesto v mladinski kategoriji. V novejši zgodovini velja omeniti ekipo fantov U13 (letnik
2004 in mlajši), ki je v sezoni 2016/2017 v državnem prvenstvu
osvojila odlično 4. mesto. Dve leti kasneje (sezona 2018/2019)
so dekleta U13, rojena v letih 2006 in 2007, osvojila 2. mesto v
pokalu deklet in 5. mesto v državnem prvenstvu. Velik uspeh
za naš klub je tudi Lovro, ki je košarkarske veščine začel v KK
Cerknica. Naj omenim, da enkrat tedensko izvajamo treninge
tudi v Starem trgu, kjer smo ga prvič tudi opazili, zato vabimo
in hkrati upamo, da bo takih fantov, kot je on, še veliko.
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Danijel Radosavljević, vodja mladinskega pogona KK Triglav

nadaljevanje športne poti Lovra urbiha
v kk Triglav
Lovro Urbiha je prestopil iz svojega matičnega kluba KK CERKNICA v KK TRIGLAV v preteklem letu v mesecu avgustu(2019). Z novimi soigralci in sovrstniki se je že takoj v štartu odlično ujel, tako
da ni imel težav, kar se tiče prilagajanja na novo okolje. Od svojega
prihoda ima Lovro vse osebnostne lastnosti, ki jih potrebuje uspešen
športnik. Z njegovim prihodom je v klubu zapihal nov svež veter, saj
je Lovro tip igralca, ki s svojo željo in energijo naredi tako trening kot
soigralca boljšega. Njegov zaščitni znak je nepopustljivost. Poleg te
vrline ga na igrišču obdaja neverjetna energija, borbenost, delavnost,
motiviranost, discipliniranost in pa navsezadnje tudi mirnost. Zunaj
igrišča se ponaša kot zelo skromna oseba, ki je pripravljena vsakemu
priskočiti na pomoč. Poleg tega je zelo lepo vzgojen in pa odgovoren
kljub svojim mladim letom.

članska ekipa kk Triglav kranj, desno glavni trener
Tomaž Fartek, ob njem Lovro urbiha, levo trener
Danijel radosavljević (arhiv: KK Triglav Kranj)
Glede na to, da mu delovna etika ni tuja, mu preskok, kar se tiče količine treninga, iz svojega matičnega kluba v KK TRIGLAV ni predstavljal
velikih težav. Hitro se je prilagodil tudi na način dela, ki ga izvajamo v
klubu. Kar se tiče treningov, ima Lovro od svojega prihoda pa vse do
sedaj 9 do 10 aktivnosti v tednu, skupaj vred s tekmami za vikend. S
svojim pristopom na treningih in trdim delom je v dobrem letu naredil
ogromen napredek v svoji igri tako iz tehničnega kot iz taktičnega vidika. Razvijamo ga na položaju krilnega centra in centra.
Njegovo največje košarkarsko orožje na igrišču je razumevanje igre.
Poleg tega ga odlikuje tudi spretnost okoli obroča, čvrstina pri zaključkih, skok za odbito žogo, met iz razdalje pa je tudi vedno bolj natančen,
krasi ga pa tudi zelo dobra obramba. Daleč največja odlika, ki jo ima,
pa je njegova miselnost in to je: po treningu biti boljši igralec kot pred
treningom.
V lanski sezoni je zastopal barve našega kluba pri mlajših kategorijah. Igral je za kadete in mladince. Pri kadetih je ob svojem napredku
postal nosilec ekipe, pri mladincih pa je postal nenadomestljiv član
prve petorke.
Delo, trud in čas ki ga je vložil v zadnjem letu je več kot opazen in poplačan. V letošnji sezoni si je Lovro uspel izboriti mesto v članski ekipi,
ki igra v 1. slovenski ligi. Ne samo da si je uspel izboriti mesto v ekipi, je
tudi zelo pomemben član le-te, saj v povprečju igra dobrih 20 minut na
tekmo. Poleg igranja za člansko ekipo igra tudi zelo uspešno za ekipo
mladincev, kjer si je težko predstavljati ekipo brez njega.
V klubu smo zelo zadovoljni z njim, njegovim napredkom in njegovimi predstavami na tekmah. Upamo, da bomo sodelovali še dolgo
časa skupaj in s tem skupaj pisali zgodovino v KK TRIGLAV.
Za konec bi rekel, da je privilegij in čast trenirati tako marljivega in
doslednega fanta, kot je Lovro Urbiha. ■

26

IZ GOSPODARSTVA

november, 2020

Lepotni kotiček

N

ina Avsec je mlada višja kozmetičarka, ki jo je že v osnovnošolskih letih zanimala kozmetika, in čutila je, da bo to njeno
poslanstvo. Po končani srednji kozmetični šoli je opravila tudi mednarodni izpit iz kozmetike in pridobila ugledno CIDESCO diplomo.
Kot kozmetičarka je nabirala delovne izkušnje že v srednji šoli na
izmenjavi na Kanarskih otokih ter v kozmetičnih salonih v Ljubljani,
ki jih je združevala s študijem na Višji kozmetični šoli.
Delo s strankami jo zelo veseli, zato se je po zaključenem študiju odločila, da skupaj s svojo mamo razširita dejavnost Frizerskega salona
Renata. Sedaj v svojem kotičku dela že dobro leto in svoje stranke
razvaja z manikiro, pedikuro, depilacijami, urejanjem, barvanjem
obrvi in trepalnic ter keratinskim vihanjem trepalnic.
arhiv: Nina Avsec
arhiv: Nina Avsec

Nina daje velik poudarek tudi na pravilno nego obraza, zato od meseca oktobra naprej ponuja tudi to storitev. Kot pravi, je kožo po poletju
potrebno pravilno negovati in pripraviti na mrzle jesensko-zimske
dni. Po natančni analizi kože se odloči za pravilni tretma, ki je primeren za vaš tip in stanje kože. Izdelki kozmetike Thalgo so bogati
s hranljivimi morskimi sestavinami, ki spodbujajo obnovo in poživitev kože ter s pomočjo učinkovitega vlaženja, čiščenja in učvrstitve
vzpostavljajo njeno naravno ravnovesje. Za najboljše rezultate svetuje izdelke za nadaljnjo nego doma, ki bodo pripomogli k trajnejšemu
učinku izvedene nege obraza.
V Ninin lepotni kotiček ste vabljeni prav vsi, ki ste radi urejeni, saj za
vsakogar najde primerni tretma. ■

Frizerski salon

Delovni čas:
PON •
TOR •
SRE •
ČET •
PET •
SOB •

040 843 384

Renate Avsec s.p.
Rožnik 6, 1386 Stari trg pri Ložu

8.00-12.00 in 15.00-19.00
8.00-12.00
8.00-12.00 in 15.00-19.00
8.00-12.00
8.00-12.00 in 15.00-19.00
8.00-12.00

01 7057 708
041 708 010
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V vrtcu teden otroka traja vse leto
Čeprav v vrtcu vse delo temelji na dobrobiti
otrok, pa se strokovne delavke Vrtca Polhek ob
tednu otroka, ki smo ga letos obeleževali od 5.
do 11. oktobra, zanje še posebej potrudimo.
Pri načrtovanju dejavnosti smo bile sicer malo
omejene zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so trenutno v veljavi.
Tako je odpadlo vsakoletno druženje med skupinami in tudi z otroki iz vrtca Nova vas, ki nas
tokrat niso obiskali in se udeležili petkovega
cicikrosa. Pogrešali smo jih in upamo, da bo
prihodnje leto spet vse po starem.
V tednu otroka so vse skupine pripravile
ustvarjalne delavnice ter glasbeno uprizorile
eno izmed pravljic. V načrtovanje smo v matičnem vrtcu Stari trg vključili tudi otroke, in
sicer so sodelovali pri sestavljanju jedilnika.
Vsaka skupina je izbrala jedi za en dan v tednu, kar je bilo razvidno tudi z jedilnika. Pomočnica ravnateljice Tatjana Leskovec je šla
že nekaj dni prej od skupine do skupine in pozorno prisluhnila željam otrok ter poskrbela za
medsebojno usklajevanje. Ta teden smo torej
malo zamižali na eno oko, kar se tiče zdravih
obrokov, in bili zadovoljni ob pogledu na otroke, ki so jim jedi po večini šle v slast. Vsi skupaj
pa se lepo zahvaljujemo našim kuharicam, da
so poskrbele za lačne želodčke. Med drugim so
spekle kar nekaj palačink in otrokom pripravile sladko pogostitev.
In kaj se je v tednu otroka dogajalo po skupinah? Naše najmlajše otroke, Zelene polhke,
je obiskal mali medvedek in jim potožil, da je
izgubil dudo. Skupaj so mu jo pomagali najti,
on pa jim je v zahvalo vsak dan prinesel polno vrečo zanimivih stvari (fižolove luščine in
buče), s katerimi so se lahko igrali. Mali medvedek je na obisk povabil tudi svoje gozdne
prijatelje, ob medvedjih pesmicah pa so skupaj z otroki zaplesali in se poveselili.
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Nataša Lavrič, svetovalna delavka
foto: arhiv Vrtec Polhek

hali ob pomoči vzgojiteljic. Mmmm,
kako je lepo dišalo po igralnici! Bosi
so se sprehajali po čutni poti, pri tem
pa jih je zbadalo po podplatih, masiralo in na koncu še zmočilo. Vzgojiteljice so jim tudi uprizorile dramatizacijo pravljice Jabolko izpod peresa
Anje Štefan. Ob tem so se naučili, da
je stvari lepo deliti s prijatelji. Razigrani polhki pa so se celo odpravili v
sadovnjak pogledat, kje rastejo jabolka in drugo sladko sadje, s katerim
nas je obdarila jesen.
Oranžnim polhkom je teden popestril čarovnik
Ujtata iz knjige Prodajamo za gumbe. Pomešal
jim je ležalnike, a se jim naslednji dan odkupil
z baloni. Otroci so se ves teden igrali z gumbi,
jih natikali na kosmateno žico in bili še posebej ponosni nase, ko so jih uspeli zapeti. Iz
gumbov pa so izdelali tudi inštrumente.
Otroci iz skupine Vijolični polhki so v tednu
otroka pobliže spoznali muco Copatarico. Ta
jim je poslala pismo in odšli so jo iskat v njeno hišico v gozdu. Izvedli so delavnice, kjer so
loščili čevlje in zlagali nogavice, pravljico pa
so tudi glasbeno uprizorili kot gledališče kamišibaj.

Mavrični polhki

Oranžni polhki

Rdeči polhki so igralnico spremenili v Lunino
kraljestvo. V njem prebivajo luna in zvezdice,
ki jim občasno ponagajajo packe. Otroci so
izdelali pretikanke lune in zvezdice, se igrali
igro vlog v Luninem kraljestvu, šli pa so tudi
na sprehod in pobirali smeti, ki so jih za sabo
pustile packe.
Naši najstarejši otroci iz skupine Modri polhki
so v gozdu uprizorili dramatizacijo pravljice
Pod medvedovim dežnikom. Igrali so na ritmične inštrumente – nekatere so našli kar v
gozdu – in izdelali lutke živali, ki nastopajo v
pravljici, iz odpadnega materiala.

Rdeči polhki

tedna otroci tekmovali v cicikrosu. Pri izvedbi
tekmovanja, kjer je bilo važno sodelovati, ne
zmagati, so nam pomagali člani Športnega
Otroci iz skupin Razigrani polhki in Mavrični
društva Nadlesk, za kar se jim lepo zahvaljupolhki, enota Iga vas, so se sladkali s čokolajemo. Otroci so ta dan v vrtec prišli v svojih
dnim pudingom s smetano, ki so ga sami sku- Na sončen petek pa so za zaključek prijetnega
najhitrejših supergah in se pri teku potrudili
po najboljših močeh. Na startu
so kot na vseh velikih tekmovanjih
najprej
poslušali
slovensko himno,
nato pa se ob znaku
»zdaj« podali v dir
in pritekli v cilj, kjer
so čisto vsi prejeli
čestitke in medalje. S
kon
tem se je v vrtcu končal še en teden otroka,
pre
ki nam je vsem kar preZeleni polhki
Modri polhki
hitro
minil.
ki
lh
po
Vi
ni
jo
lični polhki
Razigra
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Učenec kolesar – varen in
kulturen udeleženec v prometu
Učenci naše šole so v promet vključeni na različne načine.
Nekateri pridejo v šolo kot pešci, drugi kot potniki v osebnem avtomobilu, najpogosteje kot potniki v avtobusu (večina je vozačev),
v manjšini pa se pripeljejo s kolesi.
Med cilji Načrta šolskih poti naše šole smo zapisali, da želimo zmanjšati število prevozov učencev v šolo in iz šole z avtomobili. Glede na
trenutne zdravstvene razmere še zlasti spodbujamo, da ob ugodnih
vremenskih pogojih prihajajo v šolo peš ali s kolesom.
55. člen Zakona o voznikih (ZVoz) pravi, da se otrok usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit in dobi v osnovni šoli kolesarsko
izkaznico.
Letošnji izredni spomladanski ukrepi so nam onemogočili, da bi učenci lanskih petih razredov v predpočitniškem času opravili kolesarski
izpit. Kljub temu so pred odhodom na poletne počitnice prejeli kolesarske čelade z namenom, da lepe počitniške dni izkoristijo za kolesarjenje v družbi staršev in tako dobijo prve kolesarske izkušnje in
spretnosti.
Na srečo je bilo jesensko vreme ugodno, da so pod mentorstvom učiteljic Anite in Marjete najprej osvojili teoretična znanja cestno prometnih predpisov, nato spretnostno vožnjo na poligonu in za zaključek še dokazali, da obvladajo tudi vožnjo v prometu.
Ponovna uvedba pouka na daljavo pa je za nedoločen čas (upajmo, da
ne predolgo) prestavila slavnostno podelitev kolesarskih izkaznic, na
Učenci so bili navdušeni, ko so se preizkusili v vlogi
pravega voznika. Pa tudi pomen posameznih luči na
semaforju jim je postal bolj domač. (arhiv OŠ)
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Andreja Ravšelj, koordinatorica prometne vzgoje

katerih tudi starši s svojim podpisom potrdijo, da jim dovolijo samostojno vožnjo s kolesom v prometu.
Za zanimivejšo predstavitev prometnih pravil smo za učence petih in
šestih razredov septembra izvedli program Jumicar, ki učence poučuje, kako se vesti v prometnem okolju.
V vlogi voznika so bili izpostavljeni razmeram na cesti, kar je še posebej pomembno pri zaznavanju drugih udeležencev v prometu.
Učenci so se preizkusili v vožnji z mini avtomobilčki, ki imajo prave
bencinske motorje. Mini avtomobilček vsebuje vse elemente pravega
vozila: od varnostnega pasu, zavornega pedala in pedala za plin.
Upajmo, da bodo vsa pridobljena znanja in izkušnje dobra popotnica za njihovo varno in kulturno udeležbo v prometu, ki je nemalokrat tudi starejšim opozorilo o pomembnosti upoštevanja cestnih
predpisov.
Želimo, da bodo poti v šolo in domov za vse prijetne in varne, predvsem pa naj čelada varuje pametne glave vseh kolesarjev.
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCp) določa, da morata voznik in potnik na kolesu imeti do dopolnjenega 18. leta starosti
med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
Zahvaljujemo se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Loška doline, ki je učencem omogočil brezplačno izvedbo
programa Jumicar in jih opremil s kolesarskimi čeladami.

počitnicami z novimi
Učenci 5. a razreda pred
ami (arhiv OŠ)
ad
čel
kolesarskimi

so ponosno pozirali z
Tudi učenci 5. b razreda adami. (arhiv OŠ)
novimi kolesarskimi čel

Na kolesarski izkaznici so pomembne in
obvezujoče informacije.

ZA BISTRE GLAVCE
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Sprehod za spomin

Zavod Rihtarjeva domačija iz Babnega Polja
je 10. junija 2019 s Slovenskim združenjem
za pomoč pri demenci – Spominčica –
Alzheimer Slovenija iz Ljubljane sklenil dogovor o vzpostavitvi demenci prijazne točke
in izvajanju programa.
Tako je Rihtarjeva domačija demenci prijazna točka ne samo na papirju, temveč tudi v
vsakdanjem življenju.
September je mesec Alzheimerjeve bolezni,
ko Alzheimer organizacije na pobudo Alzheimer Disease International (ADI) po vsem
svetu z različnimi dogodki in aktivnostmi

Sprehod za spomin
(foto: Alenka Veber)

povečujejo ozaveščanje o bolezni in si prizadevajo za zmanjšanje stigme, ki še vedno
spremlja demenco.
Slogan letošnje mednarodne kampanje
meseca septembra, ki jo je pripravil ADI
(Alzheimer’s Disease International), je bil:
Spregovorimo o demenci – Zmanjšajmo stigmo
(Let’s talk about Dementia: End the stigma).
Zavod Rihtarjeva domačija se je tako letos
prvič pridružil aktivnostim širom Slovenije
in v Babnem Polju pripravil prvi Sprehod za
spomin.
V nedeljo, 20. septembra 2020, se je na Rihtarjevi domačiji zbralo okrog dvajset pohodnikov, ki so se peš podali na Babno Polico
in nazaj v Babno Polje. Med potjo in na posameznih razglednih točkah je bilo dovolj
priložnosti, da smo si izmenjali bogate, a tudi
težke izkušnje, ki prizadenejo tudi svojce.
Na svetu vsake 3 sekunde za demenco zboli
ena oseba. Po virih Spominčice – Alzheimer
Slovenija je v Sloveniji za demenco zbolelo
32.000 ljudi.
Pri obolelih z demenco občina Loška dolina v prihodnosti ne predstavlja nikakršnih izjem, prej nam
bi bili lahko strašljivi statistični
podatki v vzpodbudo in klic, da se
neljubi zapleti pri gradnji doma za
starejše čim prej razpletejo.
Hkrati pa bi se morale vse vladne
in nevladne organizacije, tudi v občini Loška dolina, zavedati, da vsako družbo sestavljajo tri generacije
prebivalstva: mlada, srednja in tretja. Vse generacije se med seboj dopolnjujejo in povezujejo, kar vodi

Ida Turk

Počastili smo mednarodni dan starejših

v medgeneracijsko solidarnost. Tesen stik
vseh treh generacij je bistvenega pomena za
čudovit razvoj mlade generacije. Otrok brez
življenjskih učiteljev (mladih in starih) je
namreč za marsikaj prikrajšan. Osebni stik
s starejšo osebo, ko je zdrava in ko kasneje
onemogla potrebuje pomoč in nego, omogoča obema mlajšima generacijama osebnostno zoreti in spoznati krog življenja (povzeto po viru https://wh.vecer.com/prirocniki/
pdf/demenca-seniorji.pdf).
Zato naj se Zavod Rihtarjeva domačija kot
demenci prijazna točka zahvali vsem vladnim in nevladnim organizacijam v občini
Loška dolina, mimo katerih ni šel letošnji
mesec september.

kaJ BODO rEkLi DruGi?
Socialna okolica družine in
diagnoza demence

Svojec osebe z demenco se prej ali slej sooči z vprašanjem, ali naj okolici pove, kakšno
diagnozo/bolezen ima njihov družinski član.
Dejstvo je, da bo okolica sama opazila, da se
je oseba spremenila in da se nekaj dogaja.
Ko sosedom oziroma okolici sporočite, kaj
se dogaja in jim bolezen predstavite, bodo
zagotovo bolj razumevajoči do nenavadnega obnašanja vašega svojca ter vam bodo
celo pomagali, če bodo opazili, da oseba na
primer uhaja od doma. Marsikdo vam bo v
oporo in pomoč. ■
(Vir: ttps://wh.vecer.com/prirocniki/pdf/
demenca-seniorji.pdf)

foto: Ida Turk

»Vsako osebo z demenco je treba gledati
kot edinstvenega človeka. neka splošna
načela veljajo, drugače pa je treba za
vsakega posebej raziskovati, kaj ohranja
‘osebno bit’ in kaj vzdržuje dobro
samopodobo in samospoštovanje.«
(mag. Jože Škrlj)

L

etos že drugič smo skupaj z Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja
in ob sofinanciranju Občine Loška dolina, katere osnovno poslanstvo je odgovorno delati v dobro vseh občanov z davkoplačevalskim denarjem, počastili mednarodni dan starejših. Počastili smo ga
prilagojeno omejitvam zaradi korona virusa pod naslovom mladost
in starost z roko v roki.
Namen dogodkov je bil praznovati mednarodni dan starejših skozi
medgeneracijsko druženje, prenos znanj in izkušenj s ciljem prispevati k vzdrževanju prijaznih medgeneracijskih odnosov v naši občini. Dogodki so potekali v dneh od 29. septembra do 1. oktobra, ki je
mednarodni dan starejših.
Prvi dan so prostovoljke Društva upokojencev Loška dolina v dveh
učnih urah ob lopi pri šolskih igriščih učile učence 5. razredov šivanja gumbov. Lepo je bilo videti zavzetost učencev in učenk pri šivanju in mentoriranje prostovoljk, ki so znale na prijazen in zanimiv
način pritegniti učence in učenke k šivanju gumbom. Vsi so odšli s

koščkom blaga, na katerem so bili prišiti gumbi, rezultat njihovega
lastnega dela.
Drugi dan so pohodniki Društva upokojencev Loška dolina skupaj z
učenci 7. razredov odšli na pohod na Križno goro. Lep jesenski dan
v naravi je povezal generaciji v uživanju in čutenju narave. Še bomo
hodili skupaj, so zaključili.
Mednarodni dan starejših smo s krajšo slovesnostjo počastili ob
lopi ob šolskih športnih igriščih. Pevkam iz Loške doline pri Društvu upokojencev Loška dolina, ki so zapele tri ljudske pesmi, so se
pridružili učenci z deklamacijami pesmi na temo dedkov in babic.
Otroški pevski zbor Murni je na koncu temperamentno zapel dve
ljudski pesmi. Učence podaljšanega bivanja, ki so se pridružili slovesnosti, pa so članice društva Ostrnice posladkale s palačinkami. ■
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Benjamin Žnidaršič

SREDIŠČE SLOVENCEV
IZ GORSKEGA KOTARJA
BO V PREZIDU
Podpis sporazuma v Zavodu Ars Viva

DRUŠTVA IN ZAVODI

november, 2020

informativno središče gorskokotarskih Slovencev. Slovenska narodna skupnost v Gorskem kotarju sicer živi na zaokroženem
obmejnem področju, in ker je območje oddaljeno od urbanih in
jezikovno vplivnih centrov, se je tam tudi najbolj obdržala jezikovno avtohtona govorica slovenskega jezika.
Po podpisu delegacij obeh ministerstev je ustanovitelj Benjamin
Žnidaršič predstavil zgodovino, vizijo in pomen Zavoda Ars Viva.
Direktorica Urša Telič Miler pa je predstavila hostel, dejavnost in
projekte, ki predstavljajo bodočnost zavoda. ■

Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je 23. septembra skupaj z
ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch
v Loški dolini podpisala aneks o podpori projektu Gorski kotar.
Ministrstvi sta s tem pristopili k skupnemu projektu vzorčne
turistično-izobraževalne kmetije, ki bo stala v kraju Prezid tik
za slovensko-hrvaško mejo.
Na kmetijskem ministrstvu so ob tem v sporočilu za javnost poudarili, da je projekt izjemnega pomena za slovensko narodno
skupnost v Gorskem kotarju tako v gospodarskem, kulturnem
kot v izobraževalnem in narodnostnem smislu. Poleg kmetijske
in turistične dejavnosti bo v objektu kulturno, izobraževalno in

arhiv : ArsViva

Janja Kozarka

Polstenje je prva in najstarejša tehnika
predelave volne za oblačila. Prvi zapisi o
volni segajo v čas Babilonije (današnji Iran).
Že samo ime dežele pomeni "dežela volne".
Najstarejši dokazi o polstenju so stari 8500
let in so bili najdeni v Turčiji. Bogato tradicijo
polstenja najdemo v centralni Aziji, predvsem
v predelih, kjer so živela nomadska ljudstva
(današnja Mongolija). V teh deželah so
izdelovali predvsem preproge. Mongoli še
dandanes svoje jurte izdelujejo s polstenjem
kamelje dlake. V Evropo so tehniko prinesli
Avari in Huni tekom svojih prodorov na zahod.
V evropskih deželah ima polstenje prav tako
dolgo tradicijo. Homer piše v Iliadi o Odiseju, ki nosi zaščitno vojaško obleko, narejeno
iz polsti. Herod pa opisuje uporabo polsti
pri Skitih. V Skandinaviji so polst našli v
žari grobov na Norveškem, ki izvirajo iz leta
400–500. Tudi v Sloveniji imamo tradicijo polstenja, ki so ga v zadnjih letih oživeli

foto: Borut Kraševec

Obujanje umetnosti polstenja
predvsem na Solčavskem pa tudi na Bovškem in v Beli krajini.
Tudi pri nas, v Loški dolini, predvsem v
Ložu in v Nadlesku, so v preteklosti izdelovali izdelke iz filca – klobuke. Od takrat se je
v Ložu ohranilo hišno ime Pri klobčarju (pri
klobučarju).
Danes se znanje o filcanju oz. polstenju počasi vrača. Posnetki so nastali med študijskim krožkom Nadaljevanje polstenja, ki je
potekal v Medgeneracijskem centru v organizaciji Društva ljubiteljev gradu Snežnik in
pod mentorstvom Janje Urbiha ter ob sofinanciranju MIZŠ.
Ročno polstenje volne je ena najstarejših
tehnik tekstilne umetnosti. Pod vplivom tople vode in mehanskega delovanja se volnena vlakna napnejo, luske se odprejo in med
drgnjenjem se volna zatakne, posledica je

krčenje volne in nastanek čvrste površine.
Iz polsti se izdelujejo oblačila, preproge,
maske, čevlji, copati, torbe, klobuki, razni
dekorativni izdelki ter igrače.
Legenda
Nekega dne se je francoski menih odpravil na dolgo potovanje. Nosil je čisto nove
sandale, ki so ga kmalu ožulili. Ob poti je
pobral koščke volnenega prediva, ki je ležalo ujeto med kamenjem, in ga vtaknil v
sandale, da bi ublažil bolečino. Ko je po
nekaj dneh prispel na cilj, je odkril, da se
je puhasta volna spremenila v trdo blago.
Tako vsako leto 23. novembra v Evropi
praznujemo dan sv. Klemna, zaščitnika
klobučarjev. ■
foto: Borut Kraševec
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Cilj potovanj ni stopiti na tujo zemljo, pač pa stopiti
na svojo lastno zemljo s tujimi očmi. (G. K. Chesterton)
Naslov prispevka sem si izposodila pri duhovitem angleškem pisatelju Chestertonu. Zdi se mi več kot primeren, da potegnem kratko
črto med enim in drugim valom epidemije COVID-a 19 v letu 2020.
Zavod Rihtarjeva domačija vstopa v deseto leto svojega delovanja,
predvsem na področju turizma, kulture in izobraževanja, tako v občini Loška dolina kot tudi širše. Ustanoviteljica zavoda Alenka Veber
je v mesecu aprilu 2018 pogumno stopila na samostojno podjetniško
pot in se po več kot treh desetletjih za stalno vrnila v domači kraj. Z
lastno vizijo, smelostjo in drznostjo.
Vse tri moje poglede na samostojno podjetniško pot so dodobra dosegli razburkani valovi že v prvem valu epidemije. Kaj nam bo 'prinesel' ali 'odnesel' drugi val, je še preuranjeno ugibati, saj se v številnih
gospodarskih panogah še nismo niti dobro 'posušili'.
Kako si torej opolnomočiti v turizmu, nekdaj najbolj cvetoči panogi
na svetu, izven najbolj obleganih, prepoznanih in iskanih turističnih
krajih? Kako se obdržati vsaj na robu preživitvenega lonca na področju turizma nekje na koncu sveta?
Seveda se da izplavati, le nekaj več močnih zamahov potrebuješ in
rešilni jopič.
Tokrat se bom ozrla v poletni čas. V čas, ki je bil primeren za obiskovanje lastne domovine in njenih manj znanih in neznanih kotičkov.
Babno Polje, najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji – kar pa ni njegov
edini atribut – ni bil v dneh, ko smo se lahko svobodno gibali, prav
nič osamljen. Še več. S ponosom in veseljem lahko zapišem, da toliko
samostojnih obiskovalcev ali manjših skupin, ki bi same prišle v kraj,
v desetih letih na Rihtarjevi domačiji še nismo imeli.
Zato je glavni namen pričujočega prispevka v prvi vrsti zahvala
vsem, ki so mi v silni negotovosti, kako preživeti, vrgli rešilni jopič,
tako da lahko ponovno plavam v drugem valu. Upam, da ne bom
koga izpustila.

čebelarstvo Troha je dostopno tudi gibalno oviranim osebam
(foto: Alenka Veber)

Tudi v Babnem Polju smo nazorno pokazali in predstavili dediščino
ostrnic. Za pobudo in nesebičnost se zahvaljujem družini Andreja in
Mateje Šoštarič, ki je zdela tri ostrnice, razstavila vse potrebno orodje
za zdevanje in nam omogočila, da smo se z našimi gosti ustavili na
njihovem travniku. Ostrnice so naše goste pozdravljale in bogatile
predstavitev občine Loška dolina vse do prvega snega.

V prvi vrsti gre zahvala Čebelarstvu Troha, Alojzu in Vesni Troha ter
njuni ožji družini. Hvala za vedno dobrodošel sprejem, predstavitev
čebelarstva in dobro kavo ter drugo nesebično pogostitev in sprejem.

člani univerze za tretje življenjsko obdobje iz Logatca pred
babnopoljskimi ostrnicami. (arhiv Zavod Rihtarjeva domačija)

čebelarstvo Troha je aktivno vključeno v turistično
dejavnost alenke Veber (foto: Alenka Veber)

našemu vabilu so se
prijazno odzvali tudi v
Javnem zavodu Snežnik

Ostrnice družine šoštarič
bogat doprinos k turistični
ponudbi Babnega Polja.
redek motiv: babnopoljski sneg
in ostrnice (foto: Alenka Veber)
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Prav tako gre zahvala bližnjim in daljnim
sosedom mimo katerih nas velikokrat vodi
pot, še posebej družini Mirka in Suzane Troha, ki ima na gospodarskem poslopju razstavljeno zbirko kmečkega orodja ter mežnarici
župnijske cerkev sv. Nikolaja Magdi Mrvoš
za vedno sveže aranžmaje ob našem obisku.
Zahvala gre zaposlenim v Toni baru, ki so
vsem zvedavim gostom prijazno povedali,
kje sem doma ali pa jih napotili do Rihtarjeve domačije.
Zahvaljujem se tudi Javnemu zavodu Snežnik za sofinanciranje najema WC-kabine,
Občini Loška dolina za razširitev uvoza na
javno parkirišče pri župnijski cerkvi svetega
Nikolaja in postavitvi prometnega znaka P
ter Društvu žena in deklet Ostrnice za peko
peciva za naše goste.
Na Rihtarjevi domačiji so si tako lahko številni obiskovalci v nekdanji kašči lahko ogledali multivizijo kraja in celotne regije, prav
tako imamo v kašči na voljo bogato promocijsko gradivo občine Loške doline in širše
Primorsko-notranjske regije. Nemalokrat pa
smo se tudi sprehodili po kraju, se povzpeli
na bližnji razgledni vrh in na Babno Polico.
Babno Polje ni samo najhladnejši naseljeni
kraj v Sloveniji, s svojo nadmorsko višino
namreč zaključuje kulturno in naravno dediščino Notranjskega podolja in bogato dopolnjuje turistično ponudbo občine Loška
dolina.

DRUŠTVA IN ZAVODI

Predvsem pa so prebivalci tisti, ki bogatijo
nek kraj, ne samo Babno Polje. V naš kraj so
in bodo tudi v bodoče prihajali obiskovalci,
otesani in neotesani. Takšni, ki se bodo skozi
kraj samo peljali, in takšni, ki se bodo nekje
ustavili in se zanimali, kako tod naokrog živimo.
Turisti, popotniki, vagabundi, pohodniki
ne iščejo samo zlatih pip. Med njimi so tudi
takšni, ki iščejo mir, neokrnjenost narave in
pristne življenjske zgodbe. In tudi takšni, ki

(foto: Alenka Veber)

Torek, 19. maj 2020
Naš prvi pokoronski izlet: Babno Polje,
Alenka. Vreme: deževno, čudovito. Počutje
nepozabno. Toplo priporočamo.
(Društvo U3 Škofja Loka)

Četrtek, 2. julij 2020
UTŽO Logatec – 20 udeležencev je zelo
uživalo z gospo Alenko, ki prepričljivo ljubi
Babno Polje. S hvaležnostjo.
(Metka Rupnik, predsednica)

Sobota, 6. junij 2020
Pot naju je slučajno zanesla v Babno Polje.
Vesela sva, da sva spoznala prijazno gospo
Veber. Povedala je veliko zanimivega.
(Tone in Betka Gabrovšek)

Petek, 3. julij 2020
Družina Škrbina se zahvaljuje za zanimivo
predstavitev kraja in okolice. Odstrli ste nam
delček naravne in kulturne dediščine vaših
čudovitih krajev.
(Družina Škrbina)

Petek, 19. junij 2020
Živimo v čudovitih krajih, sredi skoraj
neokrnjene narave. To nas veseli. Tudi ko
bomo zapustili domače gnezdo, se bomo
radi vračali sem, kamor nas vleče srce.
(7. a in 7. b OŠ h. Janeza Hribarja Stari trg)
Petek, 26. junij 2020
Sprehod z Alenko je sprehod v mir, spokojnost,
nazaj v času, za sanje v resničnem dnevu.
(Almira in Nada)

z veseljem popijejo turško kavo, skuhano na
štedilniku na drva.
V občini Loška dolina nas je le peščica, ki
si kot samostojni podjetniki režemo kruh na
področju turizma, zato se mi zdi dragoceno,
da se ta delovna mesta ohranijo. Ne samo
moje.
Zgodba, ki sem jo v letošnjem poletju spisala
ob nesebični pomoči vseh deležnikov, je neprecenljiva. Želim si le lahko, da bi se še kdaj
ponovila, a ne zaradi izrednih razmer. ■

rihtarjeva domačija je letos na predlog Vaškega odbora dobila posebno priznanje
Javnega zavoda Snežnik za obnovo in revitalizacijo gospodarskih poslopij

Iz knjige vtisov na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju

Sreda, 17. junij 2020
Čeprav se zdi daleč od Ljubljane, je tu srce
naše domovine. Hvala za trud, da nam
približujete čudovite končke Slovenije.
(Dr. Helena Jaklitsch)
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Torek, 7. julij 2020
Zgodilo se je spontano, bilo je nebeško
in zagotovo pridemo še. Babno Polje je
edinstven preplet naravnih lepot, Alenkino
gostoljubje pa tako srčno in iskreno, da
človeka kar ne izpusti. Prihodnjič več,
prihodnjič spet. (Marta)
Nedelja, 12. julij 2020
Med obiskom Babnega Polja smo nabrali
veliko lepih vtisov in fotografij, ob katerih
se bomo še dolgo spominjali današnjega
dne. Pot iz Babnega Polja na Babno Polico
priporočamo vsakemu. Z veseljem pridemo
še kdaj. Hvala za vodenje in razlago.
(Družina Praznik)

Ponedeljek, 20. julij 2020
Hvala gospe Alenki za izvrstno razlago pri
predstavitvi domačega kraja in okolice.
Takih ljudi na našem podeželju odločno
primanjkuje.
(Dragica in Tone Mlakar)
Sobota, 25. julij 2020
Lepo je videti začetek turizma v Babnem Polju.
(Vesna Curk, Oslo)
Sobota, 1. avgust 2020
Alenka, hvala za povabilo na predstavitev
vašega kraja. Veliko dobrega na vaši poslovni
poti.
(Popotniki iz okolice Radencev)
Ponedeljek, 3. avgust 2020
Po nekaj vročih dneh nas je danes pošteno
ohladilo. Na nevihtno popoldne smo se
odločili obiskati Alenko in mamo Francko.
V kašči je prijetno in domače … še pridemo.
To bo eden od spominov, ki upam da ostane
otrokoma za vedno.
(Družina Peček)
Sobota, 8. avgust 2020
Veseli smo, da smo našli Rihtarjevo
domačijo. Hvala za poučno predavanje o
Babnem Polju in bližnjih krajih.
(Družina Ličen)
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Borut Kraševec

Zgodbe naših lip
nadaljevanje 2020

L

ipo, ki je razširjena v večjem delu srednje in južne
Evrope, že vse od antike spremlja poseben pomen. Tudi
v slovenskem ljudskem izročilu ima lipa svoje mesto ter dolgo
in bogato tradicijo. Kakšno izročilo, predvsem pa kakšne so zgodbe lip v Loški
dolini in Babnem Polju, je bila v mescu avgustu in septembru raziskovalna naloga
študijskega krožka »Zgodbe naših lip« nadaljevanje 2020, ki ga je vodila Janja
Urbiha. Tako kot v letu 2019 je študijski krožek tudi tokrat potekal pod okriljem
hrama izobraževanja, umetnosti in kulture Ars Palada Tišler iz Markovca in s
sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo RS.
Udeleženci krožka v letu 2019 so obiskali lipo v Koča vasi, Viševku, Podcerkvi,
Ložu, Iga vasi, Starem trgu pri Ložu, Šmarati, lipi v Pudobu in Podgori ter lipi
in lipov drevored v Kozariščah. Ob zaključku so pripravili razstavo, ki je bila na
ogled obiskovalcem knjižnice enote Maričke Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu.
V nadaljevanju so letos na vrsto prišle lipe v Markovcu, Babnem Polju, na Križni
gori in Sveti Ani, Ložu in Starem trgu pri Ložu. Zaključni dogodek je bil voden
sprehod »Ko lipe spregovorijo«, ki ga je 12. septembra v sodelovanju Kozarke
in s sofinanciranjem Občine Loška dolina organiziralo Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik. Janja Urbiha nas je vodila po krožni poti od gradu Snežnik skozi grajski
lipov drevored, do vaške lipe v Šmaraški »Župenci«, nato do pudobske lipe s kamnitim srcem, v Iga vas do lipe pri vodnjaku, od tam k lipci v Kozarišče in naprej
proti gradu Snežnik do edinstvenega dvovrstnega lipovega drevoreda v grajskem
parku, kjer je bil tudi zaključek poučnega sprehoda.
Udeleženci krožka smo bili tudi letos presenečeni nad bogastvom te kulturne
dediščine ter zgodbami in skrivnostmi, ki jih nosi vsaka posamezna lipa in
drevoredi …
Ob lipah pa smo spoznavali tudi druge zgodbe. Ena izmed njih, ki jo je povedala
gospa Jožefa Strle iz Bukovce v Babnem Polju, govori o prigodi starega očeta,

V grajskem lipovem drevoredu in pod lipo na vrtu
družine Veber v Babnem Polju (foto: Borut Kraševec)
o čemer je nastal tudi krajši videoposnetek z naslovom
Cuprnce ali prigoda babnopoljskega furmana, ki je na
ogled na: https://www.youtube.com/
Lipe Loške doline bodo kot rezultat dela krožka Zgodbe naših lip, postopoma predstavljene tudi v Obrhu. Na
naslovnici prejšnjega Obrha številka 4, 2020, je bila na
kratko predstavljena ena izmed lip na Križni gori. Tokrat pa je mesto na naslovnici dobila lipa, ki raste na
pokopališču ob cerkvi sv. Roka v Ložu. ■

Biserka L. Nelec, direktorica Centra

Projekt ČUTIM – ŽIVIM

O

b mednarodnem dnevu starejših, ki
smo ga praznovali 1. oktobra, smo v
Centru starejših Cerknica otvorili našo novo
pridobitev Senzorni park v okviru projekta
Čutim – Živim Las Notranjska. Projekt temelji na ukrepu zagotavljanja kvalitetnejšega
bivanja starostnikov in zajema aktivnosti, ki
vplivajo na izboljšanje počutja in razpoloženja ob kvalitetnem in aktivnem preživljanju
prostega časa stanovalcev. Senzorni park bo
služil tudi ozaveščanju okoliških prebivalcev
in svojcev o pomenu aktivnega bivanja nasploh. Park bo neomejeno dostopen stanovalcem in tudi vsem drugim zainteresiranim
in bo kot tak doprinos in inovacija Družbe
DEOS ter inovacija v lokalnem okolju.
Senzorni park je zasnovan tako, da so vanj
vključeni naravni elementi, danosti in pojavi. Senzorna pot v okviru Senzornega parka
pa je namenjena temu, da se človek postopoma zbere, da se začne bolje zavedati tega, kar

sliši, vidi, se dotika, voha ali okuša
in tako dobiva neposredno izkušnjo.
Projekt smo razširili še z dodatnim
programom – terapevtske delavniarejših
rka v Centru st ca)
pa
ga
ne
ič
or
nz
ce z glino za osebe z demenco. DeDel se
starejših Cerkni
(arhiv : Center
a
ic
kn
er
C
lavnice so namenjene našim stanovalcem kot tudi osebam z demenco
bosta z učenci obeh šol sodelovali v projektu
iz lokalnega okolja, s ciljem vzpodbujanja
z izdelki iz gline. V projektu bodo sodelovali
taktilnega zaznavanja ob delu z naravnim
učenci osmih razredov in udeleženci likovmaterialom, občutenju toplote, gnetenju in
nega krožka. Pred prazničnimi dnevi ob
oblikovanju. Hkrati pa delo z glino pomirja
ter ohranja gibalne in kognitivne sposobnokoncu leta bodo učenci in stanovalci centra
sti. Terapevtske delavnice se že izvajajo od
starejših skupaj pripravili razstavo izdelkov.
maja letos dvakrat mesečno pod vodstvom
Ob tej priložnosti se bodo družili, stanovalcem centra pa bo prireditev dodatno popezunanje izvajalke in koordinatorke projekta.
strila predpraznični čas.
Delavnice z glino imajo tudi medgeneraNaložbo so poleg Družbe DEOS financirali
cijsko noto, saj bo v aktivnosti izdelovanja
izdelkov iz gline vključen tudi partner –
tudi RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo in EU iz Evropskega sklada za
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
ter podružnična šola »11. maj« Grahovo, ki
regionalni razvoj. ■
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Za Društvo Ostrnice
Janja in Marica
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Primer dobre prakse, odprti hlev
na pašniku (foto: Marica Petrič)

Na strokovno
ekskurzijo
po domačem
kraju

Peš smo jo mahnili po znanje
(foto: Marica Petrič)

M

ilo rečeno je letošnje leto čudno, nepredvidljivo, posebno in še kaj. Omejitve in prilagoditve so postale naš vsakdan.
Vse to močno vpliva tudi na že utečen program delovanja društev. Najlažje in najenostavneje je vreči puško v koruzo in prenehati
z aktivnostmi. Ampak Ostrnice smo znane
po tem, da smo trmaste, iznajdljive, lahko
rečemo tudi prilagodljive … in smo našle rešitev tudi za organizacijo strokovne ekskurzije, ki jo v društvu izvedemo vsako leto.
Ker potovanje z avtobusom predstavlja povečano tveganje in dodatne omejitve, smo se
odločile, da letošnjo ekskurzijo izvedemo v
domačem kraju. In bilo je tudi tokrat nadvse
poučno, zanimivo in tudi prijetno.
Ostrnice smo se v nedeljo, 27. 9. 2020 peš
odpravile iz Iga vasi proti Žagi, vmes pa zavile še mimo Koča vasi. V prvem delu smo
prisluhnili Janji Urbiha, lokalni turistični
vodnici, ki nam je predstavila hišno in vaško

lipo v Iga vasi, pa cerkvene lipe v Viševku, za
konec pa še najmogočnejšo notranjsko lipo
v Koča vasi.
Od tam smo čez polje peš krenili na ogled
dobre prakse, do Markcovega hleva sredi
polja. Gospodar Marjan Mlakar nam je na
svojem pašniku predstavil odprto rejo govedi
ter temu prilagojen odprti hlev, za katerega je
sam pripravil načrt.

pridružile tudi članice pobratenega društva
Štirje letni časi iz Hrvatinov, ki so v zahvalni notici takole povzele dogajanje tega dne:
»Bilo je zelo prijetno in predvsem poučno.
Koliko novega smo včeraj izvedeli in spoznali, pa tudi poskusili. Vi ste čudoviti, delovni
in predvsem gostoljubni ljudje. Da o Michelinovi zvezdici za čudovit desert ne govorimo
– enostavno presežek!« ■

Potem smo odšle do
Žage, kjer nas je čakalo
odlično kosilo, ki so ga
za nas skuhali v gostišču Mlakar. Ekskurzijo
smo zaključili s posebno sladico, pripravljeno
po posebnem receptu,
samo za nas Ostrnice –
vinski …
Na ekskurziji so se nem

Tik pred kosilom (foto: Edo Šega)

Mario Žnidaršič

MDI Cerknica – Loška dolina
– Bloke na splavarjenju
na reki Savi

E

nismo odšli lačni in žejni – postregli so nam z okusnim
domačim splavarskim bogračem. Ob zvokih harmonike
in z nekoliko šaljivo obarvanim krstom »zelenca« se nam
je ta vožnja s splavom za vedno vtisnila v spomin. ■

foto: Mario Žnidaršič

pidemija korona virusa je zahtevala prilagoditev dela v medobčinskem društvu invalidov. Kljub temu je uspešno izveden
večji del načrtovanega programa, med drugim tudi splavarjenje
na reki Savi, 12. septembra 2020.
Ozka soteska reke Save se prav pri Radečah
široko razpre, mogočna reka pa umiri svoj
tok v akumulacijskem jezeru bližnje hidroelektrarne Vrhovo. V pristanu nas je čakal
turistični splav, na katerem so nas sprejeli radeški splavarji. Po stari slovanski tradiciji so
nam v znamenje dobrodošlice ponudili sol in
kruh, pa tudi glažek z domačim borovničevcem. Med prijetno rajžo, kot so včasih imenovali transport lesa, je bilo slišati marsikaj zanimivega: o Savi in pa o trdem, a pogumnem
življenju flosarjev, ki so nekoč gospodovali
tem vodam. Splavarji so poskrbeli, da od tam
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foto: Ana Zakrajšek

Jasna Lekan

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

PORBIKS

(NA SODOBEN NAČIN)
Sestavine:
500 g suhega fižola v zrnju
2 stroka česna
3-4 korenja
1 rdeča paprika
1 paradižnik
peteršilj, lovorjev list, majaron

Priprava:
Fižol skuhamo v slani vodi,
ki smo ji dodali majaron in
lovorjev list. V ponvi na
maščobi narezano čebulo posteklenimo,
dodamo česen. Ko zadiši, prilijemo malo
vode. Dodamo narezano korenje, papriko
in paradižnik. Dušimo do mehkega. Vse
pretlačimo in stresemo v kuhan fižol.
Zakuhamo blečke (krpice) in potresemo z
narezanim peteršiljem.
Naše babice so porbiks zgostile z
»roštanjem« (prežganjem).
Dober tek!

ŽELODKI
TESTO:

260 g moke
100 g sladkorja v prahu
1–2 rumenjaka
pol žličke mletih klinčkov
120 g masla
cele klinčke za okrasitev
2 žlici mrzle vode

Za SnEG:

2 beljaka
50 g sladkorja v prahu
50 g sladkorja
50 g mletih lešnikov
IN ŠE:
marmelada
100 g mlečne koverture
Iz moke, sladkorja, rumenjakov,
mletih klinčkov in masla zgneti
gladko testo in ga daj za eno uro
v hladilnik. Nato iz njega oblikuj
kroglice in jih speci v pečici na
180 stopinjah C.
Beljake čvrsto stepi, dodaj obe vrsti
sladkorja in umešaj mlete lešnike.
Maso daj v dresirno vrečko in na peki
papir nabrizgaj majhne kupčke.
Na 90 stopinjah C jih suši 3 ure.
Raztopi mlečno kuverturo in vanjo
pomoči ohlajene beljakove poljubčke.
Počakaj, da se čokolada strdi.
Na koncu z marmelado zlepi oba
dela. Dobiš želodke.

Ne buo me, ne,
bolejzən pokosila.
Preveč səm šnopca spiu.
Čə kej, me buodo najbrž
jətra zvila.
Toku, kə so žje kakšənga prej.
Lej, je žje toku na svejtə,
də nej noben še tle ostou.
Kakšən je šu, rejs, prou po nesrjəčə,
ampək- kakšən je šu pa tud zaprou!
Hudič je rejs, kədr bolejzən pride,
samu kədu je dandenəs sploh zdrou?
Usacəga kakšən klinac zvije,
še jest səm zanč kozlou.
Zetu lepu vas pruosəm:
Dejmo usə te maske guor!
Kə nas vidəm, use te krasne šjeme,
tə povejm, jest ratam kar mau nor!
Kə se spumnəm, kuk je lušnu,
kədr grjəmo səz maskamə ga srat…
Zdej usak dan kə grjem s hišema kə də šu bə pustovat!
K(O)RONAN UOSU
Anton Frbežar - TONI
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Direktorica
Olga Doles, dr. med., spec. spl.med.
Organizacija dela v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča
– Cerknica po koncu razglašene epidemije COViD-19 in v času
nenadnega poslabšanja epidemiološke situacije v državi
UVOD
Zaradi globalne prisotnosti virusa SARS-CoV-2, neobstoja cepiva in
zdravila za COVID-19 ter s tem povezane ponovne hitre širitve bolezni mora zdravstveni sistem nadaljevati z delom na prilagojen način,
ki omogoča izvajanje previdnostnih ukrepov in hitro zaznavo pojava
virusa v slovenskem prostoru tudi po preklicu epidemije bolezni COVID-19. Nujno je spremljanje epidemiološke situacije in morebitno
prilagajanje organizacije dela glede na navodila oziroma priporočila
Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (zdravstveni domovi) so prvi stik pacientov z zdravstvenim sistemom in tako najpomembnejši člen za detekcijo bolezni v skupnosti. Za zagotavljanje
varne zdravstvene obravnave na primarnem nivoju je treba zagotoviti najmanj naslednje pogoje:
- vzpostaviti je treba ustrezno presejalno politiko – obvezno naročanje pacientov na vse obravnave, ob tem pa preverjanje epidemioloških podatkov in morebitnih znakov bolezni COVID-19 ter
podajanje navodil o zdravstvenih pogojih za vstop v ambulanto;
- zagotavljanje nadzorovanega prihoda, sprejemnega mesta oziroma točke pred vstopom v prostore izvajalca;
- zagotavljanje ločenih poti obravnave za paciente z možno boleznijo COVID-19;
- zagotavljanje varne razdalje (najmanj 1,5 m) v čakalnicah in drugih prostorih izvajalca;
- izvajanje preventivnih in higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe COVID-19;
- spoštovanje aktualnih napotkov za uporabo osebne varovalne
opreme;
- spremljanje porabe in stanja zalog osebne varovalne opreme ter
poročanje v skladu z aktualnimi navodili;
- spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih kot dolžnost posameznika – zdravstveni delavci, ki imajo simptome COVID-19 oziroma se ne počutijo zdravi, morajo ostati doma in se jih nemudoma
testira na SARS-Cov-2;
- zdravstveni domovi organizirajo preglede in odvzeme brisov na
COVID-19 v vseh regijah, vsak izvajalec je dolžan na ustrezen način zagotoviti obravnavo svojih pacientov s sumom na COVID-19;
- prag testiranja naj bo nizek – za paciente in zaposlene s simptomi;
- v vsej populaciji naj se v sezoni spodbuja cepljenje proti gripi, v
ranljivih skupinah pa tudi proti pnevmokokni pljučnici;
- obvezna je uporaba zaščitnih mask za paciente in zdravstvene delavce ob vstopu v ustanovo in obravnavo.
i. OBraVnaVa OSEB Z nEGaTiVnO EPiDEmiOLOškO
anamnEZO in BrEZ ZnakOV BOLEZni COViD-19
Pacienti brez znakov bolezni COVID-19 se morajo na pregled obvezno naročiti pri sestri svojega osebnega ali nadomestnega zdravnika.
Pred pregledom pri zdravniku pa se na triažni točki ponovno preve-
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rijo epidemiološki podatki in morebitni znaki bolezni COVID-19.
Pri tem se soočamo z vsesplošnim problemom telefonskega naročanja. Linije so prezasedene, sestre poleg strokovnega dela odgovarjajo tudi na telefonske klice. Z namenom čim boljše dostopnosti do
zdravstvenih storitev še enkrat objavljamo razpoložljive telefonske
številke ZD Cerknica: 01 70 50 100, 01 70 50 102 in 01 70 50 103 ter
dodatno mobitel številko na potrebe ZP Stari trg 031 679 426. Poleg
teh številk so na voljo tudi vse telefonske številke ambulantnih sester
osebnih zdravnikov po urniku dela posameznih ambulant.
Zavedamo se dejstva, da je bolezen COVID-19 na področju zdravstvenega sistema sprožila številne probleme ter tudi vrsto etičnih
vprašanj in dilem. Pravičnost, enakost, enaka dostopnost do obravnave vsakega bolnika so tradicionalne vrednote zdravniškega poklica,
v izrednih razmerah epidemije pa jih je treba upoštevati sorazmerno,
glede na razpoložljive vire zdravstvenega sistema. Zdravniki in ostalo zdravstveno osebje se požrtvovalno trudimo za dobro obravnavo
pacientov, se izpostavljamo tveganju okužbe in smo zaradi kritik javnosti pogosto upravičeno prizadeti.
Sedanje širjenje virusa smo pričakali bogatejši z izkušnjami iz prvega vala epidemije. COVID-19 je bolezen sama po sebi in ob njej ne
smemo pozabiti na nujnost obravnave vseh bolnikov s kroničnimi ali
akutnimi obolenji in stiskami. Zato se mi zdi pomembno poudariti,
da se prebivalci s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami lahko naročite na pregled in nadaljnjo diagnostiko pri osebnem zdravniku, v
izogib poslabšanju kroničnih bolezni ali prepozni diagnostiki morebitne nove bolezni.
ii. OBraVnaVa OSEB S SumOm na COViD-19 in OSEB Z
akuTnO OkuŽBO DiHaL
Tudi po preklicu epidemije bolezni COVID-19 ločeno obravnavamo
osebe s sumom na COVID-19 in bolnike z akutno okužbo dihal. Pacient z znaki akutne okužbe dihal ali brez vročine pokliče izbranega
ali nadomestnega zdravnika po telefonu. Zdravnik oceni zdravstveno
stanje bolnika in presodi, ali potrebuje nujno napotitev v bolnišnico,
pregled pri zdravniku ali eventuelno testiranje v vstopni ambulanti
za COVID-19 ali pa se lahko zdravi v domači oskrbi.
Na testiranje na COVID-19 zdravnik pacienta naroči elektronsko v
ZD Postojna. Pacienta pokličejo iz Postojne in se dogovorijo za datum in uro testiranja. Testiranje je omogočeno vsak dan od ponedeljka do petka.
Pacienti z akutno okužbo dihal z ali brez vročine, za katere zdravnik
presodi, da potrebuje osebni pregled zdravnika, so pregledani v kontejnerju pred prostori urgence ZD Cerknica. Za paciente iz občine
Loška dolina pa je v ZD Stari trg za ta namen posebej opremljen
prostor v pritličju ZP Stari trg.
V primeru, da zdravnik presodi, da se pacient lahko zdravi v domači
oskrbi, je pomembno:
- da se mu odredi samoizolacija;
- se pacientu poda navodila za preprečevanje okužbe v domačem
okolju;
- zdravnik posebno pozornost posveti tistim, ki so starejši od 60 let
ali imajo kronično bolezen (srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen, pljučne, ledvične, jetrne bolezni, imunske pomanjkljivosti);
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- pacienta opozori, da ob poslabšanju takoj kontaktira zdravstveno
službo.
iii. OBraVnaVa OTrOk Z Znaki rESPiraTOrnEGa
inFEkTa
Zavedamo se izzivov, s katerimi se v letošnjem šolskem letu soočamo vsi, tako starši, otroci kot tudi mi zdravniki. S pričetkom novega
šolskega leta se zaradi ugodnejših vremenskih vplivov in druženja v
zaprtih prostorih vsako leto poveča tudi število okužb z respiratornimi virusi. Pojavijo se prehladna obolenja, ki jih spremljajo izcedek iz
nosu, kihanje, bolečine pri požiranju, hripavost in blago povišana telesna temperatura. Šole in vrtci, kjer je na enem mestu zbranih veliko
otrok, za širjenje teh virusov nudijo idealne pogoje. Otroci z okužbo
dihal so najbolj kužni v prvih dneh, ko se pojavijo omenjeni bolezenski znaki, zato je pomembno, da takrat ostanejo doma in ne širijo
okužbe na druge otroke. Zavedati se moramo, da lahko tudi običajni
sezonski virusi pri občutljivih in najmlajših otrocih povzročijo okužbo spodnjih dihal (bronhiolitis in bronhitis), ki lahko zahteva tudi
bolnišnično zdravljenje.
Tudi COVID-19 se pri otrocih lahko kaže le kot prehladno obolenje,
zato ga je predvsem v začetku bolezni, le na podlagi bolezenskih znakov nemogoče ločiti od ostalih prehladnih obolenj, ki jih povzročajo
običajni sezonski virusi. Ker pa dosedanje raziskave kažejo, da majhni otroci niso pomembni prenašalci novega koronavirusa v kolektivu
in da je v večini primerov vir okužbe zanje bolna odrasla oseba, smo
omejili napotitve na odvzem brisa na novi koronavirus pri majhnih
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otrocih, saj se zavedamo, da je zanje preiskava neprijetna.
Svetujemo, da otrok z nahodom ostane v domači negi vsaj 3 dni od
začetka bolezni in odsvetujemo kontakt s starejšimi družinskimi člani ali kroničnimi bolniki. Otrok z nahodom gre lahko v vrtec ali šolo
po treh dneh bolezni, če se ne razvijejo drugi simptomi in če je splošno počutje otroka dobro.
V nekaterih okoliščinah se bo otrokov pediater glede na bolezensko
sliko ali epidemiološke okoliščine vseeno odločil, da otrok potrebuje
odvzem brisa na novi koronavirus. V tem primeru je pomembno, da
do sporočenega rezultata izvida z otrokom ostanete doma.
Dosedanje raziskave potrjujejo, da velike večine otrok COVID-19 ne
ogroža, a je zelo pomembno, da zaradi zaščite najranljivejših skupin
prebivalstva, ki jih ne moremo povsem izolirati, in v želji po življenju
s čim manj omejitvami upoštevamo priporočila in navodila strokovnjakov.
Zavedamo se, da nas vse čakata negotova jesen in zima, zato vas
prosimo za razumevanje z željo po čim boljšem sodelovanju, saj
bomo le na ta način ohranili zdravje in življenja otrok, kar je naš
skupni cilj.
ZakLJučEk
V interesu nas vseh je vsekakor ohranitev delujočega zdravstvenega sistema ter ohranitev zdravja nas vseh, ob preprečevanju širjenja
okužbe. Upoštevati moramo vse preventivne ukrepe (ustrezna razdalja, higiena rok, nošenje mask) ter zmanjšati število socialnih stikov. Previdnost in upoštevanje navodil je torej nuja, saj med nami
kroži virus, ki še vedno ostaja ovit v tančico skrivnosti.

IZ ZGODOVINE
Živana Meljo

V opomin in spomin
Dopolnitev članka g. S. Okoliša – OBRH, september 2020, št. 4 (106)
Hvala g. S. Okolišu za zapis v OBRH-u. Verjamem, da ga je vodila misel, da se ne ponovijo
grozote vojn, kjerkoli po tem našem lepem svetu. Verjamem tudi, da je zapis namenjen zavedati
se razlike med vzrokom in posledico. Upam in želim, da je tako vaš kot tudi moj zapis v opomin in spomin, da se mora končati spodbujanje sovraštva med vsemi ljudmi – ne le med nami,
Slovenci. Razumevanje besedila naše himne, razumevanje 10-tih zapovedi bi moralo biti vodilo
naših življenj, naših odločitev.
In dopolnilo:
go. Marico Škrbec in njeno sestro Francko
sem spoznala, ko sem bila stara 12/13 let
(leta1961/62), ko sta obiskali našo družino na
Vevčah. Obiskali sta nas še nekajkrat, nekaj
let kasneje.
Kako to in zakaj? Z mojo mami sta bili sovaščanki v Markovcu, kjer je Marica bivala pri
»Martinovih«. Bili sta dobri prijateljici in kljub
vojni in različnim življenjskim potem sta stike
obdržali tudi po koncu vojne. Mami se je dokaj
redno dopisovala tako s Francko kot Marico.
Maričina pisma je shranila in po njeni smrti jih
hranim jaz. V njih je zapisano marsikaj o tistih časih, ko je delala na občinski upravi. (za
verodostojnost tega, kar pišem – pisma, pisne
izjave in dokumenti na vpogled uredniku). Z
Marico sva se slišali (po telefonu) leta 2010,
ko sem ji sporočila mamino smrt. In tako sva
nadaljevali s pogovori, po telefonu, še tri leta.

Že takrat pa je bila šibkega zdravja. Toliko o
Marici, kot sem jo uspela spoznati v pogovorih, še posebej pa preko pisem moji mami.
Šele po prebiranju njenih pisem sem spoznala
njen pogled na vojno obdobje. Starši mi niso
o tem nikoli govorili. Kako modro je bilo to,
vemo, ko odrastemo in dozorimo skozi življenje. V kolikor že mlado dušo zastrupimo
s sovraštvom, se tega bremena težko znebi ali
pa sploh ne. Tako pa sta mi dala možnost, da
neobremenjena z raznimi spomini spoznavam
ljudi izključno po njihovih sedanjih, osebnostnih (ne)kvalitetah.
Kako to, da sta nas obiskali na Vevčah?
Francka se je v Argentini poročila z A. Omanom iz Vevč, od koder je moj oče Stane Meljo,
ki se je poročil z Ano Mlakar (mojo mami)
– po očetu Antonova iz Viševka, po materi
Oščeva s Knežje Njive. Francka in Marica sta
po letu 1960 obiskovali Omanove (na Vevčah)

in vedno tudi nas.
Kako to – ko pa je bil moj oče partizan?
ZATO, KER so po vojni želeli ljudje živeti naprej, v miru, drug drugemu pustiti živeti.
ZATO, ker je mnogo družin doživelo žalost in
gorje z »obeh strani«. In moje prepričanje je,
da imajo le te in take družine pravico govoriti o
spravi – NIKAKOR pa ne politiki, ki si grabijo
točke za volitve, za oblast.
In še en ZATO – po vojni je bilo sklenjenih veliko zakonskih zvez iz » različnih družin«. Še vedno so skupaj, so različnih mnenj in prepričanj,
imajo potomce, ki imajo verjetno prav tako različne poglede in mnenja. PA KAJ ZATO!!! Ali je
zaradi tega potrebno sovraštvo? NE! Potrebno
je razumevanje vzroka in posledice, potrebno je
spoštovanje različnosti na vseh ravneh, potrebna je ljubezen!
Upam si upati, da želiva oba povedati TO.
O Pudobu
Da je bila to belogardistična postojanka, je znano. Je pa dobro prebrati knjigo, v kateri je podan
zapis britanskega vojaka, po rodu Novozelandca prav o napadu na to postojanko. To je biografska knjižica o njegovih vojnih letih od zajetja v Grčiji, aprila 41., taborišča Stalag XVIII
v Mariboru, pobega, do poveljnika v Šercerjevi
brigadi. Je tudi dober dokument, kako popolen
tujec doživlja takratne razmere predvsem na
Notranjskem. Naslov knjige je »Partizan John
Denvir«, avtor James Caffin, založba Ciceron.
Zapis o Pudobu – stran 132,133,134, pa tudi sicer je veliko povedanega o dogajanjih na našem
področju. Verjetno jo ima tudi naša knjižnica.
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Zakaj je meni ta stavba znana?
Tu je bila zaprta 1 mesec, pretepana ... in ...,
moja teta, mlajša mamina sestra, skojevka teta
Justa. Že oktobra 1941 je začela delati za OF, in
sicer v Babnem Polju, kjer se je učila trgovske
obrti pri Olgi Levstek, nosila je pošto z Babne
Police v Prezid k ilegalcem oz. Ferdu Godini - Marku. V času pred božičem, leta 1942, je
divjala italijanska ofenziva, zato so se skojevci
umaknili za Racno goro. Z. R. je pri tem izgubila nahrbtnik s seznamom skojevcev. Sledile so
aretacije in uboji. Teta Justa mi je povedala, da
ji je bilo najtežje, ko so jo pretepali njeni sošolci.
Ni še dopolnila 16 let in bila je zelo lepo dekle.
Nikoli ne morem pozabiti njenih besed (ko
mi je pripovedovala svojo zgodbo), da je čez
noč postala ženska. In nikoli je nisem upala
vprašati, kaj to pomeni. 1 mesec mučenja, še
ne 16-letnega dekleta, nato spet zasliševanja v
Ljubljani, obsodba, zapor v Kopru, na koncu
zapor v Benetkah v starih zaporih – voda do
kolen, zaprta do junija 1944. V obdobju mučenja v Pudobu je bila Marica zaposlena na občinski upravi. V Markovcu sta bili sovaščanki,
dobri sovaščanki ... V enem izmed pisem moji
mami piše Marica, da ji je sedaj (takrat, ko je
pisala) žal, da ni posredovala za izpustitev ...
Marica je delala na občinski upravi od avgusta
1942 do septembra 1943, torej do kapitulacije
Italije. Do avgusta 1942 oz. do likvidacije župana
J. Mlakarja je bila občinska uprava v rokah kmečko-delavskega gibanja že od leta 1936, kar je zelo
motilo klerikalce in, seveda, kasneje okupatorje.
Zato so postali trdni in zvesti zavezniki.
16. aprila 1941 vkoraka italijanska vojska v
Loško dolino. Župnik Presetnik in »industrialec« K. K. želijo organizirati dobrodošlico
okupatorju! Župan J. Mlakar se je temu uprl.
Tudi ni bil prisoten 3. maja 1941 v Ljubljani,
na sestanku slovenskih županov, ki ga je sklical fašistični komisar Grazioli. (vir: Notranjski
listi II). Komu je bil napoti, kdo ga je ovadil, se
ve, kdo ga je ubil, prav tako.
O vaških stražah in mVaC
MVAC – Milizia Volontaria AntiComunista
– prostovoljna protikomunistična milica je
bila ideološko naravnana katoliško in fašistično. Že jeseni 1941 je bila organizirana v Črni
gori, Hercegovini in Liki. V Dalmaciji uradno
pod tem imenom 19. 6. 1942. MVAC je bila
slovenska kolaborantska milica pod italijanskim poveljstvom, ustanovljena na področju
Ljubljanske pokrajine 6. avgusta 1942 na ukaz
generala Robottija. Takrat so bile reorganizirane vaške straže v ustroj MVAC (vir: wikipedia). Za pripadnike MVAC (imenovani tudi
bela garda) je bilo dobro poskrbljeno tako
z opremo, hrano, plačo, družinske doklade
(dokument na vpogled uredniku) in še poseben dodatek za »dobro opravljeno« nalogo.
Marsikaj se je v povojnih letih pozabilo – za nekaj je prav tako, za nekaj pa, seveda, ne.
BISTVO, NAUK pa je, da si ne smemo dovoliti, da bi nas kdorkoli ali karkoli spet vodilo v
tako sovraštvo in taka dejanja, da ubiješ človeka
(zato, ker je pred vojno volil n.pr. J. Mlakarja
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in to na tiho nedeljo, pred veliko nočjo), pred
umorom se greš spovedat župniku, po umoru
se s tem hvališ v gostilni. (ubit oče Ladice Petrič
- Štritof)
O županu kržiču, župniku Presetniku in kaplanu kramariču
Najtežje je, ko nas prizadenejo bližnji, tisti ki jim
zaupamo. Najtežje, ko to počno ljudje, katerih
dolžnost je skrbeti za svoje občane tako materialno kot duhovno. Mnogo nedolžnih ljudi je
bilo zaprtih, mučenih, odpeljanih v taborišča,
ubitih ... zaradi ovadb sokrajanov, sosedov ...
Mnogo bi jih lahko bilo rešenih, pa kljub prošnjam, ko so se zatekli po pomoč k prvemu,
drugemu ali tretjemu, niso bili uslišani. Med
njimi tudi teta Nežka ne, Joškova iz Vrhnike,
sestra mojega starega očeta (J. Mlakarja - Antonovega iz Viševka). Za enega od teh treh piše,
da je umrl mučeniške smrti. Kakšne smrti so
umrli nedolžni talci, noseče matere, ženske,
starci, dojenčki in otroci v taboriščih, kamor so
jih poslali. Pred časom sem pisala o Društvu izgnancev. Nekateri so me prosili, naj ne zapišem
vsega, ker je prehudo. Tokrat bom eno obljubo
prelomila, naj mi bo oproščeno. Taborišče Rab,
mlada mamica, dva otročka, eden od njiju ponoči umre, zatajijo smrt ZATO, da ga mamica
lahko stiska k sebi vsaj še eno noč, joka lahko le
znotraj sebe, da ne vznemiri drugega otroka, in
tega drugega reši kos kruha, ki je namenjen že
mrtvemu bratcu.
Tuji vojaki niso vedeli, kakšnega nazora je kdo
od domačinov. Domačini pa so vedeli vse drug
o drugem. To pove dovolj, kajne.
Kot sem že povedala, je bil moj oče Vevčan,
prav tako seveda jaz. No, v bližini je sv. Urh –
hudo zlorabljena cerkev. Naš sosed je bil g. Anžur, eden izmed le štirih preživelih.
Ampak, kako majhna je ta naša Slovenija.
Zadnja leta vojne je bil zadnji poveljnik na
sv. Urhu domačin iz Starega trga J. S. In proti
koncu vojne je zbral okrog sebe fante, ki jim je
najbolj zaupal – iz Loške doline. Trupla žrtev so
prekopavali globlje v gozd.
Po koncu vojne so želeli svojci žrtev poiskati
ostanke mater, očetov, sester, bratov ... Zaradi
grozljivih stanj trupel in grozljivega trpljenja
preživelih ob tem so po 14 dneh prekinili in zaključili izkopavanja, vojska pa je morala zaščititi
zločince pred množico obupanih svojcev.
Ne morete verjeti, ti fantje iz Loške doline so
zahtevali višjo plačo za svoje težko delo.
(dokumenti)
Nisem mislila, da bom kdaj koli zapisala vse to.
Dotaknila sem se le tega, za kar imam trden
dokaz in uporabila besede, za katerimi verodostojno stojim. Žal mi je, da nekateri mladi
zgodovinarji, katerih stari očetje so preživeli
(ali pa ne) taborišča, ne ločijo, kaj je vzrok in
kaj posledica. Tudi ne zmorejo toliko matematike, da so bila leta 1941 do 1945 pred letom
1946 ali 1947. Pa tega je še veliko. Verjamem,
da ima vsaka družina polno zgodb. Prav je, da
se spominjamo vseh.
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Vzrok tem hudim, tragičnim izkušnjam (posledicam) je bilo sovraštvo na osebni, politični in
ideološki ravni. In to nam spet vsiljujejo danes
– sovraštvo do drugačnega in do drugačnosti!
PA KAJ POTEM, ČE SMO SI RAZLIČNI! Ali
je to razlog, da se pobijemo med sabo!?
NE in NE!!
To je priložnost, da razumemo različnosti, da
se naučimo drug od drugega kaj novega, da
spoznavamo, da onkraj našega obstaja še kaj
drugega ... Pomembno je znati živeti skupaj,
čeprav imamo različne spomine, različna prepričanja, različna verovanja. Če drži in če verjamemo, da je v vsakem človeku DOBRO, je
potrebno to poiskati najprej v sebi in delovati
za dobro na vseh ravneh.
Verjamem in zaupam, da zmoremo.
V petem razredu OŠ nam je razredničarka
Anka Zevnik rekla takole: »Odprto srce in odprte roke imej za trpečega brata, a dobro zapahni uho in srce, kadar ti trka sovraštvo na vrata.«
Evo, take besede ostanejo za vedno v moji biti.
Ne mine dan, da se ne zahvalim učiteljem tako
v OŠ kot v gimnaziji, ki so me učili – vedno raziskuj, četudi so nekatere »resnice« tisočletne,
raziskuj in se uči, o sebi, o svetu.
Sovraštvo je hitro »dostopno«, ker ne potrebuje
razuma – je nerazumno.
Za Ljubezen (razumevanje, spoštovanje, resnicoljubnost, iskrenost) – za Človečnost je potrebno mnogo več – to je delo za nedoločen čas.
Ne dovolimo vstopiti sovraštvu v našo dušo – to
je edini resnični strup, ki nas ubija.
Pazite nase in drug na drugega. Bodimo prijazni do svoje duše in drugih.

Draga teta Justa!
Vem, da si odšla, ker nisi zmogla več.
Vem, da bi še ostala,
ker si tako rada imela vse,
tudi življenje samo.
Kadarkoli si mi v mislih – ko si bila še tu
in ko si že tam –
si mi predstavljala brezmejno dobroto,
potrpežljivost, razumevanje in
odločnost reči bobu bob.
Neverjetna ženska. Lepa. Tako v duši,
mislih, kot tudi ženska.
Tako iskrena, tako ljubeča – česar v tem
svetu ni več.
Tvoj smeh in nasmeh
je kot sonce pregnal mokroto z lic in iz src.
Tvoja Živa
Vredno prebrati:
James Bacque: Druge izgube (preiskava o smrti
pribl. milijon nemških vojaških ujetnikov v ameriških in francoskih taboriščih po drugi sv. vojni,
založba Ciceron – mala knjiga, težka vsebina,
polna dokumentov.
Mark Aarons, John Loftus: »(NE)Sveta Trojica« (vohunska vojna na vatikanskih podganjih
poteh), založba Ciceron – »debela« knjiga, bere
se kot najboljša kriminalka, polna dokumentov.
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Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2 izdaja, Koča vas 1928 je rokopis
napisan v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika Schollmayerja Margarete Schollmayer,
domačinom poznana kot Kočevska Greta. Rokopis je iz nemščine prevedel Jože Matevžič
iz Vrhnike pri Ložu.
Delo bo pod skrajšanim naslovom Zgodovina Čabra in Babnega Polja izhajalo v
nadaljevanjih.
V uvodu je Jože Matevžič predstavil Henrika Schollmayerja – Lichtenberga, avtorja tega
zgodovinskega dela, ki je leta 1924 v Koča vasi zapisal: »Vprašanja o mejnih sporih med
gospostvoma Snežnik in Čabar, ki se ne umirijo, so me vzpodbudila, da razrešim njihove
vzroke.
Proučevanje arhivskih listin me je pripeljalo do tega, da nisem napisal samo zgodovino
Čabra, temveč tudi zgodovino nastanka vasi Babno Polje.«
(urednik)

Henrik Schollmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
Ker se je zavedal velikega pomena cestnih povezav, se je veliko ukvarjal z gradnjo cest in
nekatere ceste je trasiral sam.
Sodeloval je pri izdelavi načrtov za železniško povezavo od Rakeka preko Loške doline
do Prezida.
V času njegovega službovanja v Snežniku so
zgradili v letu 1913 parno žago na Marofu.
Zelo so ga zanimali kraški pojavi, opazoval je
vreme in vremenske pojave, veliko je pisal o
lovu in gojenju divjadi.
Leta 1904 ga je posinovila grofica
Lichtenberg, ki je živela v Koči vasi. Nato
je lahko svojemu priimku dodal še priimek
Lichtenberg.

Henrik Schollmayer - Lichtenberg (www.dlib.si)

O AVTORJU  UVOD

Henrik Schollmayer se je rodil 23. novembra
1860 v Althofnu na Koroškem kmetijskemu
strokovnjaku Francu in Korneliji, roj. Costa.
Šolal se je v Ljubljani, na Češkem, gozdarsko akademijo je obiskoval v Tharandt na
Saškem. 15. marca 1885 je prišel v Snežnik.
Kot višji gozdar je prevzel vodenje revirja
Mašun.
21. julija 1887 se je poročil z Marijo von Obereigner, ki je bila hči njegovega predstojnika.
Na Mašunu je 19. avgusta 1891 ob predčasni
eksploziji dinamita izgubil desno oko.
1. januarja 1903 je bil kot gozdni mojster
prestavljen na sedež uprave veleposestva v
Snežniku. Po tastovi smrti pa je postal upravitelj celotne gozdne posesti.
Aktivno se je udeležil prve svetovne vojne.
Kot poročnik je bil odlikovan. Ustanovil je
enoto prostovoljnih strelcev v Loški dolini.
Politično je bil usmerjen izrazito nemško.
Bil je član nemške svobodnjaške stranke in
pred prvo svetovno vojno poslanec Nemcev
v kranjskem deželnem zboru.

Posebno veselje je kazal do zgodovine. Po
prvi svetovni vojni, ko je bil že upokojen, je
živel v Koči vasi. Tam je napisal več zgodovinskih razprav, med njimi tudi zgodovino
Čabra in Babnega Polja. Umrl je 21. januarja
1930. Ob njegovi smrti je liberalni časopis
Jutro zapisal: »Umrl je Valvasor Loža«.
Povzeto po: Kronika, Časopis za slovensko
krajevno zgodovino, št 48, leto 2000, Zveza
zgodovinskih društev Slovenije

Naslovnica rokopisa
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ČABAR
LEGA IN MEJE1

Gospostvo-nekdaj fužina – Čabar leži na
južni meji Kranjske v županiji Reka – Modruša v kraljevini Hrvaški. Reka Kolpa, ki
predstavlja južno mejo vojvodine Kranjske,
teče v globoki strugi pod strmimi stenami,
iz severa se ji pri Osilnici pridruži potok Čabranka, kjer Kolpa zavije proti jugu in kmalu priteče na ozemlje, kjer izvira. Tudi Čabranka, v 16. stoletju se je imenovala potok
Osilnica, si je pot zarezala globoko skozi gorovje po ozki dolini. Deželna meja zapušča
pri Osilnici reko Kolpo in se tesno prilega
toku Čabranke do njenega izvira. Čabranka
izvira pri trgu in sedežu gospostva Čabar kot
pravi kraški glavnati izvir (kephalaria) z veliko močjo v globoki razpoki pod stenami,
ki zapirajo dolino. Meja teče od Čabra proti
severu pod grebenom skalovja mimo krajnskih vasi Stari in Novi Kot, proti gori Zajčji
hrib, tam se ostro obrne proti zahodu, nato
ima kratko pot proti jugu preko gore Požarišče vzhodno od kranjske vasi Babno Polje do
gozdnega izvira Bela voda. Med mejo severno od Čabra in vzhodno od Babnega Polja
je ozek jezik ozemlja, ki se zajeda v Kranjsko, čigar središče je hrvaška vas Prezid in
je preostanek boja fužine Čabar za nahajališča rude. Od Bele vode teče deželna meja
preko Pravdenjaka, Paravičene mize, Cifrov
do Klanske police, kjer se sreča z mejo Istre
in kmalu nato preide v normalni potek od
vzhoda proti zahodu.
Celotni potek opisane meje in z njo povezani poseg v ozemlje Kranjske ne izgleda normalno, temveč nasilno, kakor nam dokazuje
zgodovina nastanka Čabra. Pri normalnem
poteku od vzhoda proti zahodu bi tekla meja
Kranjske vzhodno od Osilnice mimo vasi
Mali Lug in Gerova preko Županje drage do
Klanske police. Tako je ta del meje potekal
še ob koncu 16. stoletja. Takrat je bil in je še
danes približna južna posestna meja gospostva Čabar.
V pravkar opisanih mejah zajeti prostor tvori
ozemlje gospostva Čabar. K njemu so v začetku pripadali še deli kranjske soseske Stari kot,
ki pa so danes spet kranjski. Današnje gospostvo Čabar leži sicer v tem prostoru, toda znatno se je zmanjšalo. Z naseljevanjem rudarjev
in drvarjev kakor tudi ostalega prebivalstva, s
»požiganjem lazov« in delnim kultiviranjem
gozdne divjine se je ozemlje gospostva zelo
skrčilo; z zakonsko odpravo podložniškega
razmerja se je nato določilo zmanjšano stanje
posestva, toda v 19. stoletju se je posest še naprej zmanjševala, ker so pri odpravi gozdnih
servitutov (segregacija odprave servitutov)
morali odstopiti velike dele gozda upravičenim kmetom.
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Čabar leta 1892 (D. Žagar)

Današnje gospostvo Čabar je deloma ostalo v starih mejah samo na zahodni in južni strani. Na vzhodni in severni strani se je
gospoščinska posest znatno odmaknila od
stare deželne meje. Z manjšimi izjemami je
gospostvu Čabar ostal del gozda, ki se razteza proti kranjskemu Snežniku, v velikosti
največ 30.000 oralov.

IME ČABAR

Čabar zveni popolnoma slovansko, posebej
hrvaško, toda beseda je nemškega izvora.
V Nemčiji so besedo »Zuber, Zhuber ali
Zobar« včasih uporabljali za veliko leseno
posodo, podobno kadi ali brenti kot npr. čeber za pranje (Waschzuber) in nošenje vode
(Bachzuber) itd. Danes je ta izraz večinoma

zatonil v pozabo in pripravil prostor novim
uporabnim besedam. Toda beseda je dokazljiva že v zgodnji germanski jezikovni rabi.
Zwiebar ali Zwobar je pomenil posodo, ki jo
zaradi svoje velikosti more nositi en človek
z obema rokama ali dva človeka – za razliko
od »Einbar ali Eimbar«, ki je majhna posoda in jo človek lahko nosi v eni roki.2 Iz teh
prabesed sta nastali poimenovanji »Zuber«
in Eimer« (čeber in vedro), zadnja je še v
splošni rabi.
Slovenci in Hrvati so besedo »Zuber« prevzeli iz nemščine, jo prilagodili svoji pisavi
in izgovorjavi in poimenujejo z besedo »čeber (slov.) ali s »čabar« (hrv.) nemške besede
Zuber, Bottich, Kufe, Wassereimer (čeber,
kad, brenta, vedro za vodo).3

Višji uradniški pripravnik pl. Garibaldi v Idriji je 12. julija 1763 napisal zgodovinski oris o
fužini v Čabru4 in je zapisal, da ime Čabar
izvira iz ilirske besede »Ziaber«, kar ustreza
nemški besedi »Rodung« (krčevina). Italijani
so svoj čas pisali tudi »Chiabro«. K »ilirskemu« jeziku so takrat prištevali vse južnoslovanske govore na Kranjskem, Primorskem,
Istri, Hrvaški in Dalmaciji ter na otokih. Garibaldi je imel z odvodom besede prav, toda
obtičal je takoj na začetku poti; popolnoma
zmotna je razlaga pomena besede, k čemur
ga je seveda zapeljal nastanek fužine v gozdni
divjini. Rodung rečemo v slovenskem jeziku
rovt, rovte ali laz, lazi, kar ima enak pomen
kot nemška beseda »Gereut«, zato nima z besedo »Ziaber« nič skupnega. – Naravna lega
in oblika tal je spodbudila prebivalce, da so
ta kraj poimenovali »Čabar« že takrat, ko je
bil popolna divjina in so ob Čabranki, ki se je
takrat imenovala še potok Osilnica, stali samo
maloštevilni in majhni mlini.
Izvir Čabranke je pri kraju Čabar, v ozki globeli, ki jo obdajajo strma skalnata pobočja
in skoraj navpično skalovje, nad pobočji in
skalovjem se proti vzhodu širi kočevarska
deželica, ki je bila že gosto poseljena, ko je
bilo ozemlje Čabra od Osilnice do Gerova še
divjina.5 Prebivalci kočevarskih vasi Stari Kot,
Planina, Trava, Črni Potok, Žurge itd. so gledali z vrha previsov in skalovja v 100 m globoko in temno globel, na čigar dnu je šumela
voda; razumljivo je da so ta kraj primerjali s
kadjo ali čebrom in ga tako poimenovali; pogosto najdemo podobna imena npr. »Kotel«
za podobne kraje. Kranjci imenujejo ozke
globeli s strmimi pobočji navadno »Pekel«, za
kar obstajajo v soseščini kranjskega Snežnika
(Pekel pod Snežnikom, Pekel pod Plečami,
Pekel pod Dedno goro), pri Ribnici, pri Borovnici, na Gorenjskem in tudi drugače so
na Kranjskem številni primeri. Dejstvo je, da
so priseljeni Kočevarji, ki so poselili divjino
goteniškega in borovškega hribovja, dali ime
»Zuber« globoki globeli, v kateri izvira potok
Osilnica.
(se nadaljuje)

Prim. Österrichische Spezialkarte 1: 75.000, predel
23, stolpec XI. Laas – Čabar, 1880
2
bar – nositi, beseda se je ohranila v sestavljankah,
fruchtbar = rodoviten, furchtbar = strašen itd. Angleži, ki imajo za takšne posode samo izraz »tub«, v
besedi izrecno dodajo »two – handled« = dvoročen,
kadar hočejo poimenovati »čeber«.
3
Primerjaj stare besednjake, npr. Alojz Wolf: Deutsch – slovenisches Wörterbuch, Ljubljana 1860, str.
275, 1945; Anton Janežič: Slovensko - nemški slovar,
Celovec 1874, str. 34, 107; Ivan Filipović: Deutsch –
kroatisches und Kroatisch - deutsches Wörterbuch,
Zagreb 1910, str. 45, 89, 535.
4
A. Müllner: Geschichte des Eisens, Dunaj 1908, zvezek I. str. 565; Hofkammer – Archiv, fasc. 1589, 20.
februar 1784.
5
Glej prilogo I. na strani …
1

Ozemlje Loža in Čabra na zemljevidu iz leta 1894 (www.dlib.si)

november, 2020

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Nagradno geslo križanke v septembru 2020 je bilo:
SPLETNA TRGOVINA MATIMEDICA

trgovina, gostinstvo, proizvodnja,
gradbeništvo in storitve d.o.o.
• Za Sovičem 12, 6230 Postojna
• +386 (0)51 333 433
• www.matima.si

•
•
•
•

Vabljeni k reševanju nagradne križan

narocila@matima.si
041 333 433
www.matimedica.si
Rožna 1a Postojna

Nagrade:
1. nagrado: 1 x zaščitne kirurške maske (modre) in 1x troslojne
obrazne maske (roza)
prejme: Mirjam Canzutti, XXX. Divizije 5c, 5000 Nova Gorica
2.nagrado: 1 x zaščitne kirurške maske (modre)
prejme: Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu
3.nagrado: 1 x troslojne obrazne maske (roza)
prejme: Duša Bavec, C. Notranjskega odreda 39, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenke nagrade lahko prevzamejo na sedežu Občine Loška dolina.

Nagrade tokratne križanke prispeva:
Janja Urbiha s.p., Kozarišče, Stari trg pri Ložu
031 788 282
janja.urbiha@gmail.com
www.kozarka.com
POLSTENO MILO ali VLOŽKI ZA ČEVLJE iz naravnega materiala so odlična ideja za prihajajoča
praznična obdarovanja.
PODPRIMO DOMAČE, KUPUJMO LOKALNO!

POLSTENO MILO je izdelana ročno, iz slovenske volne, preko naravnega rastlinskega mila.
VLOŽKI ZA ČEVLJE so izdelani ročno, iz slovenske volne. Izdelava in uporaba ne obremenjujejo okolja.
• 1. nagrada: polsteno milo in polsteni vložki za čevlje
• 2. nagrada: polsteno milo
• 3. nagrada: polsteni vložki za čevlje

tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
 Tudi
slike. Rešitev napišite na dopisnico in jo do 3. decembra 2020 pošljite na naslov uredništva
Obrh ali pa rešitev s svojimi podatki pošljite po e-pošti obcina@loskadolina.si (iz enega
e-naslova bo upoštevana ena rešitev). Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE LOŠKA
DOLINA ZA POMOČ OBČANOM V ČASU
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 01 7050 671 (Medgen)
DOSEGLJIVI SMO: od 8.00 do 14.00 vsak delovni dan
ELEKTRONSKI NASOV: cz@loskadolina.si
V ČASU EPIDEMIJE CIVILNA ZAŠČITA OBČINE LOŠKA DOLINA
OBVEŠČA VSE OBČANE, DA SE ZA INFORMACIJE IN POMOČ
LAHKO OBRNEJO NA NAVEDENO ŠTEVILKO
ALI ELEKTRONSKI NASLOV.
ZA INFORMACIJE O KORONA VIRUSU: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

V Zdravstvenem domu Stari trg je na razpolago nova telefonska številka
na katero lahko pokličete za vsa vprašanja in informacije ter druge
administrativne zadeve (napotnice, bolniške ...) v rednem delovnem času ordinacije.

Kontaktne številke za
telefonsko naročanje
prehrambnih živil
MERCATOR STARI TRG
051-285-618
KGZ VELIKE LAŠČE
01 78 88 880
sp.staritrg@kzlasce.si
MLINOTEST AJDOVŠČINA
01-70 56 460
loska.dostava@mlinotest.si
KOORDINATOR DOSTAVE ŽIVIL
Zlatka Mlakar, prostovoljka RK Cerknica
068 651 040
Marjetka Kraševec, Karitas
070 826 832

080 14 04

031 679 426

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.

BAUERFEIND.SI

KNJIŽNIČNA IZPOSOJA AVDIO KNJIG
Člani Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica si lahko izposojate zvočne knjige
v slovenskem jeziku na mobilni aplikaciji Audibook.
Postopek izposoje je enostaven:
• Na mobilni telefon ali tablico prenesete aplikacijo Audibook
(na voljo za Android in iOS).
• Ustvarite račun s spletno pošto ali Facebook računom.
• Vnesete številko knjižnične izkaznice in geslo za Mojo knjižnico
(če ga še nimate, ga pridobite v knjižnici).
• Izberete zvočno knjigo, ki si jo želite izposoditi
s pritiskom na gumb Izposoja.
Hkrati imate lahko izposojenih 5 zvočnih
knjig, rok izposoje je 14 dni. Podaljšanje ni
možno, lahko pa si zvočno knjigo ponovno izposodite.
Prav tako je možno izposojeno zvočno knjigo predčasno vrniti.

