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Glasilo občine Loška dolina

Pudobska lipa,
cerkvena lipa pri sv. Jakobu, tudi lipa s kamnitim srcem ali druga najdebelejša lipa v Loški dolini … Vse to so poimenovanja
za lipo, ki je nema priča številnih poplav, ki nam jih muhasti kraški svet nameni vsakih nekaj let. In kljub varni legi glede na
običajni vodostaj je daljnega leta 1851 stala globoko v vodi. Deblo lipe je takrat voda zalila do višine slabih 3 metrov.
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Drage bralke in bralci Obrha,
še zadnjič v tem letu vam izrekam dobrodošlico in vas vabim, da si vzamete čas za vsebino, ki je na naslednjih straneh zbrana za vas. Tokrat je prav posebna, kot je bilo posebno tudi letošnje leto. Vsem, ki so
sodelovali pri njenem ustvarjanju in tudi ustvarjanju ostalih letošnjih številk, iskrena hvala.
V uvodniku prve letošnje številke sem pisal tudi o načrtih, ki smo si jih zastavili v Obrhu. Takrat si zagotovo nihče med nami ni predstavljal, da bo cel svet in tako tudi naše kraje zajela epidemija covid-19,
ki nam je prekrižala mnogo načrtov in nas večji del leta ovirala na mnogih področjih življenja in dela.
Ukrepi, ki so bili uvedeni za omejevanje in preprečevanje prenosa okužb, so narekovali drugačen način
življenja od tistega, ki smo ga bili vajeni in nam je bil samoumeven. Do pojava epidemije so nam bile
samoumevne tudi mnoge tradicionalne prireditve in aktivnosti, za katere je bilo letošnje leto prikrajšano.
Glede tega so žal prikrajšane tudi nekatere tradicionalne strani Obrha, ki pa kljub temu niso ostale prazne, temveč so bogato zapolnjene z drugimi temami. Tu so pred vami – vzemite jih v branje …
Verjamem, da tudi v letu 2021 strani Obrha ne bodo ostale prazne, saj verjamem v vse, ki ustvarjate in
boste ustvarjali njegove vsebine. Vabljeni!
Poslavljam se z mislijo, ki sem jo nekje prebral: »Ni pomembno, kako dolgo smo živeli z omejitvami,
kakor ni pomembno, koliko časa je bila soba, v katero stopimo, v temi. Pomembno je, da, ko vstopimo,
prižgemo luč in je razsvetljena.« Božič in vstop v novo leto sta odlična priložnost, da prižgemo luč, luč
miru, strpnosti, sodelovanja, dialoga, domoljubja, odgovornosti drug do drugega, pozitivnih misli …

Borut Kraševec
urednik

Skupaj s članicami in člani uredniškega odbora
Čestitam ob jubilejnem dnevu samostojnosti in enotnosti.
Vsem želimo lepe praznične dni, miren božič,
zdravje in vse dobro v novem letu.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 20. januar 2021
ZA VSEBINO ČLANKOV V OBRHU ODGOVARJAJO AVTORJI SAMI. STALIŠČE V VSEBINAH POSAMEZNIH PRISPEVKOV NI NUJNO TUDI STALIŠČE UREDNIŠKEGA ODBORA ALI IZDAJATELJA.
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Tekstovni del članka naj bo napisan in posredovan v elektronski obliki v programu word. • Ime dokumenta naj
bo enako, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Fotografije in
drugo slikovno gradivo mora biti pripravljeno v digitalni obliki v jpg formatu, ločljivosti 300 dpi in velikosti 1MB
ali več. Slikovno gradivo naj bo posredovano samostojno in ne vstavljeno v wordov dokument. Predvsem pa naj
fotografije ne bodo prenesene direktno s fb ali drugih spletnih strani, ker take niso tehnično ustrezne za tisk. •
K fotografijam je potrebno priložiti besedilo (kdo, oz. kaj je na fotografiji) ter obvezno navesti avtorja fotografije
oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Seznam fotografij s podatki naj bo
napisan na koncu članka, na katerega se slikovno gradivo nanaša. • Priporočena in zaželena dolžina tekstov je od
2.000 do največ 5.500 znakov s presledki ter priporočena ena ali največ dve fotografiji oz. slikovni prilogi. • Izjeme
so intervjuji, predstavitev oseb in krajev, potopisi in razni strokovni članki, ki potrebujejo obsežnejšo razlago. Ti teksti
lahko vsebujejo do največ 20.000 znakov s presledki ter največ pet fotografiji oz. slikovnih prilog. • Če je fotografij
priloženih več, kot jih lahko vstavimo k članku, si uredništvo pridržuje pravico, da ne objavi vseh. Uredništvo si
pridržuje tudi pravico do neobjave ali krajšanja člankov, ki niso v skladu s predpisano dolžino. Prav tako ne objavi
tistih, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila in ne sodijo v nobeno od rubrik.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Tekst naj ne presega 3.000 znakov s presledki in največ eno slikovno prilogo • Vsebina naj bo omejena na
tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi.
• Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Uredniški odbor si pridržuje tudi pravico, da morebitno
polemiko na določeno temo, ki bi se nerazumno razvijala v več zaporednih številkah, omeji oz. jo prekine. • Besedilo
mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. • Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, z
namenom, da lahko preverimo istovetnost pisca. • Za vsebino in resničnost navedb odgovarja izključno avtor sam.
Navodila za prispevke v rubriki Svetniška stran:
• Vsem svetnicam in svetnikom je enako odmerjen prostor. Teksti so lahko dolgi maksimalno 2800 znakov
s presledki in ena osebna oz. portretna fotografija. V primeru, da je tekst daljši od predpisanega obsega, ne bo
objavljen oz. bo vrnjen v krajšanje.
OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Alma
Kandare, Andreja Buh, Bernarda Okoliš, Janja Urbiha, Mario Žnidaršič, Miha Razdrih, Milena Ožbolt • Odgovorni urednik:
Borut Kraševec • Naslov uredništva: Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. • E-naslov:
obcina@loskadolina.si • Telefon: 01 705 06 70 • www.loskadolina.si • naslovnica: Pudobska lipa • 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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Janez Komidar, župan občine Loška dolina

Cikel, ki se vsako leto obrne in obrača
Spoštovane občanke in
občani Loške doline,
leto ponovno obrača stran in brez
našega soglašanja se približuje novo
leto, za katerega si želimo, da bi bilo
drugačno, boljše, kot je bilo prejšnje.
Pa je bilo iztekajoče leto res tako slabo. Mogoče za nekoga, ni pa nujno,
da za vse nas. Čisto možno je, da ni
šlo vse po naših načrtih in željah, pa
vendar o tem presoja vsak sam. Žal
tudi jaz ugotavljam, da je leto, ki se
zaključuje, posebno leto. Nič nam ni
šlo po načrtih, ki smo si jih zastavili.
In vendar ne želim krivde valiti le na
epidemijo, ki je zajela svet in ki je tudi
nam močno spremenila vsakdanjik.
Vsi smo bili in smo žrtev virusa, ki ne
pozna ne starosti občana, ne njegove
opredeljenosti. Tu v tem pogledu smo
popolnoma vsi enaki, čeprav nekateri posamezniki še vedno pametujejo, kaj bi in kako
bi, pa vendar, v tem boju ni izjem in ni privilegijev. Prepričan sem, da bo razum uspel
srečati tudi tiste dvomljivce, ki menijo, da
se njim to ne more zgoditi.
To sem želel v začetku mojega pisanja poudarit, kajti leto, ki se izteka, je vseeno bilo
polno dogodkov, ki so vredni omembe. Saj
vem, da bodo nekateri kritiki spet pisali doktorske dizertacije kot komentar na moj zapis. Ampak preprosto ne morem in ne smem
gledati izključno mnenja posameznika, pač
pa moram poskušati slediti mnenjem in potrebam večine občank in občanov.
In v letu 2020, ki se počasi, a vztrajno približuje koncu, smo želeli na občinski upravi
slediti ravno temu. Vi, občanke in občani,
ocenjujete naše delo in le vi ste tisti, ki poveste mnenje, ali nam je uspelo zadovoljiti vsaj
del vaših pričakovanj in potreb, kajti vseh vaših potreb in želja, vem, da nismo udejanjili.
Zavedam se, da bo v tem pogledu mojega zapisa glas negativcev želel biti še glasnejši, češ
da občina in občinska uprava ne dela tako,
kot bi morala. In tu se vprašam: Ali je to res?
Ali je to spet samo mnenje posameznikov,
ki presojajo delo občine kot celote skozi oči
osebnega interesa oziroma lastne politične
pripadnosti. Če je temu res tako, potem mi
je zelo žal, da smo v občini spremenili volilni sistem in volitve vezali na ime in priimek
svetnika, kajti svetnice in svetniki naj bi delali izključno za skupno dobro brez lastnih in
političnih interesov, pa čeprav prikritih. Ali
se mogoče motim?

občinskih projektov, ki so jih predlagale lokalne skupnosti in so bili več
let zanemarjeni, da ne rečem, da so
mirovali v predalih državnih uradnikov. Pri vsem tem nas zelo veseli, da je
pristojno ministrstvo za infrastrukturo spoznalo pereč problem na razvoju
infrastrukture ter začelo upoštevati
potrebe občin kot enega najpoglavitnejših vidikov razvoja kraja.

Janez Komidar, župan (foto: Borut Kraševec)
Pa vendar. Kljub vsem letošnjim neljubim
dogodkom, od CORONE, pa do nestrinjanja z načrti razvoja občine menim, da je
leto razvojno postreglo z investicijami, ki
so za lokalno okolje bile še kako potrebne.
Uspelo nam je zagotoviti financiranje vseh
zakonsko določenih nalog, ki jih moramo
lokalne skupnosti izpolnjevati. Uspelo nam
je udejanjiti tudi nekatere naloge in projekte, ki jih je potrdil občinski svet, ter so bile
v občini več kot potrebne. Ni samoumevno,
da največji poudarek dajemo in polagamo
na vzdrževanju in obnavljanju vodovodnega omrežja. Vodovodno omrežje je v večini
starejše od 35 let in je že zaradi amortizacije sistema primerno za obnovo. Ni več veliko neobnovljenih odsekov vodovodnega
omrežja v občini. In letos nam je uspelo
zaključiti obnovo sistema Škrilje, del v Ložu
in v Smelijevem naselju. Dela pa v Ložu še
vedno potekajo. Ravno v teh dneh se pričenja obnova manjkajočega dela vodovodnega
omrežja skozi Pudob, ki zaključuje celoto
sistema Iga vas – Lož, Dane oziroma krožni
tok do Dan. Kjer pa z investicijami posežemo v prostor, želimo dati vrednost celi investiciji, zato vzporedno izvajamo tudi dela na
cestni infrastrukturi. Izvedena obnovitvena
dela na vodovodu se v Ložu navezujejo na
izgradnjo prehoda za pešce in postavitev javne razsvetljave, kar smo izvedli v sodelovanju z DRSC. Z Direkcijo RS za ceste nam je
uspelo preplastiti tudi del državne ceste med
Ložem in Starim trgom. In z njimi in njihovo namero o modernizaciji ceste Stari trg–
Loški Potok želimo nadaljevati. Ministrstvo
za infrastrukturo je izkazalo velik interes in
posluh za dokončanje že zdavnaj planiranih

Prav zaradi tega je prišlo do izvedbe
oz. zaključka del prehoda za pešce v
Ložu in prav zaradi tega je prišlo do
pričetka del na cesti Stari trg–Loški
potok. Seveda si želimo še več takšnih skupnih pozitivnih investicij, saj
vemo, da je potrebno urediti prometno povezavo tudi z Babnim Poljem
in z Mašunom. Smo pa ena od redkih
slovenskih občin, ki nikoli ne izsiljuje
ministrstva in ne zahteva od njih projektov,
vendar jim daje pobude in predloge ter jim
pušča čas za presojo sprejemljivosti naših
predlogov. Za nepoznavalce mogoče pretirano in predolgo, za druge premišljen ukrep.
Podobna zgodba se bo odvila tudi v Pudobu,
kjer bo občina obnovila še manjkajoči del
vodovoda v celoti sistema in kjer bo DRSC
dodala preplastitev dela cestišča skozi vas,
tako da bo naselje imelo nov vodovod in
novo cesto.
In ko sem že pri vodovodih in vodi. Strnil
bi sedanje dogajanje in načrte za prihodnost
na področju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Uspešno je zaključena gradnja
kanalizacijskega omrežja za zaselek Škrilje,
ki se navezuje na čistilno napravo Dane. V
sklopu te gradnje je položen tudi nov primarni vod vodovodnega sistema. Menim,
da je vsekakor pravilno, da obe investiciji
sovpadata v sklop ene izvedbe. In enako si
želimo za naslednje leto za Babno Polje in
Podgoro ter Vrh. Čeprav za Podgoro in Vrh
šele pričenjamo s pridobivanjem tehnične
dokumentacije, za Babno Polje pa že pridobivamo soglasja za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter načrtujemo pričetek gradnje.
Naročena je tudi izdelava tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za povezovalni vodovod novega vodnega
vira v Kozariščah. Za navedeni projekt smo
že pridobili projekt za izvedbo. Verjamemo,
da se bomo tudi z lastniki zemljišč uspeli dogovoriti za dovoljenje za poseg v prostor ter
investicijo izvedli v dobrobit vseh občanov.
Ravno zaradi tega namena, da se omogoči
čim več možnosti za razvoj podjetništva, je

5

v centru Starega trga postavljena pokrita tržnica, ki je namenjena trženju pridelkov naših občanov in istočasno služi kot učni prostor ene od oblik trženja čebeljih pridelkov
za naše mlade čebelarje. V okviru projekta,
ki je sofinanciran iz sredstev EU, bomo v
naslednjem letu postavili še učni čebelnjak
z vso potrebno opremo za čebelarjenje, kjer
bodo otroci iz osnovne šole pridobivali znanja o čebelarstvu. Menimo, da je to ena od
dolgoročnih naložb, saj želimo čim več mladih v občini navdušiti za čebelarstvo. Kot že
vsa leta do sedaj nameravamo tudi v prihodnje sredstva vlagati v prepotrebne investicije v vrtcu in osnovni šoli ter tako še dodatno
ustvarjati ali vsaj ohranjati dobre pogoje za
vzgojo in izobraževanje, tako za zaposlene kot za otroke. Ni pomembno, da sedaj
normalen učni proces ni možen, pa vendar
takšno stanje ne bo trajalo večno in otroci
bodo prej ali slej spet zasedli učilnice.
Sredstva občinskega proračuna so bila v
preteklih dveh letih namenjena tudi za novogradnjo gasilnega doma v Babnem Polju
in delovanje ter nabavo opreme za vsa gasilska društva v občini Loška dolina. Tudi v
planu za prihodnje leto nameravamo določena sredstva nameniti PGD Babno Polje za
dokončanje gradnje gasilnega doma, ostala
planirana sredstva pa se dodeli gasilskim
enotam v skladu z njihovimi potrebami.
Zavedamo se, da je gasilske enote potrebno
opremiti, kajti le dobro opremljene enote
bodo lahko uspešno in varno delovale. In
ker vemo, da je v primeru nesreče čas in
dobra oprema še kako pomembna, smo v
preteklem letu skupaj z Občino Cerknica in
Občino Bloke kupili novo reševalno vozilo
za izvajanje nujne medicinske pomoči na
območju vseh treh občin. Novo reševalno
vozilo pa vsekakor v prvi meri najprej zagotavlja večjo varnost zdravstvenemu osebju
na nujni vožnji. Ker pa potrebe vedno znova
narekujejo tudi izdatke, nameravamo v naslednjem letu vlagati tudi v obnovo oziroma
razširitev zdravstvene postaje v Starem trgu
ter na ta način dodatno prispevati k izboljšanju delovnih pogojev v zdravstveni postaji.
Žal je v letošnjemu letu epidemija najbolj
prizadela gospodarske dejavnosti. Trud vlade je usmerjen tudi v zagotavljanje finančne pomoči slovenskemu gospodarstvu ter
maksimalni blažitvi posledic korona krize.
Tudi v Občini Loška dolina planiramo že
utečene finančne vzpodbude malemu gospodarstvu namenjati tudi v prihodnje, saj je
bila ravno ta veja gospodarstva najbolj prizadeta. Ohranjamo (plan za leto 2021) tudi
subvencioniranje obrestne mere podjetniških kreditov, ki se izvaja skupaj z RRA Zeleni kras d. o. o. in se izvaja v okviru ukrepa
Podpora za rast gospodarstva.
Prepričan sem, da nisem uspel zajeti in opi-
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sati vseh izvedenih aktivnosti, kot tudi nisem navedel vsega, kar planiramo za izvedbo v naslednjem letu. Upam, da mi tega ne
zamerite, kajti moje misli ob pisanju tega
prispevka mi preskakujejo med različnimi
področji in preprosto ne morem ven iz razmišljanja o virusu, ki je ravno v času mojega
pisanja tega prispevka ponovno izbruhnil
v občini Loška dolina. In ko vsakodnevno
skupaj s CZ Loška dolina tekoče spremljam
dogajanje, povezano z epidemiološko sliko
v regiji in občini Loška dolina, me resnično
lahko zaskrbi. Vsak posameznik pa ve, zakaj, in vsak posameznik najbolj ve, kaj dela
narobe. Ponovno vsem polagam na srce,
zaščitite sebe in s tem zavarujte še druge –
vam bližnje.
Pisanje sem pričel in ga tudi zaključujem z
isto temo, čeprav ni bil to moj osnovni namen
pisanja, ampak preprosto ne morem mimo
tega. Ja, tudi mene je strah negotovosti.
In naj čisto na koncu zaključim moje pisanje
z zgodbico nekega 6-letnega dečka v občini,
ki mi je v pogovoru na moje vprašanje, primerno predprazničnemu času, dal odgovor,
ki ti da misliti. Vprašal sem ga, ali je že pisal
svetemu Miklavžu in kaj si je zaželel, da mu
prinese. In otrok mi s premišljenim odgovorom pove: »Miklavžu sem pisal, naj za mamico, očita in zame prinese zdravilo, da ne
bomo zboleli.«
Tudi jaz si želim, da bi vsi dobri decembrski
možje med vas razdelili toliko zdravja, da bi
ga bilo dovolj za celo NOVO LETO ter bi zadostovalo za vedno, da bi med nas raztrosili
toliko spoštovanja, da ne bi bil nihče prezrt
ter k vsemu dodali še toliko SREČE, da bi je
imeli dovolj in bi jo lahko delili z drugimi. ■
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Danica Zrim

Financiranje društev v
občini Loška dolina v letih
2020 in 2021
Društva se v letošnjem letu zaradi ukrepov za zajezitev
širjena epidemije spopadajo s problemi izvajanja programov, za katera so že prejela razpisana sredstva. V
zadnjem sprejetem Zakonu o interventnih za omilitev
posledic drugega vala epidemije (PKP6) je določeno,
da lahko občine društvom v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če niso mogla realizirati pogodbenih obveznosti. Realizacijo pogodbenih obveznosti
bo možno podaljšati v leto 2021. V občini Loška dolina
bo možno realizirati nerealizirane programe in projekte do konca novembra 2021, ko bodo morala društva
podati tudi poročilo o porabi sredstev. Na podlagi
navedenega zakona društvom ne bo potrebno vračati sredstev, če niso izvedla programov, seveda, če jih
bodo izvedla v letu 2021. Društva bodo pri poročanju
o izvedbi programov za leto 2020 predložila poročilo
o izvedbi programa v letu 2020 (z dokazili o porabi
sredstev), za neizvedene programe pa bodo napisala
izjavo, da jih bodo v letu 2021.
Za sredstva, ki so bila društvom odobrena z razpisi v
letu 2020, pa jih društva še niso prejela, ker je njihova
realizacija odvisna od izvedbe projekta, pa so lahko
društva oziroma druge nevladne organizacije najkasneje do 15. 12. 2020 na Občino Loška dolina vložila
zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2020.
Društva, ki bodo odobrene programe in projekte iz leta
2020 izvajala v letu 2021, se ne morejo z enakim programom oziroma projektom prijaviti na razpise v letu 2021,
razen v delu, ki je bil že realiziran v letu 2020. ■
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Bogdan Zevnik

Občina Loška dolina uspešno
obnavlja svoje vodovodno omrežje
V preteklih letih je po strugah vodotokov Loške doline preteklo ogromno vode. Prav tako
je po javnem vodovodnem omrežju preteklo
do naših pip po kuhinjah, kopalnicah, do raznoraznih lokalov, industrijskih ter vzgojno-izobraževalnih objektov veliko iz podtalja
načrpane pitne vode. Po različnih medijih je
bilo v zadnjih letih izrečenih in napisanih veliko resnic in neresnic, veliko zavajanj, slabo
in napačno interpretiranih podatkov … Vse
to me je napeljalo k temu, da napišem nekaj
besed o pitni vodi v Loški dolini. Osredotočil
sem se predvsem na količine vode, kvaliteto
pitne vode pa bom opisal v enem izmed naslednjih izvodov glasila Obrh.
Prebivalec Slovenije povprečno porabi okoli
100 litrov vode na dan, oziroma okoli 3 m3
na mesec. V Loški dolini je ta poraba manjša
in znaša 82 litrov vode na dan, oziroma 2,5
m3 na mesec. V šali je bilo že povedano, da
se manj umivamo, prava resnica pa je varčnost občanov ter veliko število »štirn«, ki se
napajajo s kapnico s streh. Zanimiv podatek
je tudi razlika količin med načrpano vodo iz
vodnih virov ter izmerjenih količin na števcih
pri končnih porabnikih. Slovensko povprečje
tako imenovanih vodnih izgub vodovodnega
omrežja znaša okoli 33 %, v Loški dolini pa
je teh izgub 29 %. Zmotno je sicer splošno
laično prepričanje, da vodnih izgub sploh ne
bi smelo biti. Teoretično bi to bilo možno,
praktično pa to ni izvedljivo in v strokovnih
krogih velja, da so javna vodovodna omrežja
s 25–30 % izgubami zelo dobra, kvalitetno izgrajena in nadpovprečno dobro vzdrževana.
Vodne izgube so posledica predvsem visokih pritiskov v vodovodnem omrežju. Za
pretočnost po ceveh oziroma dobavo pitne
vode bi bili lahko pritiski sicer manjši, višje pa moramo zagotavljati zaradi požarne
varnosti. Za uspešno gašenje gasilci hipno
potrebujejo velike količine vode in ustrezen
pritisk za dovolj visok curek. V primeru npr.
vodooskrbe naselja Podlož pa nastopi težava
z zagotavljanjem teh dveh parametrov. Število prebivalcev in njihova poraba vode sta
zelo majhna. Prebivalci Podloža v povprečju
porabijo dnevno le 5 m3 vode. Kljub temu
da je premer 2.200 m dolgega cevovoda minimalen, priteče voda po ceveh iz Loža v
Podlož v dveh do treh dneh. Dejstvo je, da
zaradi zdravstvenih razlogov voda v omrežju ne sme zastajati. Po obstoječem cevovodu
z minimalnim premerom pa tudi ni možno
zagotavljati požarne varnosti. Gasilci zato za

zagotovitev večjih količin vode uporabljajo
več gasilskih vozil hkrati, potrebni pritisk pa
zagotavljajo z dodatnimi svojimi črpalkami.
Vodne izgube vodovodnega omrežja občine
Loška dolina se vsako leto manjšajo. To je
posledica preteklih velikih vlaganj v obnovo
omrežja ter intenzivnega iskanja defektov.
Vodne izgube našega 54 km dolgega omrežja so se v desetih letih zmanjšale za ca 15 %
in se zaradi odgovornega dela JP Komunala
Cerknica in Občine Loška dolina še zmanjšujejo. Če je bilo pred desetletjem odkritih
in saniranih defektov letno med 20 in 30, je
bilo v letu 2019 saniranih 110 defektov. Ker
je Občina Loška dolina večino dotrajanih
vodovodnih odsekov obnovila z izredno kakovostnim materialom iz duktilne litine, se
defekti večinoma (80 %) pojavljajo le še na
hišnih priključkih med primarnim vodom
in hišnim števcem za vodo.
Tudi če je pitne vode na virih dovolj, lahko
vodne izgube na omrežju razvrstimo v tri
negativne poglede. Iz finančnega pogleda
je vodne izgube potrebno nadomestiti z večjim črpanjem na vrtinah, kar pomeni več
porabljene elektrike, dražjo vodarino in posledično višji račun za komunalne storitve.
Iz vidika upravljanja vodovodnega omrežja
prihaja do težav v sušnem obdobju z zagotavljanjem ustreznega vodnega tlaka. Najbolj
pereč pa je zdravstveni pogled, saj lahko pride do vnosa patogenih bakterij v omrežje.
Moje osebno mnenje je, da se naše vodovodno omrežje bliža ekonomsko upravičeni
vodni izgubi, kot to prikazuje spodnji graf.
Velja namreč, da je od neke točke dalje iskanje in zmanjševanje izgub predrago ter te
aktivnosti niso več ekonomsko upravičene.
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Konec leta 2017 je upravljavec vodovodnega
omrežja na Občino Loška dolina podal spisek
potrebnih obnov (Tabela). Od navedenih 13
odsekov je Občina Loška dolina v samo treh
letih izvedla ali pa izvaja 11 odsekov, obnova
odseka pod številko 12 in 13 pa sta predvidena v bližnji prihodnosti sočasno z izgradnjo
ostale komunalne infrastrukture. Na tem
mestu je potrebno še poudariti, da smo v letu
2017 predali v upravljanje tudi 5200 m dolg
cevovod od vasi Vrh do Babnega Polja. S to
investicijo smo tudi prebivalcem Babnega Polja zagotovili stabilno in neoporečno oskrbo
s pitno vodo. Poleg nujnih odsekov iz tabele
smo v letu 2019 obnovili tudi 610 m vodovoda proti Knežji Njivi, letos pa v Smelijevem
naselju 350 m ter v Ložu 250 m.
Velja še omeniti, da zadnjih nekaj let župan
Janez Komidar in občinska uprava vlagata
veliko truda tudi v iskanje dodatnega vodnega vira (Čolniči, vrtina v Kozariščah …).
Trenutne razmere glede vodooskrbe v Loški
dolini niso zaskrbljujoče, vendar je potrebno
zaradi preteklih izkušenj in možnega nenadnega onesnaženja posameznega kraškega
vodnega vira, poiskati še rezervni vodni vir.
Ker so postopki za vključitev novega vodnega vira dolgotrajni, bi bilo nespametno, da
bi ob sedanji obilici količin pitne vode, na to
pozabili in pričeli s postopki šele ob morebitni izgubi kakšnega od obstoječih virov.
Za zaključek lahko zatrdim, da se za ustrezno preskrbo občanov s pitno vodo na Občini Loška dolina zelo trudimo in nam je
že dolgo to prioriteta. To zavedanje smo v
občinski upravi imeli že mnogo prej, preden
so v letu 2016 politiki populistično umestili
pravico do pitne vode v Ustavo RS. ■

Poskrbeli bomo, da bodo
vse bojazni o suhih pipah odveč.
---------Viri:
- arhiv Občine Loška dolina
- Statistični urad RS
- Dokumentacija JP Komunala Cerknica d. o. o.
- EPA, 2010
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Daliborka Radovanović Jenc

Pomen zemljišč s statusom javno dobro
Javno dobro po definiciji je nepremičnina, ki je v splošni rabi. To pomeni, da jo
lahko v skladu z njenim namenom in ob
enakih pogojih lahko uporablja kdorkoli.
Bistvena pri določitvi pojma »javno dobro« sta torej javna raba in javna korist. V
kolikor ti elementi niso prisotni, bi morala na zemljišču prenehati funkcija javnega
dobra. Ker pa je postopek izbrisa statusa
iz zemljiške knjige dolgotrajen, zemljišče
velikokrat ohranja status brez vsake pravne podlage.
Nasprotno temu, obstaja veliko primerov,
ko lastniki del svojega zemljišča prepustijo v t. i. javno dobro, z namenom, da bi si
olajšali delovanje, prometne povezave in
sobivanje. Velikokrat se status takšnih zemljišč pravno ne uredi ali se lastniki sami

oziroma njihovi nasledniki premislijo, kar
pripelje do zapletov in neurejenih razmer na
lokalnih cestah.
Lastništvo zemljišč, po katerih so zgrajene
ceste, je eno od perečih vprašanj v zvezi z občinskimi cestami v Sloveniji. Po zakonodaji
so javne ceste (državne ali občinske) javno
dobro. Tako bi morala biti tudi zemljišča,
po katerih tečejo, javno dobro. Dejansko pa
so zemljiškoknjižni lastniki številnih parcel
pod cestami še vedno posamezniki.
Problem niso samo ceste temveč tudi vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je namenjena zagotavljanju javnih dobrin uporabnikom. Eden izmed takih problemov v naši
občini so vodne vrtine, ki zagotavljajo pitno
vodo za oskrbo prebivalcev celotne občine
in se nahajajo na zemljišču agrarne skupno-
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sti. S solastniki do sedaj še ni prišlo do
dogovora. Tako ostaja status življenjsko
pomembnega zemljišča neurejen.
Na 11. redni seji občinskega sveta je bil
med ostalim za določene parcele sprejet
tudi Sklep o ukinitvi javnega dobra oziroma javne posesti. Pri desetih zemljiških
parcelah je bilo ugotovljeno, da niso več v
splošni rabi, temveč jih uporabljajo fizične osebe kot svojo last. Veliko število zemljišč s podobnimi težavami pa še naprej
ostaja z neurejenim z. k. stanjem.
Za zaključek lahko povzamemo dve nasprotni težavi v zvezi z javnim dobrim in
njegovo rabo. Na eni strani imamo zemljišča s statusom javnega dobra, ki niso v več
splošni rabi in jih uporabljajo zasebni lastniki, na drugi pa zemljišča, ki so dejansko v javni uporabi in namenjena v javno
korist, vendar ostajajo zemljiškoknjižno
last fizičnih oseb. V prihodnosti nas ureditev statusa teh zemljišč še čaka, bo pa to
zahtevna in dolgotrajna naloga. ■

SVETNIŠKA STRAN
mag. Armida Bavec

Vsaka šola nekaj stane, a tale je res »predraga«
Ojoj, kakšne neumnosti se kvasijo po
FB. Lahko se samo zgražamo nad neznanjem in nevretenčastvom trosilcev »soli«. Žalostno. Zelo bo potrebno premisliti, komu na volitvah dati
svoj glas. Reši nas lahko le znanje.
Odločanje po merilu »ta je ali ni naš/
vaš« se očitno ne obnese. Upam, da
nam je to dovolj velika »šola«. Razen,
če se potrebuje dodatne »klofute«.
Potem pa res nič več jamrjanja, »da
se nazaduje, se nič ne dela, ni kanalizacije, ni vode, ni telovadnice, ni
mag. Armida Bavec
ustrezne oskrbe starejših, ni banke,
(arhiv: Armida Bavec)
je tudi poštna na udaru, ni rojstev, bo
šola prevelika, ne bo delovnih mest,
ni turizma, se mladi odseljujejo, da glede na kazalce v občini ni
»junaka«, ki bi tule odprl trgovski center, da je vprašanje, kaj bo z
zdravstveno postajo (glede na kazalce v občini), se nam poskuša
uničiti tudi čisto okolje« in še veliko tega. No, pa si nalijmo čistega
vina. Ob proračunu ca 4,5 mio EUR gre za naloge javne uprave ca
0,5 mio eur, za obrambo in javno varnost ca 100.000 eur, za gospodarske dejavnosti ca 0,5 mio eur, za varstvo okolja ca 1,3 mio eur,
za stanovanja in prostorski razvoj ca 0.6 mio eur, za zdravstvo ca
70.000 eur, za šolstvo ca 630.000 eur, za socialo ca 175.000 eur in
za ostale družbene dejavnosti ca 630.000 eur. In to je to! Na prvi

pogled mogoče veliko, a v resnici zelo malo. Če pa se, za povrhu še
ljudje, ki smo jim zaupali »skrb za naš blagor«, ne zavedajo svojih
osnovnih nalog, se vrtimo kot »hrčki v svojem vrtečem kolesu«. In
potem še neumnosti kako nas »kao« poskuša sosednja občina pri
Komunali … V bistvu pa ne želi nič drugega, kot da se poslovanje
Komunale vodi za občini ločeno, da se takoj vidi, kje se strošek ne
pokriva in potem vsaka občina doplača manjkajoči znesek. Pa še
nekaj so sosedje izpostavili. Oni Komunali zagotavljajo tudi razna
dela in s tem prihodkom podjetje kupuje stroje, vozila. Loška dolina pa praviloma ta dela oddaja »drugim podjetjem«, zato Komunala tako ne dobi sredstev za nakup nove opreme (dodatno pa ji jih
občina ne da). Če prav razumem, želijo le, da vsak pokriva svoje
stroške s ciljem, da je skupno poslovanje podjetja pozitivno. Pri nas
se, očitno, temu nasprotuje in tega ne razumem, saj nisem navajena
»živeti na tuj račun«. Mogoče pa je problem v tem, da potem določeni »zunanji« ne bodo imeli posla? Ne vem, kaj je bistvo problema, saj občinski svet o tem sploh še ni bil uradno seznanjen. Pa še
čistilna naprava Stari trg in okoljevarstveno dovoljenje. Mogoče se
kaj premika, a ne bo pozitivno. Lahko pa se zgodi še kazen s strani
inšpekcije. Če bo sreča, bo inšpekcija občini določila le prehodno
obdobje za rekonstrukcijo. Do takrat pa priklopi na kanalizacijo …
pa-pa. Pa smo ponovno pri »hrčkih v svojem vrtečem kolesu« in
»kazanje s prstom, kdo je kriv«. A naj bo jasno, da Komunale ni
med krivci. Toliko o »sodelovanju«! ■
https://armidabavec.blogspot.com/
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Andreja Buh

VOJKO MLAKAR: Moje vodilo so razumevanje,
spoštovanje in strpnost
Vojko Mlakar, vodja policijskega okoliša Loška dolina, je vstopil v policijo tretjega decembra leta 2001 in je torej policist že polnih
devetnajst let. Ves čas je zaposlen na Policijski
postaji Cerknica, opravljal pa je že mnogo
različnih del: kot policist kontrolor na meji,
vodja izmene na meji, varovanje državne
meje, vodja patrulje, policist kriminalist na
postaji, dežurni policist na postaji. Nekaj časa
je služboval v Ljubljani, kjer se je ukvarjal s
področjem organiziranega gospodarskega kriminala. Je tudi policist smučar, (v smehu je
dodal, da policist plavalec pa še ni), pripadnik
posebne policijske enote, operater brezpilotnega letala (drona) … mnogo več, kot zgolj policist, ki ga vidimo na terenu.
Že delo doma je pestro in polno različnih
izkušenj, pa ste le-te nabirali tudi v
tujini, mar ne?
Imam kar nekaj izkušenj iz službovanja v tujini, v sodelovanju z organizacijo Frontex, ki
pomaga državam pri urejanju emigracijske
krize. Dvakrat sem bil v Grčiji ter po enkrat
v Italiji in na Madžarskem. Pri sodelovanju v
tujini, s kolegi iz drugih držav, je pomembno
tudi znanje tujega jezika. Večinoma smo se
pogovarjali v angleščini, pa tudi v nemščini,
prav pride tudi znanje hrvaškega oz. srbskega jezika. Ne glede na znanje tujih jezikov
pa smo se vedno razumeli, saj nas je družila
skupna volja po učenju, izmenjevanju izkušenj, želja po izboljšanju razmer v državah, ki
se ubadajo z emigracijo. Ob tem pa spoznaš
tudi novo okolje, drugo mentaliteto, kulturo
in ob tem spoznaš, da je pri nas, v Sloveniji
življenje dobro. Tistemu, ki se stalno pritožuje, bi svetoval nekajmesečno bivanje izven
domovine, potem vidiš drugo sliko.
Kje oz. katero delo, menite, da je bilo
najtežje in zakaj?
V vseh letih mojega službovanja, ob vseh izkušnjah, ki jih imam, mi je še vedno najtežje
v primerih smrti. Ko nekdo izgubi življenje,
bodisi v delovni nesreči, v prometni nesreči …
smrt pretrese vsakega človeka in policisti tu nismo nič drugačni. In zagotovo je eno najtežjih del, ki jih mora policist opraviti, obvestiti
v primeru smrti pokojnikove sorodnike. In to
je še toliko težje, ko osebe poznaš.
In vi pravzaprav poznate večino občanov
v Loški dolini, saj ste tu doma. Kako pa
je biti policist v svojem domačem kraju?

Ima to kakšne
prednosti ali
morda slabosti?
To ima svoje prednosti in slabosti, a je
v največji meri odvisno od karakterja
policista. Meni to ne
predstavlja oviro oz.
obremenitev, pravzaprav se v domačem
Vojko Mlakar (foto: osebni arhiv)
kraju počutim bolje.
Poznam svoje okolje,
vem, kam se obrniti, kje poiskati sodelovanje dejo sicer do nasvetov, kako se samozaščitno
in pomoč.
obnašati, zato večina to dobro pozna. Vsekakor pa se policisti še vedno trudimo čim
Kar nekaj let ste že vodja policijskega
več opozarjati na preventivne ukrepe, saj se
okoliša in prepričana sem, da dobro
tudi storilci prilagajajo in iščejo vedno nove
poznate tukajšnje razmere. Zato zelo
načine.
enostavno vprašanje: smo v Loški
Občanom svetujemo, naj imajo nenapovedolini varni?
dane »obiskovalce« ves čas pod nadzorom in
naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske
Smo. Podatki za Policijsko postajo Cerknica prostore.
kažejo, da smo imeli, v primerjavi z letom Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce
poprej, rahel upad kriminalnih dejanj. Lah- raznih del in podobno, naj občani vedno
ko rečem, da je stanje varnosti na območju zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkanaše policijske postaje zelo dobro. Največ se znico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo popojavljajo tatvine in drzne tatvine, kjer so zorni tudi na videz osebe (njihova oblačila,
predvsem izpostavljeni starejši. Pa tudi na- govor, morebitne posebnosti …) in na vozisilje v družinah, poškodovanje tujih stvari lo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamin goljufij. K sreči pa so zelo redka kazniva ko, barvo, tip in registrsko številko vozila).
dejanja, v katerih ljudje izgubijo življenje.
Če kljub previdnostnim ukrepov vendarle
postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporoKakšna pa je razlika med tatvino in
čamo, da takoj obvestijo policijo na števildrzno tatvino?
ko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav
tako naj pokličejo policijo, če opazijo pojav
Velike tatvine so vlomi v stanovanjske hiše, neznanih oseb in vozil in se njihovo vedeavtomobile. Preprosto rečeno: velika tatvi- nje ali zadrževanje na določenem kraju zdi
na pomeni, da je vlomilec moral premagati sumljivo (če neznanci na primer opazujejo
neko oviro. Če npr. pustimo vrtno kosilnico objekt). Če želijo občani ostati anonimni,
na dvorišču in nam jo nekdo odtuji, je to ta- lahko pokličejo na številko 080 1200, ki to
tvina. Če pa nam kosilnico vzamejo iz zakle- anonimnost zagotavlja.
njene garaže, je bilo torej potrebno vlomiti Glede varnosti na spletu pa priporočam
vanjo in to sodi med velike tatvine.
ogled spletne strani https://www.policija.
si/svetujemo-ozaveščamo/varnost-naPolicisti večkrat obravnavamo drzne tatvine internetu/5788-varni-na-internetu)
iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo
na zelo prefinjen in pretkan način, ko oškoKako je z delovnimi nesrečami in kakšna
dovanci šele čez nekaj časa ugotovijo, da so
je vloga policije v primeru take nesreče? Pa
bili okradeni. Ljudje, običajno gre za starejše
tudi tu morda nekaj nasvetov, predvsem
občane, so namreč še vedno premalo previko gre za delo v naravi oz. gozdu. In morda
dni in pozorni do neznancev, ki pridejo v
tudi v primeru nesreč na delovnem mestu njihove domove in jih ogovorijo. Eden od iznpr. v proizvodnji …
govorov storilcev, ki so kradli na našem območju, je bilo npr. razkuževanje stanovanja.
V izogib delovnim nesrečam je najpomembV dobi današnje tehnologije občani lažje pri- neje upoštevanje navodil za varnost pri delu,
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uporaba zaščitne opreme, pravilna uporaba
delovnih pripomočkov in strojev, gibanje na
območju delovnih strojev …
Če pa vendarle pride do delovne nesreče in
če je izkazan element možnosti, da je bilo pri
nesreči storjeno kaznivo dejanje, pa ukrepa
tudi policija. Naj poudarim, da vsa kazniva
dejanja v Sloveniji obravnava samo policija.
Delovne nesreče seveda obravnava tudi delovna inšpekcija, a v primeru suma na kaznivo dejanje ne gre brez policije.
Enako velja za delovne nesreče v gozdu,
ki jih je – glede na to, da živimo v izredno
gozdnatem področju – malo. Seveda si želimo, da je nesreč na omenjenih področjih
še manj, kot sem že omenil, pa največ lahko
naredimo občani sami.
Kako pa je s prometno varnostjo? Kje so
kritične točke v infrastrukturi? Kje šibke
točke udeležencev v prometu?
Urejanje občinskih in državnih cest je v
pristojnosti občine oziroma države. Policisti pri svojem rednem delu pa seveda
spremljamo tudi stanje cest ter prometne
infrastrukture in v kolikor zaznamo kakšne
pomanjkljivosti, o tem takoj obvestimo
upravljalca ceste, ki nato nepravilnosti in
pomanjkljivosti odpravi.
V letošnjem letu je bilo na območju PP
Cerknica skupaj 54 prometnih nesreč, od
tega kar 14, ki so jih povzročili občani pod
vplivom alkohola. Tri nesreče so bile s hudo
telesno poškodbo, osemnajst pa z lažjo, 33
nesreč je bilo zgolj z materialno škodo.
Alkohol je še vedno zelo pogost vzrok prometnih nesreč v naših krajih, pogostejša je
le neprilagojena hitrost, sledijo pa neupoštevanje pravil vožnje, nepravilna stran in smer
vožnje. Na vse to lahko udeleženci v prometu vplivamo, zato policisti izvajamo veliko
preventivnih akcij, kjer opozarjamo, opominjamo, izobražujemo in skušamo pomagati
pri kar najboljšem oziroma najvarnejšem
obnašanju voznikov, kolesarjev, peščev …
Tudi prometni predpisi so »živa stvar«
in – mislim, da ne pogosto, a seveda
prihaja do sprememb. Ali jih občani oz.
udeleženci v prometu poznamo oz. kje in
kako se lahko z njimi seznanimo?
Vse spremembe zakonodaje so objavljene v
Uradnem listu, ki je dostopen vsem občanom. V primeru večjih sprememb pa so le-te običajno objavljene tudi v vseh medijih
in vsem spremembam je mogoče slediti na
internetu. Vsekakor pa smo policisti na voljo
za vsa vprašanja s tega področja, saj večina
občanov seveda ne bere uradnega lista, pa
tudi objava v medijih lahko »uide«.
Smo pa v Loški dolini na pobudo Društva
upokojencev Loška dolina pred leti izpeljali obnovitveni tečaj o prometnih predpisih,
vključujoč novosti. Z društvom smo se o taki
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akciji že dogovarjali tudi v letošnjem letu, a
zaradi zdravstvenih ukrepov tega še nismo
uspeli izvesti, bomo pa takoj, ko bo mogoče.
Saj se trudimo kar v največji meri organizirati dogodke, kjer lahko občanom predstavimo naše delo, se z njimi povezujemo, delimo
preventivne nasvete in odgovarjamo na njihova vprašanja.
V Loški dolini živi veliko tujih delavcev
(iz drugih evropskih držav). Kakšen je
odnos domačinov do njih? In kako se
tujci počutijo pri nas? Prihaja do kakšnih
konfliktov? Imate policisti dodatno delo
na tem področju?
Če na nekem območju živi večje število ljudi, bo vedno prihajalo do posameznih konfliktov. In odnosi med domačini in tistimi, ki
so se priselili naknadno, niso nič drugačni.
Čeprav v Loški dolini živi kar nekaj delavcev,
ki so prišli iz drugih držav, iz povsem drugačnega kulturnega okolja, policija s temi
odnosi nima dodatnega dela. Ne prihaja do
kaznivih dejanj, tudi ne do kršenja javnega
reda in miru. Ti tuji delavci se pravzaprav
načeloma držijo »sami zase« oziroma se družijo med seboj in nimajo veliko kontaktov z
domačini.
Loška dolina je obmejna občina in
občani občasno zasledimo informacije
o prehajanju beguncev skozi naše kraje.
Ne vem in upam, da se to ne dogaja, da
bi se zaradi teh prehodov pojavljale
kakšne neprijetnosti za občane. Pa
vendar, kaj lahko oz. moramo občani
narediti, če se srečamo z begunci?
Če nas prosijo za pomoč?
Na območju Loške doline seveda beležimo
prehode tujcev, ki so nezakonito prestopili
državno mejo, vendar nismo zaznali
nobenega konflikta med navedenimi tujci in
domačini.
V kolikor pa kdo od občanov zazna osebo,
za katero sumi, da je nezakonito prestopila
mejo, naj o tem takoj obvesti policijo na številko 113. Nikakor naj teh ljudi ne poskuša
zadržati sam.
Če vas tujci prosijo
za pomoč, pa jim
– kolikor je v vaši
moči – pomagajte.
Najpogosteje zaprosijo za vodo in hrano
in tega jim zagotovo
nihče ne odkloni.
Najin pogovor
ne more mimo
trenutnega
zdravstvenega
položaja in
ukrepov, ki
jih prinaša
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epidemija. Kako se občani v Loški dolini
soočamo z ukrepi? Smo disciplinirani?
Smo. Večinoma občani upoštevajo odloke,
saj prejemamo le posamezne prijave o kršitvah. V celotnem območju PP Cerknica je
bilo v celem letu zaznanih le 57 kršitev, od
tega pa 38 izdanih opozoril in 19 plačilnih
nalog oz. predlogov drugim prekrškovnim
organom.
Vemo, da ukrepi prinašajo tudi negativne
plati. Kot pravijo strokovnjaki, se
povečujejo psihične tegobe, nestrpnost,
tudi nasilje v družinah in še kaj. Ali
vi, kot policist, občutite vse te težave,
vas občani večkrat prosijo za pomoč?
Morate ukrepati oz. pomagati tudi
zaradi omenjenih težav? Morate biti –
poleg policista – tudi dober poslušalec,
mediator, celo psiholog in še kaj?
Z navedenimi težavami se policisti srečujemo vedno in ne moremo reči, da se je zaradi
korone povečalo število kaznivih dejanj oz.
prekrškov. Občani nas pokličejo na pomoč
pri raznih težavah, včasih sploh ne gre za
dogodke, ki bi bili v pristojnosti policije.
Včasih potrebujejo zgolj pogovor ali nasvet
in policisti jim v vsakem primeru poskušamo pomagati. Drži, da se večkrat znajdemo
tudi v vlogi mediatorjev, predvsem ko gre
za medsosedske spore, ki jih občani sami ne
znajo razrešiti. Ker je Loška dolina izven urbanih središč, pa moramo včasih tudi nuditi
prvo pomoč poškodovanim, pogasiti manjši
požar in podobno.
Lahko pa rečem, da na podeželju pravzaprav
občani nimajo toliko, predvsem psihičnih
težav, saj niso oziroma nismo povsem zaprti. Dejstvo, da ne smemo iz hiš po deveti uri
zvečer, ne pomeni posebne omejitve, saj občani tudi pred korono niso bili zunaj bistveno dlje (izpustimo prihod oz. odhod z dela),
po pol enajsti uri zvečer skorajda nikogar
nisi srečal zunaj. Tudi omejitev gibanja čez
dan ljudje na deželi sprejemamo lažje. In
lažje se umaknemo, če v medsebojnih družinskih odnosih kaj »zaškripa«. Imamo svoja
dvorišča, vrtove, večina živi v stanovanjskih

Na službeni dolžnosti v Planici (foto: osebni arhiv)
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hišah in se, če ne drugam, lahko enostavno
umaknemo v garažo. Ali odidemo na sprehod, saj je do gozda le korak. Imamo več
možnosti, da se umirimo in predvsem narava nam pri tem zelo pomaga.
Policisti ste pri svojem delu na žalost
izpostavljeni tudi grobim provokacijam,
celo nasilju. Kako si v takih primerih
pomagate, da ohranite trezno glavo, da
ne izgubite živcev? Vam pri tem pomaga
že osnovno znanje, ki ste ga pridobili
skozi šolanje ali so morda izkušnje tu
pomembnejše?
Skozi leta izkušenj vidiš, da tovrstna obnašanja niso naperjena proti tebi osebno ter da
ljudje navedena dejanja storijo v efektu. To
pomaga ohraniti trezno glavo in tako ne odreagiraš na provokacije.
Žal so napadi na policiste vse pogostejši in to
je del naše službe, v kateri se pogosto srečujemo tudi z nevarnimi situacijami. Je pa vsako nasilje nad komerkoli obsojanja vredno
in ga ne toleriramo. Nasilje ni nikoli rešitev
in policisti take situacije poskušamo umiriti s pogovorom, z upoštevanjem različnih
mnenj in iskanjem kompromisne rešitve, ki
ne prizadene nobene strani.
Gospod Mlakar, najin pogovor bo
objavljen v drugi polovici decembra in
to je zagotovo pravi čas, da opozoriva na
uporabo pirotehničnih sredstev.
Naj poudarim: če res ne gre brez pirotehnike, se je potrebno zavedati, da ob tem ni prostora za alkohol, droge, nepremišljenost in
objestnost. Neprevidna uporaba pirotehničnih sredstev ali celo uporaba v neustreznem
psihofizičnem stanju namreč lahko povzroči
prehude in nepovratne posledice, ki nas lahko zaznamujejo za celo življenje!
Pa tudi če ni posledic, je uporaba pirotehničnih sredstev za večino ljudi moteča. In ne
pozabimo, da ob njihovi uporabi zelo trpijo
tudi živali.
Zato apeliram »lahko si zvezda brez petard«
in policisti PP Cerknica (prepričan sem, da
pravzaprav vsi policisti v Sloveniji) si prav
zares želimo, da bi bilo letošnje leto oziroma
letošnji »veseli december« brez »pokanja«.
Naj bo december prazničen, praznujmo ob
spoštovanju ukrepov, ki bodo takrat veljali
in vsem skupaj želim veliko optimizma in
pozitivne energije.
Ostanimo strpni, spoštujmo se med seboj,
pomagajmo si in naj bo vsem SREČNO! ■

Gospod Vojko Mlakar,
hvala za pogovor in
naj bo srečno tudi vam!

LJUDJE IN KRAJI

december, 2020

Bernarda Okoliš

»Med vsemi dejavnostmi,
ki jih opravljam, še vedno
najbolj uživam, ko kot pevka
stopim na oder.«
Zaradi zaostrovanja razmer in prepovedi
druženja v zvezi s korona virusom se je tokrat
pogovor z glasbenikom oz. natančneje glasbenico prvič zgodil preko internetne povezave.
Pa to ni motilo najine komunikacije, prav
nasprotno, tokratna sogovornica Anemarija
Štefančič iz Pudoba je bila prav zgovorna.
Spoznajmo jo …

Anemarija, kako bi opisala samo
sebe? Kdo si?

Z glasbo sem se začela ukvarjati pri osmih
letih. Obiskovala sem glasbeno šolo Frana
Gerbiča, kjer sem igrala klarinet in zaključila nižjo glasbeno šolo. Po koncu osnovne
šole sem se vpisala na srednjo glasbeno šolo
– solo petje, kar je bilo v tistem obdobju nekaj nenavadnega. Namreč, pred mano se ni
še nobeden vpisal na srednjo glasbeno šolo –
solo petje pri štirinajstih oz. petnajstih letih,
takoj po končani osnovni šoli. Bila sem prva,
ki mi je to uspelo. Prej je veljalo pravilo, da
se pred sedemnajstim letom ne moreš vpisati
na solo petje.

Kako ti je to uspelo?

Nisem imela končane nižje glasbene šole iz
solo petja, kar tudi ni bil pogoj za vpis na
srednjo glasbeno šolo – solo petje. Ob vpisu
tam zahtevajo le znanje in na informativnem
dnevu v Kopru sem se povezala s prof. Nino
Kompare Volasko. Povedala je, da ne pozna
nobenega, ki bi tako mlad začel s šolanjem
solo petja, da pa seveda lahko poskusim. V
februarju sem bila na predstavitvi pevskih
sposobnosti pri njej in začela z vajami, ki
mi jih je dala. Nekaj časa me je spremljala
in preverjala moj napredek, nato pa mi povedala, da ne vidi težave z začetkom šolanja
solo petja pri mojih letih. V začetku marca
so bili že sprejemni izpiti na srednji šoli,
kar je pomenilo, da sem morala praktično
v enem mesecu narediti program petja za
sprejemne izpite. Ti so zahtevali kar nekaj
sposobnosti, od vokalne tehnike do izvedbe
skladb … Na sprejemni izpit me je pripravila
omenjena profesorica N. Kompare Volasko.
Na preizkusu sem bila uspešna in sprejeta na
srednjo glasbeno šolo v Kopru, kjer sem se
izobraževala 4 leta. Šolanje mi je zavzemalo
praktično cele dneve, saj so bili dopoldnevi

namenjeni splošnim predmetom, popoldne
pa strokovnim – glasbenim. V srednji šoli
sem se tudi naučila igrati klavir.

Kako si nadaljevala z glasbeno
izobraževalno potjo?

Odločila sem se, da bom tudi študij nadaljevala na glasbenem področju. Po srednji šoli
sem šla delat sprejemne izpite v London na
Royal Academy of Music. Uvrstila sem se
med 7 najboljših, vendar so sprejeli le enega
in to nisem bila jaz. V naslednjem letu sem
sprejemne izpite opravljala na Dunaju. Tam
nas je bilo 250 kandidatov in sprejeli so jih
16. Med njimi tudi mene. Na Dunaju sem
preživela skoraj 9 let.

Na Dunaju si torej študirala solo
petje?

Ja, 6 let. Študij traja sicer 4 leta, vendar se ta
čas podaljša, če vmes zamenjaš profesorja.
To se je zgodilo tudi meni. Po šestih letih
sem diplomirala z odliko. Potem sem se vpisala še na magisterij operne smeri, ki sem ga
tudi uspešno zaključila. V času magisterija
smo imeli pouk z režiserji, imeli smo svoje
projekte, kjer smo peli, delali vloge. Imeli
smo dirigenta Christopha Meierja, ki dirigira sicer v Bayreuthu, na enem najbolj znanih
poletnih festivalov za opero, kjer izvajajo
najtežja dela R. Wagnerja. Ta dirigent je bil
tudi moj profesor. Pevsko izobraževanje sem
zaključila pri profesorju petja, Bernhardu
Adlerju.
Med časom izobraževanja sem imela veliko
opernih projektov, pela sem tudi v Ljubljanski operi. Februarja 2020 sem sodelovala pri
krstni izvedbi slovenske opere Julija, ki govori o Primičevi Juliji in Francetu Prešernu.
Poleg tega, da sem operna pevka, poučujem
tudi glasbo na osnovni ter glasbeni šoli in
kmalu bo 10 let, odkar vodim ženski pevski
zbor Krs'nice.

Kako to, da si ob obilici dela med
študijem začela voditi še pevski
zbor?

Kmalu potem, ko sem na Dunaju začela s
študijem, se je porodila ideja, da bi v Dolini
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K'rsnice, igranju v pihalnem
orkestru Kovinoplastike Lož.
Vodiš pa tudi gasilski pevski zbor
v Loški dolini. Nam lahko kaj več
poveš o tem?

Anemarija Štefančič (foto: osebni arhiv)
imeli ženski zbor in potem sem se praktično vsak vikend vozila domov, da smo imele vaje. Lansko leto smo nastopile na regijskem tekmovanju v Kočevju in dobile zlato
priznanje. Z zborom se praktično že od začetka udeležujemo raznih tekmovanj, kjer
uspešno nastopamo. Na teh tekmovanjih je
prisoten tudi strokovni član, ki ocenjuje, na
katerem nivoju je zbor uspešen.

Sodeluješ tudi v kakšni
glasbeni zasedbi?

Že od konca osnovne šole sem članica Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož. Tam sem
nekaj časa igrala klarinet, nato pa francoski
rog. Morda bi poudarila še to, da že od 15.
leta sodelujem z Ambrožem Čopijem oziroma v njegovih zborih. Sodelujemo tudi z
Ano Celin, ki nam je za zbor Kr'snice napisala eno priredbo, Tinetom Becom, ki nam
je napisal skladbo, s katero smo se predstavile ne tekmovanju in sozvočenjih. Andrej
Makor je sedaj bolj znan slovenski skladatelj,
ki nam tudi napiše skladbe. Sama osebno in
tudi z zborom poskušamo delati čim večjo
reklamo tudi za Loško dolino. Imeli smo veliko nastopov zunaj Doline, za katere javnost
ni niti vedela. Vsaj 10 ali več jih je na leto.
Ravno februarja letos smo z zborom Kr'snice
imele nastop v Kliničnem centru v Ljubljani.
Pele smo na Ohridu, za kar smo dobile županovo priznanje za promocijo Loške doline.

Katera vloga ti je najljubša? V
čem najbolj uživaš?

Še vedno sem najprej pevka. Kadar imam
možnost stopiti na oder in predajati sebe na
odru skozi glasbo, je neke vrste zadovoljstvo.
Glasba je nasploh za dušo in sprostitev. Sedanji časi so nas, kulturnike, prisilili, da smo
ustavili svojo dejavnost (marca 2020) in še
vedno nismo začeli. Morda je bilo poleti nekaj prireditev, ampak daleč od tega, da bi v
celoti živeli to, kar bi radi in da bi živeli od
tega. Sploh tisti, ki nismo zaposleni v javnih

institucijah. Menim, da bi se vsi morali bolj
zavedati pomena glasbe oz. kulture, ne glede
na to, kakšna je trenutna situacija, to enostavno potrebujemo. Razne operne hiše po
svetu se tega zavedajo in so že marca 2020
odprle svoje kanale in dopustile brezplačne
»live-streaminge«. Npr. predvajali so posnetke predstav na svojih kanalih, da smo jih
lahko spremljali. Pri nas to sedaj omogoča
Slovenska filharmonija – oblikujejo koncerte in jih predvajajo na svojih kanalih, kjer
si jih lahko ogledamo. Gre za različne koncerte, od zborovske glasbe do vokalnih, komornih izvedb. Tako da se tudi pri nas nekaj
premika v tej smeri.

Misliš, da se v tem času korona
krize premalo zavedamo pomena
glasbe za naše počutje?

Povedala bom primer, kaj sta nam povedala
dirigent in skladatelj pred premiero opere, ki
bi jo morali še ponoviti, pa so nastopi zaradi
prepovedi nastopanja odpadli. Pred nastopom sta prišla pred nas in rekla: » Zavedajte
se, kako imamo težko službo, ampak po drugi strani tudi lepo. Zakaj? Ker v bistvu v času
trajanja predstave ti nekomu vzameš težave,
s katerimi pride na koncert. Ampak te težave
pozabi, ker vas spremlja, posluša …«. Časi
res niso rožnati za nobenega, vsi moramo
paziti na vse okoli sebe. Meni je konkretno
odpadlo v septembru pet koncertov v operi
in s pevskimi zbori, ki jih vodim. Ne gre le
za materialne dobrine, pred koncerti je namreč ogromno vaj, odrekanj. To potem psihično vpliva na nastopajoče – ni ti dovoljeno
nastopati in predstaviti tistega, za kar si se
pripravljal. Tako kot je gibanje zdravo za človeka po fizični plati, je kultura pomembna
za njegovo psihično počutje.

Večina te v Dolini najbolj
poznamo po tvojem pevskem
talentu, vodenju ženskega zbora

Gasilski pevski zbor sedaj obstaja približno
eno leto in pol. To je mešani gasilski pevski zbor. Deluje pod okriljem PGD Iga vas.
To gasilsko društvo ima kulturno sekcijo, v
okviru katere pevski zbor deluje. Po Sloveniji obstaja veliko zborov, ki delujejo pod
okriljem gasilskih društev. Imamo ogromno
idej in energije. Lansko leto smo npr. ob 150.
obletnici prostovoljnega gasilstva nastopali v
Cankarjevem domu. Prireditev sta oblikovala Rok in Blaž Švab (iz ansambla Modrijani)
in med povabljenimi za nastop je bil tudi naš
zbor. Z veseljem sem se odzvala in se kar na
hitro v imenu zbora odločila, da bomo sodelovali, še preden sem to povedala svojim
pevcem. Ko sem jim povedala za to, so bili
presenečeni in šokirani, saj se jim po tako
kratkem času druženja ni zdelo realno, da
grejo nastopat v Cankarjev dom. Jaz v tem
nisem videla problema in smo šli. Na tem
nastopu sem imela tudi solo nastop, v izvedbi z ansamblom Sekstakord, z zborom pa
smo nastopili v združenem gasilskem zboru,
kjer je pelo okrog 150 pevcev. Ko smo se teden dni pred nastopom udeležili vaje, sem
spoznala organizatorja Blaža Švaba. Na vaji
smo spoznali program, ki naj bi ga odpeli,
z zborom naj bi poleg slovenske in gasilske
himne peli tudi skladbo Čebelar in Slovenija
od kod lepote tvoje. Za himne so že imeli določene dirigente, za ostalo pa ne. Na poti domov me je poklical Blaž Švab in mi povedal,
da so se odločili, da bom ob izvedbi skladbe
Slovenija, od kod lepote tvoje, zboru dirigirala jaz. Niti mi ni pustil do besede. Tako sem
na tej predstavi imela solo nastop, dirigirala
združenemu pevskemu zboru in ansamblu
Saša Avsenika. To je bila prav posebna čast,
kar se tiče moje dirigentske poti. V praktično
eni uri na vaji pred nastopom je Blaž Švab
opazil, da sem sposobna dirigirati tako velikemu zboru pred polno Gallusovo dvorano.

Kakšno vlogo pa je imela družina
pri oblikovanju tvoje pevske
kariere?

Ne bi dosegla tega, kar sem, če ne bi imela
take podpore družine in svojih najdražjih,
kot jo imam. Vmes sem bila nekajkrat na
tem, da glasbo pustim. Predvsem takoj na
začetku. Starši so bili vztrajni in me podpirali, da sem zaključila, kar sem začela. V bistvu
sploh nisem želela igrati klarineta. S tem
sem začela, ker je bilo pri tem instrumentu
prosto mesto v glasbeni šoli. Ko pa sem v
osmem razredu osnovne šole zaključila glasbeno šolo in začela igrati pri godbi, pa me je
potegnilo v glasbene vode. Tudi brat Gašper
je bil takrat že v Kopru v srednji glasbeni
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Anemarija Štefančič v vlogi Marije Klun v operi Julija skladatelja Aleša Makovca.
Libreto zanjo je glede na življenje Franceta Prešerna in Primičeve Julije napisal
Igor Grdina. Krstna izvedba te opere je bila februarja 2020. (foto: osebni arhiv)
šoli. Takrat sem jasno izrazila željo, da se tja
vpišem tudi jaz. Domači so me debelo gledali, kaj govorim take stvari, če pa ne želim
igrati klarineta in vaditi. Odločno sem povedala, da želim peti. Starejši brat Gašper je
takrat že pel pri Akademskem pevskem zboru pod vodstvom Ambroža Čopija, sicer pa
igra trobento in je študiral v Trstu. V Kopru
sva bila nekaj časa skupaj in sva se drug na
drugega kar navezala. Družina ima seveda
zelo velik pomen na moji glasbeni poti. Razumemo se, vedno lahko računam na njih.
Pridejo me poslušat na predstave, nastope ...
Mlajši brat Primož igra jazz trobento. Študira jazz v Amsterdamu in je trenutno tik pred
magisterijem. Je zelo uspešen na svojem področju. Ima svoj big band, s katerim dosega
velike uspehe. Ko se dobimo skupaj, imamo
veliko skupnih tem za pogovore.

Vsi ste torej glasbeno znanje
pridobivali v tujini. Si želiš vrniti
v tujino? Tam nastopati oziroma
naprej graditi kariero?

Moram reči, da me kar vleče. Če ne zaradi
drugega, je tam to delo drugače cenjeno. Ko
spremljam moje kolege pevce, ki so v tujini,
ugotavljam, da so tam tudi v tem času aktivni, seveda prilagojeno trenutnim razmeram.
Pri nas pa smo popolnoma onemogočeni z
aktivnostmi na pevskem in nasploh kulturnem področju.

Imaš ob vseh aktivnostih, ki si jih
naštela, sploh kaj prostega časa?

Zelo malo. Moram si prav zavestno vzeti čas
še za kaj drugega. Nekaj časa sem bila pri lokostrelcih. Ampak trenutno mi za vse zmanjka časa. Seveda si še marsikaj želim, npr. da
bi bolj redno hodila npr. na vaje h godbi, pa
vedno ne gre. Godba mi je dala ogromno izkušenj. Z nastopi pri godbi sem nabirala prve

mednarodne izkušnje. Bili smo v Srbiji, Bosni … Imela sem tudi pevske nastope z njimi.
Tega ne bom nikoli pozabila.

Kako vidiš glasbeno dogajanje
v Loški dolini?

Ogromno je ljudi, ki se zelo trudijo in se ženejo, da bi se kaj več dogajalo. Sicer se dogaja veliko manjših dogodkov … npr. Matija
Solce si zelo prizadeva in imajo v tem času v
živo koncerte iz dnevnih sob preko Facebooka. On se zelo angažira. Je pa tako, da se je
treba zelo truditi in delati, da te kdo opazi.
Sploh, če se ukvarjaš z resno, klasično glasbo. Menim, da se prej opazi nekoga, ki se
ukvarja s kakšno drugo zvrstjo glasbe. Tudi
sama priznam, da sem za prej omenjenega
Matija Solceta prvič slišala, ko sem pred leti
sodelovala na prireditvi Plavajoči grad. Pa
živi praktično v sosednji vasi.

december, 2020

Jaz se pri poučevanju v osnovni šoli bolj kot
poučevanja preko videokonferenc poslužujem razlage v spletni učilnici. Družine so v
tem obdobju precej obremenjene s šolanjem
na daljavo, zato poskušam sama vsebino zastaviti tako, da ne vzame preveč časa, otroci
pa lahko nekaj preberejo o zgodovini glasbe
in se preizkusijo v ustvarjanju glasbe. Kar se
tiče glasbene šole, pa je zelo naporno. Učenci
so cele dopoldneve pred računalniki, vmes
imajo pogosto le odmor za kosilo. Potem pa
spet nazaj, da imajo še glasbeno šolo. Težko
je, ker otrok ne slišiš dobro, ne moreš ga voditi, kot bi želel. Pevcem je še toliko težje, ker
ne dobi nobene podpore klavirja in je prepuščen sam sebi. Pogosto je tudi internetna
povezava slaba, kar povzroči še slabši zvok.
Želim si, da bi učenci spet šli nazaj v glasbene šole. Tu gre za pouk z enim učencem, kjer
je lažje upoštevati varnostne ukrepe. Otroci
so v večini premajhni za tak način šolanja.
Seveda pa so tudi izjeme. Nekateri otroci so
se izkazali za zelo samostojne in odgovorne.
Ali pa jim tak način poučevanja preprosto
odgovarja. Znanje pa zagotovo ne bo takšno,
kot bi bilo pridobljeno pri poučevanju v živo.

Kaj bi še želela sporočiti
bralcem Obrha?

Vsem bralcem Obrha bi ob tej priložnosti rada zaželela mirne praznike, čeprav jih
bomo letos preživljali precej drugače, kot
smo vajeni. V novem letu 2021 pa vam želim
predvsem zdravja, veliko sreče in smeha (ker
smeh je pol zdravja). ■

Anemarija, še naprej ti želim,
da si tako polna energije in
mladostne zagnanosti.
Pa naj se ti izpolnijo želje
na glasbenem in osebnem
področju v tvojem življenju.

Morda še poveš kaj o tem, kako
vidiš primerjavo med glasbenim
izobraževanjem otrok sedaj in
takrat, ko si se šolala ti?

Ko opazujem otroke danes, ugotavljam, da
smo bili mi veliko bolj samostojni. Veliko
prej smo začeli sami skrbeti za šolske obveznosti. Z mano ni nobeden vadil. Zdaj
velikokrat slišim, da se starši med sabo pogovarjajo, kako pride prav, če imajo glasbeno izobrazbo, da otrokom lahko pomagajo.
Tudi sicer opažam pri učencih, da so zelo
zavzeti, motivirani za učenje. Veliko pa je
odvisno tudi od učitelja. Ta mora biti oseba,
ki spoštuje učenca, če želi, da ga bo tudi on
spoštoval. Na ta način v bistvu nastaviš ogledalo sam sebi.

Kako pa ste uspešni sedaj pri
izvajanju pouka na daljavo?

V družbi s svetovno znanim tenoristom
Placidom Domingom ob podelitvi
naziva častnega člana Univerze za
glasbo in upodabljajočo umetnost,
ki jo je prejel 2017. (foto: osebni arhiv)
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Blaž Dobravec, župnik

V našo krhkost in nemoč povabiti Boga

D

ragi bralci in bralke občinskega glasila. Ko pišem te vrstice, smo je bila v ključnih trenutkih ogrožena, obdana z virusom preziranja,
globoko v tako imenovanem drugem valu epidemije virusa brezbrižnosti, pomanjkanja sočutja in pomoči. V take razmere je
SARS–CoV-2, ki je hipoma posegel in temeljito omejil naša običajna prišel in v takšnih razmerah se je rodil Jezus. Bog se ni rodil v ideživljenjska ravnanja, navade ter odnose. Življenje se je marsikomu alnih, ampak v bivanjsko mejnih okoliščinah. Jezusa svet ni sprejel,
postavilo povsem na glavo. Vendar je živeti in preživeti potrebno tudi sprejela pa sta ga preizkušana, a zelo ljubeča starša. Prepoznali so
v teh razmerah. Predvsem si želim, pred prelepimi božičnimi prazni- ga le nekateri. Predvsem tisti, ki so se dogodku pustili nagovoriti, ki
ki, da bi na to stanje gledali širše in se iz njega kaj dobrega naučili tudi so se ponižali in ga prišli počastiti. Vsi ti so doživeli mir, toplino in
radost srca. V krhkosti in nemoči, sredi katere je trenutno svet, si v
za življenje, ko epidemije ne bo več.
Ta »vsiljeni« čas omejitev in karanten lahko preživljamo uporniško vaši družini priborite močnejšega odnosa s Tistim, ki se šibkosti in
in razočarano, saj ne moremo pričakovati in živeti dogodkov, ki bi ranljivosti ne boji. Četudi priprave ali praznovanje ne bodo uspele
jih sicer. Slednje nas lahko navdaja z besom, jezo, tarnanjem in celo tako, kot bi si želeli, ne pozabite, da je prav v tej šibkosti priložnost
žalostjo. Lahko pa ta čas vzamemo povsem drugače in sicer, kot po- za srečanje z Bogom.
darjeni čas. Čas, v katerem lahko skoraj neomejeno krepimo družin- »Ni treba izgubiti upanja, saj je ura stiske pogosto ura Boga. Vsa zgoske vezi, čas, ko lahko delamo reči, ki jih že dolgo nismo počeli in dovina Božjega ljudstva nam to kriči. Od Svetega pisma se učimo,
podobno. Ne vem, na kateri strani doživljanja trenutnega stanja ste, v kakšnih pogojih deluje Bog; ko se mu ponudi človeška nemoč, ki
vendar je resnica verjetno v tem, da se na tej ali oni stani občasno računa Nanj. Priznati moramo, da smo šibki in nemočni in se mu
takšni podariti. >Bog si je izbral tisto, kar je slabotno,< pravi sveti
znajdemo vsi.
Letos bi kot družina utrpeli škodo, če priprave za božič ne bi vzeli Pavel.« (André Daigneault, Pot nepopolnosti)
drugače kot običajno. V mislih imam mirne priprave na božič. Ta- Božič je izrazito družinski praznik, zato navajam še nekaj močnih
kšne, kot se jih spominjate starejši, ko je življenje potekalo bolj umir- misli o družini, ki jih je zapisal veliki menih, sv. Šarbel v homiliji z
jeno, predvidljivo, vendar nič manj notranje bogato. Kaj nam lahko naslovom: Vsaka družina je sveta družina. »Človekova družina na
ukrade notranjo pripravo, saj zunanjih dejavnikov, ki bi to povzročili, zemlji je podoba Božje družine v nebesih. Ona je, ki iz roda v rod
ne bo veliko? Prvo so to lahko skrbi. Manjše in večje. Velika skrb je posreduje Božji načrt. Ona je, ki iz roda v rod širi Božjo ljubezen
lahko že epidemija, saj ne vemo, kako se bo razvijala in kaj nam bo in njegovo besedo. Propad družine pomeni razpad Božjega načrta v
prinesla. Verjetno si vsak dan vsaj enkrat postavimo vprašanje: Za- človeštvu, to je prelom odrešenja in svetosti pri ljudeh. Vsaka družikaj? Zakaj je do tega prišlo, zakaj v tem času, zakaj, …? In kaj, če vse na je sveta družina, kajti vsaka družina je ustvarjena po podobi troto sploh ni vsa resnica, ki jo vemo? Povsem upravičeno je, da trezno edinega Boga. Družina prenaša plamenico in Knjigo iz roda v rod,
in preudarno spremljamo dogodke v svetu ter jih kritično presojamo. da bi svet še naprej osvetljevala Gospodova luč. Družina je vrv, ki
V poplavi informacij, različnih strokovnih mnenj in pričevanj, je res skozi zgodovino povezuje ljudi med seboj, da bi človeštvo raslo in se
težko zaupati, verjeti in biti pomirjen. Bega in z nemirom nas lahko množilo. Če to vrv presekamo, se človeštvo loči od svoje zgodovine;
navdaja obdobje, ki ga prinaša prihodnost, ko bodo na vrsto prišle rodovi se bodo brez zgodovine in istovetnosti izgubili. … Družina
gospodarske in dolžniške težave. Morda bodo nastopila velika od- je temelj Božjega načrta in vse sile zla si jo prizadevajo razdejati. …
puščanja in posegla v naš vsakdan veliko bolj boleče kot preživljanje Ohranjajte svojo družino in jo z Božjo navzočnostjo varujete pred
zdajšnjih omejitev. Te misli so realne, vendar jih odložimo za čas, hudičevo zlobo. Varujte jo in jo ohranjajte z molitvijo in dialogom, s
ko in če bodo nastopile. Notranji mir lahko vzamejo malenkosti in sporazumevanjem in odpuščanjem, z iskrenostjo in zvestobo, predpodrobnosti. Lahko si naredite načrt za izdelavo posebnih jaslic in vsem pa, kar je najpomembnejše, s posluhom.« (Izreki svetega Šarbevanje vložite res veliko truda, potem pa se pri izdelavi sporečete zara- la, Družina, Ljubljana, 2020) ■
Blagoslovljen božič vsem.
di različnih pogledov na postavitev pastirjev in ovac. Lahko se sporečete glede vrste piškotov ali potic, ki bi jih
pekli, … Na tem področju je res neomejeno
možnosti za večje in manjše prepire. Potrebno je, da pri vsej pripravi ne zgrešite bistva, ki
je očem skrito.
Gre za notranjo pripravo. Ko družina, ne
glede na okoliščine in vse mogoče motilce
notranjega in zunanjega miru, zajame mir
in povezanost pri Tistem, ki »ves svet drži v
rokah«, je vse lažje. Pogovor o prvih jaslicah,
branje prvih poročil o Jezusovem rojstvu, poslušanje zgodbe letošnje božične devetdnevnice, skupne prošnje, zahvale ter molitve nas
lahko močno približajo izviru pravega miru,
ki je oseba. Jezus – Emanuel, Bog z nami. Ta
notranja družinska priprava je lahko blagodejna, učinkovita in doživeta, predvsem zato,
ker so okoliščine prave božične zgodbe, zelo
podobne našim trenutnim okoliščinam.
Jaslice, postavljene leta 2019 v župnijski cerkvi, avtor Damjan Forjanič
Na nas preži virus okužb, ki lahko zdravju
(foto: Ana Kandare)
povzroči hude posledice. Tudi sveta Družina
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Bernarda Okoliš

Sv. Miklavž je tudi letos obiskal
otroke v Loški dolini
Prepoved druženja ni preprečila, da se
sv. Miklavž tudi letos ne bi odpravil na
obisk k otrokom iz Loške doline. Ve, da
so se otroci celo leto trudili in si zaslužili, da jih obdaruje s skromnim darilcem.
Niso se srečali v cerkvi tako kot prejšnja
leta, jih je pa poiskal in odložil vrečko z
darilom na njihovem domu. Napisal jim

je tudi pismo, v katerem se je še posebej
potrudil in jih nagovoril v rimah. Ker ve,
da je veliko otrok skupaj s starši že dalj
časa doma, je s sestavinami in pripomočki
v darilu poskrbel za prijetno skupno zaposlitev. Ni pozabil niti na recept  Preberite, kaj jim je napisal.

december, 2020

NA SVET' VEČER
Na svet' večer, v spokojni mir,
nebo Zemljo odeva,
a v večnost potopljen vsemir,
neznan budi nemir.
Skrivnostni čas in mir noči,
ki tiho se poraja,
prižiga upanja luči,
v srca vseh ljudi.
V večer svečan, ki polni dom,
ob jaslicah vabečih,
glasi se z milim glasom zvon,
bim - bam, bim - bam, bim – bom.
Odmev se zliva pod nebo,
kjer zvezdice migljajo,
da božič je in sveta noč,
oznanja zvon pojoč.
Skoz' rimske ceste beli soj,
je zvezda prižarela,
tri kralje v Betlehem nocoj
vodila bo s seboj.
Zasanjano v neba lesket,
obzorja šepetajo
in v zvezd sijaj, vesoljni svet,
je tajinstveno odet.

France Žnidaršič

SVETI VEČER NA
NOTRANJSKEM
Togotno kraška burja se zaganja,
sneg izpod sivega neba prši,
v dolini tiho sanjajo vasi,
Snežnik nad njimi trudno glavo sklanja.
O polnoči pri fari je zapelo
topló in mehko kakor še nikoli,
in z belih stolpov daleč naokoli
je v sveto noč prečudno zadonelo.
Še križnogorski zvon se zdaj zamaje,
proseče zdaj, zdaj spet s svarečim glasom
počasi vmes udarja z nizkim basom,
dolincem naročila svoja daje.
In glejte, sredi mrzle polnoči
z nevidno rôko nas nekdo objame
in trda srca Notranjcem razvname,
da v njih ljubezen zagori.
Ljubezen: do teh revnih kraških polj,
do teh puščobnih skal in nizkih gričev
in siromašnih brinjevih grmičev,
ki hirajo po gmajni bolj in bolj.
Skrivnostno farni zvon iz lin pozvanja
in z njimi stoletno pesem gozd šumi,
v spokojnost so odete zdaj vasi,
Snežnik nad njimi tiho, tiho sanja …

Marija Žnidaršič

(Slovenec, 1939, št. 294a, str. 16)
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Milena Ožbolt

Odzivi in dopolnitve k članku
Ladice Štritof SVETINJA NARODA
ali spomini na Mlakarjevo mater iz Viševka v Loški dolini

Frančiška Mlakar, Mlakarjeva mati
iz Viševka
slikovnim gradivom. Poleg doprsne slike
Mlakarjeve matere objavljamo še predvojni
posnetek, kjer so mati z vsemi svojimi otroki
ter fotografijo z vnuki iz povojnega časa, posneto v Celju. ■
Mlakarjeva mati s svojim otroki pred vojno: Angelca, Francka, Tone, Rudolf,
France in Frančiška Mlakar. Vsi otroci, razen Franceta so bili med vojno ubiti.

N

a v prejšnji številki objavljeni prispevek Ladice Štritof o partizanski materi
Frančiški Mlakar se je odzvalo več bralcev
Obrha, zato tukaj sledi kratka dopolnitev:
Mlajša sovaščanka Mlakarjevih Vanja Mahne iz Viševka se je zelo potrudila in prinesla
fotografijo Mlakarjeve matere, ki jo je našla

v publikaciji Slivniški bataljon, kjer je opisana žalostna in trpljenja polna pot partizanskih družin v gozdnem taborišču pod Snežnikom od septembra 1942 dalje. Sliko smo
v prejšnjem zapisu pogrešali, zato jo tokrat z
veseljem objavljamo. V elektronski obliki pa
nam je nekaj fotografij poslal vnuk Mlakarjeve matere Igor Mlakar iz Celja, ki ima svojo
babico, s katero so skupaj živeli do njegovega
dvanajstega leta, v zelo lepem spominu. Mati
so namreč svoja zadnja leta vse do smrti leta
1961 živeli pri edinemu preživelemu sinu v
Celju, kjer so tudi pokopani.
Nekatere bralce je zmotila navedba, da so
Mlakarjeva mati neposredno po vojni živeli v Viševku pri Valkovih, saj družine s tem
imenom večinoma poznamo le v Markovcu
in v Podcerkvi, zato smo mislili, da gre za
pomoto. Vanja Mahne je pojasnila, da je v tistem času vrh klanca v Viševku res stala hiša,
kjer se je reklo pri Valkovih. Tudi deklica, ki
je s starši med vojno živela v Markovcu v Lukovi hiši, se je ob članku o Frančiški Mlakar
spomnila, kako je šla nekajkrat z Ravšljevo
mamo v Viševek, kjer so v nizki sobici na
levi strani Valkove hiše, v katero se je prišlo
po nekaj stopnicah, stanovali Mlakarjeva
mati …

Mlakarjeva mati
s svojimi vnuki v Celju

Ker je Igor Mlakar posredoval več slik Mlakarjeve družine, članek iz prejšnje številke
tukaj lahko dopolnimo še z dokumentarnim

ZNAČAJ,
DAR NEBA
Vsemir je školjka čudežna,
odprta vsem ljudem sveta;
skrivnosti večnih to bogat je hram,
kjer se usoda v zvezdah, skriva nam.
Ta daljni svet in zvezd sijaj,
vznemirja nas, se ve zakaj:
simbol je v zvezdah vsakomur prižgan
in kdor ve kje, lahko ga vidi tam.
Ob rojstvu, zvezde naskrivaj,
človeku vtisnejo značaj;
lastnosti, ki nebo jih komu da,
so take, kot jih vsak simbol ima:
Nabrit VODNAR skrivaj hahlja se,
RIBI, ki sočut deli,
OVEN se prek meje pase,
BIK obljubljeno stori.
DVOJČKA brigata se zase,
RAK prav resno se drži,
LEV je kralj, ki da kaj nase,
le DEVICA ga zvrti.
TEHTNICA v svoj svet poda se,
ko ŠKORPIJON nergà, teži,
STRELEC šteje se med ase,
KOZOROG ve, kaj želi.

France Žnidaršič
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Marjetka Troha,
članica štaba CZ Loška dolina, 3. 12. 2020

Korona virus v
Loški dolini – 2. val

P

omladanska bitka s korona virusom je v občini Loška dolina
minila relativno mirno in brez večjih okužb, saj smo spomladi
zabeležili le en pozitiven primer okužbe. Štab CZ Loška dolina je
bil kljub temu aktiven, saj je stopil v stik z vsemi organizacijami,
vzpostavil bazo podatkov starejših in ranljivih oseb, prostovoljcev,
nastanitvenih možnostih in občanov z opravljenim tečajem iz prve
pomoči. Tako je štab CZ Loška dolina že spomladi zgradil temelje za
delo v jesenskem času leta 2020.
Vse te pridobljene informacije so nam prišle prav tudi v drugem
valu epidemije, ki je bila razglašena 19. oktobra 2020. Tega dne je
bilo v občini Loška dolina že sedem aktivnih pozitivnih primerov,
zato je bil ponovno aktiviran občinski načrt ZIR ob pojavu epidemije, Primorsko-notranjska regija pa je bila že uvrščena na rdeči
seznam. Za celotno Slovenijo so v veljavo stopili ukrepi o obveznem
nošenju zaščitnih mask v javnih prostorih in na prostem, omejitev
gibanja med 21.00 in 6.00 uro, zaprte so bile statistične regije in kasneje občinske meje ter prepoved zbiranja več kot šest ljudi, ki se je
kasneje omejila še na ožje družinske člane.
Z razglasitvijo drugega vala epidemije korona virusa se je ponovno aktiviral tudi štab CZ Loška dolina in z njim aktivacija dežurne
številke. Ponovno so se objavili kontakti psiho-socialne pomoči in
aktivirale številke za telefonsko naročanje živil. S pomočjo koordinatoric, prostovoljk Rdečega križa in Karitasa smo zagotovili pomoč
pri dostavi naročenih živil na dom za osebe iz ranljivih skupin. V
štabu CZ z veseljem ugotavljamo, da imamo občani močno razvito primarno socialno mrežo (svojci, sorodniki, sosedje …), tako da
okuženi, starejši in ranljivi pomoči iz baze prostovoljcev zaenkrat ne
potrebujejo. Ažuriral se je tudi seznam oseb za ekipo Prve pomoči
ter jih obvestil o pripravljenosti ter pridobil seznam o razpoložljivih
zdravstvenih delavcih in trenutni količini zaščitne opreme. Podobno kot drugod po Sloveniji smo tudi v Loški dolini beležili kadrovsko podhranjenost z bolničarji in zdravstvenimi delavci, za razliko
od spomladi, pa je tokrat zaščitne opreme dovolj. V kolikor bi prišlo
do močne razsežnosti epidemije, se je pripravil tudi predlog o lokaciji za osnovno oskrbo ranljivih skupin, ki bi potrebovale 24-urno
oskrbo in asistenco pomoči na domu. V občini Loška dolina imamo
tako zagotovljene kapacitete za ok. 30 oseb.
Že takoj ob začetku našega delovanja smo zabeležili prve okužbe v
gospodarskih družbah v naši občini. Z dezinfekcijo poslovnih prostorov in uvedbo strožjih ukrepov (ukinitev kavomatov, zamik časa
izmen in časa malice, stalno razkuževanje, digitalno merjenje telesne temperature zaposlenih …) smo ob pravilnem ukrepanju družb,
žarišče uspešno zajezili in preprečili širjenje bolezni med občani.
Župan Janez Komidar, podžupan Lojze Škulj in namestnik poveljnika CZ Boris Koren so obiskali tudi industrijsko cono Markovec in
ostale gospodarske družbe v naši občini, se pomenili s podjetniki o
trenutno veljavnih ukrepih NIJZ v njihovih podjetjih ter jim ponudili pomoč, v kolikor bi to potrebovali. Večino zabeleženih okužb
v naši občini pa je štab CZ zabeležil znotraj družinskih krogov,
zato večjih žarišč in nekontroliranega širjenja bolezni ne beležimo.
Okužbe znotraj družin in sorodstva ob predpostavki odgovornega
ravnanja občanov in upoštevanja navodil omogočajo namreč lažjo
sledljivost in lažjo zajezitev bolezni.

Trenutno v naši občini beležimo 26 aktivnih pozitivnih primerov,
stanje okuženosti v drugem valu epidemije v Loški dolini pa je razvidno v grafu (podatki do 3. 12. 2020). Skupno s pomladanskim valom epidemije je zbolelo kar 74 naših občanov, kar predstavlja 1,95
% prebivalstva občine Loška dolina. Težjih zdravstvenih zapletov
naših občanov v zvezi s kovid boleznijo nismo zaznali. Zdravstveni
dom Stari trg pa deluje ves čas epidemije normalno, po predhodnem
telefonskem dogovoru, s triažo na vhodu in vsemi priporočili NIJZ.
Župan občine Loška dolina je ob začetku epidemije podpisal Odredbe o zaprtju vseh lokalov, o prepovedi organiziranja javnih prireditev, o zaprtju javnih in ostalih igrišč za potrebe izvajanja športnih
aktivnosti ter Odredbo o zaprtju TIC-a in Medgena. Z razglasitvijo
epidemije so tako fizično zaprta vsa zunanja igrišča, odpovedane vse
prireditve in komemoracije ter zaprti so vsi gostinski lokali. V času
epidemije obratuje le lokal s hitro prehrano po predhodnem telefonskem naročanju in ob minimalnem stiku s potrošnikom. Tudi
Občina Loška dolina deluje po spremenjenem načinu delovanja, po
predhodnem dogovoru, vendar po ustaljenem urniku.
Pripadniki CZ, gasilcev, policije in redarstva redno izvajajo nadzore
v okolicah trgovin, lokalov, pokopališč, zdravstvenega doma, lekarne, zunanjih igrišč, šole in vrtca ter ozaveščajo občane o spoštovanju
nošenja zaščitnih mask in upoštevanju socialne distance. Namen pojavnosti pripadnikov ni izvajanje represije nad občani, temveč ozaveščanje nad spoštovanjem nad trenutnimi ukrepi. Večji nadzor so
pripadniki CZ po občini Loška dolina izvajali v začetku novembra,
v času praznikov, ko večina ljudi obišče grobove na pokopališčih. Z
veseljem smo ugotovili, da je bilo obiskovalcev grobov manjše kot
pretekla leta, ni bilo zaznati nepotrebnega druženja, obiski so bili
zelo pretočni in večina ljudi je spoštovala priporočila NIJZ. Podobno
smo objavili obvestila o odsvetovanem praznovanju in druženju v
času »martinovega« vikenda. Štab CZ je dnevno v stiku s predstavniki regijskega štaba CZ za Notranjsko, OŠ Stari trg, CSD, ZD Cerknica
in Medobčinskim inšpektoratom (SOU). O vseh novih ukrepih in
novostih občane redno obveščamo preko občinske spletne strani in
lokalne televizije TV ORON. Vsakodnevno podajamo poročila regijskemu štabu CZ, tedensko smo v stiku tudi preko videokonferenc. Z
njihove strani prejemamo ukrepe, ki jih redno izvajamo ter o izvedbi
dnevno poročamo.
V času drugega vala epidemije korona virusa so veljale spremembe
tudi v šolstvu. Konec oktobra so učenci zadnje triade OŠ Stari trg začeli s šolanjem na daljavo, ostali učenci pa so se šolali prilagojeno v
učilnicah po vseh navodilih NIJZ in Ministrstva za šolstvo. Kasneje
je za vse učence sledilo podaljšanje jesenskih počitnic, v nadaljevanju meseca novembra pa šolanje na daljavo za vse osnovnošolce. Zaradi šolanja preko računalnika je štab CZ preverjal razpoložljivost
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računalnikov ter osnovnošolcem poiskal dva prostovoljca za pomoč
pri računalništvu in digitalnih aplikacijah. Šola ima trenutno zadostno količino računalniške opreme, saj je poleg pomladanske količine, zagotovila še šest dodatnih računalnikov, pomoč prostovoljca
– računalničarja pa je potrebovalo šest učencev. Podobno je štab
zagotovil tudi dva prostovoljca za osnovnošolce s slabim znanjem
slovenskega jezika. Take oblike pomoči v naši šoli niso potrebovali,
saj imajo za take otroke že poskrbljeno znotraj učnega programa,
kjer učitelji slovenščine sami poskrbijo za razumevanje snovi.
Zaprt je tudi vrtec Polhek, nujno varstvo je omogočeno le prijavljenim predšolskih otrokom pod pogojem, da so otroci zdravi in s
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predložitvijo potrdila delodajalcev obeh staršev, da opravljajo delo,
pomembno za družbo in državo. V mesecu novembru 2020 je bilo v
vrtcu v povprečju 20 otrok, za katere je skrbelo 7 vzgojiteljic. Osnovna šola je ogroženim otrokom po jesenskih počitnicah začela zagotavljati tudi brezplačne tople obroke. Šolska kuhinja v povprečju
dnevno razdeli 12 obrokov, tako osnovnošolcem kot tudi dijakom.
Prisotnost otrok v vrtcu in število razdeljenih obrokov pa je razvidno tudi v grafu.
Na kratko smo podali vpogled dela štaba CZ Loška dolina v šestih
tednih drugega vala epidemije korona virusa, to je v času od razglasitve epidemije pa do konca novembra 2020. Stanje okuženosti
v občini Loška dolina se še ne umirja, saj zaznavamo dnevno rast
novih pozitivnih primerov in kot kaže, epidemije še ne bo kmalu
konec. Ukrepi vlade in priporočila NIJZ se dnevno spreminjajo,
zato je potrebno res dosledno sledenje vsem spremembam navodil in napotkov. Konec epidemije lahko pričakujemo šele, ko se bo
prebivalstvo precepilo in s tem doseglo imunost na korona virus.
Štab CZ pa s tem čaka še izziv organizacije zagotovitve množičnega
cepljenja.
Do takrat pa štab CZ na vse občane in občanke apelira, da
ostanejo doma, se čim manj družijo in upoštevajo navodila NIJZ.
Ker se bližajo božično-novoletni prazniki, vam svetujemo, da
božič praznujete res le v ožjem družinskem krogu, silvestrovo pa
doma, s čim manj druženja. Le tako se bomo vrnili v »stare«
čase in bo čas na epidemijo le še slab spomin. ■

Alenka Veber

Babji odkruški
Kako zakuriti ogenj

C

enjeni bralci in spoštovane bralke Obrha, predstavljajte si, da ste
po večurni hoji, potem ko ste zašli s planinske poti, premraženi ravnokar prispeli do odprte zimske sobe z majhno železno pečjo,
pripravljenimi drvmi in s starim, a suhim časopisom. Bolje se vaša
pustolovščina ne bi mogla končati. A nečesa ne vi ne preprosta zimska soba nimate: škatlice suhih vžigalic, še manj vžigalnika.
Kako bi zakurili ogenj brez vžigalic? Kaj bi dali za kratke paličice z
vnetljivo glavico, kajne? Bojim se, da vas tudi moje modrovanje ne bo
pripeljalo do prave rešitve.
Ogenj predstavlja enega najstarejših človekovih izumov. V hladni,
nezakurjeni zimski sobi nam bodo teorije o tem, kako so odkrili
ogenj, bolj malo pomagale. Seveda lahko čakate na udar strele, ki bi
vžgal bližnje drevo. Sicer pa je pozimi to bolj malo verjetno.
Kako torej zakuriti ogenj brez vžigalic? Mojstrom preživetja v naravi
bi mogoče to uspelo, a tudi oni potrebujejo vsaj dve palici, kamen
in obilico suhe trave. A pod snežno odejo bomo suho travo zaman
iskali.
Upam, da vas ne skrbi preveč, kako se bo naša donkihotijada končala. Niste namreč edini, ki si je zavetje poiskal v zimski sobi. Ravnokar
si je nekdo ob prag vrat otresel zasnežene čevlje in vstopil noter. In s
seboj je imel škatlico suhih vžigalic. Drug drugega sta se razveselila,
čeprav popolna neznanca. Vam je v trenutku postalo toplo, neznanec
pa se je vzradostil ob pogledu na nepričakovano družbo. V tem srečanju bi drug za drugega dala roko v ogenj.
Navadno se ravnokar povedano dogaja samo v pustolovskih zgodbicah, v resničnih življenjskih zgodbah pa je vedno dobro s seboj imeti
škatlico suhih vžigalic ali vžigalnik. Če nič drugega, boste s plamenom lahko odtajali zamrznjeno avtomobilsko ključavnico in se mir-

Kako zakuriti ogenj
(foto: Alenka Veber)

no odpeljali dnevu naproti.
A na nekaj moramo še biti pozorni. Potem, ko nam uspe zakuriti
ogenj, vanj raje glejte iz varne razdalje. Igranje z ognjem je lahko tudi
nevarno. Dajanje rok v ogenj za drugega pa sploh. Lahko se namreč
hudo opečete.
Predvsem pa si ne dovolite, da bi v vas ugasnil ogenj življenja. Ko
enkrat dogorevajoči kosi naših življenjskih moči nehajo tleti in popolnoma ugasnejo, škatlica vžigalic ali katerokoli drugo netivo ne
moreta več ali pa zelo težko zanetita plamen.
Ne samo v ledeno mrzli zimski sobi, tudi v naših medsebojnih odnosih potrebujemo toploto. Potrebujemo rahlo odprta vrata, da skozi
majhno špranjico zapiha vsaj toliko vetra, da naša žerjavica začne
ponovno tleti. ■
____
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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Janja Urbiha

Živalsko kraljestvo slovenskih priimkov
Medvedov in Volkov ni v Loški dolini,
kljub temu da se po Sloveniji
sprehaja nekaj več kot 2.150
Medvedov in več kot 1000 Volkov.
V naši regiji najdemo natančno
151 Volkov in samo 33 Medvedov.

arja 2020, ko je Slovenija imela 2.095.861
prebivalcev. Tudi v naši regiji je ta najbolj
pogost živalski priimek, saj se kar 240 oseb
podpisuje z njim in kar nekaj od teh jih biva
v Loški dolini. Med znanimi Slovenci najdemo gledališko igralko Zvezdano Mlakar.

Slovar slovenskega knjižnega jezika pove, da
je priimek ime, ki ga ima kdo navadno po
svojih starših. In na kaj pomislite, ko slišite
ali preberete priimek? Skoraj zagotovo na
osebo, ki mu pritiče; mogoče tudi na njegove
starše ali sorodnike. Nekateri pomislite na
pravilen zapis ali na čudno izgovorjavo …

Poleg Mlakarjev (240), imamo v naši regiji še
živalski priimek Volk (151), Urh (101), Žužek (85), Slavec (84), Čuk (71), Muha (57),
Polh (46), Maček (41), Levec (39), Mramor
(38), Medved (33) in Kos (32). Manj kot 30
oseb pa se v naši regiji podpiše Ris, Lazar,
Orel, Zajc, Gerlica, Grlica, Košuta, Žižek in
celo 5 Sršenov se najde med njimi.

Kako pogosto pa ob priimku pomislite
na pomen izgovorjene ali zapisane besede? Najbrž ne prav pogosto in prav zato si
bomo tokrat vzeli nekaj več časa za to, da se
posvetimo pomenu besede zajete v priimek.
Natančneje, v prispevku se bomo osredotočili le na priimke, v katerih se skriva bogato
živalsko kraljestvo.
Nekje na spletu sem izbrskala podatek, da
ima okoli 40.000 prebivalcev Slovenije priimek, ki je nastal iz poimenovanja za žival.
Tega podatka res nisem nameravala preveriti, a me je tema tako pritegnila, da sem
po nekajdnevnem raziskovanju prišla do
ugotovitve, da je podatek precej natančen.
Sama sem izbrskala natanko 42.939 oseb, ki
nosijo kar 79 različnih živalskih priimkov.
Zagotovo sem kašnega tudi izpustila. Vse to
me ne preseneča ob dejstvu, da smo Slovenci
znani po tem, da smo že od nekdaj kmečki
narod, zelo povezan z naravo, ki nas obdaja.
Dokopala sem se do zanimivih ugotovitev,
ki sem jih zapisa v spodnjih trditvah. Podatke sem zaradi preglednosti in lažjega
iskanja strnila tudi v tabele, na koncu je nastal celo graf.
Izluščila sem tri v Sloveniji najpogostejše
živalske priimke, to so Mlakar (3.890), Kos
(3.799) in Golob (3.744). Vse tri najdemo
med 11. najpogostejšimi slovenskimi priimki nasploh. Med zelo pogoste se uvrščajo
tudi Zajc, Medved, Jereb in Jelen, pa tudi
Maček, Lazar, Žižek, Jazbec, Čuk in Volk
niso prav redki.
Najpogostejši živalski priimek je Mlakar,
teh je kar 3890. V poimenovanju mlakar
se skriva vrsta polža, ki živi v stoječih in
počasi tekočih vodah. Mlakar je 8. najbolj
pogost priimek po podatkih Statističnega
urada Republike Slovenije na dan 1. janu-

Pri vrhu lestvice živalskih priimkov v
Sloveniji kraljujejo ptice, ki jih je največ
zaznati na območju Štajerske in Pomurja. Kar 22 različnih vrst ptic se znajde med
slovenskimi priimki – že omenjeni Kos
(3.799), Golob (3.744), Jereb (1.732), Žižek
(1.240) in Čuk (1.057). Nekaj manj je Strnadov, Brglezov, Koscev, Finkov, Žerjavov in
Orlov. Potem so tu še Škrjanc (tudi v verziji
Škerjanc in Škerjanec), Slavec, Drozg, Sraka, Grlica, Vran, Orlič, Sova, Vrabec, Vrana
in Vran ter Čižek. Tudi Žižek in Levec sta
vrsti ptice. Prav mogoče, da sem kakšnega
pernatega prijatelja tudi izpustila.
V naši regiji je Kosov bolj malo (32), v slovenskem merilu pa je ta drugi najpogostejši
živalski priimek. Kos je precej pogost tudi v
nekaterih drugih slovanskih okoljih, zlasti
na Poljskem in Hrvaškem. Priimek zagotovo
poznate tudi po karikaturistu Božu Kosu.
Golob se v naši lestvici živalskih priimkov

uvršča na 3. mesto. Zagotovo poznate mladinsko pisateljico Berto Golob ter multiinstrumentalista Roka Goloba. Kebe pa navaja,
da je v Ložu nekoč obratoval zlatar Golob.
Zajc je 4. živalski priimek po vrsti, če temu
prištejemo še obliko Zajec, jih skupaj naštejemo skoraj 3000. Zajec se pojavi tudi pri
sosedih Hrvatih, a je tam pogostejša oblika
Zec. V tej množici dolgouščkov svoje mesto
najdeta pesnik Dane Zajc in smučarski skakalec Timi Zajc.
Medved, ki se v Sloveniji uvršča na 33. mesto najbolj pogostih priimkov nasploh, se
najde tudi v tujini. Pri nas pa največ Medvedov najdemo v osrednji Sloveniji in Podravju. Sama najbližjega Medveda poznam
na Rakeku.
V letu 2020 se kar 1505 oseb podpiše s
priimkom Jelen. Priimek je nastal iz imena oziroma vzdevka Jelen, ta pa seveda iz
živalskega poimenovanja. Jelen spada med
naša najstarejša imena slovanskega izvora, saj je v listinah zapisan že od leta 1030
naprej. Znan nosilec priimka je pop-rock
glasbenik Matjaž Jelen. Jelenovo samico pa
najdemo med moškimi literati in se podpiše Miroslav Košuta.
Maček se v Sloveniji pojavi 1.456 krat. Prva
oseba, ki se jo spomnim s tem priimkom je
Pepca Maček oz. Pepca Kardelj.
Priimek Lazar (1268) se uvršča na 9. mesto
med živalskimi priimki. Očitno jim mila klima dobro sede, saj jih najpogosteje srečamo
na obali. Lazar se v 263. primerih pojavi tudi
kot osebno lastno ime in to najpogosteje v
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ŽIVALSKO KRALJESTVO SLOVENSKIH
PRIIMKOV
pripravila:

Število
prebivalcev v
Sloveniji s
priimkom

Po pogostosti je
priimek na
X. mestu v
Sloveniji:

zap.št.
PRIIMEK
1.
3.890
8.
Mlakar
2.
3.799
10.
Kos
3.
3.744
11.
Golob
4.
2.262
31.
Zajc
5.
2.167
33.
Medved
6.
1.732
49.
Jereb
7.
1.505
72.
Jelen
8.
1.456
76.
Maček
9.
1.268
106.
Lazar
10.
1.240
112.
Žižek
11.
1.173
130.
Jazbec
12.
1.057
150.
Čuk
13.
1.021
158.
Volk
14.
879
208.
Strnad
15.
823
244.
Brglez
16.
816
247.
Kosec
17.
752
285.
Urh
18.
716
308.
Zajec
19.
709
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20.
692
340.
Pajk
21.
556
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Murn
22.
541
536.
Oven
23.
530
554.
Žerjav
24.
488
628.
Žužek
25.
481
645.
Rak
26.
466
678.
Orel
27.
450
726
Škrjanec
28.
449
729.
Petelin
29.
439
762.
Jež
30.
423
814.
Kozel
31.
390
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Car
32.
345
Vrabec
33.
312
Pajek
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34.
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35.
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ŠkerjancPRIIMKOV
36.
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pripravila:
37.
296
Škrjanc
Število
Po pogostosti je
38.
272
Slavec
prebivalcev v
priimek na
39.
271
Levec
Sloveniji s
X. mestu v
40.
256
Drozg
zap.št.
PRIIMEK
Sloveniji:
priimkom
41.
255
Sraka
42.
247
Mramor
43.
245
Komar
44.
242
Košuta
45.
219
Škerjanec
46.
186
Muha
47.
182
Krt
48.
174
Ščuka
49.
167
Mravlja
50.
156
Sršen
51.
145
Črv
52.
134
Grlica
53.
114
Polh
54.
92
Vran
55.
88
Muren
56.
84
Racman
57.
66
Gerlica
58.
63
Ris
59.
58
Kozorog
60.
45
Kobilica
61.
37
Bravec
62.
37
Kopun
63.
37
Metulj
64.
34
Orlič
65.
33
Merjasec
66.
29
Sova
67.
23
Srna
68.
21
Bravc
69.
21
Ovca
70.
20
Miš
71.
18
Raca
72.
15
Osel
73.
14
Hrček
74.
11
Vrana
75.
11
Prašiček
76.
9
Kuna
77.
8
Čižek
78.
5
Vidra
79.
5
Junec
42.939
Vir podatkov: Statistični urad RS; Podatki se nanašajo na 1. 1. 2020,
ko je Slovenija imela 2.095.861 prebivalcev

LJUDJE IN KRAJI
osrednjem delu
naše države. TA
priimek poznajo
tudi sosedi Madžari.

Moja prva asociacija na priimek Žižek je naš
svetovno prepoznani filozof in
kulturni kritik
Slavoj Žižek. V
pravem
živalskem svetu je žižek majhen rdeče-rjav hrošč z
rilčkom. Žižek je
tudi manjša gozdna ptica pevka rumeno zelene barve.
Jazbec priimek je dobro znan v finančnih
krogih. Nosi ga nekdanji guverner Banke
Slovenije Boštjan Jazbec.
Janez Čuk je igralec, ki je zaigral v celovečernem filmu Vesna. Vipavski vinar
Matjaž Čuk pa svoja vina prodaja pod
blagovno znamko Vina Čuk.
Največ oseb s priimkom Urh (752) najdemo na Gorenjskem. Urh pa se od leta
1970 dalje pojavlja tudi kot osebno lastno
ime, statistika jih trenutno beleži 755.
Statistična regija, ki ima največ prebivalcev s priimkom Volk, je goriška. V naši
regiji pa je ta priimek rangiran najvišje po
pogostnosti. Volkov danes v Loški dolini
ni, zagotovo pa so bili nekoč v Ložu in še
kje. Sama najbližjega Volka poznam na
drugi strani Javornikov, na kmetiji v občini Pivka.
Priimek Mramor je danes najpogostejši
v osrednji Sloveniji. Od tam je tudi dobro poznan Dušan Mramor, nekdanji
slovenski finančni minister.
Vran (92) zasledimo v Zasavski in Obalno-kraški regiji, medtem ko je ženska
različica Vrana omenjena v celi državi
samo v 11 primerih.
S priimkom Polh se kiti 114 oseb, od
tega jih je kar 46 v naši regiji. Pivka,
Knežak, Ilirska Bistrica …
Ris je najpogostejši v naši regiji, saj je tu
skoraj polovico celotne populacije.
Orel (466) je največkrat naveden v Obalno-kraški regiji, Orlič (34) je pogostejši
v jugovzhodni Sloveniji. Orl se je pisal
eden od upravnikov na gradu Snežnik,
najdemo zapisano v arhivih.
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Pesnik Josip Murn Aleksandrov je eden najbolj znanih nosilcev priimka Murn (556), v
obliki Muren se danes pojavi samo 88-krat.

Kako pa so živalski priimki
zastopani v Loški dolini?
Mlakar je tudi v dolini najpogosteje zastopan. Najdemo ga na občini, med svetniki, na
več kmetijah, med podjetniki, v gostišču …
V dolini najdemo še Čuka, Risa in Mačka.
Za Volkom in Zajcem se je izgubila sled v
Ložu in še kje. Vrabec in Brglez pa sta odšla oziroma kar odletela iz Starega trga. V
seznamu prebivalcev naše doline se najde
še Petelin in Urh (a je teh dveh priimkov
tako malo, da jih statistika zaradi varstva
osebnih podatkov ne zabeleži). Kosa, Volka in Medveda ni v dolini, razen seveda na
travnikih in v gozdu, a tam se pišejo z malo
začetnico.
V Kebetovi knjigi sem našla kar precej živalskih priimkov, ki jih danes več ne sledimo v naših koncih: Brglez (tudi v obliki
Berglez; od ptice brglez), Vran, Vrabec,
Orl (od orel). Tudi Oven in Bravec (kar
tudi pomeni oven) sta bila prisotna v naših
krajih, pa Muha in celo Osel. Kebe omenja
tudi priimek Bramor, ki ga statistika danes
ne beleži več.

Pri naših bližnjih sosedih
Priimek Kopun (skopljenega petelina) sem
zasledila samo v zgodovini Planine. Priimek Car, ki se je v dolini ohranil le kot
vzdevek, Kebe razloži kot priimek ali vzdevek, ki je nastal po ptici carar in ne kot plemiški naziv, kot bi človek najprej pomislil.
Grad Pajkovo pa je dobilo ime po lastniku s
priimkom Pajk.
Kar nekaj tistih, ki jih ni (ali ni več) pri nas,
se hitro najde v naših sosednjih občinah. To
zagotovo velja za priimek Orel, Muha, Kos,
Zajec, Zajc, Jež, Vrabec in Medved. Pa še
kaj bi se našlo pozornemu opazovalcu. …
Mene so v tej pisani množici najbolj presenetili Kozorog, Ščuka, Polh in Hrček. Nisem jih pričakovala med priimki. Ovca, Junec, Lazar in Črv pa so priimki, ki jih sama
ne bi uvrstila v kategorijo zaželen. ■
--------Viri:
• SSKJ, spletno
• Wikipedija, spletno
• RS Statistični urad, imena; https://www.
stat.si/imenarojstva#/names/topNames
• Kebe Janez ; Loška dolina z Babnim Poljem – Družina 1996
• ustni viri
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Miha Razdrih
Ljudje pri nas, na Notranjskem, smo drugačni. Neradi slišimo, da smo čudni.
Drugačni se sliši precej bolje. Drugačni smo, ker stvari vidimo drugače.

Ena Notranjska zgodba

M

enda je enkrat, v četrtek zjutraj, po
dolgi noči, ko se je vračal z neuspešnega ribolova, klen Notranj'c v luži pred svojo
hišo zagledal ribico. Menda niti ni bila tako
zelo majhna, imela je vsaj, ribiških, 30 centimetrov. Lahko bi rekli, da je bila to že kar
riba. Ali je bila zlata, ne vem, a bila je vsekakor čudežna, saj je v hipu, ko sta se z možakarjem spogledala, glasno rekla: »Ej, kolega!
Kam hitiš! Tako si zatopljen vase, da ničesar
ne vidiš! Pred nosom imaš krasno ribo, ki kar
čaka, da jo vzameš in neseš s sabo.« Vem, da
se sliši čudno, a prisežem, da se je to res zgodilo. Spominjam se, kot bi bilo danes. Mene
sicer takrat ni bilo poleg. Sem pa zgodbo
večkrat slišal od prijateljevega brata. No,
nekaj je jasno. Riba je govorila. Res je sicer,
da je možakar celo noč preizkušal, kakšen
»šnopc« je nakuhal sosed, in baje je bil odličen, zato je bil še toliko bolj jezen. Pa je ribo,
je pravil, vzel v roke in jo že skoraj ubil, ko
se je spet oglasila. »Poglej se, spet nič ne vidiš!
V rokah imaš svetovno čudo, govorečo ribo,
pa bi mi skoraj razbil glavo, da bi se enkrat
za silo najedel! Razmisli. Z govorečo ribo bi
lahko služil!« »Res je,« je pomislil možakar.
»Govoreča riba – to bo dober posel!« V vedro je nalil vodo in vanj vrgel ribo. Pa se spet
oglasi riba: »Z govorečo ribo res lahko služiš,
a kot vsako živo bitje tudi jaz nisem večna in
posla bo kmalu konec! Ponujam ti enkratno
priložnost! Spusti me v Obrh in izpolnila ti
bom eno željo. Lahko si zaželiš karkoli, vse ti
bom izpolnila.« A možakar ni po juhi priplaval. Že dolgo je bil na tem svetu in marsikaj
je že slišal in videl. Vedel je, da je bolje držati vrabca v roki, kot loviti goloba na strehi.
Nasmehnil se je in rekel: »Kaj res? In kaj
piše v drobnem tisku? Gotovo si mi kaj
pozabila povedati!« Ja, taki smo Notranjci!
Ne more nas kar takole vsaka riba okrog prinesti! Močne roke imamo in močno voljo,
pa polhovke in tudi kaj pod njimi! Ribica je
milo pogledala, kot znajo le majhni mucki
in akviziterji. Nasmehnila se je in priznala.
»No, ja, seveda se lahko kaj izgubi med vrsticami. Normalno. Nobeno kosilo ni zastonj,
če nisi politik. A res ni nič takega. Malenkost,
res. Le vse, kar bom dala tebi, bom tvojemu
sosedu podvojila. Razumeš? Če me prosiš za
novo hišo, bom sosedu naredila dve. Če me
prosiš za zaklad, bo sosed dobil dve skrinji,
… Torej nič, kar bi kakorkoli vplivalo nate. Ti
boš še vedno imel vse, kar si boš zaželel.« Možakar je slišal. Še kako je slišal. Številke, slike
in besede so mu švigale po glavi, pa ne zaradi
»šnopca«! Vse mu je bilo jasno, najbolj pa to,
da bo ta leni sosed, ki leži doma v topli, meh-

ki postelji, čeprav ni ribe niti videl, kaj šele,
da bi jo junaško ujel, kot je to storil sam, vsega dobil še dvakrat toliko kot on. No, to mu
je pa res pognalo kri v možgane. In je razmišljal: »Če vzamem zlato, mi nič ne pomaga,
saj bo zgaga sosedova imela še več. Če vzamem mlado žensko, bo hudič pokvarjeni
imel dve. Če vzamem moč in oblast, bo ta
povzpetniški ritoliznik zagotovo še višje in
mi bo spet sral na glavo. Kaj naj storim?«
Za trenutek je pomislil, da je že pošteno lačen in misel, da bi ribo vrgel v ponev, je kar
nekaj časa cvrčala v njegovi glavi. »A hudič
ribji govori! Škoda bi ga bilo pojesti kot
vsako drugo ribo. Rib je vedno dovolj, če
jih le ujameš. Si bom raje kak kos kruha
namazal z ocvirki …« In je spet pomislil, da
bi z ribo služil. Kazal bi jo lahko turistom,
ki pridejo med vikendi h gradu. A potem bo
moral vsako nedeljo riniti h gradu in tam sedeti na soncu, pa čakati, da kdo pride. Pa če
je ta potem sploh pripravljen plačati, da bi
videl eno ničvredno govorečo ribo? Potem
bo moral pa spet kaj prijavljati in plačevati
davke. Izpolnjevati poročila. Pa računalnik
bo treba kupiti, blagajno bo tudi moral imeti, pa drobiž vsako nedeljo, ko je vse zaprto!
Hudič in ta država, ki nič ne naredi za nas, ki
bi samo radi delali! Pa da ne govorim o tem,
da je ta riba seveda lačna, vsak dan bi
kaj jedla. Pa govori. Kar naprej govori.
Pritožuje se! Novo vedro bi rada in
svežo vodo. Namesto, da bi bila
srečna, da sem jo rešil iz tiste
usrane luže, mi kar naprej očita,
da jo izkoriščam. Kaj bi vendar
rada? Jaz imam več stroška in
dela z njo kot dobička. Pa še od
dobička hoče država svoj kos.
Ni vsak dan nedelja, veste! So
tudi ponedeljki in ti so dolgi …
Ko je tako bentil v glavi in jedel
kruh z ocvirki, se je spomnil, da
mu ničesar od tega pravzaprav
ni treba. Lačen pa tudi ni več
bil. Pogledal je ribo in vse, kar
je videl, je bila ta sosedova nikora
ničvredna, ki bi se rada na njegove
stroške grela, ta pod srečno zvezdo
rojeni zajedalec, ta zagamani
belcebub …
Riba je spodvila svoj rep, se s plavutmi naslonila na vedro in se
zazrla v njegove begajoče oči.
»Ja, tebi pa res ni hudega!« je
rekla. »Cel svet sem že prepla-

vala. Potoke, jezera, reke in morja sem obiskala in srečala vseh sort ljudi na bregovih in
obalah. Vsakomur sem prinesla srečo in veselje. Nekaterim z bogastvom, spet drugim z
ljubeznijo. Le tebi, revež notranjski, ne znam
pomagati. Sigurno lahko kaj naredim, sigurno lahko kako osrečim tudi tebe!«
In v tistem trenutku se je zgodilo.
Kleni notranjski možak je skočil v zrak, kot
bi ga jazbec ugriznil v tazadnjo. Baje se je
kar zabliskalo za Snežnikom, ko mu je nad
glavo zažarela velika in potratna žarnica.
»Jo že imam!« je vzkliknil. Smejalo se mu je
na ves gobec in v očeh se mu je iskrilo.
Ribica je napela svoja ušesa ter vzela beležko
in svinčnik v svoje plavuti.
»Piši!« je ponosno in z odločnim glasom rekel: »Želim si, da mi izkoplješ oko!«
In tako je bilo. Zato Notranjci še danes slabo
vidimo. Celo tisto, kar je pred našim nosom.
Pa sosed?
Sosed pa ne vidi več!
Ha! ■
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foto: VO Nadlesk

Vaški odbor Nadlesk

ROSA
Od kod si prišla, hladna rosa,
odela si rožice v mraz,
od kje so te kapljice nežne,
v sebi sprašujem se jaz.
V mraz boš in belo odela,
polja in tiste stezíce,
šopek bo rožic ozebel,
odšle bodo spet drobne ptice.
V gori bo tiho, vse belo,
sneg bo zametel sledi,
tudi, veš, tisto stezíco,
hodila sva tam, jaz in ti.
Snežinka pa bodla bo v lica,
roke bo zeblo, obraz,
enkrat bo vse spet drugače,
ko maj spet prinesel bo čas.

Stanko Grl

UREDITEV
KURIŠČA NA
NADLEŠKEM
POLJU
Skozi leta je lokacija pri športnem
parku Nadlesk postala odlagališče
za vse vrste bioloških in lesnih odpadkov vse Loške doline. Situacija je
postala nevzdržna, saj se je nabiralo
vse več različnih materialov, ki jih je
voda ob povodnji raznašala po polju.
V vaškem odboru smo se odločili
pristopiti k sanaciji. S pomočjo Občine Loška dolina smo kurišče delno
uredili in zagradili. Vse občane tako
obveščamo, da je nepooblaščeno dovažanje na kurišče zdaj PREPOVEDANO! Upamo, da boste naše obvestilo prebrali in ga upoštevali!
Skupaj poskrbimo, da bo naša dolina
lepa in urejena! Hvala! ■
za VO Nadlesk
Miha Razdrih

SREČNO, ZDRAVO
BODI TI!
I.
Leto, ki se zdaj poslavlja,
nasulo nam je mnogo dobrobiti in težav,
a vzelo nam ni ne poguma in ne radosti,
zato recimo mu v slovo:
»Ostajaj ti v spominih naših!«
II.
In glej že obiskuje domove nam,
z upanjem prežeto novo leto 2021.
Kot otroka malega smo ga veseli
in obetov polni mislimo na njega.
Kako nam boš odraščal,
kako delo svoje ti opravljal boš?
III.
A, glej!
Za delovne roke in poštene misli,
srčnosti in pričakovanja,
za blagostanje naše domovine in
delovnih ljudi
nam novo leto 2021:
»Srečno, zdravo leto bodi ti!«

Leon Senger
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S m se
zrihtala ...
e

M

arca 2015 je v Medgeneracisjkem centru Gaber potekalo prvo srečanje o
oblačilni dediščini Notranjske konec 19. in
v začetku 20. stoletja. Cilj je bil nadaljevati
dotedanje delo posameznic in društev na
področju oblačilne tradicije v Loški dolini,
raziskati načine oblačenja, uporabljene materiale, kroje in načine izdelave posameznih
delov oblek, zbrati morebitna še ohranjena oblačila in tudi sešiti katerega od kosov
oblačil. Vse te cilje smo zaradi odzivnosti in
predanosti udeleženk kmalu začeli uresničevati. Z mentorsko pomočjo šivilje Helene
Hercigonije so bili sešiti najenostavnejši kosi
– predpasniki oz. fjertahi. Prvič smo jih nosile konec maja 2015 pri gradu Snežnik na
prireditvi Snežniške zgodbe, nato pa še vsa
naslednja leta na etnološki prireditvi Ob košnji. Predpasnike smo pod blagovno znamko Dežela ostrnic predstavili tudi na sejmu
Alpe Adria leta 2016 v Ljubljani.
Z bolj zahtevnim in poglobljenim delom
smo nadaljevale leta 2016. Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
nam je uspelo pridobiti finančna sredstva
za izvedbo študijskih krožkov, kar nam je
omogočalo tudi kritje stroškov nakupa potrebnih materialov. Do sredine leta 2017 so
bili izvedeni trije študijski krožki, v sklopu
katerih so bile na osnovi starih krojev sešite
pražnje kmečke ženske obleke s preloma 19.
in 20. stoletja. To je obdobje, ko so ženske na
podeželju ob posebnih priložnostih še nosile
obleke, ki so imele podobne značilnosti kot
skorajda stoletje (ali celo več) pred tem in
način oblačenja še ni bil izraziteje podvržen

hitro spreminjajoči modi, ki je značilna za
20. stoletje. To je tudi obdobje, ki se nam že
razkriva s krajevno opredeljenim fotografskim gradivom in celo z ohranjenimi, sicer
zelo redkimi oblekami.
Oblikovala se je manjša skupina žensk, ki so
z veliko vztrajnostjo in doslednostjo obudile
že pozabljeno šiviljsko mojstrstvo in jo uporabile pri izdelavi štirih kompletov oblek. Janja Sterle, Vida Braniselj, Anamarija Modic,
predvsem pa Jana Kraševec so najprej do 'zadnjega šiva' raziskale stare obleke in počasi
sestavljale posamezne stopnje dolgotrajnega
in zahtevnega postopka šivanja. Še večji izziv kot sama rekonstrukcija osnovnih krojev
in tehnik izdelave je bila nabava primernih
materialov in šiviljskih dodatkov. Kljub pestrosti blaga, ki ga nudi sodobna tekstilna
industrija, je bilo nam dostopno blago tako
v sami sestavi kot načinu tkanja in vzorcih
oz. barvah zgolj približek tkaninam, ki so se
nekdaj uporabljale. Staro blago in dodatki, ki
so se še ohranili, pa so bili za ponovno uporabo, razen gumbov, neprimerni.
Pri rekonstrukciji zgodovinskih noš smo
se poleg virov v lokalnem okolju oprle tudi
na druge primarne in sekundarne vire, po
katerih je vztrajno brskala predvsem Jana
Kraševec in s pridobljenimi informacijami
usmerjala naše delo. Strokovno podporo so
nam nudili: dr. Marija Makarovič (osebno
kot tudi z 'biblijo' slovenske oblačilne tradicije Slovenska ljudska noša v besedi in podobi iz leta 1995), Jožica Mlinar iz JSKD OI
Cerknica s konkretnimi izkušnjami in znanji o notranjski ženski kmečki noši, Tadeja
Pance, modna oblikovalka, ki jo je prevzela
slovenska oblačilna tradicija in zelo uspešno
deluje na področju kostumiranju folklornih
skupin, predvsem pa višji kustos Tržiškega
muzeja in eden vodilnih strokovnjak s področja oblačilne dediščine v Sloveniji dr. Bojan Knific. Dr. Knific nas je povabil tudi k
ogledu etnografske razstave o oblačilni kulturi v Tržiču in nam bil na
voljo za konzultacije ob morebitnih dilemah skozi celoten postopek izdelave oblek.

Na sejmu Turizem in prosti čas 2017
(arhiv: Javni zavod Snežnik)

KULTURA

Narejeni so bili štirje kompleti ženske kmečke pražnje
obleke, ki v največji možni
meri predstavljajo materiale, kroje in načine izdelave
kot so bili prisotni v Loški
dolini konec 19. stoletja. Posamezno obleko sestavljajo
štirje kosi: bluza – rokavci,
podkrilo – untarca, krilo z
životcem – kikla z muodrcam in predpasnik – fiertah.
Skupaj je bilo tako narejenih kar šestnajst unikatnih
kosov oblačil, od katerih je
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vsak izvirna izvedbo osnovnega kroja, izbire materiala in dodatkov ter načina šivanja.
Poudariti velja še to, da so to obleke, ki so
jih kmečke ženske nosile ob nedeljah in posebnih priložnostih, torej takrat, ko so se še
posebej zrihtale.
Narejene obleke sem hotela tudi fotografsko
dokumentirati, zato sem k sodelovanju povabila Miloša Tonija. S fotografijami naj bi
zaključili zgodbo o oblekah, vendar so obleke na odličnih Miloševih fotografijah zaživele v čisto drugačni podobi, tako da smo
zgodbo morali razvijati naprej. Izbrali smo
osem fotografij oblek in njihovih detajlov, na
pomoč pa zopet poklicali najboljšo poznavalko lokalne (oblačilne) tradicije Mileno
Ožbolt, ki je skupaj z Jano Kraševec k vsaki
izbrani fotografiji dodala izčrpen opis.
Obleke in fotografije so bile prvič predstavljene javnosti na razstavi v gradu Snežnik
julija 2017. Fotografije, skupaj z zapisi, so
bile kot samostojna razstava na ogled še v
Medgeneracijskem centru Gaber v Starem
trgu leta 2017 in 2020. Obleke smo s ponosom na naše notranjsko kmečko poreklo
večkrat oblekle za nastope na etnoloških,
turističnih in kulturnih dogodkih doma in
drugod po Sloveniji. Hrani jih Javni zavod
Snežnik in so na voljo vsakomur, ki jih zna
nositi s spoštovanjem do naše skupne preteklosti in identitete.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki ste
nam s svojimi spomini, zgodbami, znanjem,
fotografijami ali starimi kosi oblek pomagali, da skozi oblačilno kulturo preteklosti
obudimo tudi vedno bolj krhek zgodovinski
spomin. In še posebej hvala Jani, Janji, Vidi
in Anamariji, ki so skozi prisvajanje veščin
šivanja zgodovinskih oblek postale nosilke
dediščine, na katero smo lahko vsi ponosni.

Milena Ožbolt in
Jana Kraševec

Ženska kmečka
pražnja noša na
Notranjskem
konec 19. in
v začetku 20.
stoletja

K

mečka ženska na Notranjskem je v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja za
praznik najprej oblekla belo perilo iz bombažnega blaga: rokavce in spodnje krilo ali
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untarco, imenovano tudi jenterfat. Ta je bila
za zimo lahko narejena tudi iz kosmatenega,
barvastega bombažnega blaga. Izpeljanke iz
rokavcev so enostavnejši rokavi, ki so bili
tudi vrhnje oblačilo, in nahkasetl kot predhodnik spalne srajce. Vsi ti kosi obleke so bili
skrbno in lepo sešiti, deloma na šivalni stroj,
deloma na roke, okrašeni pa s čipkami, robčki in naborki. Rokavci so bili v zapestju, na
ramenih in ob vratu ročno nabrani v drobne
gubice. Po en gumb na vsakem zapestju in
trije na prsih rokavcev so bili največkrat iz
biserne matice ali koščeni, pozneje tudi stekleni. Pogosto so bili gumbi, običajno vrhnji,
narejeni tudi ročno, tako da je bil sukanec
zvit v rolico in obšit. Najverjetneje zato, ker
je bila to cenejša in dostopnejša izvedba.

ramenski del pa je bil podložen. Včasih so
imeli tudi na ramenih ali na prsih plosko
prišit čipkast okras ali vezenino.
Zanimivo je, da pri takih krojih oblek skoraj ni bilo nobenih odrezkov blaga, ampak
je bilo uporabljeno vse. Tudi zapenjanje z
gumbi je bilo zelo racionalno – le na zgornjem delu oprsja, spodnji del pa je pokrila
in k telesu pritisnila vrhnja obleka. Tako so
porabili manj gumbov, hkrati pa je bilo tudi
z odpenjanjem manj dela.
Rokav je nad zapestjem bogato ročno naguban, široki zapestnik pa se zapenja z enim
gumbom. Zapestnik ali pierkelc je bil lahko
krojen preprosto, pravokotno, ali z malce
prirezanimi vogali in okrašen s povrhu ali na
robu prišito čipko. Lahko je bil tudi dvojen
in zavihan nazaj ali pa okrašen z vzdolžnimi

Spodnje oblačilo – rokavci in untarca

(foto: Miloš Toni)

Detajl na untarci – kvačkano čipko je
izdelala Marjeta Gorše iz Loža

Rokavci se pojavljajo v dveh značilnih krojih. Ena izvedba ima posebej všit ramenski
del, zadnji in dva sprednja dela, pri drugi sta
prednji in zadnji del krojena v enem kosu.
Za obe vrsti rokavcev je značilen kvadraten
všitek pod pazduho.

Rokavci so imeli rokave vstavljene na spodnjem delu ramen oziroma na nadlahteh,

prečnih polah. Običajno se je nosilo po dve
ali celo več spodnjih kril hkrati, redko le eno.
Gubice so bile nabrane na roko, ali položene in po dolžini deloma prišite s strojem ali
le všite v pas. Spodnja krila so lahko krasile
tudi prečno prišite, širše ali ožje gube, skoraj
obvezno pa čipke na spodnjem robu. Untarca je obstala na telesu s pomočjo širokega prišitega pasu, ki je imel na vsaki strani
zadaj ozek, a močan trakec. Nad razporkom
spodnjega krila sta se trakca poljubno tesno
zavezala v diskretno pentljo. Zaželeno je
bilo, da je spodnje krilo bogato nabrano, na
priloženi sliki pa je prikazana ena možnost:
malo več kot centimeter široke gube blaga
so položene kot plise in všite v pas. Spodnji
rob je tukaj okrašen z lepo, ročno izdelano,
kvačkano čipko iz bombažnega kvačkanca.
Čipke so bile lahko tudi industrijsko izdelane, različnih širin in vzorcev, vendar skoraj
obvezno čisto bele.

Rokavci

(foto: Miloš Toni)

Večinoma so bili rokavci precej kratki, včasih spodaj stisnjeni s pasom, največkrat pa
brez njega. Vratni izrez je bil lahko okrašen z
industrijsko ali doma kvačkano čipko - šlingo, lahko pa le preprosto nabran na trakec, ki
je bil vpeljan v rob izreza in zavezan v pentljico. Včasih je bil ob vratu prišit nastavek
ovratnika, kožuolca, poznali pa so tudi snemljiv ovratnik. Gubice ob vratu so bile včasih položene navpično in prišite vzporedno
do začetka dekolteja ali pa puščene prosto in
le prišite na obrobo.
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(foto: Miloš Toni)

Vrhnje oblačilo je krilo – kikla – s prišitim
životcem iz volnenega štofa, žameta ali drugega podobnega blaga temnejše barve, z diskretnim vzorcem ali brez njega. Konec 19.
stoletja je životec že narejen iz enakega blaga
kot krilo. Različno blago za životec in krilo je značilno za starejšo nošo iz začetka in
sredine 19. stoletja in prej, kar je razvidno iz
rekonstrukcije naše noše po Valvazorju, ki jo
hrani Javni zavod Snežnik. Životec – muodrc
– noše iz konca 19. in začetka 20. stoletja se
je spredaj zapenjal z gosto prišitimi, skritimi
kovinskimi zapienci, starejši pa so se zapenjali z navzkrižno vpeljano vrvico.
prišitimi robčki.
Spodnje krilo je bilo močno nabrano in
krojeno v dveh ali treh, stopnjujoče širokih,

Posebej rezano krilo je bilo preprosto krojeno, a natančno in lično narejeno. Značilno
ročno nabiranje, ki spominja na harmoniko,
je največkrat narejeno iz dveh ali treh linij
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niti. Pred gubanjem se je zgornji rob krila na
notranji strani podložilo s tanjšim blagom,
kar je gubam dodalo stabilnost in značilen
izgled. Životec in krilo sta bila sešita ročno,
z močno nitjo, s tem da je bila vsaka guba
narejena posebej. Životec je moral namreč
vzdržati težo bogato nabranega krila. Spredaj je imelo krilo razporek od pasu navzdol,
kar je omogočalo nošnjo, tudi če se je oblika
telesa spremenila.
Dolžina krila je morala pri odraslih ženskah
obvezno pokriti gleženj. Zaradi pogostih
nosečnosti in dojenja so bila vsa oblačila izdelana karseda funkcionalno, tako da so se
optimalno prilagajala spremembam telesa.
Povrh krila je bil najmanj do I. svetovne vojne ob praznikih obvezen tudi svilen predpasnik – židan fiertah, ki je bil največkrat črn,
z vtkanim vzorcem ali brez njega, pozneje
pa tudi drugih barv. Predpasnik je imel širok pas, ki se je nadaljeval v enako široka,
skoraj do gležnjev dolga trakova, ki sta bila
zadaj zavezana v bogato pentljo. Žepov ni
bilo, pač pa je bil predpasnik okrašen z generami – naborki, prišitim plisejem, prečnimi
prišitimi robovi ali vezenino, največkrat pa s
prišito ali pedenj nad robom vstavljeno čipko enake barve kot blago.
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se je ob praznikih nosilo tudi ruto iz mešanice volne in svile ali zgolj iz svile. Ruto se je
zapognilo ob licih, pokrilo na šišco ter zavezalo na mašenco. Nekaj časa je bilo moderno
nositi na glavi tudi šerpo, ki je pravzaprav
šal, zavezan pod brado. Narejen je bil iz svile,
volne ali špicnštofa.
Šivanje take obleke je bilo kar zahtevno šiviljsko ali krojaško delo. Životec in krilo sta
bila podložena. Za podlogo životca se je največkrat uporabljalo domače platno (zaradi
stabilnosti), rob krila pa je bil običajno kaka
dva pednja visoko podložen s tanjšim blagom. Čisto na robu krila je bil prišit še poseben ščitni trak, žametna krtačka ali vrvica.
Obleka je bila zaradi tega toplejša, trpežnejša, pa tudi telesu se je lepše prilegala. Izpod
krila so kukali visoko zašnierani usnjeni čižmi, v njih pa so bile obute doma pletene, nad
koleno segajoče nogavice iz volne ali bombaža.

(foto: Miloš Toni)

Tako sestavljeno oblačilo je bilo videti lepo,
a je bilo hkrati tudi praktično, prilagodljivo,
trajno, udobno, zračno in ravno prav toplo.

(foto: Miloš Toni)

K taki obleki je prvotno sodila še vrh glave
zavezana bela bombažna peča ali aptaha, ki
je bila najprej belo vezena na tanko belo platno, pozneje pa industrijsko izdelana. Zatem

mag. Tjaša Pristov,
višja konservatorka
restavratorka

Obnova
fasade cerkve
sv. Jakoba
starejšega v
Pudobu

V

letošnjem letu je investitor župnik Blaž
Dobravec iz župnije Stari trg pri Ložu
obnovil fasadne površine na zvoniku in cerkvi sv. Jakoba starejšega v Pudobu. V času
obnove cerkve sv. Jakoba sem imela priliko
spoznati tudi njeno širšo okolico in izkazalo
se je, da skoraj vsak sakralni objekt v Loški
dolini skriva v sebi vsaj eno večjo dragocenost, ki ga bogati in dela posebnega. Novo
odkritje na fasadi cerkve je pokazalo, da v
tem pogledu tudi cerkev sv. Jakoba ni izjema.
Cerkev sv. Jakoba starejšega v Pudobu je v pisnih virih prvič omenjena 1581. leta. V tlorisni zasnovi si sledijo zvonik iz leta 1864, ki ga
je postavil Jožef Zorc (prejšnji je bil zgrajen na
preslico), pravokotna ladja, ki je bila obokana
sredi 19. stoletja, in prezbiterij s triosminskim
zaključkom. Prvotno je imela cerkvena ladja
raven, lesen strop. Spodnji del glavnega vhodnega portala je iz 17. stoletja, kamnit slavolok v notranjosti pa iz srede 17. stoletja. Cerkev je bila že večkrat ogrožena zaradi narasle
vode, ki je v letu 1851 močno poškodovala
stari oltar, zato je leta 1852 Anton Kušlan, tedanji kipar in pozlatar, naredil sedanjega.

Kikla od spodaj

Kikla z muodrcam in fiertah
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Posebno lepo je bilo, ko so bili vidni, beli
deli oblačila, poškrobljeni – a koliko truda
in spretnosti je bilo za to treba! Ker pa obleka naredi človeka, je tudi bleščeče bela in čista, košata in poškrobljena ženska praznična
noša tistega časa sporočala, da jo nosi delovna, premožna, snažna in spretna ženska.
Resnično: »Koku so ble uofrtne!!« ■

V okviru načrtovane obnove fasade cerkve
sv. Jakoba je ZVKDS OE Ljubljana izvedel
sondiranje barvnih plasti opleskov in ometov na zvoniku in fasadi cerkve. Raziskave so
pokazale, da je bila cerkev večkrat predelana
in obnovljena. Posamezne sledi v gradivu
cerkve so sledljive v zgodovinskih virih. Obstoječa fasadna površina je bila na mestih že
močno poškodovana in sprana, omet je ponekod že popolnoma izgubil svojo vezivnost.
Kljub slabemu splošnemu stanju fasadne površine so bile ponekod še ohranjene prvotne
plasti dovolj trdnega in kompaktnega ometa,
ki je bil izrazito organsko nanešen po obliki
kamnitega gradiva. Sklepni kamni na štirih
vogalih prezbiterija imajo lepo obdelane vogale in so bili nekoč zagotovo vidni. Celotne
fasadne površine so bile pleskane v umazano
belem tonu.
Največje presenečenje je bilo odkritje sten-
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Računalniška rekonstrukcija detajla odkritega vzorca
obrobnega pasu nad naslikanim angelom (foto: Tjaša Pristov)

Pudob, cerkev sv. Jakoba; risba ohranjene
podobe konja (foto: Tjaša Pristov)

Pudob, cerkev sv. Jakoba; delno odkrita podoba angela
na skrajno desnem delu fasade (foto: Tjaša Pristov)
ske poslikave na jugovzhodni steni fasade
cerkvene ladje. Stenske poslikave na zunanjščini je na ogledu leta 1924 opazil že F. Stele.
Njegovi zapiski opisujejo prizor sv. treh kraljev, ki ga glede na obseg takrat vidne poslikave umešča v 17. stoletje, novejše raziskave
pa so pokazale, da lahko poslikava izvira iz
sredine 16. stoletja.
Obsežnejše raziskave so potrdile, da je bila
prvotno poslikana celotna površina JV stene
ladje. Na levem delu fasade je delno ohranjen konj z lepo oblikovano glavo in valovito grivo. Takoj za okensko odprtino se kaže
več figur, ki nakazujejo na prizor: pohod in
poklon Sv. treh kraljev. V osrednjem delu
fasade je naslikana dobro vidna večja figura
sv. Krištofa. Na skrajnem desnem delu fasade pa je nakazana figura – verjetno sv. Janez
Evangelist, prizor pa se zaključi s podobo
angela. Celotna kompozicija je v zgornjem
delu obrobljena z geometrijskim ornamentalnim vzorcem in posamezni prizori s pasovi v rdečkasti barvi. Preprost geometrijski
vzorec, ki se navadno pojavlja v začetku 16.
stoletja, je opaziti tudi na Krištofovem oblačilu. Z namenom boljšega prepoznavanja
oblik je bila izdelana računalniška rekonstrukcija detajla odkritega Krištofa in vzorca
obrobnega pasu. Uporaba tekstilnih vzorcev
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treh kr
Pudob, cerkev sv. Jakoba; delno odkrita stenska
poslikava – prizor celo postavnega sv. Krištofa
na osrednjem delu fasade (foto: Tjaša Pristov)

v srednjeveškem stenskem slikarstvu nam
namreč predstavlja možnost identifikacije
šablone v času ali celo v posamezni slikarski
delavnici.
Poslikava verjetno ni bila v celoti naslikana
na moker omet in zato ne sodi v pravo fresko
poslikavo. V večjem obsegu je bila naslikana na že suh omet, v tako imenovani secco
tehniki. Barvna površina ni dovolj povezana
s podlago, zato je bolj občutljiva, nestabilna
ter zahtevnejša ob vseh nadaljnjih posegih.
Na splošno je poslikava v precej slabem
stanju, na kar je verjetno vplivala tudi prisotnost povečane količine vode in vlage ob
poplavah. Na posameznih dobro ohranjenih
delih odkrite poslikave pa se lahko začuti
modelacija figur, oblačil in oblikovanje celotnih prizorov.
Želja investitorja je bila, da se fasado obnovi na način čim bolj trajne rešitve, brez
prezentacije odkritih poslikav. Ker pa je bila
skupna želja vseh, da se delno odkrito poslikavo vseeno ohrani v največjem možnem
obsegu in ustrezno zaščiti pred poškodovanjem ali celo uničenjem, so bili kot podpora
pri glavnih odločitvah na posvet povabljeni
predstavniki Delovne skupine za stenske poslikave. Glede na predstavljena dejstva so bili

s prisotnimi člani skupine sprejeti ukrepi, ki
se jih je upoštevalo v nadaljnjih postopkih.
Ti so bili izvedeni z namenom stabilizacije
in ohranitve prvotne poslikave, ne pa tudi
njene prezentacije. Poslikava je bila le delno
odkrita ter v takšnem obsegu tudi temeljito
dokumentirana. Odkrite fragmente barvne
plasti in omet se je utrdilo do te mere, da
se je ustvarila stabilna površina za nanos
zaščitne plasti. Po opravljenih konservatorsko-restavratorskih posegih so izvajalci obnovitvenih del na fasadi površino premazali
z izolacijsko plastjo opleska ter celotno površino preplastili s tankoslojnim ometom ter
zaključnim opleskom.
Uspešno izvedeni posegi so bili rezultat
dobrega sodelovanja investitorja, izvajalcev
Zidarstvo Iztok Klančar s. p. iz Starega trga
pri Ložu ter strokovne podpore ZVKDS.
Ponovno se je izkazalo, kako pomembno
je dobro sodelovanje z vsemi vpletenimi
in hkrati z lokalnim prebivalstvom, ki se
zaveda pomena dediščine v svojih krajih.
Strokovna obnova zunanjščine cerkve sv.
Jakoba je z novo odkritimi poslikavami
omogočila vpogled v delček zgodovine kraja ter v prebivalcih današnjega Pudoba kulturno zavest o pomenu dediščine vzdignila
na višjo raven. ■
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Podeljene nagrade v projektu Zlata paleta 2020
Dobitniki najprestižnejših nagrad tudi člani s
srebrno plaketo nagrajenega društva Ars Viva

Z zlato paleto nagrajena fotografija z naslovom
Prekrita zgodba avtorja Boruta Kraševca

Zlata paleta je projekt tekmovalnega značaja, ki v slovenskem prostoru pod
okriljem Zveze likovnih društev Slovenije (ZLDS) že 22 let združuje likovna
društva ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev. Za projekt Zlata paleta 2020 so bile
razpisane tri teme: Senca, Jutro in Slovenski ornament. Sodelovalo je 16 dru-štev s skupno 391 deli v obliki osnovne tehnike, grafike, klasičnega slikarstva,
modernega slikarstva, fotografije in kiparstva. Na razstave je bilo uvrščenih
189 del. Podeljenih je bilo 44 certifikatov kakovosti in 145 priznanj.
Po izboru strokovne komisije je ZLDS izmed del z osvojenimi certifikati podelila 6 bronastih, 6 srebrnih in 6 zlatih palet.
Med prejemniki najprestižnejših nagrad so tudi člani društva Ars Viva. Najvišje priznanje zlato paleto je za fotografijo prejel Borut Kraševec, srebrno
paleto je v segmentu klasičnega slikarstva prejela Silvana Lautar, bronasto
paleto pa je na področju fotografije prejela Lidija Vardijan.
Zaradi ukrepov covid-19 je bila zaključna razstava del s pridobljenimi certifikati
Zlate palete 2020 in razglasitvijo najprestižnejših nagrad namesto 14. novembra
v prostorih Delavskega doma Trbovlje, izvedena 27. novembra v obliki videa z
nadomestno virtualno razstavo. Predsednica ZLDS Blanka Božič je tako preko
videa predstavila potek in vsebino Zlate palete 2020 in razglasila prejemnike
bronastih, srebrnih in zlatih palet.
Na letošnji Zlati paleti so člani umetniki ZPS sodelovali v okviru Likovne sekcije ZPS in prek Zavoda Ars Viva. V okviru izbora je potekalo tudi točkovanje za
najboljše likovno društvo v Sloveniji. Najuspešnejše likovno društvo leta 2020
je postalo Likovno društvo Mengeš, ki je prejelo zlato plaketo. Srebrno plaketo
je prejel Zavod Ars Viva iz Podcerkve. Tretje mesto in bronasto plaketo pa je
osvojil Litijski likovni atelje iz Litije.
Blanka Božič, predsednica ZLDS, je napovedala, da bodo takoj, ko bodo razmere dopuščale, na ogled postavili vsa dela, za katera so avtorji v letu 2020 prejeli certifikat kakovosti, in dobitnikom najprestižnejših priznanj za kakovost
likovnega dela in najuspešnejšim trem društvom izročili podeljene žlahtne
diplome, palete in plakete. Kadarkoli pa si katalog nagrajenih del Zlata paleta
2020 lahko ogledate na povezavi: https://online.fliphtml5.com/fmqt/uonv/, video pa na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=N1vh_jM--9g. ■

Nežne sence je naslov fotografije avtorice Lidije
Vardijan, ki je prejela bronasto paleto na
področju fotografije (www.arsviva.si)

Slika avtorice Silvane Lavtar z naslovom Nekoč
je na področju klasičnega slikarstva prejela
srebrno paleto (iz spletnega kataloga)

»Umetnost je
komunikacija s svetom«

V

začetku oktobra 2020 so v Žagi pri izviru Velikega Obrha pripravili skupinsko razstavo podarjenih slik Zavoda Ars Viva z
naslovom “Umetnost je komunikacija s svetom”.
Na razstavi, ki je bila postavljena z namenom, da opozori na to,
kako lahko ustvarjalnost obogati prostor, povzroča spremembo
zaznavanja sveta, spreminja človekovo vedenje, dviga človekov
estetski osebnostni razvoj, razstavljajo: Maša Poplas, Renata Kovacs, Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj, Damjan Rogelj, Emil Škerbec, Vinko Bogataj, Rasso Causevig, Dušan Strle, Dušan Štrajhar,
Boštjan Močnik, Boris Šter, Ana Šter, Leonida Goropevšek, Miloš
Dekič, in pokojni Brane Kumer.
Sporočilo njihove razstave je: »Slikarska dejavnost slikarjem
prinaša kar nekaj pozitivnih učinkov, med drugim prinaša tudi

življenjsko moč. Življenjsko moč pa je
treba deliti in jo množiti, tako da jo je vsak
deležen vsaj delček. To
v naše odnose prinaša
nekaj novega, svobodnega, drugačnega in
enkratnega. Umetno-stno izrazno sredstvo
tako postane primeren
medij za vzpostavljanje in ohranjanje komunikacije v socialnem
pogledu. Umetnost izraznih sredstev pomeni komunikacijo z
barvo, črto ali ploskvijo, ki simbolno pomeni neverbalno komunikacijo. Pomeni posameznikovo komunikacijo, samoizražanje
čustev, samospoznavanje svojih sposobnosti, socializacijo z okoljem, koncentracijo na problem.« ■
(povzeto po: http://arsviva.si)

arhiv: Ars Viva

Borut Kraševec
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K. Bajec

Likovna kolonija Koča vas 2020

V

soboto, 5. septembra 2020, je v Koča
vasi potekala enodnevna Likovna kolonija. Mentorice akad. slik. Stanislava Sluga,
mag. um. Ana Sluga in mag. um. Karmen
Bajec so sprejele likovnike in jih popeljale
okrog posestva gradiča Koča vas. Ob ogledu
motivov, ki so jih obiskovalci našli, ni preteklo veliko časa, preden so jih začeli ustvarjati. Dan je bil naklonjen lepemu vremenu
in vodne, drevesne ter gričevnate silhuete so
že začele kazati obliko na platnih in papirju.
Med odmori je tekla beseda o gradiču, ki je
letos začel kazati novo podobo – udrto streho in razgovorili smo se o tem, kakšno usodo je v zgodovini dočakala Koča vas.
Starodoben motiv za likovno ustvarjanje, ki
je v sebi skrival nešteto zgodb, zakopanih za
zidove, ni pomenil samo mistične privlačnosti, ampak tudi stičišče kulturnega izročila,
stavbne dediščine, zgodovinskih osebnosti,
spletanja poznanstev in prijateljstev. Navsezadnje sta gradič obiskovala tudi slovenska
pesnika Oton Župančič in Lili Novy. V preteklosti je sem prišel slikat tudi Lojze Perko,
v Koča vasi je bil rojen celo oče slikarja Jožeta Ovsca. Tako, kot so se tu srečevali različni
ljudje, se srečujemo še danes in na nek način nadaljujemo druženje na tako zanimivi
lokaciji, ki je privabljala mnoge kulturnike.

Preveva nas misel, da so »… zgradbe nepogrešljiv del zgodovine mest ter nosilec lokalne ali narodne identitete …« kot pravi v svoji
novi knjigi »Prenavljamo« arhitekt Matevž
Čelik, in da del te zgodovine živimo tudi mi.
Pogled, ki ga nudi Koča vas spretnemu opazovalcu, je v Loški dolini edinstven tako
za domačine kot za prišleke. Na severno in
južno stran se posestvo razteza med Markovcem in Vrhniko, a poleti ob tako bujnem
rastju in z zasajenimi njivami, ni opaziti zaselkov. Počutili smo se kot v odmaknjenem
gaju. Na zahodno stran je brez motečih elementov poseljenega sveta odprt širok pogled
na goro Snežnik, kar poudarja njeno mogočnost. Na vzhodno stran pa se v zatišju obraslega gozda skriva še en biser – reka Obrh,
ki s svojimi meandri zapelje oko gledalca, da
se spočije.
Likovno kolonijo smo sklenili s postavitvijo
razstave pred gradičem in si ogledali nastala
likovna dela. Letošnja številčnost v udeležbi
je privabila tudi obiskovalce in kulturnike
od drugod, da so prišli pogledat likovnike in
njihova dela. Med njimi je bil gospod, poln
navdušenja nad videnim, in ker ga je loka-

cija tako presenetila, nam je zapustil verze
na temo Koča vasi. Sklenili smo, da se drugo
leto spet srečamo, kajti privlačnost nečesa
nenehno spreminjajočega nas vabi, da to
tudi upodobimo.
Likovno kolonijo Koča vas je v tem letu prav
tako podprla Občina Loška dolina, za kar se
ji iskreno zahvaljujemo. ■
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arhiv: Ars Viva

Del udeležencev kolonije z ustvarjenimi deli pred
gradičem Koča vas (foto: Edith Kopač)
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Anđelka Pogorilić, knjižničarka

Agni – najboljši literarni prvenec
Pisatelj in prevajalec Borut Kraševec – prejemnik nagrade za najboljši literarni prvenec
na 36. Slovenskem knjižnem sejmu in finalist nagrade Read Russia

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije vsako leto podeljuje nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjižni
prvenec. To je priznanje za najboljše prvo izdano leposlovno delo posameznega avtorja,
ki se podeljuje od leta 1983. Z mojstrsko napisano, napeto, večplastno zgodbo je žirijo
med petimi finalisti prepričal naš sokrajan,
Borut Kraševec z Vrhnike v Loški dolini.
Eden najvidnejših prevajalcev iz ruščine je
zaslužen za prevode del klasičnih velikanov,
kot so Dostojevski, Čehov, Gogolj, Ostrovski, Bulgakov in Tolstoj, literarne teorije
Bahtina, Meletinskega, Lotmana in leposlovja sodobnih avtorjev, kot so Viktor Pelevin, Zakhar Prilepin, Marina Stepnova in
Vladimir Makanin. Leta 2004 je prejel nagrado za najboljšega mladega prevajalca za
prevod romana Viktorja Pelevina Čapajev in
praznota. Za prevod Pelevinovega romana
Sveta knjiga volkodlaka je leta 2014 prejel
Sovretovo nagrado. Na področju literarnega prevajanja iz ruskega jezika velja za nesporno avtoriteto, kar potrjuje tudi letošnja
uvrstitev v finale nagrade Читай Россию /
Read Russia (Beri Rusijo) za prevod romana
Fjodorja M. Dostojevskega »Zapiski iz mrtvega doma«, ki se podeljuje izjemnim prevodom iz ruskega jezika. Moskovski Inštitut
za prevajanje vsaki dve leti nagradi najboljše
prevode ruske književnosti v tuje jezike, in
sicer v naslednjih kategorijah: Klasična ruska književnost, Književnost 20. stoletja (do
leta 1990), Sodobna ruska književnost (po
letu 1990) in Poezija. Letos se za nagrado

poteguje 38 finalistov iz 16 držav, podelili pa
jo bodo 22. decembra 2020 v Moskvi.
Knjižno je objavil več kot 45 prevodov iz ruščine, prevajal pa je filozofijo, literarno teorijo, religiozne misli in predvsem prozo. Svojo prozo je objavljal v reviji Literatura in na
spletnem portalu za književnost in mišljenje
Vrabec anarhist.
Letos je pri založbi LUD Šerpa izdal svoj literarni prvenec, roman Agni, ki je preplet
ljubezenske drame, kriminalke in nekonvencionalne basni. »Roman je težko kategorizirati, saj je, podobno kot naslov, skrivnosten in
izzivalen, večplastna pa je tudi vsebina, polna
privlačne zagonetnosti,« meni žirija. »Agni ni
mogoče uvrstiti v kategorijo ljubezenskih romanov, čeprav je ljubezen pravzaprav njeno
osišče, težko bi ji rekli srhljivka, a vendar deluje
srhljivo, prav tako pa to ni klasičen psihološki
roman, četudi ga v samem temelju zanima
prav psihologija človeka – zlasti področje strasti
in gonov,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.
Zgodba romana, ki se dogaja na slovenskem
podeželju, v povprečni slovenski družini, je
spletena iz treh pripovednih linij: živalske,
dekliške in treh odraslih likov. Prva je vezana na obdobje spolnega zorenja petnajstletne Maše, druga na dogajanje znotraj ljubezenskega trikotnika njenih staršev in tete, s
tretjo pa pripovedovalec opisuje perspektivo
kunke Agni, ki nastopa kot tiha priča vsega dogajanja. Pri tem se avtor metaforično,
senzualno in celo humorno loteva odzivov
prvinskosti in nagonskosti človeških likov,

medtem ko živalske reproduktivne prakse
predstavlja na realističen način, ki bralca dodobra zdrami.
»Šljac! Kaj? Nekdo jo je obliznil. Šljac, šljac …
(...) Napela je vse sile in nazadnje le razprla
veke, ki so bile z nečim zlepljene. (...) Kdo ve,
zakaj je bila mokra, še posebno spodaj. Hitro
se je prijela za trebuh – si v redu? – in se zazrla v tolmun. V njem je nekaj plavalo, morda ribica, morda paglavec, a zagotovo nekaj
živega.«
Toda glavna kvaliteta romana ni opis živalskega sveta, ampak preplet vseh treh pripovednih linij, ki odsevajo druga v drugi in
razkrivajo tudi tabuirane teme in podirajo
meje. Z nedorečenostjo uvodnega prizora
uboja, ki kronološko spada na sam konec, pa
poskrbi, da po končanem branju ponovno
sežemo po knjigi, saj nas nagovarja k večkratnemu branju.
Izjemnemu ustvarjalcu Borutu Kraševcu iskreno čestitamo za uspeh in prejeto nagrado
ter mu želimo uspešno prevajanje in pisateljevanje še naprej! ■
--------Viri:
https://drustvo-dsp.si/znan-je-prejemniknagrade-za-najboljsi-literarni-prvenec-2020/
https://beletrina.si/novice/borut-krasevecmed-finalisti-nagrade-read-russia
https://www.rtvslo.si/kultura/beremo/borutkrasevec-agni/533658
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Milena Ožbolt

Nova knjiga, napisana v narečju
Bojan Pajnič: Pilok

Matica Hrvatska, Ogranak MH u Čabru,
ki je skozi leta že marsikaj hvale vrednega
postoril za ohranjanje snovne in nesnovne
dediščine na področju, kjer deluje, je v letošnjem letu izdal pomembno knjigo pokojnega Bojana Pajniča z naslovom Pilok oziroma
z razširjenim naslovom Pilok pride u Zdoune Blječke.
V narečnih govorih krajev na obeh bregovih
Kolpe in Čabranke nas avtor v obliki dramskih prizorov seznani z življenjem prebivalcev
dežele Petra Klepca, kot je nekdaj bilo. Pilok
je ime beraču, pietlarju, ki ga je žandar Ferdo
na ukaz gospode prignal živet v namišljeno, a
tipično vas Zdouni Blječki. (Pri nas bi se taka
vas imenovala nemara Spodnji Škundri ali
kaj takega). V njej živijo na Upolienčarjevem
gruntu gospodar Fabe, žena Juhana in sin
Jurče, pri Uosobenjskeh gospodar Jape, žena
Luba in hči Lenčka; tu sta še sosedi Girofka,
ki ji je ime Margita in Trstjanka, ki je nihče ne
kliče po pravem imenu Niža. Njuna moža sta,
kot mnogi drugi, hauzirafca – krošnjarja, ki
velik del leta po širnem svetu od vrat do vrat
prodajata drobnarije, popravljata ure, krpata
posodo in brusita orodje, ženi pa podpirata
tri hišne vogale in se preživljata na žrnadah.
Žandar Ferdo prihaja nadzirat in motit složno in utečeno življenje vaščanov, pa seveda
Borut Kraševec

pobirat dajatve, berač Pilok, ki so ga vaščani
samoumevno sprejeli za svojega, ko jim je
bil dodeljen, pa se tu in tam zamakne in ker
ima preroški dar, v takem stanju govori o časih, ki si jih nobena od oseb v knjigi ne more
niti predstavljati.
Skozi enainpetdeset dramskih prizorov, v
katerih nastopajo naštete osebe, združenih v
osem poglavij, bralec temeljito spozna trdo in
hkrati bogato življenje vasi. Naslovi poglavij
dajejo konkretnejši namig o vsebini: Živlejne v Zdouneh Blječkeh, O Puste, O vezme,
O Petruven, Mojd mašame, Za sesvite, Uod
Meklouža do starga lejta, Uod nuvga lejta do
svejčonce ... Vsako poglavje je opremljeno s
trojnim slovarčkom, ki narečne izraze prevede v knjižno hrvaščino in slovenščino, ob tem
pa narečne besede natančno predstavi tudi v
variantah govorov različnih krajev. Tako se
srečamo s pleščanskim in osilniškim govorom ter govori na področju Gerova, Trstja,
pa s turkovskim, razloškim, prezidanskim
in pargarskim govorom, o čemer se v knjigi
lahko še podrobneje poučimo s pregledno dialektološko študijo na koncu.
Knjiga je naravnost veličasten dosežek, ne
samo zato, ker je hkrati strokovno dodelana z različnih vidikov in opremljena z vsem,
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rakar bralcu olajša ra
zumevanje, ampak
je hkrati privlačna
in prepričljiva, celo
zabavna in po prvih
zastraneh osvajanja za
pisa zvočnega sveta
obkolpskih govorov
prav zlahka berljiva. Strokovni prispevki osvetljujejo
in podpirajo, kar
je zbral in na svoj
način interpretiral
avtor Bojan Pajnič.
Njegovo delo je res občudovanja vredno,
še posebno, ker je zajeto pristno dediščino
avtorsko pregnetel in oblikoval ter jo tako
posredoval bralcu ali gledalcu dramskih
prizorov, ki je drugače morda nikoli ne bi
imel priložnosti spoznati tako celovito. Svojim krajem je zapustil knjigo, v katero je ujel
ne le besedišče, zgodovino, verovanja, šege,
običaje in geografski karakter prebivalcev
doline Kolpe in Čabranke, ampak tudi duha
kraja in minulih časov. Gre za neprecenljivo dediščino, ki bo z leti le še pridobivala na
vrednosti. Za nas Slovence je še posebej dragocena, saj so prvič natisnjeni govori, ki so
na obeh straneh dveh rek skupni Slovencem
in Hrvatom.
Povabilo k branju in čestitke prizadevnim
ljubiteljem in častilcem naše skupne dediščine! Knjiga je od nedavnega dosegljiva tudi
v elektronski obliki na dLib.si - Pilok pride
v Zdoune Blječke kot nas obvešča Marko
Smole, urednik te spoštovanja vredne knjige.

Knjiga v sebi nosi močno sporočilo, da se življenje z invalidnostjo nikakor ne konča. Da omenjene zlomljene vrtnice,
kar je sicer simbol paraplegikov in tetraplegikov, to seveda
niso, temveč so lahko vsem za vzor, saj so znale izvleči iz
spremenjenega načina življenja veliko, navadno precej več
kot mnogi drugi ljudje. Pa tudi to, kako majhne so v resnici
naše vsakdanje težave, kako malenkostne so naše bolečine,
V zbirki Dotik srca je pri založbi ILCO iz Mengša
kako lep je lahko svet, če znamo spoštovati in občudovati
izšla nova knjiga s skupnim naslovom SEDEM
tudi drugačnost in če znamo prav vsi pogledati v obličje
ZLOMLJENIH VRTNIC in podnaslovom Zgodbe
grenke usode s toplimi žarki svetlobe.
grenke usode s toplimi žarki svetlobe.
Pisatelj Ivan Sivec v zahvali pravi: »Te knjige ne bi bilo, če ne
bi že pred leti z menoj navezal prijateljskih stikov izjemen
Šopek sedmih, na videz zlomljenih vrtnic, je šočlovek Benjamin Žnidaršič, dolgo časa bivajoč v Komendi
Naslovnico je naslikal
pek vrtnic s sedmimi resničnimi zgodbami, ki jih
in Kamniku. Cenim ga kot odličnega pesnika in slikarja,
v knjigi predstavljeni
je v knjigi zbral eden najuspešnejših slovenskih
pa tudi kot uspešnega podjetnika. Z njegovo pomočjo sem
slikar, polnopravni član
Mednarodnega združenja
pisateljev Ivan Sivec. To so zgodbe sedmih invaspoznal tudi več drugih paraplegikov in tetraplegikov. Vse
umetnikov invalidov
lidov, paraplegikov in tetraplegikov, ki so doživenjihove usode so me prevzele, predvsem pa me je navduVDMFK Vojko Gašperut
li usodne nesreče, po dolgotrajni rehabilitaciji pa
šilo njihovo veselje do življenja, sposobnost prilagoditve
so našli nov smisel življenja, tako v delu, širšem
novim okoliščinam, pokazati vsem nam, ki se imamo za
družbenem poslanstvu, kulturi in umetnosti. To so evropsko znani »zdrave,« da smo v bistvu manj sposobni prav mi. Vsi opisani v tej
slikar VOJKO GAŠPERUT, športnik in organizator JOŽE OKOREN, knjigi so se mi iskreno odprli, mi brez ovinkarjenja povedali svoje žisvetovni prvak, športnik DARKO ĐURIĆ, podpredsednica kranjskega vljenjske zgodbe, hkrati pa tudi pokazali pravo vrednost bivanja. Hvala
društva in športnica ANKA VESEL, podjetnik in športnik DAMJAN vam, iskrena hvala, zaradi vas, dragi novi prijatelji, zdaj drugače glePEKLAR, direktor Zavoda Vozim DAVID RAZBORŠEK ter kulturni dam na vaše in naše življenje.« ■
delavec, podjetnik, pisatelj, pesnik in slikar BENJAMIN ŽNIDARŠIČ
iz Podcerkve v Loški dolini.
povzeto iz vsebine na: http://arsviva.si in https://ivan.sivec.net

Sedem
zlomljenih vrtnic
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Enota Maričke Žnidaršič
Stari trg pri Ložu

NOVICE S KNJIŽNE POLICE
izbor knjižnih novosti, pripravila: Anđelka Pogorilić

LEPOSLOVJE ZA ODRASLE
Afshar, Tessa:
Bryndza, Robert:
Carter, Chris:
Coben, Harlan:
Demšar, Avgust:
Fitzek, Sebastian:
Iggulden, Conn:
Kenda, J.:
King, Stephen:
Kosmač, Ciril:
Lainšček, Feri:
Mackintosh, Clare:
Milek, Vesna:
Möderndorfer, Vinko:

Tatica iz Korinta
Temni pesek
Napisano s krvjo
Prevara
Cerkev
Darilo
Špartanski sokol
Transverzala
Puste dežele
Lovim pomladni veter
Kurji pastir
Izpustila sem te : [psihološki triler]
Ogledala
Nova butalska čitanka : poučne zgodbe iz
Butal
Moyes, Jojo:
Prodajalnica sanj
Ohlsson, Kristina:
Izrečene laži
Ouariachi, Jamal:
Lakota
O'Leary, Beth:
Zamenjava
Phillips, Susan Elizabeth: Kaj pa, če je pravi?
Pogorevc, Petra: Rac:
biografski roman o življenju Radka Poliča
Roberts, Nora:
Sooči se z ognjem
Scarrow, Simon:
Izdajalci Rima
Sparks, Nicholas:
Vrnitev
Tuomainen, Antti:
Mož, ki je umrl
Tokarczuk, Olga:
Bizarne zgodbe
Walker, Harriet:
Ta nova

STROKOVNO GRADIVO ZA ODRASLE

Javornik, Matejka:
Papirnato cvetje
Kebe, Janez:
Kopanjska knjiga
Guinness world records 2021 : [slovenska izdaja]
Erikson, Thomas:
Obkroženi s psihopati
Masuno, Shunmyo:
Zen : preprosto srečno življenje
Možina, J.:
Slovenski razkol
Pirjevec, J.:
Partizani
Phillips, Tom:
Ljudje : kratka zgodovina o tem, kako smo
vse zamočili

KNJIŽNE NOVOSTI ZA OTROKE IN MLADINO
Dahl, Roald:
Hénková, Ludmila:
Kraljič, Helena:
Podgoršek, Mojiceja:
Gustavsson, Per:
Blade, Adam:

Needler, Matthew:

Jurijevo čudovito zdravilo
Kako so bila zgrajena čudesa antičnega sveta
Strašni Karlo; Predilnica nitk
Bonton gospe Malice
Ko pride zima
Strupeni sovražnik Krestor; Polnočna
bojevnica Madara;
Ognjeni nasprotnik Helion; Hladnokrvni
surovež Konvol
Minecraft. Priročnik za gradnjo
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Milton, Stephanie:
Jelley, Craig:
Wiltshire, Alex:
Milton, Stephanie:
Milton, Stephanie:

Minecraft. Knjiga skrivnosti preživetja
Minecraft. Srednjeveška trdnjava
Minecraft. Bitjeslovje
Minecraft. Vodnik za uroke in napoje
Minecraft. Vodnik za večigralske mini igre

ELEKTRONSKE KNJIGE 130 novih elektronskih knjig
Brumec, Snežana:
Dahl, Roald:
Harari, Yuval Noah:
Olmi, Véronique:
Patterson, James:
Shafak, Elif:

Eden izmed nas [Elektronski vir]
Čarli in tovarna čokolade [Elektronski vir]
21 nasvetov za 21. stoletje [Elektronski vir]
Bakhita [Elektronski vir]
Crossova pravica [Elektronski vir] : [22.
primer Alexa Crossa]
10 minut, 38 sekund na tem čudnem svetu
[Elektronski vir]

AVDIO KNJIGE AUDIBOOK 120 novih zvočnih knjig
Demšar, Avgust:
Golob, Tadej:
Škarja, Petra:
Vidmar, Janja:

Otok [Elektronski vir]
Nespodobni odvetnik [Elektronski vir]
Camino [Elektronski vir] : od suženjstva do
svobode
Baraba [Elektronski vir]
Zdravilne zgodbice [Elektronski vir]. Del 1,
Težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje
in več

Iz knjige Mihe kovača

Berem, da se poberem
10 razlogov zakaj v digitalnih časih ne beremo knjig:
1. Nimam časa.
2. Knjige so predrage, v knjižnicah pa so knjige, ki me zanimajo,
pogosto izposojene.
3. Raje gledam serije.
4. Knjige me ne zanimajo.
5. Na pametnem telefonu najdem vse, kar me zanima.
6. V prostem času raje hodim po trgovinah in se družim s prijatelji.
7. Družbeni mediji so zakon.
8. V poplavi knjižne ponudbe se ne znajdem.
9. Knjige so iz nekih drugih časov.
10. Branje knjig je prenaporno.
10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih:
1. Če znaš dobro brati, vidiš in slišiš več.
2. Če bereš, poznaš več besed, zato lahko razmišljaš o več rečeh.
3. Če daljša besedila bereš s papirja, jih razumeš bolje, kot če jih
bereš z zaslona.
4. Če uporabljaš zaslonske tehnologije in bereš knjige, se naučiš
misliti na dva različna načina.
5. Če bereš, lažje razumeš druge ljudi.
6. Otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši.
7. Med bralci je več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi kot med
nebralci.
8. Branje je napor, a je lahko tudi užitek.
9. Branje v tujem jeziku je okno v svet, od koder vidiš tudi domov.
10. Z branjem knjig se učiš misliti s svojo glavo.
Za bralce Obrha iz zabavne knjige Mihe Kovača Berem, da se poberem (Mladinska knjiga, Ljubljana, 2020) prepisala Milena Ožbolt. ■
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arhiv: Janja Urbiha

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
Razlago za sliko iz prejšnje št. 5,
november, 2020 je napisal Marko
Gorše:
»Na sliki je bil kembelj (narečno
tudi žvenkelj), iz cerkve Sv. Jederti v
Nadlesku. Kembelj je kovan iz mehkega jekla, da ne poškoduje zvona.
Visi na usnjenem pasu, ki ublaži
prenos zvoka. V Nadlesku sta bila
letos zamenjana oba kemblja z novejšimi, ki so konstruirani z večjo
natančnostjo, zato so bolj prijazni
do zvonov. Zvonova v Nadlesku sta
iz leta 1480 in 1640, od kdaj je kembelj na sliki ni podatkov, lahko pa je
toliko star kot zvon. »

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. ■

Milena Ožbolt

Kako se pravi po naše XIII/4
Od jǝze rǝt raste! – Ne jezi se; če se jeziš, se debeliš.
Če te nus srbi, se nǝjkej uod tjebe majnjo! – Srbenje nosu je
znamenje, da te nekje nekdo opravlja.
Jǝzǝn buoš, če te nus srbi. – Srbenje nosu napoveduje, da se boš
jezil.
Počǝsǝ se žaba dáre (Babno Polje). – Treba je biti potrpežljiv, kot če
bi drl žabo.

Gdur ga če vidǝt, ima dajla zmieraj ze stu lajt po smartǝ! – Kdor ga
hoče videti, ima dela vedno za sto let po smrti; kdor ni len ima dela
vedno dovolj in preveč.
Dajlu je damá, najmaš kaj po vasǝ huodǝt! – Delo je doma; ne hodi
po vasi zapravljat čas!
Jǝmǝt' je trpǝt! – Imeti je trpeti; kdor ima kaj premoženja, mu to
prinaša trpljenje, trud, skrb in odgovornost.

Zajh grje po ǝldajh. – Zeh gre po ljudeh; zehanje je nalezljivo.

Prgovarjajne je najuažje dejuo! ( Babno Polje) – Kritiziranje je
najlažje delo; raje se potrudi in delaj, kar je treba.

Muaškǝ je tulk star, ku se počütǝ, žienska pa tuolku, ku zglieda. –
Ženska mora paziti na svoj videz, za moškega je dovolj, da se dobro
počuti.

Štejnge se uod varha pomajtajo! –Stopnice se od vrha navzdol
pometajo; red se dela od vrha navzdol, ne le v prostoru ampak tudi
v družbi.

Bǝl ku djeleč grieš po drva, ubǝl so krieulasta! – Bolj ko si od daleč
dobiš ženo, bolj se boš moral prilagajati, težje bo, tako kot so drva,
ki rastejo daleč in visoko bolj grčava in ukrivljena.

Bug daj nuarcam pamet, (nam pa dnar)! – Bog daj norcem pamet,
(nam pa denar)! Norci ravnajo nespametno, treba je prositi pameti
zanje, (mi pa bi denar že znali pametno porabiti)!

Duabra žjena nardí 's fanta možá, slaba pa cüno. – Dobra žena
naredi iz fanta moža, slaba pa cunjo; od žene je odvisno, kakšen bo
postal mož.

Mordê pa kǝbê – tu je slab muož! – »Morda« in »ko bi« so besede,
na katere se ne moreš zanašati.

Otruace pa galuobǝ hišo uosierjejo! – Otroci in golobi hišo
oserjejo; nevzgojeni otroci kvarijo ugled družine.
Lejska po ritǝ trejska .– Leskova palica je učinkovito vzgojno
sredstvo.

»Naj bua ze vierne duše u vicah!« – »Naj bo za verne duše v vicah!«
so besede, ki so jih nekoč izgovarjali, ko so zavrgli ostanek jedi ali
druge dobrine, ki je niso mogli drugače izkoristiti; gre za nekakšno
opravičilo oziroma zagovor negospodarnega ravnanja.

Ena krava se sama ne buade! – Ena krava se sama ne bode, brez
nasprotnika ni spora.

Marca mǝšíce, aprila rokovíce! – Marca mušice, aprila rokavice;
če je marca toplo, da se pojavijo mušice, bo aprila zelo mraz, kajti
narava tudi pri vremenu vse izravna.

Gaspodina naj nígdar brez dajla! – Skrbna gospodinja ni nikoli
brez dela, tudi ne sme biti, da ji ne bi hodile neumnosti po glavi!

Duast grmejna – mal dežja! – Veliko grmenja, malo dežja; veliko
govorjenja in malo rezultatov.
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Ekipa Podjetniškega inkubatorja Perspektiva

Dobrodošli v Podjetniški inkubator Perspektiva!
PRAVI KORAK NA VAŠI PODJETNIŠKI POTI
Kaj nudimo …
•
•
•
•
•
•
•

informiranje in svetovanje
mentorske programe
delavnice in izobraževanje
mreženje in povezovanje
tematske dogodke
poslovne prostore
uspešno poslovanje

Perspektiva)
Pogovor z mentorji (arhiv:

Stavba v kateri domuje podjetniški inkubator Perspektiva
(arhiv: Perspektiva)

Podjetniški inkubator Perspektiva ima svoje prostore v predmestju Postojne, v »najbolj zahodni regiji na vzhodu«, zaradi česar so njegovi
člani deležni tudi boljših pogojev pri črpanju razpoložljivih nepovratnih sredstev. Čeprav je Perspektiva tudi sama med mlajšimi slovenskimi inkubatorji, ji prav to omogoča dinamičnost in sodobnost. S pomočjo različnih programov, ki jih izvajamo v Podjetniškem inkubatorju
Perspektiva, se vsakemu podjetniku posvetimo v celoti: prisegamo na
skladnost dela in življenja in verjamemo v moč skupnosti.

SE SPOGLEDUJETE S PERSPEKTIVNO
PODJETNIŠKO IDEJO?
STE PODJETNIK ZAČETNIK?
V PODJETNIŠKEM INKUBATORJU
PERSPEKTIVA VAM LAHKO
POMAGAMO!
• Najprej opravimo uvodni razgovor, kjer ugotovimo, kje na svoji
podjetniški poti se nahajate in kako vas lahko pri tem podpremo.
• Izbiramo metode za krepitev vaših podjetniških kompetenc, pisane na kožo prav vam (individualna svetovanja, zunanji strokovnjaki in mentorji, izobraževanja, delavnice).
• Pomagamo vam pri iskanju finančnih virov (finančni načrt, nepovratna sredstva, zasebni investitorji …).
• Povezujemo uspešna podjetja v različnih branžah s podjetniki začetniki (podpora pri navezovanju stikov s podjetniki, vključitev v
podjetniško skupnost).
• Krepimo podjetniško skupnost in povezovanje med podjetniki.
• Nudimo podporo pri vstopu na tuje trge in internacionalizacije
preko mrež evropskih inkubatorjev.

TUDI V ČASU EPIDEMIJE COVID
SMO DOSEGLJIVI!

Podjetniški inkubator Perspektiva je vsem, ki nas potrebujete, na
voljo vsak delovni dan, od 8. do 16. ure. Vabljeni, da se na nas
obrnete preko elektronske pošte (info@inkubator-perspektiva.si)
ali telefona (031257222). Dobrodošla so vsa vaša vprašanja in pobude. Z veseljem vam bomo svetovali, vas usmerjali in spodbujali ter
z vami tudi sestankovali. Nemoteno bodo izvedena tudi vsa načrtovana izobraževanja in delavnice. Tudi na daljavo je namreč možno
ustvarjati uspešna sodelovanja in spodbudno poslovno okolje.
Spremljajte nas na spletni strani in Fb profilu!
Podjetniški inkubator Perspektiva s sedežem v Postojni izvaja
svoje storitve brezplačno, dosegljiv pa je vsem posameznikom
v regiji. Delovanje sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Podjetno nad izzive – Podjetniško usposabljanje v Primorsko-notranjski regiji

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras je 20. 11. 2020 zaključila 1.
javni poziv za vključitev 11 udeležencev v projekt PONI – Podjetno nad
izzive. Na razpis se je s svojo poslovno idejo prijavilo 33 udeležencev s
Primorsko-notranjske regije. Na podlagi večstopenjskega selekcijskega
postopka je bilo izbranih 11 kandidatov, od tega po dva kandidata iz
občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna, trije iz občine Pivka in po
en kandidat iz občin Bloke in Loška dolina.
Projekt PONI Zeleni kras je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v štirih mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. Projekt zajema nudenje celovitih vsebinskih
podpornih aktivnosti, s katerimi se skupini udeležencev v obdobju štirih
mesecev zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in uresničijo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja
udeležence pelje vse od začetnega razvoja poslovne ideje do izdelave
prototipa, poslovnega modela in poslovnega načrta ter jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno jim projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga
in mreženja.
Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na RRA Zeleni kras, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj, mreženj in
pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

Glavni cilj projekta PONI
Zeleni kras je, da udeleženci po končanem usposabljanju suvereno zakorakajo na svojo podjetniško
pot in ustanovijo lastno
podjetje.
V projekt PONI Zeleni kras bo do leta 2023
vključenih 52 potencialnih
podjetnikov. Druga skupina enajstih udeležencev
bo usposabljanje pričela v
maju 2021, javni poziv za
prijave v drugo skupino
bo objavljen predvidoma
v mesecu marcu 2021, za ostale skupine bodo javni pozivi objavljeni v
juliju in novembru 2021 ter marcu 2022 na spletni strani RRA Zeleni
kras: www.rra-zk.si . ■
Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020", prednostne osi: "3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", prednostne naložbe
"3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v
gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih
podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev".
RRA Zeleni kras d.o.o.

Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe
»Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

LETOŠNJI PRAZNIKI BODO ŽAL DRUGAČNI,
A NAJ ZATO NE BODO NIČ MANJ DOŽIVETI.
ŽELIMO VAM BLAGOSLOVLJENE
BOŽIČNE IN NOVOLETNE PRAZNIKE
TER PONOSNO PRAZNOVANJE
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI.
NOVO LETO PA NAJ
ZAZNAMUJETA PREDVSEM
ZDRAVJE IN UPANJE.
VSE DOBRO V LETU 2021!
OO NSi LOŠKA DOLINA

Ko se prižgejo praznične luči,
sredi bele mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani in
želja vzpne se iz srca višine.
Vse, kar je slabo,
z novim letom naj zbledi,
Vse, kar je dobro,
naj za vekomaj ostane!
Vse kar je lepo, naj raste in cveti!
Naj v miru sreča nežno vas objame.
Obilo zdravja, miru, sreče
Vam želimo v
prihajajočem letu 2021.
Želi vsem članom
Medobčinsko društvo invalidov
Cerknica – Loška dolina – Bloke
predsednica društva OLGA OTONIČAR

34

DRUŠTVA IN ZAVODI

december, 2020

Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

»Stvari se zameglijo … in ko potuješ, se vrnejo v
pravo perspektivo.« (Darana Gidel)

Z

avod Rihtarjeva domačija, s sedežem v
Babnem Polju, bo v letu 2021 vstopil v
deseto leto svojega delovanja. Njegova ustanoviteljica Alenka Veber še vedno obnavlja
200-letno Rihtarjevo domačijo in ustvarja
nove vsebine, ki bi bile zanimive tako za sokrajane in soobčane, celotno Primorsko-notranjsko regijo oziroma tudi izven regijskih

Zavod Rihtarjeva domačija
že vse od svoje ustanovitve
največ energije, volje in finančnih sredstev namenja
trajnostnemu razvoju turizma
v celotni Primorsko-notranjski regiji, zavedajoč se, da je
npr. v enodnevne izlete nujno vključiti tudi
ponudnike
iz
sosednjih občin.
Svetovni
turiMePZ Musica Viva
stični kazalci se
(foto: Alenka Veber)
zaradi trenutne
epidemije vrtijo v nov obris turista. Ljudje Tako leto 2020 zaključujemo s ponatisom
bodo še vedno potovali, še zloženke Doživite skrivnosti Notranjske in Priveč: zaradi izkušnje zaprtosti v morske s turistično vodnico Alenko Veber Rihmeje lastne občine in regije ter tarjevo iz Babnega Polja, iz grafičnega studia
države, še toliko bolj. Kar se je je ravnokar prispela reklamna tabla Doživite
že potrdilo med enim in dru- skrivnosti Babnega Polja. Še posebej pa smo
gim valom.
ponosni na naš najnovejši dosežek: darilni
Etno botanični sprehod
Kako
smo
turistični
delavci,
bon za obisk Rihtarjeve domačije in turistično
(foto: Alenka Veber)
zasebni in javni zavodi v naši vodenje po Babnem Polju oziroma Primorskoregiji pripravljeni, se bo poka- -notranjski regiji.
meja predvsem na treh delovnih področjih: zalo v prihodnosti.
In ne nazadnje: prisotni smo bili tudi pri širturizmu, kulturi in izobraževanju.
V Zavodu Rihtarjeva domačija v preobilici jenju poznavanja občine Loška dolina na PrV desetletnem formalnem delovanju so bila 'prostega časa' snujemo nove ideje, z veli- vem programu Radia Slovenija, v katoliškem
prizadevanja ustanoviteljice tudi opažena in kim zaupanjem, da se naši kazalci vrtijo v tedniku Družina, radiu Ognjišče ter v oddaji
nagrajena z bronastim grbom Občine Loška pravo smer.
Na lepše. ■
dolina in posebnim priznanjem Javnega zavoda Snežnik, za kar se predlagateljem iskreno zahvaljujem.
A pred vstopom v novo desetletje bo časa za
počivanje na lovorikah bolj malo. Epidemija
koronavirusne bolezni (COVID-19) je zarezala tudi v nevladno in neprofitno dejavnost.
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužbe
smo tako v letu 2020 lahko v Babnem Polju
izvedli samo etnobotanični sprehod, ki ga je
sofinancirala Občina Loška dolina, vodil pa
agronom Marko Cvetko.
Že načrtovane prireditve, kot je gostovanje
ljudskih pevcev Jezerci in vsakoletna prireditev ob Dnevu evropske kulturne dediščine,
bomo skušali organizirati v letu 2021. O pestrem in varnem medvalovnem turističnem
dogajanju v Babnem Polju sem obširneje pisala v 5. številki Obrha (2020: 32–33), tu naj
omenim samo še turistično vodenje članov
MePZ Musica viva Kranj Primskovo. Na celodnevnem raziskovanju Notranjske so se
predstavili v vseh treh občinah: v Loški dolini,
Cerknici in na Blokah. V občini Loška dolina
so s koncertom na prostem razveseli poslušalce na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju in
obiskovalce gradu Snežnik.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

»Izobraževanje je postavljanje mostov.« (Ralph Ellison)

K

oronavirusna bolezen (COVID-19) in pomladni ter jesenski ukrepi za zajezitev širjenja bolezni so ohromili tudi izvajanje študijskih krožkov, ki so
namenjeni neformalnemu izobraževanju odraslih. Številni mentorji študijskih
krožkov smo v šolskem letu 2019/2020 nestrpno čakali razpis za sofinanciranje
izobraževanja odraslih, ki ga že vrsto let razpiše Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport predvsem pa v drugem delu šolskega leta sprostitev ukrepov,
ki bi nam omogočili, da študijske krožke izvedemo kvalitetno in v okviru pogodbenih obveznosti.
Mentorica študijskih krožkov Alenka Veber je s prvim krožkom začela že v mesecu oktobru 2019, z zadnjim pa končala tik pred začetkom novega šolskega
leta 2020/2021.
V preteklem šolskem letu je mentorica pripravila privlačne izobraževalne vsebine, ki jih je izvajala pretežno na terenu ter v prostorih Medgeneracijskega
centra Gaber v Starem trgu in Bloke v Novi vasi ter v prostorih Zavoda ArsViva
v Podcerkvi.
Da citirana misel v naslovu še kako drži, smo
spoznali v trenutku, ko smo z delom v različnih krožkih morali zaradi »lock downa« prekiniti, še preden smo dobro začeli.
Kakšni so naši mostovi, kako dobro smo jih
postavili v posameznih skupinah, bomo vide-

li, ko bomo lahko začeli s ponovnim izobraževanjem.
Do takrat pa lahko moč in potrpežljivost črpamo tudi iz
spominov, ki smo jih s številnimi slušatelji spletali v že izvedenih študijskih krožkih. ■

Člani študijske
lahko ugibate ga krožka Trikrat
vM
centru Gaber (foedgeneracijskem
to:
Alenka Veber)

Izobraževalni cilj študijskega krožka Skriti
biseri Slovenije je bil spoznati in odkriti
Primorsko-notranjsko regijo ter hkrati
se učiti obzirnosti do narave pa tudi do
lastnikov naravnih biserov. (foto: Alenka Veber)

venijo? In kako dobro
Kako dobro poznamo Slo (foto: Alenka Veber)
poznamo domače kraje?

Kje najti iz
Ali lahko v danavire, ki nas napajajo z močm
i?
šnjem
z večnim nemir razbežanem času, prežetem
om
in
st
ra
hom v naravi
črpamo duševn
o moč?
(foto: Alenka Ve
ber)

Vesele božične praznike ter smelo in pogumno v novo leto 2021!

Foto Janez Troha
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Predstavili smo se na
turističnem sejmu v Riminiju

V

tudi za širšo javnost.

Pod okriljem Slovenke turistične organizacije smo se predstavili skupaj z dvanajstimi
drugimi turističnimi ponudniki. Javni zavod
Snežnik je poleg predstavitve lastnih programov prevzel tudi nalogo promocije turistične
destinacije Zeleni kras in novega čezmejnega turističnega produkta EXPLORE THE
WONDERNATURE, ki ga s partnerji razvijamo v sklopu projekta NATURE&WILDLIFE
(Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija
– Hrvaška 2014–2020). Pri nastopu na tako
pomembnem dogodku sta nam bila v pomoč
in podporo Borut Dubrovič iz RRA Zeleni
kras in Gorazd Skrt, nekdanji direktor Predstavništva slovenskega turizma v Italiji, ki
prek svojega podjetja Lovely Trips nudi storitve tistim destinacijam in produktom, ki se
želijo predstaviti italijanski poslovni in splošni javnosti ter si na tem trgu pridobiti nove
poslovne partnerje in stranke.

Sodobnega italijanskega turista pritegnejo
trajnostni produkti z ekskluzivnimi doživetji in spoznavanjem naravnih fenomenov na
neustaljen, drugačen način. Naši programi, še
posebej pa zgodba o rjavem medvedu, ki jo je
mogoče navezati na kulturne znamenitosti in
gastronomijo, so bili med sejemsko publiko
pozitivno sprejeti.

Stojnico, ki jo je všečno opremila že STO, smo
dodatno založili z našimi tiskanimi publikacijami in predvajali promocijske filme, posameznim strankam pa namenili tudi promocijska darila projekta NATURE&WILDLIFE
(mape, piščalke, majice), ki smo jim dodali
izvirne lesene medvedke iz Loške doline.

Predstavnika Gasilske zveze Loška
dolina in član upravnega odbora
Gasilske zveze Slovenije smo
8. novembra 2020 prižgali sveče
na grobu prvega predsednika
GZS Slovenije Matevžu Hacetu. V
njegovem rojstnem kraju v Podcerkvi,
v občini Loška dolina, smo se
poklonili začetniku gasilstva na
Slovenskem ter izkazali spoštovanje
do njegovega dela.
Član UO GZS, Franjo Bukovec
arhiv: GZ Loška dolina

času vsesplošnih omejitev in odpovedi
turističnih sejmov in borz smo v Javnem
zavodu Snežnik ponosni, da nam je uspelo
sodelovati na največji turistični borzi na italijanskem trgu, TTG Travel Experience 2020,
ki je potekala od 14. do 16. oktobra 2020 v
Riminiju. Od marca 2020 dalje je bil to eden
redkih turističnih poslovnih dogodkov, ki je
bil izveden v živo.

december, 2020

TTG Rimini je bil izveden ob spoštovanju
vseh varnostnih in zdravstvenih predpisov.
V primerjavi s preteklimi leti je bilo tako razstavljavcev kot obiskovalcev za slabo tretjino
manj. Kljub vsemu je bil zabeležen dokaj visok obisk – 45.621 obiskovalcev in 2.179 razstavljavcev.
Celotna (globalna) turistična panoga se v letu
2020, času epidemije COVID-19, sooča z velikimi spremembami in izzivi. Karte so se tudi
v turizmu ponovno premešale in mi imamo v
rokah kar nekaj adutov. Kako bomo odigrali
igro, pa je odvisno zgolj od nas samih. ■

Sejem v Riminiju je namreč predvsem turistična borza, namenjena poslovnim srečanjem tour operaterjev, agencij in
turističnih agentov,
predstavnikov namestitvenih storitev
in destinacij, pa vedno bolj podjetjem,
ki ponujajo tehnološke rešitve v turizmu, oglaševalcem turističnih produktov
in medijem. Sejem
spremljajo raznoliki
dogodki s predstavitvami prevladujočih
trendov na področju
turistične industrije,
pa tudi posameznih
destinacij in produktov. Prva dva dneva
sta bila namenjena
Nared
izključno poslovnim
Gorazd Skrt (Lovely Trips), Romana Zeleni kras)
A
(RR
č
rovi
Dub
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nik)
subjektom, zadnji dan
(Javni zavod Snež
zavod Snežnik)
Javni
v:
(arhi
pa se je sejem odprl

Društvo upokojencev
Loška dolina
želi svojim
članicam in članom
ter vsem občanom
mirne praznike
ter srečno in
predvsem zdravo
leto 2021!
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Janez Sterle

Sodelovanje mladih talentov in
profesionalnih glasbenikov

Sergej Škofljanec na kitari, Jure Doles na bobnih, Andrej Okoliš
na klaviaturah (foto: Janez Sterle)
Jure Doles (foto: Janez Sterle)

Sergej Škofljanec na kitari, Mitja Kobal na bas kitari
(foto: Janez Sterle)

G

lasbeno izobraževanje in udejstvovanje, kot sta učenje in igranje
inštrumenta, nudi otrokom, mladostnikom, starostnikom, osebam s posebnimi potrebami in ostalim ogromno koristnih vplivov
na celostni socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj. V sklopu
evropskega projekta »Sodelovanje in mobilnost« smo 5. septembra
2020 v Medgeneracijskem centru Gaber Stari trg izvedli brezplačno
glasbeno delavnico, ki je potekala pod mentorstvom profesionalnih
glasbenikov. Udeleženci so se pod strokovnim vodstvom Roka Žlindre, Jureta Dolesa, Sergeja Škofljanca, Mitje Kobala in Andreja Okoliša preizkusili v individualnem in skupinskem igranju različnih inštrumentov – harmonike, bobnov, kitare, bas kitare, klaviatur … Za
glasbene inštrumente za začetnike je bilo
poskrbljeno, ostali so jih prinesli s seboj.
V sodelovanju z Javnim zavodom Snežnik
smo v Medgeneracijskem centru Gaber
uredili tudi glasbeno sobo z inštrumenti in
ozvočenjem, ki je namenjena tako mladim
talentom kot uveljavljenim glasbenikom.
Upamo, da se bo situacija v zvezi s koronavirusom čim prej izboljšala, da bo glasbena soba lahko zaživela in postala zbirališče
mladih in starejših glasbenikov ter da se
bodo lahko nadaljevale projektne aktivnosti, ki jih preko razpisa LAS Notranjska
sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. ■
Informacije glede koriščenja
glasbene sobe lahko vsi zainteresirani
dobite po e-pošti: oron@siol.net ali
na tel. št.: 041 558 730 (Janez Sterle).

Rok Žlindra na harmoniki (foto: Janez Sterle)

Rok Žlindra na bas kitari (foto: Janez Sterle)

FotograÞje: Nives Pišek, Plavajoči Grad Julij 2020
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Ekipa RDO Zeleni kras

Razvoj digitalnih vsebin v turistični ponudbi
destinacije Zeleni kras
Razvoj digitalnih vsebin v turistični
ponudbi destinacije Zeleni kras
Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
d. o. o. je v mesecu septembru podpisala
pogodbo z Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo RS za izvajanje
projekta Razvoj turistične ponudbe v
destinaciji Zeleni kras, skrajšano Zeleni
kras 5.0 v vrednosti 340.016,80 EUR, ki
ga je uspešno prijavila na Javni razpis
za preoblikovanje turistične ponudbe v
vodilnih turističnih destinacijah v letih
2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19
Projekt Zeleni kras 5.0 (ZK5.0), ki je že v izvajanju, bo v letih 2020 in 2021 nadgradil razvoj turistične ponudbe v vodilni destinaciji
Zeleni kras z nekaterimi novimi, predvsem
inovativnimi pristopi in tehnologijami. Ob
tem pa, poleg vodenja in administriranja
projekta, ostaja fokus na treh ključnih elementih, in sicer: razvoju integralnih turističnih produktov (ITP), digitalnem inoviranju
kulturne nepremične dediščine ter na izobraževanju in dvigu kompentenc med zaposlenimi v turizmu in gostinstvu.
Na področju razvoja integralnih turističnih
produktov bomo poseben poudarek namenili razvoju gastronomije, kulinarike in pa
pohodništvu in kolesarjenju. Pri slednjih
dveh bomo na terenu izvedli označevanje
daljinske pohodniške poti Via Dinarica in
pa Velike Krpanove poti, kjer bo nastala tudi
trasa za kolesarje.
Omenjeni produkti pa bodo nadgrajeni z
izvedbo digitalnega inoviranja enot kulturne
nepremične dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine. Z digitalizacijo kulturne dediščine bomo pridobili
digitaliziran zajem kulturne dediščine (3D
modeli), ki jo bomo uporabili ob razvoju
in nadgradnji produktov v 5* doživetja, ki
bodo postala del ponudbe Slovenske turistične organizacije (STO) Slovenia Unique
experiences. Novi napredni tehnološki zajemi bodo služili kot nadgradnja izkušnje
doživetja kulturne dediščine skozi virtualno
resničnost, igrifikacijo ter nadgrajene muzejske turistične oglede.
Predlagane enote nepremične kulturne dediščine za izvedbo digitalnega inoviranja in s
strani MGRT in MK odobrene so naslednje:

• Grad Prem v občini Ilirska Bistrica, kjer
se bo pripravila igrifikacija gradu.
• Dvorec Ravne v občini Pivka: Poleg 3D
modela poslopja in kašče bo izdelan krajši promocijski film in spletna aplikacija o
graščini Ravne.
• Mali grad v Planini (Ravbarjev stolp) v
občini Postojna, kjer bo ravno tako poleg
3D modela Malega gradu izdelan krajši
promocijski film, skozi katerega bomo
digitizirani objekt in njegov zgodovinsko
kulturološki pomen približali širši lokalni
in turistični javnosti.
• Kulturna krajina Cerkniškega jezera v
občini Cerknica, kjer bomo z brezpilotnim letalnikom digitalno zajeli površje
območja požiralnika Rešeto (cca. 8 ha) in
izdelali 3D model tega dela Cerkniškega
jezera. Poleg tega bo izdelanih še nekaj
krajših video klipov na temo nesnovne
kulturne dediščine – tematika bodo ribiške zgodbe na
Cerkniškem jezeru.

nja in tematske delavnice bodo sestavljene
iz različnih tematskih sklopov, ki se bodo
osredotočali na: kakovost ponudbe in delo
z obiskovalci, znanja o pomenu ohranjanja
in sodobne prezentacije kulturne in naravne dediščine v turizmu ter izobraževanj na
temo pomena digitalizacije, uporabe novih
tehnologij v turizmu, posodobitvah digitalnih odtisov turističnih ponudnikov.
V okviru izvajanja izobraževanja turističnih
kadrov smo izvedli dve delavnici. Prva delavnica je pokrila področje izvajanja turističnih storitev na temo gostoljubja, druga pa
trende v gostinstvu in kulinariki za potrebe
vzpostavitve 5* produkta v destinaciji Zeleni
kras. Prvo delavnico smo izvedli v Muzeju
Jezerski hram v Dolenjem Jezeru pri Cerknici, drugo pa na Smrekarjevi domačiji pri
Postojni. Obe delavnici smo izpeljali v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom. Na
Prejem znaka
Slovenia Green

Velik poudarek,
namenjen
izobraževanju
zaposlenim v
turizmu
Sočasno z digitalizacijo bodo potekale tudi izobraževalne delavnice,
namenjene kadrom
v turističnem sektorju. Izobraževa-

Grad Prem v digitalni obliki
(arhiv: RRA Zeleni kras)
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drugi delavnici na temo trendov, sta se nam
pridružila še upravljalca Restavracije Via
Podvin iz Radovljice kuharski mojster Uroš
Štefelin in Marcela Klofutar, ki sta letos prejela eno michelinovo zvezdico in tako popestrila izobraževanje s svojimi izkušnjami na
temo sodobne kulinarike in pa povezovanja
med lokalnimi pridelovalci in gostinskimi
objekti

Ogled primera dobre prakse
doživetij interaktivnih in
digitalnih vsebin v turizmu in
vzpostavitev novega produkta v
destinaciji na primeru Pomurja
Tik preden so se začele zaostrovati epidemiološke zadeve smo uspeli izvesti tudi ogled
primera dobre prakse. Tokrat na temo interaktivnih in digitalnih doživetij v turizmu.
Obiskali smo doživljajski park Vulkanija.
Sledil je ogled stolpa Vinarium pri Lendavi, gradu Grad na Goričkem, spoznavanje z
uspešnimi zgodbami lokalnih ponudnikov v
čokoladnici Passero, v šunkarni Kodila, veliko smo izvedeli o povezovanju in sodelovanju lokalnih proizvajalcev in ponudnikov in
možnosti prodaje ter nakupa njihovih izdelkov. Za konec smo obiskali še drugo točko,
interaktivni doživljajski park Expano, kjer
smo se preizkušali in spoznavali Pomurje z
pomočjo sodobnih tehnologij.

EXPLORE THE
WONDERNATURE
V okviru projekta Nature & Wildlife (Interreg SLO-CRO), kjer je RRA Zeleni kras
d. o. o. vodilni partner, smo oblikovali nov
produkt v destinaciji Zeleni kras in sosednjem Gorskem kotarju in ga poimenovali
»Explore the wondernature«. Produkt vključuje posebna doživetja v spremstvu vodnika in raznih vodnikov specialistov, ki gosta
seznanijo s posebnimi znanji in spoznanji o
naravi, življenju, živalih in odnosu do narave
v naši destinaciji.
V okviru projekta so bile v skladu s smernicami za odgovorno opazovanje divjih živali
v naravnem okolju postavljene štiri opazovalnice za izvajanje programa opazovanja
medveda.
Za produkt smo izdelali promocijsko imidž
brošuro in promocijski film EXPLORE THE
WONDERNATURE ter pripravili 8-dnevni
program. Brošura je pripravljena v slovenskem, hrvaškem, angleškem in italijanskem
jeziku. V začetku meseca oktobra smo izpeljali študijsko izvedbo programa za partnerje
in sodelujoče akterje v samem programu, v
okviru katerega smo podrobneje spoznali
vsebine s področja občine Loška dolina, ki so
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del ponudbe: drevesne opazovalnice blizu zaselka
Gornje Poljane, ki
nam jih je predstavil Jure Kordiš,
interpretativno
vodenje po parku
ob gradu Snežnik
z Janjo Urbiha ter
se sprehodili po
naravoslovni učni
poti Po sledeh
živali z Romano
Nered in Zdenkom Trudnom.
Naravoslovno pot
so vzpostavili koDelavnica trendi v gostinstv
legi iz Javnega za(arhiv: RRA Zeleni kras)
voda za kulturo,
turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, TIC Lož v Pripravljen je bil spletno interaktivni zemljeokviru projekta Nature & Wildlife (Interreg vid z virtualnimi sprehodom na www.zeleniSLO-CRO).
kras.si, postavljena je bila spletna pristajalna
stran za produkt Explore the wondernature,
Promocija destinacije Zeleni kras v pripravi je nov krovni promocijski prospekt destinacije Zeleni kras. Izdelana sta
V poletnem času smo na študijskih poto- bila kolesarska karta Zelenega krasa in kavanjih v destinaciji Zeleni kras gostili več talog s predstavitvijo ponudnikov ki so pripredstavnikov tujih in domačih medijev in dobili blagovno znamko Zeleni kras (katalog
jih popeljali in predstavili različne možnosti regijskih izdelov) in si ga lahko ogledate na
preživljanja prostega časa v destinaciji Zele- spletni strani www.rra-zk.si in mogoče poini kras. Iz tega naslova je nastalo kar precej ščete ideje za decembrska obdarovanja.
člankov, predvsem na spletnih portalih in
pa veliko objav na socialnih omrežjih. Predstavniki medijev so bili iz Italije, Madžarske
in Slovenije, saj smo sproti prilagajali obiske,
glede na omejitve prehajanja mej. Izvedli
smo 13 digitalnih kampanj na italijanskem
trgu s pošiljanjem elektronskih obvestil ter
s pripravo blogov na različne tematike od
kolesarjenja, pohodništva, opazovanja divjih živali. Sledile pa so še objave na domačih
portalih Kam z mulcem in Avtokampi.si, ki
so bile podprte tudi z e-novicami.

Med drugim pa smo kot destinacija Zeleni
kras, ki pokriva Primorsko-notranjsko regijo, prejeli znak Slovenia Green bronze in
se tako zavezali k sledenju in spodbujanju
dobrih trajnostnih praks na področju gospodarske, okoljske in družbene odgovornosti ter neposredno sodelovati z dobavitelji,
strankami in skupnostjo, da storijo enako.
Na uporabo znaka se tako lahko sklicujejo
vse občine v destinaciji, regiji in ga uporabljajo v svoji komunikaciji. ■
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Miha Varga, Špela E. Koblar Habič, Zavod za gozdove Slovenije

GOZDNI REZERVAT SNEŽNIK
in projekt BEECH POWER

N

a Seznam svetovne naravne dediščine
UNESCO sta bila leta 2017 vpisana dva
slovenska gozdna rezervata, pragozd Krokar
in gozdni rezervat Snežnik v skupni nominaciji Starodavnih in prvinskih bukovih gozdov
Karpatov in drugih delov Evrope, ki vključuje
78 območij gozdov v 12 državah. Razlog za
vpis na UNESCO seznam so torej odlično
ohranjeni, prvobitni bukovi gozdovi, kjer v
preteklosti zaradi težje dostopnosti ni bilo gospodarjenja ali pa je bilo zelo šibko. Postopek
nominacije gozdnih rezervatov za vpis na Seznam svetovne dediščine UNESCO je v imenu Republike Slovenije vodilo Ministrstvo za
okolje in prostor. Vpis je mogoč, če prijavitelj
dokaže tako imenovano izjemno univerzalno
vrednost območja ali vrednote po najmanj
enem od desetih kriterijev.
Gozdni rezervat Snežnik, ki leži v občinah
Loška dolina in Ilirska Bistrica, je že od leta
1990 dalje največji gozdni rezervat v Sloveniji. Obsega 720,24 hektarjev veliko površino, ki vključuje vrh Snežnika, pas ruševja in
najvišje ležeče podalpinske in visokogorske
bukove gozdove z manjšimi območji mraziščnih smrekovih gozdov. Rezervat obkroža
varstveni pas s površino 128,80 hektarjev. V
gozdnem rezervatu Snežnik, bukovi gozdovi tvorijo zgornjo gozdno mejo, kar je ovrednoteno kot izjemna univerzalna vrednost,
ki jo ta rezervat prispeva k skupni dediščini
evropskih bukovih gozdov. Navadna bukev je
namreč drevesna vrsta, ki raste le v Evropi. V
času ledenih dob se je ohranila le v posameznih zatočiščih, deloma tudi na današnjem
območju jugozahodne Slovenije. V zadnjih
10.000 letih pa se je od tod dokaj hitro razširila po vsej Evropi in oblikovala prevladujoče
gozdne ekosisteme, ki odločilno prispevajo k
življenju na stari celini. Proces širjenja bukve
še poteka, obenem pa so se nekateri bukovi
gozdovi že morali umakniti urbanizaciji in
kmetijstvu. Z varovanjem prvobitnih bukovih gozdov hkrati varujemo dolgotrajen
proces širjenja bukve in dragoceno genetsko
bazo te ključne drevesne vrste v Evropi.
Gozdni rezervat Snežnik je zavarovan z
Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom, kar pomeni, da so v
območju prepovedani vsakršni gozdnogospodarski posegi in dejavnosti. Gozd je tako
v celoti prepuščen naravnemu razvoju. Poleg
gozdnogospodarskih aktivnosti so izjemno
omejene tudi ostale aktivnosti v gozdnih re-

zervatih. To med drugim zajema tudi hojo in
obiskovanje, ki je dovoljeno le po označenih
obstoječih planinskih poteh (markirane planinske poti na Snežnik). Gibanje izven teh
poti ni dovoljeno, saj s tem obiskovalci vplivajo na delovanje naravnih procesov, ki se
odvijajo v gozdu. Enaka določila veljajo za vse
gozdne rezervate v Sloveniji v skladu z Uredbo že od leta 2005. Izjema so gozdni rezervati
s strogim režimom, npr. pragozdni rezervati
na Kočevskem, kjer obiskovanje ni dovoljeno.
Vpis gozdnih rezervatov na Seznam svetovne
dediščine je izjemno priznanje slovenski gozdarski stroki in sonaravnemu načinu gospodarjenja z gozdovi, kjer smo med vodilnimi
na svetu. Obenem je, v skladu s Konvencijo
o svetovni dediščini, velika odgovornost, da
prepoznano izjemno univerzalno vrednost
območja ohranimo za sedanjo in vse bodoče generacije človeštva. Vpis na UNESCO
seznam pomeni med drugim tudi večjo prepoznavnost območij in posledično večji pritisk obiskovalcev. Zaradi ohranjanja naravnih
procesov v gozdnih rezervatih je pomembno,
da so le-ti primerno zavarovani tako, da je
omogočeno nemoteno odvijanje naravnih
procesov. V okviru evropskega projekta BEECH POWER – Svetovna dediščina bukovih
gozdov: krepitev in pospeševanje trajnostnega razvoja na osnovi ekosistemskega pristopa
tako potekajo dejavnosti, kjer iščemo skupne
rešitve za izboljšanje kvalitete in učinkovitosti
upravljanja ter za zavarovanje celovitosti ekosistemov gozdov. Pri projektu sodeluje sedem
partnerjev iz petih držav – Nemčije, Avstrije,
Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Iz Slovenije
kot partner v projektu sodeluje Zavod za gozdove Slovenije, medtem ko se Občina Loška
dolina in Ministrstvo za okolje in prostor
vključujeta kot pridružena partnerja.
Projektne
aktivnosti
vključujejo med drugim
delavnice,
predavanja,
izobraževanja in izdelavo različnih študij, poročil ter strategij, ki bodo
v pomoč tako lokalnim
deležnikom kot upravljalcem pri zavarovanju
in krepitvi trajnostnega
razvoja gozdnega rezervata Snežnik. Pri izvajanju različnih aktivnosti

se zavedamo izjemno pomembne vloge lokalnega prebivalstva in deležnikov (lokalnih,
regionalnih, državnih), ki konec koncev z
različnimi dejavnostmi aktivno prispevate k
stanju in pri procesih, ki se odvijajo v gozdnem rezervatu Snežnik in imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv na širše območje in
sam rezervat.
V sklopu projektnih aktivnosti je bila 30.
septembra 2020 v Ilirski Bistrici organizirana
delavnica za lokalne deležnike na temo situacijske analize. Ta delavnica je bila nadaljevanje podobne delavnice, ki se je odvijala pred
enim letom. V sklopu delavnice so udeleženci
v dveh skupinah odgovarjali na vprašanja,
na podlagi katerih so bile opredeljene različne aktivnosti, ki smo jih nato oblikovali v
strategije. Osredotočali in pogovarjali smo se
zlasti o obiskovanju gozdnega rezervata Snežnik in že opaznih in potencialnih posledicah
prekomernega obiskovanja Snežnika. Glavne
ugotovitve, do katerih so prišli udeleženci delavnice, so: potreba po določitvi upravljalca
območja in izdelave upravljavskega načrta,
izboljšan nadzor nad neustreznim vedenjem
obiskovalcev in njihovo usmerjanje ter informiranje in izobraževanje obiskovalcev, lokalnih deležnikov ter širše javnosti.
Rezultate delavnic bomo nato uporabili pri
nadaljnjih aktivnostih znotraj projekta BEECH POWER z namenom izboljšanja kvalitete, učinkovitosti upravljanja in zavarovanja
celovitosti ekosistemov in naravnih procesov
v gozdnem rezervatu Snežnik.
Dodatne informacije o projektu lahko najdete
na spletni strani: https://www.interreg-central.
eu/Content.Node/BEECH-POWER.html ■

Predstavniki ZGS OE Postojna so gozdni rezervat
Snežnik predstavili lokalnim turističnim vodnikom in
predstavnikom Občine Loška dolina ob vzponu po
planinski poti z Gašperjevega hriba (foto: Špela Koblar Habič)

ZA BISTRE GLAVCE

Avtorica: Alma Kandare
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foto: Jožica Novak

Jasna Lekan

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

4 rezine belega kruha narežemo na kocke,
zmešamo s 4 jajci in ocvremo na olju.
odstavimo in primešamo narezano kuhano
klobaso. Ohladimo.

"IGOVSKI ŽINKROFI"

Testo razvaljamo v kvadrat cca 45 x 45 cm
(ne razvlečemo), razrežemo na 20
pravokotnikov. Nadev porazdelimo po
krpicah in testo zapognemo iz obeh strani.

Sestavine za testo:
300 g moke • sol • 1 jajce • 1/2 dl olja
• cca 1 dl mlačne vode
Iz sestavin zamesimo vlečeno testo,
ga malo naoljimo in damo počivat.
Sestavine za nadev:
bel kruh • jajca
• klobasa (najboljša je domača)

Ko voda zavre, jo osolimo in kuhamo
žinkrofe 12–15 minut. Poberemo v skledo in
malo zabelimo z mastjo ali ocvirki.
Surove štruklje lahko tudi zamrznemo,
če jih je preveč.
Dober tek!

DOBRO JE VEDETI

Spoštovane občanke in občani
občine Loška dolina!

MEDENJAKI
150 g segretega in
ohlajenega medu
150 g masla
150 g sladkorja v prahu
2 jajci
500 g moke
žlička sode bikarbone
dišave za medenjake
V segret med daj maslo in
oboje ohladi. Vse ostale
sestavine zamešaj v moko.
Potem zmešaj mokre in
suhe sestavine.
Zamesi medeno testo in ga daj
počivat 2 uri v hladilnik.
Nato na 180 stopinjah speci
medenjake različnih oblik.
Za okrasitev zmešaj sladkor v
prahu, limonin sok in
malo beljaka.
Dodaj barve za jedila in
okrasi medenjake.

Občina Loška dolina

Štab CZ Loška dolina opozarja, da zaradi trenutne situacije, ko je v Sloveniji
razglašena epidemija bolezni COVID-19, veljajo nova pravila bontona v trgovinah
in njihovih okolicah.
Občanom svetujemo:
1. Trgovino naj obišče samo en član gospodinjstva.
2. Nakup naj bo opravljen hitro, z listkom in za več dni
3. Med nakupovanjem se ne družite in ne pogovarjajte z ostalimi nakupovalci
4. Redno si razkužujte roke in uporabljajte zaščitne maske
5. Starejši in okuženi se poslužujte naročanja živil preko telefona ali elektronske
pošte in pomoči koordinatoric za dostavo naročenih živil.
6. Spoštujte vrstni red pred vhodom v trgovino in spoštujte varnostno distanco
Namestnik poveljnika CZ Loška dolina
Boris Koren

Komunala Cerknica svetuje
ZAŠČITA VODOMEROV
PRED ZMRZALJO
Tukaj so mrzli zimski meseci, v katerih
se temperatura spusti pod ledišče. Posledice nizkih temperatur se kažejo tudi na
poškodovanih vodomerih, saj je zmrzal
najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči.
Kako zaščitimo vodomer in inštalacijo
pred zmrzaljo?
• z dovolj globokim vodomernim jaškom
z izoliranim pokrovom,
• z dodatno toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali,
• preprečimo kroženje hladnega zraka v

vodomernem jašku oz. okrog inštalacij,
• ob pojavu zmrzali zagotovimo kroženje
vode po inštalaciji.
Vsem lastnikom praznih objektov svetujemo, da občasno preverijo stanje vodomera
in pregledajo okolje, v katerem je vgrajen
vodomer. Če je v zimskih mesecih voda
zaprta, je potrebno po zaprtju ventila vodo
obvezno spustiti iz vodovodnih cevi.
Urnik odvoza odpadkov v času praznikov:
• petek, 25. 12. 2020 – odvoz se prestavi
na ponedeljek, 28. 12. 2020 /BIO/
• petek, 1. 1. 2021 – odvoz se prestavi
na ponedeljek, 4. 1. 2021 /območje ME5/
Želimo vam vesel BOŽIČ
in srečno, zdravo ter uspehov polno
NOVO LETO 2021!
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Živana Meljo

Planet zemlja in mi
»Biotehnološki« milijarderji – na račun
zdravja človeštva

Naš Planet, našo Zemljo ne moremo pojmovati le kot prostor za življenje, ampak ... Zavedati se moramo, da je tudi zemlja živ organizem.
Ima toplo jedro – srce; ožilje – reke, jezera; ledvica – morje; pljuča – vse
rastlinstvo; daje energente, rodi hrano ... To, kar storimo temu organizmu, se nam vrača v različnih oblikah. Dobro se vrača z dobrim; slabo s
slabim. Kaj smo storili temu organizmu, ki je ključen za naše preživetje? Zastrupili smo ga v imenu dobička, pohlepa po dobičku, v imenu
karierizma ... Svet je zastrupljen tako fizično (zemlja) kot razumsko
(mi – ljudje). Sledijo bolezni in nerazumnost. Zemljo smo zastrupili
do te mere, da obstajate le še dve možnosti rešitve – ali jo popolnoma
uničimo in s tem sebe/človeštvo ali pa popolnoma spremenimo svoj
odnos do nje in odnos do družbe oz. sočloveka.
O zastrupljenosti zemlje in povezanosti tega z boleznimi človeka vemo
veliko, storimo pa ... Primer, ki nam je znan iz zadnjih let, dobiva v
tem letu (žal le delni) epilog. Pred 40-timi leti je prišel na trg svetovno
najbolj znan herbicid Roundup ameriške firme Monsanto. Ta herbicid
na osnovi glifosata je predmet 125.000 vloženih tožb zaradi njegovih
karcinogenih učinkov. Newyorška odvetniška firma (Weitz &Luxenberg) navaja, da so dosegli dogovor v korist za 100.000 ljudi. Leta 2018
je Monsanto kupila nemška firma Bayer. Kot del te pogodbe bo plačal
Bayer 9,6 milijarde USD za pričakovane nerešene odškodninske tožbe
in še 1,25 milijarde USD za eventuelne bodoče procese. Bayer je kupil Monsanto (2018) za 63 milijard USD in se takoj soočil s spornim
herbicidom. Avgusta 2018 je (eno) kalifornijsko sodišče sprejelo prvo
odločbo, ki povezuje Roundup s pojavom rakavih obolenj. Poleg odškodnin bo Bayer izplačal še 800 milijonov USD za primere zastrupljenosti voda s (sedaj prepovedanim) polikloriranim bifenilom-PCB.
Povrh vsega bo Bayer plačal še 400 milijonov USD zaradi obtožb, da
njegov herbicid na bazi dikambe (snov v herbicidih za zatiranje plevela), povzroča škodo na posevkih. (vir BBC, 25. 6. 2020; https:/tiyurl.
com/y9rejkxn). Mislim, da komentar sploh ni potreben.
Kaj pa letošnja situacija?
Svet je znova na preizkušnji človečnosti ali pohlepa po dobičku na račun zdravja ljudi. Različne vlade se različno odzivajo na pandemijo.
Ali sodelujejo s strokovnjaki, znanstveniki medicine, mikrobiologije
... ali pa situacijo zlorabljajo za lastne interese. Nekateri imenujejo to
stanje kot – pospešeno uvajanje vladavine milijarderjev. Zakaj?
2. aprila letos je ameriška farmacevtska družba MODERNA izjavila, da
planirajo drugo fazo raziskovanja cepiva za COVID19. Njene delnice
so takoj zrasle za več kot 103 %, njen izvršni direktor pa se je takoj uvrstil med milijarderje (Stephane Bancel – 4,4 milijarde USD). Po prvi
fazi testiranja cepiva, julija letos, so delnice zrasle še za 16 %.
Ni pa edini »biotehnološki« milijarder. To so še: Gustavo Denegri – 5,4
mrd USD (Dia Sarin); Seo Jung Jin – 15,5 mrd USD (Celltrion); Alain
Merieux – 8,8 mrd USD (Institut Merieux); Maja Oeri – 3,1 mrd USD
(Roche, pravnukinja ustanovitelja Roche); Leonard Schleifer – 2,2 mrd
USD (Regeneron); George Yancopoulus 1,2 mrd USD (izvršni direktor
Regeneron); Thomas –10,9 mrd USD in Andreas Struengmann – 10,7
mrd USD (Hexal Ag, prodala 2005 Novartisu za 7 mrd USD; Li Xiting
– 19,2 mrd USD (ShenzhenMindrayBio-MedicalElectronics)
Tudi bogastvo petih najbogatejših na svetu se samo še povečuje v
tej pandemiji: Jeff Bezos (Amazon) – 187,8 mrd USD; Bill Gates
(Microsoft) – 119 mrd USD; Mark Zuckerberg (facebook) – 103,5
mrd USD; Warren Buffett – 87,2 mrd USD; Larry Ellison (Oracle)
– 80,7 mrd USD. Ko sem preverjala te podatke, so nekateri »biotehnološki« bogataši pridobili le v nekaj dneh po 1 mrd. Prvi trije med
najbogatejšimi petimi zemljani izgubili po 1 mrd, drugi pa pridobili.
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Komentar ni potreben.
Vse to bogastvo ne zmore nadomestiti in preseči bogastva srca (sočutje, pravičnost, poštenost ...). Če bi bili ti ljudje »bogati« v srcu, bi se
lahko »zadovoljili« z 1 mrd, z ostalimi pa reševali lačne, bolne otroke,
preprečili vojne, ohranili čiste vode, zemljo ...
Ne. V interesu teh in takih je ohraniti status quo. To pa je mogoče z
raznimi vrstami nadzora in kontrole.
Zaradi te pandemije, bi lahko rekli, da je nadzor razumljiv, sprejemljiv
in nujno potreben.
Vprašanje pa je, ali se bo ta globalni sistem nadzora zaradi COVID19,
po koncu pandemije razpustil, ali pa se bo samo preoblikoval v druge
nadzorne sisteme. Ne slepimo se, da bogatijo na račun pandemije le
tuji bogataši. Nič drugače ni pri nas. Tudi ti želijo ohraniti status quo.
Upala sem (še vedno upam), da bo vladavini prava sledila vladavina
PRAVIČNOSTI. Ne smemo dopustiti, da se nam zgodi vladavina milijarderjev. Zakaj? Bolj ko hitijo ti (in naši novi milijonarji) proti profitu,
ki jim ga zagotavlja COVID19, bolj se kršijo pravice zasebnosti, pravica svobode izbire cepljenja – takoj, ko se razglasi interes (pod krinko)
javnega zdravja. Pri tem sodelujejo tisti mediji, ki zagovarjajo »rezanje« pravic, namesto da bi opozarjali na svobodo govora in svobodo
odločanja o posegu v naše telo.
Zaradi forsiranja umetnega cepiva se ne bo ustvarila naravna imunost
na viruse (npr. covid19), zato obstaja velika verjetnost novih epidemij.
To pa pomeni, da se bo moralo množično cepljenje neprestano ponavljati. Za pandemijske dobičkarje je to zelo dobra novica.
Zadnja novica teh farmacevstkih gigantov pa je – dobro preberite –
da ne nosijo nobene odgovornosti glede stranskih učinkov cepiva! V
ospredju je tekma, kdo bo prvi prišel na trg. Izgovor je, da je nujno hitro ukrepanje, zato je premalo časa za preverjanje varnosti cepiva. Kar
pomeni, da že v naprej zavračajo vse morebitne tožbe zaradi posledic
cepljenja!!
Seznanite se s čimveč pravimi informacijami, posvetujte se s strokovnjaki različnih področij, z osebnim zdravnikom.
Poskušajmo narediti, kar znamo, kar zmoremo za svoje zdravje. Če nas
pri tem vodi in podpira tudi osebni zdravnik, je to nepremagljivi par.
Osebno zaupam našim, slovenskim strokovnjakom, ki razvijajo cepivo
za COVID19 (dr. Jerala, dr. Štrukelj ...)
Da ne bo ta zapis preresen, pa še ljubek pogled na razvoj človeka/osebnosti pod vplivom planetov iz Stoletnih sanjskih bukev, str.190 – dobesedni prepis:
• preden doživi človek pet let, je pod vplivom lune, ki ga ima ves ta
čas v oblasti. Otroci letajo sem in tja in so nestanovitni, ker je tudi
luna nestanovitna
• s petim letom pride do oblasti Merkur, ki vlada in vodi človeka
osemnajst let, preskrbi mu govor in razum
• za Merkurjem vlada osemnajst let Venera, ki je nekateremu človeku zelo naklonjena in ga nauči ljubezni in ponosnejšega vedenja.
Daje pa tudi v srcu ljubosumnost, neveselje in notranjo bol, skrb,
bojazen in silo, in privede marsikoga tako daleč, da si prostovoljno
poišče smrt
• za Venerinim vplivom pride 10 let, ki jim vlada Sonce, kajti takrat
so ljudje, tako moški, kakor ženske, močni, ponosni in popolni.
Kdor noče biti v teh letih umen in moder, ne pride kasneje več do
časti, ampak ostane lahko vse življenje norec
• za Soncem nastopi Mars, ki vodi človeka skozi dvanajst let. Marsikomu daje slabe navade in tako naredi mnogo moških oseb divjih
in jezljivih
• ko je minil Mars, nastopijo leta (petnajst po številu), ko dobi nadvlado Jupiter. Takrat je postal človek že star, ima modrost v največji
meri in postane tudi skromen
• naposled pride na vrsto Saturn, ker je suh, medel in hladen, kakor
prava starost. In kakor je prej naredil, da je pokrepčal otroka, tako
naredi zdaj spet, da postane slab in se od dne do dne bolj bliža
zemlji, ki je prava mati človeškega rodu.
Pazite nase in bodimo prijazni drug do drugega. Srečno! ■
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Ajda Plos, dipl. medicinska sestra
v zdravstveni vzgoji

Prehranski napotki ob
okužbi s koronavirusom

P

ozdravljeni, spoštovani občani! Trenutno ni čas za uvedbo strogih dietnih režimov, vse bolj priljubljenih razstrupljanj in pretirane treninge.
Vaš cilj naj ne bo hujšanje, ampak ohranjanje telesne mase in kondicije.
Telo pa razstrupljajte na ta način, da se gibate in da zaužijete dovolj vode ali
nesladkanega čaja. Ker je epidemija COVID19 v takem razponu, da vsak od
vas pozna že kakšnega obolelega, smo za vas pripravili prehranske nasvete,
s katerimi boste sebi in svojcem pomagali pri hitrejšem okrevanju.
Ko se pojavi bolezen, imamo pogosto tudi slab apetit, v telo vnesemo premalo energije in hranil, nezadostna prehrana med okužbo pa vodi k izgubi
mišične mase in vpliva na razvoj vnetnih procesov. Ti procesi pa vodijo nazaj k slabemu apetitu. Ta proces poveča tveganje za razvoj podhranjenosti,
ki upočasni okrevanje in lahko privede do zapletov bolezni.
Če zbolite, se zato zavestno potrudite pojesti več manjših, a energijsko
bogatih obrokov dnevno. Na ta način boste upočasnili izgubo telesne
mase in pomagali imunskemu sistemu, posledično pa se bo telo lažje borilo z okužbo. Ključnega pomena je zadosten beljakovinski in energijski
vnos. Odličen vir beljakovin so meso, jajca, mleko, stročnice in nekatera
zelenjava. Pomembne so tudi zdrave maščobe, s pomočjo katerih se presnavljajo določeni vitamini (A, D, E in K). Poskusite vsaki dve uri nekaj
malega prigrizniti.
Če težko požirate, si prilagodite prehrano tako, da uživate mehko in sočno
hrano, izogibajte pa se trdi, suhi hrani, ki draži sluznico ust in grla.
Pri slabosti pijte po malem, po požirkih in preko celega dne. Majhen obrok
zaužijte, še preden nastopi lakota, izbirajte pa tista živila, ki vam teknejo.
Da bi razbremenili želodec, se izogibajte mastni, ocvrti hrani, sladkarijam
in tisti hrani, ki vam že običajno povzroča prebavne težave. V primeru bruhanja počakajte, da se trenutna slabost umiri in ta čas ne jejte in pijte. Ko
pride do izboljšanja pričnite z manjšimi količinami tekočine (na primer
voda, kokošja juha, prežganka) in se ravnajte po odzivih telesa.
Če pride do driske, morate uživati vse skupine živil. Hrano uživajte v manjših obrokih, večkrat na dan, dobro jo prežvečite in jejte počasi. Hrana, ki
pomaga telesu v tem primeru, naj bo kuhana, dušena ali pečena z manj
dodanimi maščobami. Ocvrto meso in mesni izdelki, ki že tako niso zdravi, drisko še poslabšajo. Namesto mleka zaradi lažje prebavljivosti izberite
jogurt, kislo mleko ali druge fermentirane izdelke, ki jih telo lažje prebavi.
Jajca jejte mehko kuhana ali pa jih vkuhajte v juho. Ker je sluznica črevesja
ob okužbi poškodovana, lahko – sicer zdravi – polnozrnati izdelki povzročijo draženje, zato se le-te odsvetuje za čas bolezni. Maslo uporabljajte v
zmernih količinah, za toplotno obdelavo živil pa raje uporabljajte manjše
količine rastlinskih olj. Kljub temu da so nekateri oreščki bogat vir zdravih
maščob, se jih pri driski odsvetuje, saj so zaradi svoje sestave težje prebavljivi. Dodanemu sladkorju v jedeh se poskusite izogniti.
Super hrana in prehranska dopolnila vas ne morejo obvarovati pred okužbo z virusom SARS-CoV-2 niti pred drugimi okužbami. Poskrbite za svoj
imunski sistem, ohranjajte stabilno telesno maso, če se okužite in nimate
apetita, pa vedite, da vsak grižljaj šteje. Če ste okuženi in dojite, nadaljujte
z dojenjem, saj vaš otrok preko mleka prejme številna protitelesa. Kljub
temu pa še bolj skrbite za higieno rok in kašlja. Želim vam miren, z ljubeznijo in medsebojnim spoštovanjem bogat december, v prihajajočem letu
pa predvsem zdravja in varnosti. ■
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pisma bralcev
Edo Šega

Ponujenemu znanju, vedenju in
izkušnjam, zavrnjeno članstvo v odboru
za izgradnjo večnamenske dvorane
Dragi občani naše lepe Doline!
Za uvod si želim, da moje pisanje ne bi izzvenelo v »samohvali« moje športne poti, vendar moram v podporo mojim argumentom za članstvo v pripravljalnem odboru za večnamensko
športno dvorno navesti nekaj dejstev – ki so verjetno tudi vodila
moje predlagatelje za to funkcijo.
Neizpodbitno bi bil koristen član odbora o pripravi izhodišč za
gradnjo večnamenske športne dvorane v Loški dolini, ki jo nujno potrebujemo – in to vsi od mladih do starih, od čisto običajne
mladine do vrhunskih športnikov in ustvarjalcev kulturno-zabavnih prireditev.
Dvorana bo dvignila raven zdravja tako v športno in rekreacijskem
pomenu kot kulturnem in izobraževalnem življu prebivalcev Doline in nam prinesla nove vzpodbudne dimenzije vsakdana!
Kot me kar precej občanov pozna, sem ne glede na stalno prebivališče v Ljubljani "pohan in pečen" Loškodolinec in bi dal dušo
za jutrišnji boljši dan vseh stanujočih in tesno povezanih z Dolino. Že od malega, ko sem vsakokrat neizmerno jokal, ko sem
moral nazaj v Ljubljano, pa do danes mi Dolina pomeni smisel
mojega življenja.
Večji del svojega življenja oz. volonterskega delovanja sem poleg službe posvetil športu; najprej kot aktiven športnik, kasneje
kar četrt stoletja kot predsednik ŽAK Ljubljane, (danes MASS
Ljubljane). Iz skromnega kolektiva, kjer sem nekoč tekmoval, in
z nekaj tekmovalci sem uspel v dveh desetletjih ustvariti najuspešnejši atletski kolektiv v Sloveniji in prepričati politične in
ekonomske sfere, da smo zgradili največji športni poligon v Sloveniji (13 ha) z dvema stadionoma, več nogometnih igrišč, poligonom metališč in tribuno za 2500 gledalcev, pod njo pa poleg
vseh potrebnih prostorov še do danes najdaljšo atletsko dvorano
– dolgo kar 150 m, ki se na koncu razširi v dvorano za skakališča,
metališča, tenis in trening nogometa.
Smatram, da sem si pri načrtovanju in gradnji športnih objektov
nabral dovolj izkušenj! Tokrat se nudi prilika, da lahko resnično
koristim pri izhodiščih za »našo« dvorano in s tem prispevam k
možnosti športne vadbe in organizacije kulturnih dogodkov za
vse nas v Dolini.
Nezanemarljivo je dejstvo, da sem dve leti študiral arhitekturo
in več let raziskovalno obiskoval športne objekte in specifično
dvorane po svetu od madridske, San Clermont in Bercija v Parizu pa Ancone v Italiji, Stockholma in vse do zelo posrečeno
projektiranih večnamenskih športnih dvoran v Estoniji.
Za mojo predanost dela v športu sem prejel mednarodna in domača priznanja – plaketo za amatersko delovanje v športu – od
samega predsednika MOK g. Samarancha, od OKS sem ob 25-letnici prejel plaketo v družbi Mira Cerarja in vnuka Leona Štuklja!
AZS (Atletska zveza Slovenije) mi je za življenjsko delo podelila
zlato plaketo, Mesto Ljubljana najvišjo nagrado za delo v športu,
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Rožančevo nagrado, Športna zveza Ljubljane statuo za življenjsko delo, EAA,
Evropska atletska zveza priznanje za
20-letno delo v ECCCj – pokal ml. klubov Evrope. S plaketami so mi podali priznanja pri Judu, kjer aktivno sodelujem
od leta 1995, Evropske športne igre Dializnih in Transplantiranih leta 2004 ter
Atletske in športne zveze Malte, Cipra,
Turčije, BIH, Anglije, Omana, Mehike
etc.
Posebno sem ponosen, da sem bil svetovalec oz. mentor absolventu arhitekture
Luki Gerdenu pri nastajanju projekta
večnamenske atletske športne dvorane v
Šiški. S projektom je Luka diplomiral z
odliko in kasneje prejel še priznanje za
odličen športni projekt!
Organiziral oz. bil sem direktor Evropskega ml. prvenstva MEPA'97, Balkanskih
iger BAI'86, Evropskih pokalov, Uradnih
Evropskih mitingov in do danes po udeležencih največje prvenstvo pri nas, in sicer
EVACS2008 v 11 dneh s 4000 tekmovalci
iz 42 držav Evrope. Vsa prvenstva so prejela mednarodna priznanja!
Nočem, da se me jemlje za "bahača", ni
v moji navadi, a življenje me je naučilo,
čeprav je skromnost res lepa čednost, da
je ne koristiš pretirano, kadar res srčno
želiš sodelovati v projektu, ki ga čutiš in
si prepričan, da lahko koristiš družbi,
tokrat moji Dolini!
Naj na koncu omenim še poznanstvo z
lastnikom firme DUAL, katere lastnik je
Dušan Olaj trenutno celo za NASO najzanimivejši proizvajalec velikih pokritih
večnamenskih objektov.
Dušan je moj naslednik kot predsednik
MASS Ljubljane in tako kot moja duša
poln inovativnih rešitev, ki pa so tudi
zelo racionalne glede porabe sredstev.
Zelo bi me veselilo in tudi potešilo moje
želje, da bi bil pri tem projektu koristen
Loški dolini. ■

Nekaj projektov pri katerih sem
aktivno sodeloval (arhiv: Edo Šega)
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Anton Avsec

Nekaj podatkov za lažje
razumevanje dogajanja v
Loški dolini septembra 1943

S

edaj, ko so prizadevanja za popolno rehabilitacijo klerofašizma, bi sodilo sem tudi
omenjanje dogodkov v postojanki v Pudobu.
Dr. Stane Okoliš je ob tem citiral spomine
Marice Škrbec v Pudobski postojanki, ko je
omenjala, da so partizani sklicali prebivalce
in sodili belogardistom. Iz razpoložljivih virov ni razvidno, kdaj naj bi se to dogajalo.
Dogajanja v Pudobu je opisal Milan Guček
v knjigi Šercerjeva brigada, str. 346, da je že
takoj po kapitulaciji italijanske vojske skušal
okrožni odbor OF doseči pri komandi postojanke, da se preda brez boja. Brigada je napadla postojanko 13. septembra proti večeru.
Prva glavna posadka pri cerkvi se je vdala
brez hujšega odpora. Vdalo se je nekaj čez
90 mož. Politični komisar I. bataljona Šercerjeve brigade Dušan Gorkić je z avtoblinde
pozval belogardiste, naj se predajo. Njegove
besede so bile bolj kot pozivi desetčlanske
delegacije okrožnega odbora OF za Cerkniško področje, ki je prav tako pozivalo že prej.
To, kar navaja Škrbčeva za sojenje belogardistom, ki naj bi ga vodil Franc Mlakar – Robert, ne drži. Vojaško sodišče je obravnavalo
ujete belogardiste. Zanimivo, da omenja
Franca Mlakarja, ki je izgubil brata Toneta
– Zdravka, roj. 3. 9. 1915 v Viševku, ki so ga
belogadisti ujeli že februarja 1943 na Babni
Polici ter ga ustrelili 21. 3. 1943. Bil je borec
Slivniškega bataljona - ter še dva borca, med
njimi tudi Lunder Ludvika, ki je bil skupaj s
Tonetom ustreljen v Podcerkvi.
Pudobska belogardistična posadka je bila
v sestavi 1/XXI. BT XI. – grupacije GaF in
je bila podrejena fašističnemu generalu Lubranu, vrhovnemu inšpektorju vseh MVAC
oddelkov. Med veliko italijansko „Roško“
ofenzivo je Loška dolina zelo trpela zaradi
italijanskih genocidnih dejanj.
5. 8. 1942 so bili vaščani Pudoba in Kozarišč pobiti v Gočevi duli pri Starem trgu. 6.
avgusta 1942 sta se pri igovski šoli srečali
avtomobilska kolona s fašističnimi veljaki
in s sprevodom pobitih Pudobcev, ki so jih
peljali na pokopališče v Viševek. V avtokoloni je bil poveljnik XI. A.Z. general Mario
Robotti in je v Starem trgu pohvalil majorja
Mancio iz XI. grupacije GaF. Visoki komisar
za Ljubljansko pokrajino je 7. 8. 1942 objavil
sklep, da se razpusti redna občinska uprava
v Starem trgu in da se spričo tega imenuje
izredni komisar v smislu člena 3. kraljevega
zakona – z dne 3. maja 1941. Člen 1: razpu-

Komandant XI. A.Z. general Mario Robotti v Starem
trgu v razgovoru z oficirji gafovske enote majorja
Mancie. Posnetek je narejen v središču Starega trga

šča se redna občinska uprava občine Stari
trg pri Ložu, Člen 2: imenovan je izredni
komisar navedene občine v osebi Ludvika
Kržiča. Okrajni komisar v Logatcu Umberto Rossin mora izvršiti ukaz do 18. 8. 1942.
Kržič je bil vidni član tribunala, v katerem
so bili še župnik, poveljnik MVAC, fašistični
kapocentro, poveljnik vojaške enote in poveljnik karabinjerjev, ki so povzročili vso to
povzročeno gorje.
Za veliko lojalnost italijanski oblasti so Kržiču
izplačali 40000 lir, da si je povrnil stroške od
občinskih volitev iz leta 1936. Člani tribunala
so izvajali čistke in umore kot npr. uboj Milana Matka – Melhiorja (ujetega ob napadu
na Slivniški bataljon in ga za Silvestrovo 1942
nasproti Štancerjeve domačije v Starem trgu.
Hčerka Anica, ki je bila borka Notranjskega, Kočevskega in Loškega odreda, je umrla
23. 11. 2020). Ob vsem tem pa je tribunal odločal o vračanju internirancev iz italijanskih
taborišč, predvsem tiste, ki so bili internirani
„preventivo“ in manj „represivo“.

Skupina MVAC iz Pudoba z italijanskim
zveznim oficirjem
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Stane Okoliš

Obisk Visokega komisarja v Ložu in Starem trgu
V zgodovinopisju so raziskovalci zavezani
virom, s katerimi razpolagajo, njihovemu
preverjanju, vzporejanju in primerjanju z
drugimi viri, podrobni analizi njihovih podatkov, iskanju novih virov in njihovi medsebojni vzročno-posledični povezanosti in
soodvisnosti, da bi tako z različnih vidikov
prišli do kar najbolj objektivne podobe preteklih dogodkov in se približali zgodovinski
resnici. Le na podlagi preverjenih dejstev,
dokumentiranih z verodostojnimi viri, lahko danes ljudje različnih nazorov gradimo
medsebojno zaupanje, spoštovanje in razumevanje ter si skupaj prizadevamo za
lepšo prihodnost. Vsak dogodek ima svoj
vzrok in je posledica predhodnih dogodkov, obenem pa je tudi sam vzrok za druge
dogodke. Dogodki so medsebojno prepleteni, celotno dogajanje pa je notranje soodvisno. In ko iščemo vzroke, se vedno bolj
vračamo v preteklost in se, samo po sebi
umevno, sprašujemo, zakaj. Ni vedno lahko
odgovoriti na to vprašanje. V ozadju ostaja
veliko dogodkov, ki so odločilno vplivali na
potek zgodovine in začrtali njeno smer, pa
jih ne poznamo in je veliko vprašanje, ali
jih bomo mi ali naši nasledniki lahko kdaj
spoznali.
Dogodki med okupacijo so globoko zarezali v življenja takratnih generacij, posledično pa so zato po vojni močno vplivali, še
vplivajo na sedanje in bodo tako ali drugače vplivali tudi na prihodnje generacije. Za
celovito razumevanje okupacije je potrebno
še posebej osvetliti njeno začetno obdobje,
saj so prvi dogodki vplivali na druge, ti pa
posledično spet na naslednje. Najvidnejši
dogodek v Loški dolini v prvih okupacijskih mesecih je nedvomno obisk Visokega
komisarja za Ljubljansko pokrajino, ki se
mu do zdaj v zgodovinskih zapisih o medvojnem obdobju v Loški dolini ni posvetilo
večje pozornosti. Po kapitulaciji staro-jugoslovanske vojske, italijanski okupaciji,
ustanovitvi Ljubljanske pokrajine in njeni
priključitvi k fašistični Kraljevini Italiji (3.
maja 1941) je najvišji civilni predstavnik
nove okupacijske tvorbe Emilio Grazioli v
nedeljo, 13. julija 1941, potoval na Notranjsko. Med drugim je obiskal tudi Lož in Stari
trg, središči dveh občin, ki sta se leta 1938
združili v enotno občino Stari trg.

Program obiska je pripravilo Okrajno glavarstvo v Logatcu, pri organizaciji in izvedbi obiska pa so sodelovale tudi vse občine,
ki jih je visoki gost obiskal. Občina Stari trg
z županom Jožefom Mlakarjem1 na čelu je
8. julija 1941 prosila župnijski urad, da na
dan obiska pri oznanilih objavi program
obiska in župljane povabi, da se sprejema
Visokega komisarja zanesljivo udeleže.
(dopis občine v prilogi št. 1) Ker je bila v
program sprejema vključena tudi šolska
mladina, je začasno vodstvo Ljudske šole
Stari trg prav tako prosilo župnijski urad,
da pri obeh nedeljskih mašah oznani, da je
udeležba pri sprejemu za šolarje obvezna.
(prošnja šole v prilogi št. 2) Po poročanju
takratnega dnevnega časopisja je bil namen
obiska Visokega komisarja predvsem v tem,
da stopi v stik z delavskim in kmečkim prebivalstvom.
O obisku Visokega komisarja na Notranjskem sta poročala tako katoliški Slovenec
kot tudi liberalno Jutro. Slednje je bilo pri
poročanju izčrpnejše, kar še toliko bolj velja
za tisti del, ki se nanaša na Loško dolino.
Ker poročilo avtentično predstavlja razmere v prvih mesecih okupacije in je pomemben dokument tistega časa, je vredno, da se
za Obrh objavi v celoti:
»V Ložu in Starem trgu
Iz Grahovega se je visoki dostojanstvenik
odpeljal pod znamenito Križno goro z znano Križno jamo. Tu je bil Visoki Komisar
spet deležen prisrčnega sprejema. Na trgu
pod cerkvijo ga je prebivalstvo navdušeno
pozdravljalo, po obhodu častne čete in po
raportu poveljujočega častnika pa so šolske
deklice poklonile komisarjevi gospe lepo
kito cvetja. Na odru so se zbrali predstavniki z županom Francem Mlakarjem2 in
župnikom Francem Presetnikom,3 v imenu
starotrške in loške občine pa je Visokega
Komisarja pozdravil podžupan Franc Škrbec.4 Visoki Komisar je v odgovoru priznal
vrline našega kmetskega ljudstva in izjavil,
da bodo tudi v bodočnosti dejanja pričala
o naklonjenosti fašistične Italije našemu
prebivalstvu. — Po kratkem obisku cerkve
se je Visoki Komisar s spremstvom odpeljal
v Stari trg. Tudi starotrško prebivalstvo se
je zbralo s šolsko mladino in predstavniki
ob glavni cesti. Dobrodošlico je izrekel žu-

pan Mlakar s predstavniki sosednih vasi
in občin. V sedežu Stranke je šef Ernesto
Giacomini poročal Visokemu Komisarju, v
cerkev pa ga je povedel župnik Franc Presetnik. Podžupan Franc Škrbec mu je nato
izročil spomenico, v kateri prebivalstvo
Starega trga prosi predstavnika vlade za rešitev najnujnejših gospodarskih vprašanj.
Spomenico je Visokemu Komisarju izročil
tudi nadupravitelj snežniške graščine Leon
Šauta.5 Posebno zanimanje Visokega Komisarja je vzbudila živinska razstava, ki so jo
priredili starotrški živinorejci. Nad 50 glav
premijirane montafonske pasme je pričalo
o visoki stopnji živinorejstva v tem kraju.
Kmetijski referent Vladko Mohorčič je Visokemu Komisarju poročal o stanju živinoreje in o njenih potrebah. Živinorejski zadrugi, ki uspešno deluje, je Visoki Komisar
poklonil večjo vsoto za nagrade najboljšim
živinorejcem.« (Jutro, 15. julija 1941, št.
164, str. 3)
Krajši zapis v Slovencu (15. julija 1941,
št. 164a, str. 2) poročilo v Jutru vsebinsko
dopolnjuje s podatkom, da so v Lož prišli
tudi prebivalci z Bloške planote, da je bil na
glavni cesti pod cerkvijo postavljen slavolok v obliki črke M in da sta dobrodošlico
izrekla tako podžupan Škrbec kot tudi župnik Presetnik.
Čeprav sta bili loška mestna in starotrška
podeželska občina po volitvah 1938 združeni, je iz zapisa mogoče razbrati, da je Lož
vsaj na zunaj še ohranjal nekaj nekdanje
občinske samobitnosti. Po obsegu in številu
prebivalstva manjši loški del združene občine je predstavljal podžupan Franc Škrbec,
ki je imel na sprejemu v Ložu pristojnost in
čast, da je Visokega komisarja v navzočnosti župana Mlakarja pozdravil v imenu obeh
občin. Župan Mlakar je fašističnega komisarja in njegovo spremstvo pričakal že v
Ložu, dobrodošlico pa mu je s predstavniki
sosednjih vasi izrekel v Starem trgu. Župnik
Presetnik ga je za podžupanom pozdravil v
Ložu, v Starem trgu pa mu je razkazal župnijsko cerkev. Ker so v Loški dolini od
obiska pričakovali gospodarske koristi, sta
predstavnika občine in snežniške veleposesti najvišjemu predstavniku fašistične vlade
v pokrajini izročila vsak svojo spomenico,

Jožef Mlakar (1890–1942) je bil izvoljen za predsednika (župana) Občine Stari trg najprej leta 1936 na listi Skupna opozicija z 42,7 % in nato še za predsednika združene Občine Stari trg leta
1938 na listi Opozicija (kmečko-delavsko gibanje in drugi) z 51,3 % oddanih glasov
Ime župana oz. predsednika občine Jožefa Mlakarja je napačno.
3
Franc Presetnik (1894–1982), župnik v Starem trgu (1937–1946). Aretiran 5. 1. 1946, v zaporu do 23. 4. 1955.
4
Franc Škrbec, p. d. Žvan (1874–1960), po poklicu krojač, Lož predmestje 37. (glej: J. Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II, 2002, str. 170)
5
Leo Schauta (1888–1977), upravitelj veleposestva od 1920 do 1945. Po njegovi zaslugi je graščina z dragocenim inventarjem med vojno ostala nepoškodovana. (glej: T. Kočar, Propad turjaške
graščine, 1999, str. 142–143)
1

2
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živinorejska zadruga pa je v njegovo čast
pripravila razstavo plemenskih živali.
Vsaka oblast, ki jo zateče okupacija, je v neugodnem položaju. Karkoli stori, je lahko
vedno slabo, odgovornost pa je v vsakem
primeru velika. V dobro občine in njenih
ljudi so bili tudi z okupatorji potrebni določeni stiki in neka oblika sobivanja. Z ustanovitvijo Ljubljanske pokrajine so predvojne občine na njenem ozemlju delovale
naprej, župan Mlakar pa je, enako kot vsi
drugi predvojni župani, tudi pod fašistično
okupacijo obdržal nekdanje pristojnosti.
Kot »drugačen« župan brez večjih izkušenj
je pri višji državni oblasti, ki je bila drugačne politične usmeritve, za svojo občino od
izvolitve naprej težje uveljavljal njene gospodarske interese. Po neuspelih prizadevanjih je prosil tudi starega župana Ludvika
Kržiča, da sta pri aktualni oblasti v Ljubljani skupaj izposlovala ugodnosti za domačo
občino. (ustni vir: Milan Kržič)
Po navedenih zgodovinskih virih: dopisu
občine župnijskemu uradu in časopisnemu
poročilu, ki dokumentirata obisk Visokega komisarja 13. julija 1941 v Loški dolini,
je razvidno, da je župan Mlakar v skrbi za
občinske koristi dejavno sodeloval pri obisku fašističnega komisarja Graziolija v Starem trgu in da je najvišjemu predstavniku
okupatorske oblasti v pokrajini izrekel dobrodošlico. Njegovo ravnanje pri tem obisku se v povojnih zgodovinskih zapisih in
objavljenih spominih ni obravnavalo in ne
omenjalo. Na drugi strani so bile toliko hujše obtožbe na račun župnika Presetnika, ki
je imel pri obisku, po izkazanih virih, stransko vlogo. Obisk Visokega komisarja 13. julija 1941 je po vojni služil predvsem za blatenje starotrškega župnika, kot enega tistih
»domačih sovražnikov OF, ki so se od vsega
začetka klanjali okupatorju.« (NL II, 1981,
str. 71) Dokaz njegovega klečeplazništva je
bila dobrodošlica, ki jo je izrekel Visokemu
komisarju v Ložu.
Ko je italijanska vojska maja 1942 večkrat
zapustila Loško dolino in jo po nekaj dneh
ponovno zasedla, je ropala, uničevala in
ustrahovala domače prebivalstvo ter pobila
več mladih fantov. Partizani so jih še povsem nevešče v ravnanju z orožjem oborožili
kot pripadnike narodne zaščite. V strahu
pred nasiljem okupatorske vojske so mladi in za orožje sposobni moški po teh dogodkih v večjem številu bežali v gozdove. Z
občasnim prenehanjem okupacijske oblasti
in prihodom partizanov v dolino je župan
Mlakar prepustil svoje županske pristojnosti v starotrški občini organom nove revolucionarne oblasti. Ko so 16. maja 1942 v
Starem trgu odjeknili streli z mladoletnimi
žrtvami, je v Markovcu zasedal rajonski odbor OF za Loško dolino, ki je v »tedanjih
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hudo zapletenih družbenih razmerah« prevzemal občinsko oblast v svoje roke. (NL
II, 1981, str. 84) Dotedanji župan Mlakar je
postal zgolj eden od članov rajonskega odbora in se tako odpovedal županski funkciji, ki so mu jo podelili volilci kot nosilcu
liste na zadnjih občinskih volitvah. Občinska oblast v Loški dolini, ki je temeljila na

december, 2020

svobodnih volitvah, je s tem razpadla.
Ob pregledu žrtev italijanskega nasilja med
poletno ofenzivo (julija–avgusta 1942) in
ugotovitvi, da med njimi ni vidnejših organizatorjev partizanskega gibanja, se med
drugim postavlja tudi vzročno-posledično
vprašanje, zakaj je bil med njimi prav nekdanji župan Jožef Mlakar.

Dopis Občine Stari trg Župnemu uradu Stari trg s prošnjo za objavo programa in vabilom za udeležbo na
sprejemu Visokega komisarja. Stari trg, 8. julija 1941. Podpisana: tajnik – podpis ni dovolj razpoznaven in
predsednik (župan) J. Mlakar – odtisnjen podpis l. r. z dvojezičnim občinskim žigom v sredi. Prepis dopisa objavil:
J. Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem I, 1996, str. 81–82. (Župnijski urad Stari trg, oznanilna knjiga, leto 1941)

Prošnja Ljudske šole v Starem trgu Župnemu uradu Stari trg, da pri obeh nedeljskih mašah oznani obvezno
udeležbo šolske mladine pri sprejemu Visokega komisarja. Podpisan je vršilec dolžnosti šolskega upravitelja
France Čebohin. Z drugo roko je dopisano zbirno mesto za učence igavaške šole. Nenavadno je, da je šola
prošnjo župnijskemu uradu opremila z dospelo in ne odposlano pošto. Izvleček dopisa je objavil: J. Kebe,
Loška dolina z Babnim Poljem I, 1996, str. 82. (Župnijski urad Stari trg, oznanilna knjiga, leto 1941)
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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 v slovenščino prevedel Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.
Delo pod skrajšanim naslovom Zgodovina Čabra in Babnega Polja izhaja v nadaljevanjih.
Avtor tega zgodovinskega dela Henrik Schollmayer – Lichtenberg 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.«

Henrik SchÖllmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje I.)

Nastanek fužine in
gospostva Čabar 1638–1671
Celotni prostor, opisan v prvem poglavju, ki ga
oklepa deželna meja, do idealne mejne črte od
Osilnice preko Gerova in Županje drage do Klanske police, je bil še sredi 17. stoletja sestavni del
grofije Kočevje. Deželnoknežji urbar gospostva
Lož – Snežnik z dne 24. julija 1606 in njegov
prepis iz leta 16691, ki natančno popisujeta meje
deželnega sodišča in naštevata vsa sosednja gospostva, nista poznala gospostva Čabar; deželno
sodišče Lož meji na vzhodu na gospostvo Grobnik, približno do Klanske police, takoj nato sledi
gospostvo Kočevje kot mejni sosed.
Celotna ozemlje je bilo zelo redko poseljeno in
pokrito z gozdom; Osilnica je bila mejni kraj gospostva Kočevje, toda Gerovo je že bilo na ozemlju gospostva Grobnik, ob Čabranki navzgor je
bilo nekaj majhnih naselbin in samotnih mlinov
v gozdu, kamor so prebivalci iz visoko ležečih kočevarskih vasi nosili žito v mline, ker zgoraj v njihovih vaseh ni bilo niti tekoče vode niti mlinov.
Vas Prezid so poselili Kočevarji. Ime vasi pride
od izraza »pred zid (pravilno prezid)«, ker zahodno nedaleč od vasi leži rimski zid ali limes3, ki

se vleče od Reke navzgor in v času prve poselitve
ozemlja, so bili ostanki mejnega zidu zelo dobro
vidni.4 Gorovje na desnem bregu Čabranke so večinoma poselili šele, ko je fužina v Čabru že delovala in je privabljala vedno več rudarjev, iskalcev
rude, oglarjev, gozdnih delavcev in vodnikov tovornih konj; višje ležeča, proti kranjskemu Snežniku in gospostvu Grobnik razprostirajoča se
gorata pokrajina še danes ni poseljena in tvori z
gospostvom Grobnik prostrano gozdno ozemlje.
V 17. stoletju je bil grof Peter Zrinjski lastnik gospostva Grobnik; bil je cesarski vojskovodja, generalni namestnik v Karlovcu, po smrti Nikolaja
Zrinjskega mlajšega (1664) hrvaški ban; poročen
je bil z Ano Katarino grofico Frankopansko, sestro Franja Frankopana grofa pl. Trsatskega, mejnega grofa Primorja kot zadnjega svojega rodu.
Hči Zrinjskega Helena je imela v prvem zakonu
za moža kneza Franca I. Rákóczya, kot vdova je
poročila grofa Emerika Tökölya, zadnjega svojega rodu. (rodovnik v tabeli, op. ur.)
Sklenitev miru v Vašvárju, 29. septembra 1664
med Avstrijo in Turčijo, pri katerem Ogrska ni
smela sodelovati, nesmiselna preganjanja protestantov na Ogrskem, velika objestnost nemških
čet, uradnikov in dunajske vlade je zelo razdražila Ogre in je pripeljala do tako imenovane Wes-

Peter grof Zrinjski
Umrl: 30. 4. 1671
žena: Ana Katarina5 grofica Frankopanska
umrla: 16. nov. 1673

Franc Frankopanski grof pl. Trsatski, mejni grof
Umrl: 30. 4. 1671, ultimus familiae (zadnji v rodovini).
žena: Julija pl. Naro, brez otrok
brat Ane Katarine Frankopanske

Helena
dve hčeri pogrešani
I. mož: Franc I. knez Rákóczy,
II. mož: Emerik grof Tököly, por. 1682
ultinus familiae,(zadnji v rodovini)
– brez otrok

Ivan Anton Baltazar
umrl 1703, ultimus familia (zadnji v rodovini)
(po 1671 imenovan »pl. Gade«)

Jurij knez Rákóczy, umrl 1660, žena Sofija grofica Bathory, ultima familiae (zadnja v rodovini)
Franc I. knez Rákóczy, umrl pred 1678, žena Helena, grofica Zrinjska

selenyeve zarote, med njenimi voditelji najdemo
pred tem omenjena imena.
Iz gospodarskih vzrokov, predvsem glede vojnega materiala postati kar najbolj neodvisen je
zgradil grof Zrinjski že pred 1638 fužino na ozemlju Grobnika, v Liču. Kakor je razvidno iz dopisa notranjeavstrijske dvorne komore v Gradcu,
z dne 20. aprila 16385, vicedomu v Ljubljani, je
komora označila kot zelo kaznivo, da se najema s
podkupovanjem ali kako drugače cesarske rudarje in uradnike iz Gorenjske za »zelo škodljiv na
novo nastali rudnik v Liču na Serinskem (Zrinjskem) ozemlju.«
Fužina je bila oddaljena približno 3 kilometre
od Liča proti severovzhodu, v okolici današnje
železniške postaje Fužine, ob železniški progi
Reka-Zagreb, nedaleč od Delnic. (Fužina je južnoslovanska beseda za topilnico železa in izhaja
iz ital. besede »fucina« in pomeni kovačnico.)
Železovo rudo so na začetku pridobivali v okolici iz bobovca v ilovnatih plasteh tamkajšnjega
apnenca s površinskim kopom in nabiranjem;
zaradi sporadičnega in nezadostnega nahajališča
rude so morali posegati po vedno bolj oddaljenih
nahajališčih in posegati tja, kjer se je kaj našlo; to
je bila prva pobuda za nasilno prisvojitev ozemlja
okoli Čabra.
Vsaka fužina je takrat potrebovala za obratovanje velike količine lesnega oglja, toda hribi okoli
Liča so bili že dolgo brez gozda. Zrinjski je brez
pomišljanja posegel v obširne gozdove gospostva
Gotnik, Snežnik in predvsem na ozemlje grofije
Kočevje v okolici Čabra; iz teh okolij je dobival
nujno potrebno lesno oglje ali »kolem«, kakor se
glasi fužinarski izraz. Ker so ozemlje Čabra poselili, je bil napad na les s številnimi krčevinami zelo
velik, les so spreminjali v oglje, oglje so prinašali
v fužino in krčevine so do današnjega dne vidne
kot travniki in polja tamkajšnjega prebivalstva.
Oglje je bil drugi vzrok protipravne in nasilne
razširitve Zrinjskega. Toda potem je šel še naprej;
- namesto, da bi rudo in oglje s težavo dostavljali
od daleč, je fužino rajši prestavil kar najbližje izvoru praproduktov in je iztrgal celotno ozemlje
grofije Kočevja okoli Čabra. Prizadeta gospostva
Gotnik, Lož, Snežnik in predvsem Kočevje so seveda ugovarjala in protestirala pri dvorni komori,
kar so storili tudi kranjski deželni stanovi6, toda
brez uspeha, ker nihče ni hotel ustaviti mogočnega Zrinjskega in ga zadržati v njegovem početju;
takratna lastnica grofije Kočevje, ovdovela grofica pl. Blagaj, je odvrnila Zrinjskega od nasilne
prilastitve gozda, toda njeno mejno župnijo Osilnico je stalno ogrožal, prebivalce župnije so napadali v njihovih hišah, jih oropali, zajeli in odgnali,
požgali hiše in opustošili polja: »Nihče noče več
ubogati!« je tožil knez Henrik pl. Auersperg v
spomenici z dne 26. oktobra 17487 cesarici Mariji
Tereziji, potem ko je opisal celotni potek nasilnega dejanja pred stotimi leti.
1

Franc II. knez Rákóczy, umrl 9. 4. 1736
por. s hesenško kneginjo

Julijana por. Aspermont

3

4

Jožef knez Rákóczy, ultimus familiae
(zadnji v rodovini)
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Arhiv Snežnik, urbar lit. B. št. 2
Vjekoslav Klaič: Rimski zid od Rijeke do Prezida, Tiskarna i
litografija c. Albrechta (Jos. Wittasek) Zagreb 1907;
Dimitz: Geschichte Krains, zvezek I. str. 67 – Mitteilungen des
historischer Vereins für Krain 1855, str. 13
Glej prilogo III. na strani …
vir nečitljiv
Glej prilogo V. na strani …
Müllner I, str. 547, Hofkammer - Archiv, fasc. 34, 10. nov. 1748,
Dunaj
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Kmalu po letu 1648 je Zrinjski prestavil fužino
iz Liča v gozdno divjino ob izviru potoka »Osilnica«, ime gozdnega kraja »Čabar« je ostalo tudi
novi naselbini in se je vedno bolj utrjevalo, kolikor bolj je rastel pomen kraja; tako so nastali
fužina, kraj in gospostvo Čabar.
Prostor ob bogato in stalno tekoči vodi Čabranke (potok Osilnica), kakor se je ta potok, ki je
poganjal veliko fužino, odslej imenoval, je bil
toliko bolje izbran, ker so lahko v majhni kotlini
novoustanovljenega naselja Trstje in v okoliških
hribih kopali rudo ne samo v ilovnatih plasteh,
temveč z rudarskim kopanjem, posebno pod hribom Rudnik. Trstje je oddaljeno komaj poldrugo
uro jugozahodno od Čabra, toda tudi severno od
Čabra, nad skalnimi stenami pri vasi Stari Kot
so našli železovo rudo in ljudje Zrinjskega niso
pomišljali, da posežejo tudi po tem nahajališču.
Z gradnjo vodnih bran in dotokov do koles fužinske kovačnice in mehov so bili prej omenjeni
mlini v gozdu zelo oškodovani.
V latinski čabranski župnijski kroniki,8 ki jo je
začel pisati župnik Matija Žgavec v letu 1772, je
pisano, da so »plavž«9 po starem napisu zgradili
1651; stal je približno pol kilometra pod izvirom
Čabranke, na kraju, kjer se je še 1908 nahajala ribogojnica; 250 korakov od tukaj ob potoku navzdol, stoji grad in njemu nasproti, na desni strani
potoka je fužinarska kovačnica, ki se še danes
imenuje »fužina«, toda uporabljajo jo za skladišče, vozarno itd.; Na tem mestu je stalo veliko
kladivo, imenovano »laško kladivo« (Wallaschhammer) (popačeno iz wälisch Hammer), težko
je bilo več stotov, drobilo je žareče grude železa,
ki so jih jemali iz topilne peči, in njegove udarce
naj bi se slišalo do vrha Snežnika.10
Razen župnije v Osilnici in Gerovem ni bilo v tej
divjini druge župnije; Peter Zrinjski je dal 1663
postaviti v Čabru župnijsko cerkev. V cerkvi je
namestil svoj grb z omenjeno letnico.11 Čabar je
bil takrat že kraj, ki je imel poleg zgradb in bivališč za delavce in uradnike, kovačnic in skladišč
tudi že cerkev z župniščem. Ustvaritev gospodarskega središča je imela za posledico nadaljnjo
poseljevanje tega ozemlja. Ker je poselitev morala slediti gospodarskim zahtevam, ni potekala v
zaključenih naselbinah, temveč se je vsakdo naselil tam, kjer je predvideval in domneval, da je
tam bogata priložnost za delo in zaslužek; bogata
nahajališča rude v ilovnatih plasteh, nahajališča
rude v hribih, ugodna lega primernih gozdov za
pridobivanje oglja, številne shojene tovorniške
poti in primernost tal za polja in travnike, so
bile privlačne sile za posamezne naselitve, kakr-
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šne najdemo še danes – velikokrat so se razvile
v majhne zaselke – raztresene po celem ozemlju.
Naselbine pogosto nosijo nemška imena, ker so
že v času Zrinjskega naseljevali rudarje z Gorenjske, kar je sprožil že omenjeni kameralni spregled
z dne 20. aprila 1638; ko je Čabar kasneje postal
cesarski, je bilo doseljevanje gorenjskih rudarjev
močnejše, ker dvorna komora ni več ugovarjala.
Freisinški škofje so že v letu 973 dobili od kralja
Otona II. gospostvo Loka na Gorenjskem. Ozemlje je bilo s Slovenci redko poseljeno, zato so ga
že pred 1160 poselili Korošci in Bavarci, kakor
dokazujejo takratni urbarski zapisi.12 V letu 1283
je škof Emcho Freisinški naselil Tirolce iz Innichena na gospostvu Loka. V urbarjih te koloniste imenujejo »Intiheri«.13 Poimenovanje obstaja
še danes na Kranjskem kot priimek Intihar in ga
najdemo tudi v Loški dolini.
Potomci škofovih kolonistov, predvsem iz Železnikov in Sorice (deli gospostva Loka) so se
preselili k fužini v Čabru, poselili so tamkajšnje
gozdove z neobičajnimi gradnjami hiš in imeni,
ki so bila okolici tuja in so ji dajala svojevrsten
pečat. Pri Rudniku nedaleč od Trstja leži zaselek
Ferbežari; tukaj so stanovali upravitelji rudnika,
nedaleč stran naletimo na naselbine, zaselke in
posamezne domačije: Resmani (Rossmann – konjar), Kavaliri, Majer, Bibari (popačeno iz Weber
– tkalec), Tajčarje (Detsche – Nemec) itd. Danes
najdemo še veliko nemških lastnih imen, ki so nespremenjena ali slavizirana med prebivalci Čabra
in okolice. Seznam rudarjev iz leta 178314 omenja
med drugimi naslednja imena: Arch, Ferbeser
(Verweser – upravitelj), Hossar (Gasser), Kavalier, Lakner, Malzer, Rede, Reissl, Rossmann,
Sager (Žagar) Schostarich (iz Schuster = šuštar),
Sturm, Troppe, Wolf, Broveth, Spoller, Prettner;
ta imena in še mnoga druga kot Weber (Bebar,
Beber, Bibar) najdemo še danes, ostala imena so
značilna gorenjska slovenska imena, šele v novem
in najnovejšem času se vrivajo hrvaška imena na
ić, - vić ali pohrvatena imena.
Marca 1670 so odkrili Weselenyevo zaroto. Palatin Weseleny je umrl že 28. marca 1667, zaprli so
njegovo vdovo Marijo Szetzi na gradu Murany,
zaplenili so veliko listin, na podlagi le teh je sledilo prijetje voditeljev zarote. Zrinjskega, Frankopana, Nadasdya, Tattenbacha in mnogih drugih.
30. aprila 1671 so Zrinjskega skupaj z njegovim
svakom Frankopanom obglavili v Dunajskem Novem mestu; Zrinjska posestva Čakovec, Legard,
Ozalj in druga je prevzel generalni stražmojster pl.
Spankau, preostala Zrinjska in Frankopanska posestva, ki se raztezajo do morja, je prevzel general

Müllner I. str. 565
plavž = slovenska popačenka za Plaofen, beseda je nastala iz Bleiofen = Blaofen – topilna peč. Z besedo plavž se danes poimenuje tudi visoko
peč.
10
Müllner I. str. 567
11
Garibaldi, hist. Skizze von Tschuber , 12. VII. 1783. Hofkammer Archiv, fasc. 1589. 20. II. 1783, Müllner I. str. 565
12
Zahn: Cod. dipl. Austr. Frising III. 12 - 14 – Müllner I. str. 126
13
Müllner I. str. 126
14
Hofkammer – Archiv, fasc. 1589, sub. 20. feb. 1784.- Müllner I. str. 601
15
Valvasor, Die Ehrne des Herzogtums Krain, IV. XII. str. 130
16
Müllner I. str. 575,* glej prilogo VII. na str. ….
17
Hofkammer – Archiv, fasc. 1575, 30. junij 1770. – Müllner I. str. 595 - 596 Vodja višjega rudniškega urada v Idriji, grof Inzaghi je poročal notranji
avstrijski dvorni komori: Ko so pod cesarjem Leopoldom I. spoznali Petra Zrinjskega in Franja Frankopana kriva za veleizdajo, je vojaštvo 1671
zasedlo njuna posestva. Prevzeli so Ozalj, Novi grad, Severin in Brod in vse kostele in kraje ob morju skupaj z gospostvom Čabar. Posestva so
spremenili v fiskalna ali jih podredili ogrski komori. Država je imela posestva približno 20 let, ko jih je po okvirni pogodbi z dne 26. IV. 1692
prodala notranji avstrijski dvorni komori. Del posestev so prodali ali podarili, tako da je notranji avstrijski dvorni komori ostal samo dominij
Čabar in nekateri kraji ob morju. Dokler ni notranje ministrstvo ustanovilo ravnateljstva dvornega kolegija za denarne zadeve in rudarstvo in mu
prepustilo fužino in gospostvo Čabar, ki sta postala 1747 podružnica idrijskega rudnika.
18
Hofkammer – Archiv, fasc. 34, 10. november 1748 - Müllner I. str. 574
19
Hofkammer – Archiv, fasc. 1608, 27. december 1793 in 17. januar 1794 - Müllner I. str. 575

Peter Zrinski (dlib.si)

iz Karlovca Jožef grof pl. Herberstein in jih položil
cesarju Leopoldu I. pred noge.15
Ozemlje Čabra, fužina in gospostvo so postali
cesarski, toda ker je celo ozemlje svojčas prišlo v
posest Zrinjskega z nasilno prisvojitvijo, so sedaj
oškodovani sosedje zahtevali vrnitev svojih deležev. Gospostva Gotnik, Lož, Snežnik in predvsem Kočevje kot najbolj oškodovano so vložila
tožbe in cesar Leopold I. je ukazal po poročilu
nalašč v ta namen ustanovljene komisije 16. januarja 1673 vrnitev nasilno prilaščenih distriktov16.
Tako se je tudi zgodilo, samo pri Kočevju je ugovarjala ogrska komora in čeprav je cesar 5. maja
1674 še enkrat zaukazal vrnitev, se to ni zgodilo.17
Lastniki gospostva Kočevje – knezi pl. Auerspergi so se pravdali več kakor stoletje za ozemlje
okoli Čabra, ki ga je iztrgalo gospostvo Grobnik.
Končno je knez Henrik pl. Auersperg vso stvar
položil cesarici Mariji Tereziji pred noge, toda
zahteval je nadomestilo 12.000 goldinarjev za
stroške pravde, kar lahko razberemo iz njegove
spomenice z dne 26. oktobra 1748.18 Kljub temu
se je pravda nadaljevala, postajala vedno bolj zapletena in proti koncu 18. stoletja nihče ni vedel,
kam so izginile listine.19 Čabar je ostal cesarski do
1798, ko je s prodajo prišel v zasebne roke, toda
spori zaradi gozda in meje niso hoteli ponehati
in zlobni genius loci je v mejnih vprašanjih delal naprej, dokler ga ni pregnala svetovna vojna s
svojimi posledicami, toda prišli so drugi hudobni
duhovi na njegovo mesto.
(se nadaljuje)
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Načrt nekdanje visoke peči Zrinski v Čabru
(www.lokalpatriot-rijeka.com)

NAGRADNA KRIŽANKA

ečšiders ončitsirut ni oksjezum / ENIVODOGZ EKŠAJOV KRAP
ertnec tsiruot dna muesuM / YROTSIH YRATILIM FO KRAP

GNIKOOB DNA NOITAMROFNI / EJICAVREZER NI EJICAMROFNI
yrotsiH yratiliM fo kraP / enivodogz ekšajov kraP
ajinevolS | akviP 7526 | 15 aksrovdoloK
200 577 13)0( 68300
is.enivodogzeksajovkrap@ofni

Nagradno geslo križanke v NOVEMBRU 2020 je bilo:
POLSTENJE, FILCANJE
Nagrade prispeva:

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan

Nagrade tokratne križanke prispeva:

PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE / muzejsko in turistično središče
PARK OF MILITARY HISTORY / Museum and tourist centre

Janja Urbiha s.p., Kozarišče, Stari trg pri Ložu
031 788 282
janja.urbiha@gmail.com
www.kozarka.com

INFORMACIJE IN REZERVACIJE / INFORMATION AND BOOKING
INFORMACIJE
IN REZERVACIJE
Park vojaške
zgodovine / Park of Military
History
| 6257 Pivka | Slovenija
ParkKolodvorska
vojaške51zgodovine
Kolodvorska 51 | 6257 Pivka
00386 (0)31 775 002
031 775 002 | info@parkvojaskezgodovine.si
info@parkvojaskezgodovine.si

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.

Nagrade:
1. nagrado: polsteno milo in polsteni vložki za čevlje
prejme: Marta Avsec, Kozarišče 65, 1386 Stari trg pri Ložu

iwww.parkvojaskezgodovine.si
s.enivodogzeksajovkrap.www

• 1. nagrada: 1 x družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine
• 2. nagrada: 2 x vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine
• 3. nagrada: 1 x vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine

2. nagrado: polsteno milo
prejme: Zdenka Kočevar, Viševek 45a, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: polsteni vložki za čevlje
prejme: Duša Bavec, C. Notranjskega odreda 39, 1386 Stari trg pri Ložu

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

www.parkvojaskezgodovine.si



Tudi tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
slike. Rešitev napišite na dopisnico in jo do 19. januarja 2021 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

080 14 04
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
031 679 426
delovnem času ordinacije.

