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Glasilo občine Loška dolina

Lipa ob kapelici pri »Marofu«
Zagotovo je tudi ta lipa nema priča mnogim zgodbam. Je ena izmed tistih lip in dreves, ki jim vremenske ujme v zadnjem obdobju niso prizanesle. Tudi leto 2019
ji ni bilo naklonjeno, saj je izgubila status naravne kulturne dediščine, ki ji je bil dodeljen leta 1991. Žal nam o njeni zgodovini in zgodovini kapelice, v kateri je
Marijin kip, ni uspelo veliko izvedeti. Vabljeni vsi, ki imate o tem kakšne podatke, da jih sporočite uredniku. Hvala!
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Prijazno pozdravljeni!
Nov letnik Obrha je, kot bi mignil, tu, in posledično je tu tudi prva številka.
Kaj nam bo prineslo leto in obdobje, ki je pred nami, tega ne ve nihče in večina nas, si tega tudi ne upa
napovedovati. Smo pa v Obrhu pripravili nekaj vsebin, ki govorijo o preteklosti, predvsem pa o obdobju
od zadnje številke. Tokrat se boste lahko seznanili z nekaterimi načrti občine, spoznali nekatere naše
občane in rojake ter se sprehodili po kulturnem dogajanju in dediščini Loške doline … pravzaprav vas
vsebina čaka prav v vseh rubrikah. Vesel sem, da smo v zadnjih številkah privabili k sodelovanju tudi
mlade podjetnike iz Loške doline, ki so se predstavili s svojo dejavnostjo. V uredniškem odboru si želimo,
da bi se ta trend nadaljeval, zato vabim tudi ostale podjetnike iz naše občine, da se predstavijo v eni od
naslednjih številk.
V Obrhu je tudi nekaj splošnih tem, poročil, nasvetov ter tudi nekaj razmišljanj in mnenj posameznikov.
Pri tem želim poudariti, da je Obrh odprt za različne vsebine, poglede in mnenja, ki se nanašajo predvsem na Loško dolino, z upoštevanjem, da ima vsaka medalja dve plati in da ni vse le črno ali belo. Tudi
navodila za pripravo člankov s predpisanim obsegom niso namenjena temu, da bi nekoga omejevali,
temveč temu, da ima v Obrhu pod enakimi pogoji, možnost sodelovanja več avtorjev z različnimi vsebinami, pogledi in mnenji …
Letos je pred nami še pet številk. K sodelovanju v njih ste s svojimi prispevki vabljeni prav vsi, še posebej
vabim nova »peresa« z novimi temami, mlajše generacije, dijake, študente, fotografe, ustvarjalce stripov,
tiste ki bi bili pripravljeni pisati tudi o športu in športnikih, pa o podjetnikih, kmetovalcih in nasploh o
življenju in delu v Loški dolini. Posebej vabljene vaške skupnosti k predstavitvi svojega kraja in njihovih
aktivnosti … Skratka dobrodošli, da predlagate ali pa tudi sami bralcem predstavite svoje vsebine. Pri
vsem tem pa upoštevajte navodila in priporočila za pripravo in predvsem dolžino člankov. Hvala!
Naj bo čas do naslednje številke do vseh in med vsemi prijazen in naj kar največ te prijaznosti zaide tudi
v naslednje izdaje Obrha.

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 17. marec 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: lipa pri »Marofu« • tekst na naslovnici:
Borut Kraševec • 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

Začetek še enega turbulentnega leta

K

o se obrne zadnji list na koledarju in ko se zaveš, da se je ponovno zaključilo leto, se s pogledom usmeriš v prihajajoče leto in
izzive, ki ti jih zastavlja, če si jih že prej nisi zastavil kar sam. In prav
je, da se tudi sami znamo postaviti pred izziv in se z njim soočiti. Vse
kaže, da letošnje leto v občini v nobenem pogledu ne bo nič bistveno
drugačno kot lansko. Tako kot se je 2020 končalo, se 2021 pričenja.
Pa tu ne mislim le na epidemiološko sliko Covid v občini, pač pa bolj
na dogajanje povezano z delom občinskega sveta in s tem povezanega razvoja občine.
Na letošnji prvi (12. redni seji) občinskega sveta je bil na dnevni red
umeščen in predstavljen tudi predlog Odloka o proračunu Občine
Loška dolina za leto 2021 – prva obravnava. S sodelavci občinske
uprave smo predlog predstavili svetnicam in svetnikom občinskega
sveta ter izpostavili nekatere zakonsko določene naloge Občine kot
tudi načrte investicij, ki jih v letu 2021 želimo izvajati. Svetnice in
svetniki so v nadaljevanju podali pripombe in predloge k predlogu
Odloka o proračunu. Sem bil pa tokrat pozitivno presenečen, da v
razpravi nisem poslušal samo kritik, pač pa je bil predlog Odloka,
vsaj kar se tiče predvidenih investicij na nekaterih področjih, celo
pohvaljen. Verjamem, da si vsi zaposleni v občinski upravi maksimalno prizadevajo zadovoljiti čim širši krog potreb naših občanov,
ob upoštevanju finančnih možnosti občine. Potreb in želja je sicer
veliko več kot jih lahko v enem letu zadovoljimo. S tem zavedanjem
se tudi oblikuje predlog proračuna. Tako kot v preteklih letih je tudi
letos v predlogu podan največji poudarek na gradnji in obnovi javne
infrastrukture. Smo se pa letos osredotočili še na nekatera področja, ki v preteklih letih niso bila dovolj deležna naše podpore. Tu bi
posebej izpostavil pričetek pridobivanja projektne dokumentacije za
prizidek k zdravstveni postaji v Starem trgu in obnovo kulturnega
doma. Oba načrtovana posega sta po mojem prepričanju in tudi po
prepričanju nekaterih svetnic in svetnikov nujno potrebna. S predlogom investicij pa nameravamo v letošnjem letu poseči tudi na področje, ki naj bi ga urejala država. Gre za posege v vodotoke, ki niso v
naši pristojnosti, pa vendar smo z državnimi organi dosegli dogovor,
da priprave na izvedbo del na vodotokih skupaj nadaljujemo. Ob pridobitvi pozitivnih mnenj državnih inštitucij oziroma soglasodajalcev

Načrtovana je obnova Kulturnega doma v Starem trgu
(arhiv: Občina LD)

ter ob ugodnem vodostaju v Obrhu nameravamo k izvedbi pristopiti
v prvi polovici letošnjega leta.

Par stavkov pa sem dolžan napisati tudi o gradnji doma za starostnike v Loški dolini, ki ga, kot kaže, ne bo. Podjetje Senecura je
na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadele podalo zahtevo
za odstop od koncesije za gradnjo
doma v občini Železniki in občini
Loška dolina. Verjetno so spoznali,
da se je čas že preveč odmikal ter
da ne bo možno realizirati koncesijske pogodbe. Ravno na zavlačevanju in odmikanju od predvidene
časovnice gradnje, pa so delovali
pritožniki, ki nasprotujejo gradnji
doma na Ogradah. Menim, da je z
izgubo tako pomembnega projekta
občina naredila velik korak nazaj v
razvoju občine. Ne verjamem, da
se nasprotniki predvidene gradnje
sploh zavedajo škode, ki so jo povzročili starostnikom ter občankam
in občanom naše občine. Prepričan
sem, da bomo s sodelavci naredili
vse ter bomo iskali drugo priložnost. Se pa bojim, da bo obveljal
pregovor »Priložnost zamujena, ne
Zdravstvena postaja Stari trg bo dobila prizidek (foto: Borut Kraševec)
vrne se nobena.« ■
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Daliborka
Radovanović
Jenc

Na kratko iz
Občinskega sveta
12. redna seja

V četrtek, 21. januarja 2021, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na svoji
12. redni seji.
Na seji je bil članom Občinskega sveta predstavljen Predlog odloka o gospodarskih javnih
službah, o katerem se razpravlja v dveh obravnavah. Predlog odloka je pripravil Inštitut za
lokalno samoupravo Maribor in izr. prof. dr.
Boštjan Brezovnik, ki je na seji gradivo tudi
predstavil. Gre za vsebinske uskladitve z veljavnim Zakonom o gospodarskih javnih službah,
sprejetje odloka pa ne prinaša nobenih sprememb v samem izvajanju gospodarskih javnih
služb. Na spletni strani občine je bil objavljen
tudi javni poziv za sodelovanje javnosti pri pripravi predloga odloka. Občani lahko podajo
predloge in pripombe do 12. februarja 2021.
Predstavljen je bil predlog Odloka o proračunu
Občine Loška dolina za leto 2021 v prvi obravnavi. Med ostalim je v letu 2021 predvidena
izdelava projektne in investicijske dokumentacije za prenovo kulturnega doma in priprava
projektov za izgradnjo prizidka k ZD Stari trg.
Planirana je pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo komunalne infrastrukture v Babnem
Polju in pričetek izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega
omrežja v naseljih Podgora in Vrh. Občina bo
namenila sredstva tudi kot pomoč pri dokončanju gasilnega doma v Babnem Polju. Večjih
pripomb na predlog proračuna člani sveta niso
imeli in je bil sprejet v prvi obravnavi.
V nadaljevanju je občinski svet razpravljal o
osnutkih pokrajinske zakonodaje, ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije. Na predlog župana je občinski svet sprejel sklepe, s katerimi se ni strinjal s
predlogom uvrstitve občine v Osrednjeslovensko pokrajino s sedežem v Domžalah, temveč je
predlagal, da se občina uvrsti v Primorsko-notranjsko pokrajino s sedežem v Postojni.
Občinski svet je sprejel še Letni program športa
za leto za leto 2021 in Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2021. Na koncu
seje je bilo podano še poročilo župana o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske
športne dvorane in poročilo glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.
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Danica Zrim

– brezplačni prevozi za starostnike
Občina Loška dolina je v mesecu juniju v okviru projekta Prostofer pričela
z brezplačnimi prevozi starostnikov. Prevozi so se na začetku izvajali do
zdravstvenega doma v Starem trgu in v Cerknici ter do ustanov javnega
značaja v Cerknici. Z mesecem septembrom smo starostnikom omogočili
brezplačni prevoz do zdravnika v Ljubljano in v Postojno.
Od 1. oktobra do konca decembra je bilo tako opravljenih 31 prevozov
(v lanskem letu skupaj 48). K povečanemu številu prevozov je v jesenskih
mesecih pripomogla tudi ponovna razglasitev epidemije Covid-19
in zaradi tega ukinjen javni linijski promet.
Prostofer tudi v času epidemije uspešno opravlja svoje poslanstvo in
starostnikom omogoča prevoz do željene lokacije.
Brezplačne prevoze opravljajo vozniki prostovoljci. V naši občini so
aktivni trije, in sicer Branko Plos, Vanja Palčič in Rajko Kraševec.
Občina Loška dolina se jim iskreno zahvaljuje za njihovo pripravljenost
pomagati starejšim, ko za prevoze žrtvujejo svoj prosti čas.
Ker pa želimo, da se jim pridružijo še ostali vozniki prostovoljci,
vse občane in občanke prijazno naprošamo, da svoj interes po vključitvi
v projekt Prostofer sporočijo na Občino Loška dolina na telefonsko številko
01 70 50 670 ali e-mail: obcina@loskadolina.si.

POZIV OBČANOM

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK
Občina Loška dolina bo tudi letos na podlagi proračuna za leto 2021
zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
prebivalcev občine Loška dolina.
Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 1. 2. 2021 do 30. 10. 2021
oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:
Veterinarska postaja Cerknica d. o. o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica,
tel. št.: 041 621 258.
Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali.
Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki
izpolnjevati naslednji pogoj:
• imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v občini Loška dolina.
Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran
v višini 35,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 42,15 EUR
za sterilizacijo mačke oz. 27,37 EUR za kastracijo mačka.
Vsi uporabniki storitev boste morali izpolnili obrazec.
Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670,
e-pošta: danica.zrim@loskadolin.si.
OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si
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Marjetka Troha, članica štaba CZ Loška dolina

Epidemija korona virusa v Loški dolini se nadaljuje

V

prejšnji številki Obrha smo podali delo
in aktivnosti štaba CZ Loška dolina v
mesecu oktobru in novembru 2020 drugega
vala epidemije korona virusa. Delo pa se je
nadaljevalo tudi v mesecu decembru 2020 in
januarju 2021, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.
S strani regijskega štaba CZ za Notranjsko
smo v začetku meseca dobili navodilo, da
župan, podžupan in namestnik poveljnika
CZ obiščejo vse manjše in večje gospodarske
družbe v Loški dolini. S podjetniki so se pogovorili o maksimalnem upoštevanju vseh
navodil in priporočil NIJZ, saj smo v štabu
CZ, glede na vir in lokacijo okužb, začeli
beležiti povečano število okužb na delovnih
mestih (oktobru in novembru smo okuženost beležili predvsem znotraj družin).
Namen obiska je bil predvsem opozarjanje
o preventivnih ukrepih, kot so zamiki delovnih izmen, zamiki časa malice, ukinitev
kavomatov, merjenje telesne temperature ob
prihodu na delo, uporaba namiznih pregrad
… S povečanjem okuženosti v gospodarstvu
pa se je povečalo tudi izvajanje dezinfekcij upravnih in ostalih poslovnih prostorov
podjetij. Storitve razkuževanja je izvajalo
PIGD Kovinoplastika Lož.
Žal smo v sredini decembra zabeležili tudi
prve okužbe v javnih ustanovah. Sprva so
prvi primer okužbe potrdili na občinski
upravi Občine Loška dolina, ki je začela delovati po načinu telefonskega in elektronskega poslovanja. Zaposleni so začeli z delom
od doma in dežurstvom dveh zaposlenih, ki
sta bila na delovnem mestu zaradi sprejemanja telefonskih klicev in elektronske pošte.
Vsi občinski uslužbenci so odšli na testiranje, potrdili so dva pozitivna testa, ostali so
prejeli negativen rezultat.

cem božično-novoletnih počitnic in začetkom leta 2021 je bila sprejeta odločitev vlade
o podaljšanju trenutnih ukrepov, kar je za
učence pomenilo nadaljevanje poteka pouka
na daljavo, za predšolske otroke pa zagotavljanje varstva v zmanjšanem obsegu, le za
starše, ki so zaposleni in si varstva ne morejo
zagotoviti na drug način.
Začetek meseca decembra se je v Cerknici
oblikovala »drive-in« točka za odvzeme brisov ljudi, ki jih napoti osebni zdravnik. Tik
pred božičem smo v štab CZ Loška dolina
prejeli informacijo o izvedbi brezplačnega
in prostovoljnega množičnega testiranja za
vse občane iz občin Cerknica, Loška dolina
in Bloke. Štabu CZ Cerknica je bila zato ponujena organizacijsko-logistična podpora.
Tako smo zagotovili štiri pripadnike CZ, ki
so izvajali pomoč pri redarstvu in vodenju
evidenc, o testiranju pa obvestili vsa podjetja, vaške odbore, javna ustanove, gasilsko
zvezo in upokojence. Testiranje je potekalo v
ponedeljek, 28. 12. 2020 pred športno dvorano v Cerknici. Opravljenih je bilo 334 hitrih
testov, od tega je bilo 22 (6,6 %) potrjenih
okužb. Odziv na testiranje je bil, po besedah
izvajalca, presenetljivo velik.
Z namenom približanja testiranja prebivalcem Loške doline je štab CZ Loška dolina
težil k ponovni organizaciji množičnega testiranja za naše občane. Tako se je v sodelovanju z regijskim štabom CZ za Notranjsko,
ZD Cerknica in podjetjem Kovinoplastika
Lož izvedlo ponovno »drive-in« testiranje.
To je potekalo v sredo, 13. 1. 2021, od 13.00
do 17.00 ure v prostorih avtopralnice. Odvzetih je bilo 120 brisov, od tega 6 (5 %), žal,
pozitivnih. Pri izvedbi so sodelovali štirje
pripadniki CZ. Obiskal nas je tudi regijski
poveljnik CZ za Primorsko-notranjsko regi-

jo Sandi Curk, ki je izkazal zadovoljstvo nad
angažiranostjo in izvedbo testiranja v Loški
dolini. Vsem vpletenim pri izvedbi množičnega testiranja se zahvaljujemo za izkazano
pomoč in naklonjenost pri iskanju okuženih
med zdravo populacijo.
Trenutno stanje okuženosti (na dan 17. 1.
2021) s korona virusom v Loški dolini je, da
imamo 52 aktivnih pozitivnih oseb, skupaj
pa je to bolezen prebolelo že 211 oseb, kar
predstavlja 5,6 % prebivalstva občine Loška
dolina. Stanje okuženosti v Loški dolini si
lahko ogledate v spodnjem grafu.
Štab CZ Loška dolina je v obdobju december
2020–januar 2021 kontaktiral tudi z Župnijskim uradom Stari trg in CSD Cerknica. Župnik je v času božično-novoletnih praznikov
sledil usmeritvam Škofijskega urada in maševanje ter verske obrede izvajal na daljavo z
vnaprej posnetimi mašami, ki so se predvajali vsak dan po lokalni televiziji TV ORON.
Pri CSD Cerknica pa smo ponovno preverjali stanje o ranljivih občanih Loške doline.
Žal smo ugotovili, da je epidemija začela
kazati zobe, saj se je število oskrbovancev, ki
koristijo storitev pomoči in oskrbe na domu,
povečalo. Predvidevamo, da se potreba po
oskrbi povečala zaradi odpustov iz bolnišnic
ali zasedenosti domov za starejše.
Še pred koncem leta 2020 nas je presenetil
tudi potres v sosednji Hrvaški. S strani podjetij, posameznikov in društev smo prejeli
veliko vprašanj o zbiranju materialne pomoči za pomoč ob rušilnem potresu v Petrinji.
V naši občini je potekalo zbiranje v Babnem
Polju, ki se je povezalo z VO Prezid. Načeloma pa se je humanitarne stvari zbiralo
izključno preko humanitarnih institucij,
kot sta Rdeči križ ali Karitas. Tudi CZ se je

Le teden dni zatem se je korona virus pojavil
tudi v vrtcu Polhek. Sledilo je ravnanje po
predvidenem protokolu, kjer se je do konca
leta zaprl oddelek z 8 otroki, nekatere vzgojiteljice pa so poslali na odvzem brisa ali v
samoizolacjo. Po testiranju na srečo dodatnih okužb zaposlenih v vrtcu niso zaznali.
Zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov
je v času od 21. do 24. 12. 2020 sledil ukrep
popolnega zaprtja vrtca, v času od 28. do
31. 12. 2020 pa je vrtec ostal zaprt zaradi
premalo prijavljenih predšolskih otrok.
Ves čas, razen med prazničnim tednom, je
šolska kuhinja nemoteno zagotavljala brezplačne tople obroke za socialno ogrožene
otroke in dnevno razdelila 12 kosil. S kon 
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Sporočilo in zahvala občanom Loške doline

odzvala v obliki Mehanizma Evropske unije,
kjer se je Slovenija odzvala in posredovala
Hrvaški zaprošeno pomoč.
Na srečo pa se je z novim letom začelo tudi
cepljenje, ki nam daje upanje o začetku konca. Stanje okuženosti v Loški dolini se ne
umirja, vseeno pa nam cepljenje daje upanje
na postopno umirjenje in doseganje imunosti na korona virus. V ZD Cerknica so že
začeli z zbiranjem naročil za cepljenje oseb.
Vsi zainteresirani prebivalci se lahko naročijo v ambulantah svojih osebnih zdravnikov,
ti pa bodo v skladu s prioritetnim seznamom klicali paciente na cepljenje. Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno strategijo
cepljenja po prednostnih skupinah in glede
na dostopnost cepiva. Najprej bodo cepljeni
oskrbovanci DSO in zaposleni v DSO, nato
zdravstveni delavci, sledijo starejši od 80 let,
nato starejši od 70 let ter starejši od 60 let,
nadalje kronični bolniki, ki imajo večje tveganje na težji potek bolezni in nato skupine
še kritične infrastrukture (zaposleni v vzgoji
in izobraževanju, trgovine …).
Do takrat pa v štabu CZ Loška dolina še vedno apeliramo k spoštovanju vseh vladnih
ukrepov ter navodil in priporočil NIJZ. ■

Občani Loške doline, želim se vam zahvaliti za ves vaš trud, ki ste ga vložili in ga vlagate pri
izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19. Smo ena najuspešnejših regij v
slovenskem prostoru, kjer smo z načrtovanim izvajanjem nalog aktivnosti pod taktirko
Občinskega štaba CZ (OŠCZ), župana, štaba CZ Notranjska in ukrepov Vlade RS dosegli, da
smo v trenutnemu trendu zmanjševanja okužb. Ta virus je med nami žal še vedno prisoten. V slovenskem prostoru se srečujemo tudi z vdorom novega tako imenovanega angleškega seva, ki je po svoji strukturi še bolj agresiven pri okužbah in še bolj aktiven pri širitvi
in tudi bolj dovzeten za okužbe mlajše populacije prebivalstva. Edina pot zaščite je še
vedno aktivna uporaba maske, razkuževanje rok, osebna higiena in varnostna distanca.
Občina Loška dolina se je spopadala z aktivno okužbo, ki se z naštetimi ukrepi zmanjšuje.
Velika zasluga pri tem, za kar se iskreno zahvaljujem, je pomoč župana Janeza Komidarja
in poveljnika OŠCZ g. Igorja Palčiča s svojo ekipo, ki sta akterja izvajanja aktivnosti. Z njunimi pobudami in širšo pomočjo so rezultati vidni, saj smo pri sprejemanju novih ukrepov
vlade RS razvrščeni v rdečo cono. Verjamemo, da bomo s takim nadaljnjim delom številčnost okužb tako zmanjšali, da bomo stopnjo dodatnega sproščanja ukrepov kmalu dosegli. Župan Janez Komidar ob pomoči vseh zaposlenih na občini, ob sprejemanju ustreznih
ukrepov na nivoju občine dosega v regiji dobro epidemiološko sliko, vendar vsi skupaj se
moramo pripraviti tudi na širitve novih sevov virusa in zato je še naprej preventiva vaša
največja zaščita.
Služba Vlade RS se aktivno vključuje v dobavo dovoljšnega števila cepiva in tu vas prosim,
da se vsak posameznik o cepljenju posvetuje s svojim lečečim zdravnikom in se tudi pri
njem registrira za cepljenje. Pot precepljenosti prebivalstva je jamstvo, da bomo v prihajajočih mesecih lahko naše življenje povrnili v stare tokove, tako v kulturnem, socialnem
in družbenem sobivanju.
Hvala za vašo pomoč in ostanite zdravi.
Sandi Curk, poveljnik Regijskega štaba CZ za Notranjsko

ZRCALCE
Zrcalce, ogledalce,
vaba za občudovalce,
ki ulovi odsev sveta.
Takšen svet kot je, pokaže,
nič se skriti mu ne da.
Zrcalce, ogledalce,
gluhonemo šepetalce,
ki ne laže, ker ne zna.
Ko se kdo pred njim namaže,
le za čas ga goljufa.
Zrcalce, ogledalce,
je oko za urejevalce,
ki se z dvomi ne igra.
Kaže tudi vzrok blamaže,
če se ta od kje hahlja.

V sodelovanju z regijskim štabom CZ za Notranjsko,
ZD Cerknica in podjetjem Kovinoplastika Lož je bilo, 13. 1. 2021
izvedeno prvo »drive-in« testiranje v Loški dolini
(arhiv: CZ Loška dolina)

Zrcalce, ogledalce,
vir podob za odjemalce,
ki resnico le pozna.
Brez besed stvari dokaže,
to je to, in ta je ta.
France Žnidaršič
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mag. Armida Bavec, občinska svetnica

Janja Urbiha, občinska svetnica

NE/USPEŠNA GRADNJA
(LOKALNEGA)
»BABILONSKEGA STOLPA«

O, preljuba Loška dolina

Skratka, BABILONSKI STOLP.
http://armidabavec.blogspot.com/

Ali zmoremo, znamo pogledati onkraj, na drugo stran? Žal se vse
prevečkrat zataknemo in ustavimo ob prepreki, oviri. Rešetka na
oknu nam popači pravo sliko.
Trud, ki bi ga morali vlagati v premagovanje ovir, iskanje poti mimo
ali načina, kako odstraniti oviro, vse prevečkrat vložimo v iskanje
izgovorov, kako in zakaj se nekaj pa res ne da narediti, v obtoževanje
kdo drug je kriv za nastalo situacijo, pogrevanje starih zamer …
Ste se med branjem teh vrstic že zalotili v razmišljanju, kaj vse nas uboge Dolince omejuje: predpisi, zakonodaja, lega, župan, občinski svet,
sosed! Koliko od vas, ki prebirate te vrstice, pa je pomislilo na to, da
imajo tudi onkraj meja naše občine enake predpise, enako zakonodajo,
isto vlado, tudi tam imajo župana, občinski svet in tudi sosede …
In začuda gre našim sosedom bolje kot nam. Tam rastejo trgovine
kot gobe po dežju, gradijo objekte v skupno dobro, šole in vrtci so
polni, odpirajo se delovna mesta, njim se splača opravljati storitveno
dejavnost …
In kje je razlika? V ljudeh. V naših glavah. Ljudje odločamo, ali bomo
v zakonih, predpisih, občinskem svetu … iskali ovire, izgovore za neuspeh ali se bomo potrudili in iskali ter našli rešitve.
In kje začeti drugače razmišljati? Kar lepo pri sebi. Kaj jaz storim za
to, da nam bo (ne samo meni!) kot družbi, občini … jutri bolje? Vsaj
malo pozitivnega duha in energije je treba usmeriti tudi v naše skupno dobro … pa nam bo vsem lepše in boljše. Ne pozabite, V SLOGI
JE MOČ! V iskanju samo lastnih koristi pa hitro ostaneš sam.
Vsaka podobnost z realnostjo, žal, ni zgolj naključje.
In ne pozabite, čisto vsak lahko prispeva. Začenši že s tem, da se ne
plujva in kritizira kar vse povprek. Posebej nevmesno je kritiziranje
dogodkov, pri katerih ne sodeluješ, se jih ne udeležiš … Tudi s tem prispevaš, da se razveseliš, da je sosedu uspelo odpreti, začeti, zgraditi …
Slika: Okno ni zgolj simbolično, je odraz realnega stanja na terenu
arhiv: Janja Urbiha

Svoje aktivnosti sem v zadnjem
času usmerila v prizadevanje za
preprečitev ekološke nevarnosti
v Prezidu, ki je grozila zdravju
in okolju. Že od konca oktobra
2020 sem se trudila nevarnost
predstaviti v parlamentu in Sloveniji. Poslanec Bakovič je ministru za okolje poslal tudi poslansko vprašanje. MOP je nato
kontaktiralo službe v Zagrebu.
Dne 11. 11. 2020 sem tudi na
župana naslovila pobudo za aktivno vključitev v aktivnosti. In
odgovor župana? On zadevo
mag. Armida Bavec
»spremlja« na podlagi (neura(arhiv: Armida Bavec)
dnega) namiga in ga »zadeva
skrbi«, v kolikor »bi obrat dobil
ustrezna dovoljenja«. V tekstu pa je navrgel tudi, »da posamezniki celotno situacijo izkoriščajo v predvolilne namene in s tem še
dodatno ustvarjajo zmedenost med občani.« Na tak županov odgovor skorajda ni spodobnega komentarja. Seveda je dobil moj
odgovor: »… hvala za vašo »skrb«, a če bo obrat dobil »ustrezna
dovoljenja«, vam bo lahko ostala le še »zaskrbljenost«, ki jo boste
»lahko dejansko (svojim podpornikom) trosili naokoli v predvolilnem času v svoje predvolilne namene«. Trenutno pa se borimo ZA
ČISTO OKOLJE in ZA SVOJE ZDRAVJE, ne za volilne glasove,
gospod župan.« To je bilo predstavljeno tudi v osrednjem dnevniku na SLO1, Radiu SLO, Notranjskoprimorskih novicah in drugih
medijih. Občani Prezida pa so to predstavljali na njihovi TV, radiu
in raznih drugih medijih. Dobili so podporo tudi s strani svojega
župana. No, tudi »naš župan« se je vključil v aktivnosti, in (sicer
ob skorajšnjem koncu aktivnosti) povedal, kako z »obratom za odpadke« v Prezidu ne bo nič, ker ne bodo dobili dovoljenj. Po »bitki je lahko vsak general«, kaj ne? Iz »pepela vstaja« tudi »zgodba
okoli večnamenskega športnega objekta«. Župan je 9. 11. 2020
imenoval »svoje« strokovno posvetovalno telo za pripravo projektne naloge za izgradnjo dvorane. Opozoriti velja, da bo izdelek tega
»telesa« izključna odgovornost župana in s tem se on odgovornosti
ne more izogniti ali jo preložiti na člane tega telesa. Povem le zato,
da se ve, kakšne »obljube bomo v kampanji ponovno poslušali«. In
kako že tisto gre »kdo gre samo kolikokrat na led«? Odločitev pa
je naša/vaša. Hm, pa zgodba o čistilni napravi in priključevanju
na novozgrajeno kanalizacijo Iga vas–Kozarišče? Vehementno
zatrjevanje župana v enem od časopisov o dovolj zmogljivi čistilni
napravi v Starem trgu in da ne načrtuje njene prenove. Sočasno pa
je v osnutku proračuna za 2021 »prikrito« 100.000 EUR za »nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela za zamenjavo dotrajanih
elementov ter nujnih sanacij na čistilnih napravah ali glavnih kanalih«. Katerih? Aja, se še ne ve, kaj se bo pokvarilo, a »koštalo« bo
100.000 EUR. Podrobneje pa si tudi tole »kanalizacijsko zgodbo«
lahko preberete na mojem blogu, saj sem tule omejena le s 2800
znaki in lahko napišem le toliko in nič več.

Vse prevečkrat je tvoje razmišljanje podobno pogledu skozi tole
okno.
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Edo iz Žage

Milena Ožbolt

Popravki k Odzivom
in dopolnitvam k
članku Ladice Štritof
Svetinja naroda
Zaradi točnosti dodajam nekaj popravkov k navedenemu članku v Obrhu št. 6, DEC 2020, str. 15

LJUDJE IN KRAJI

Darilo narave

N

ajlepše za božič se nam je zgodilo
"darilo narave", ki smo ga v teh neljubih časih karantene in bivanja v mehurčkih sprejeli z odprtimi očmi in pljuči.
Kot da se nam je hotela narava oddolžiti
za vse tegobe korona virusa – kar posrkalo nas je na pot iz Doline, mimo Knežje
Njive, pod Racno goro proti Loškemu
Potoku. Ob lepoti modrine neba in beline

marec, 2021

snega na drevju sploh nismo čutili ostrega
mrzlega vetriča in se trudili vse te krasne
"scene" pospraviti nekam globoko v nas,
v naše duše in srce tako, da nam bo lažje
v teh korona časih. Fotografije so samo
delni odraz enkratne zimske lepote, ki jo
predvsem v zadnjih letih redko doživimo.
V upanju, da se čim prej rešimo te "nadloge z virusom" in da nas bi narava ponovno tako bogato obdarila s svojimi čari, bi
rad, da vsaj preko posnetkov vse to delim
z vami, vsemi bralci revije Obrh. ■

Ladica Štritof iz Kopra, ki je Mlakarjevo družino dobro poznala, sporoča, da
je vrstni red imen deklet pod fotografijo Mlakarjeve družine obraten: najprej sedi Francka in poleg nje Angelca,
nato sinovi in na koncu mati.
Na mestu, kjer so dekleti ubili, je še dolgo po vojni, vse do postavitve skupnega
spomenika žrtvam fašizma na Ulaki,
stalo leseno znamenje, s kakršnimi je
bila posejana vsa Loška dolina.

Mario Žnidaršič

Pri Sveti Ani položili
venec k spomeniku
padlim borcem

V
foto: Mario Žnidaršič

sako leto se s spominsko slovesnostjo 13. januarja pri Sveti Ani
poklonijo žrtvam. Letos slovesnosti zaradi protikoronskih ukrepov ni bilo, so pa Ivan Plos v imenu Krajevne organizacije združenja
borcev za vrednote NOB Loška dolina, Tone Mohorič, predsednik
odbora Notranjskega odreda, in Janez Komidar, župan občine Loška
dolina, položili venec k spomeniku padlim borcem. ■

foto: Edo Šega

Deklica, ki jo omenja prejšnji članek, pa je hodila v Viševek z Valkovo
mamo, Alojzijo Strle in ne z Ravšljevo,
kot je bilo prvotno navedeno. ■

ZADNJI POČITEK
Premraženi, utrujeni smo gazili po mokrem snegu,
snežinke so zasipale nas, kot sejalcev žita,
pred nami na visokem belem bregu
kazali so se prvi znaki jutranjega svita.
Molče v koloni vsak je sanjal svoje sanje,
o svojih dragih, kruhu, topli peči,
kako ostati in prestati bratomorno klanje,
kako po koncu vojne zaživeti v sreči.
Glas vaških psov v trenutku je razgibal četo.
To bil je znak, da smo pri vasi Sv. Ani,
kurir naprej – vsi čakamo napeto,
če smo na tem terenu prisotni samo partizani.
Ko se čez čas kurir povrnil je z novico,
da zrak je čist, da ni sledi o gardi beli,
smo z zadnjimi močmi prigazili v vasico,
porazdelili se po hišah in ogreli.
Nikomur, nikomur izmed nas se še sanjalo ni,
da zadnjič si suši premočeno obleko,
da zadnjič zadnjo skorjo kruha si drobi,
v to sladko belo vroče mleko.
Kot strela z jasnega so nas napadli domobranci,
streljali so na nas in skoraj vse pobili.
Naivni kmečki fantje – klera zapeljanci,
na pragu so svobode spet nov zločin storili.
Avtor pesmi Tone Šepec
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Bernarda Okoliš

Od »ŠKUNDROV« do »GROMA« in »KOALE«

V

tokratnem prispevku o glasbenikih Loške doline se bomo vrnili nekoliko v
preteklost. V čas, ko je bilo druženje še dovoljeno in je bil rezultat teh druženj kar nekaj glasbenih skupin, ki se jih generacija srednjih let z veseljem in nostalgijo spominja.
To je bilo obdobje veselic, plesov in prešernega veselja, ob katerem se je spletla prenekatera ljubezen. Tega obdobja se z veseljem
in iskricami v očeh spominjajo tudi nekateri
člani glasbenih zasedb, ki so bile popularne
in aktivne v tistem času. To so Franci Zabukovec, Toni Rot in Mladen Obreza, ki so
bili – in so še – glasbeniki s srcem in dušo.
Bili in ostali so domačini, razen Franci, ki je
ljubezen odpeljala v Ribnico. Pa ne le oni, še
kar nekaj jih je bilo aktivnih v tistem obdobju in kasneje, ki so prispevali kamenček k
mozaiku glasbenega dogajanja v Loški dolini. Ampak nekje je treba začeti in omenjeni
muzikanti se svojih aktivnosti v takratnem
obdobju spominjajo takole …
Franci Zabukovec je svoje spomine strnil v
naslednji zapis:
»Z glasbo sem se srečal že v otroštvu. Prvi
inštrument (igračo) klarinet mi je prinesel
Miklavž. Takoj, ko je bilo mogoče, so me
starši vpisali v glasbeno šolo za učenje harmonike, kasneje tudi klavirja. V osnovni šoli
sem, pod pokroviteljstvom učiteljice Jasne
Lekan, sodeloval skoraj na vseh proslavah v
šoli in izven nje. Nastopal sem samostojno s
harmoniko ali pa kot instrumentalna spremljava pevskih zborov, solo pevcev …
Ob koncu osemletke (1980) se nam je fantom porodila ideja, da bi ustanovili glasbeno
skupino. Tako je nastala skupina ŠKUNDRI
(napisano ŠKUNDRY) – trio akustičnih kitar z vokali, katere člana sta bila še Tone Rot
in Zoran Turk.

Nekaj let pozneje (1985) smo s Tomažem
Palčičem in Tomom Mulcem kot trio (harmonika, kitara, bas) igrali na poroki, kjer
smo sklenili, da naredimo »pravi band«.
Nastala je skupina KOALA, s katero smo
ogromno nastopali po plesiščih Notranjske,
vse do septembra 1986 oziroma do mojega
odhoda k vojakom.

štrumenti, znanje … medtem ko nastopov
ni manjkalo, danes pa je vse skupaj ravno
obratno. Inštrumenti, znanje, računalnik,
snemanje … vse to ni več problem, saj je
vse dostopno za vsakim vogalom, mladi
glasbeniki pa se, na žalost, nimajo kje predstaviti, komu igrati, v teh časih pa je vse to
celo prepovedano.«.

Skupino KOALA smo sestavljali:
• Armanda Obreza – pevka
• Tomaž Palčič - Gus – kitara, vokal
• Tomo Mulec – klaviature, harmonika
• Janez Buh - John – bobni
• Franci Zabukovec – bas kitara, vokal
Po prihodu od vojakov sem nekaj časa sodeloval z »bloško« skupino CIK-CAK, v kateri
je bas kitaro igral pokojni Franci Zgonc.
Leta 1989 me je pot, na povabilo Johna, zanesla v Sodražico, kjer sva z Johnom igrala
v skupini URBAN. Z raznimi menjavami
članov je iz skupine URBAN nastala zasedba TOP LINE. S to skupino smo polni
dve leti (1991–1993) nastopali s HELENO
BLAGNE, ki je bila poleg POP DESIGNA
in AGROPOPA ena največjih zvezd takratne
slovenske pop scene. Kasneje sem bil eden
od ustanovnih članov skupine BOTRI. Posneli smo dva albuma in s hitom SREČEN Z
NJO postali poznani po celi Sloveniji.

Pogled na tisto obdobje skozi oči Toneta
Rota:
»V osmem razredu nas je fante, očarane s
skupino Srebrna krila, zajela prava kitarska
mrzlica. Vsi smo si želeli biti kot Vlado Kalember, čast najboljšega posnemovalca je na
koncu doletela našega Francija. Kitare, ki so
nam jih naši starši takrat kupili, so kasneje
povečini samevale po kotih kot nabiralke
prahu, nekaj pa nas je vseeno ostalo takih,
ki smo v glasbi našli sami sebe in je kitara
ostala naša spremljevalka do današnjih dni.
S Francijem Zabukovcem in Zoranom Turkom, ki sta končala tudi nižjo glasbeno šolo
za harmoniko, smo sklenili, da poskusimo
ustanoviti glasbeno skupino. Vsi trije smo
bili navdušeni pevci, s kitarami je pa bilo
tako, da smo se učili eden od drugega, predvsem Franci je pri znanju precej prednjačil,
saj ga je za kitaro navdušil oče France, ki je
tudi sam poznal osnove tega inštrumenta.
Preigravali in prepevali smo razne, takrat
popularne melodije, toda želja je bila, da bi
imeli tudi kakšno lastno skladbo. Tako se je
zgodilo, da je Franci napisal lep ljubezenski
tekst, skupaj sva se poigrala še z melodijo in
nastala je Šminkica, naša prva skladba.

Glasbena pot v ribniško dolino, kjer danes
živim, me je pripeljala tudi do moje ljubezni.
Z Erno imava dva sinova, oba glasbenika, ki
igrata več instrumentov. Jure igra v skupini
FORTISSIMO, ima pa tudi svojo Šolo kitare
v Ribnici. Gal je bobnar v skupini HORIZONT, ukvarja se tudi s snemanjem in produkcijo glasbe.
Moram priznati, da so se časi temeljito
spremenili. Nekoč so bile glavne težave in-

Ansambel Grom (arhiv: Mladen Obreza)

Andreja Buh je »kriva«, da smo se prijavili na
festival Glas mladih v Črnomlju. Ker smo za
prijavo potrebovali dve skladbi, je tako nastala
še pesem Dolina, za katero smo, vsak po malem, prispevali besedilo in melodijo, pri tem pa

Ansambel Grom (arhiv: Mladen Obreza)
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Nastop na prireditvi za dan žena leta 1981. Zoran Turk, Damjana
Zabukovec, Franci Zabukovec (arhiv: Franci Zabukovec)
nam je pomagal tudi Mladen Obreza. Gospod
Matič, kapelnik loške godbe, je naši dve skladbi
zapisal v notah, kar je bil pogoj za prijavo na
festival, demo posnetke pa smo naredili kar na
navadni kasetofon pri Zoranu doma.
Kar skakali smo od veselja, ko nam je Andreja prišla povedati, da smo »šli čez avdicijo« in smo sprejeti na festival.
Takrat se je začelo … vaje, vaje, vaje ... Vadili smo dan za dnem, največkrat pri meni
doma. Ker je bilo tisto sezono posušenih veliko krhljev, ki so nam tolažili lakoto ob "napornih" vajah, smo sklenili, da si nadenemo
ime " ŠKUNDRY ".
Prišel je tudi težko pričakovani nastop v Črnomlju, ki je bil za nas nekako v stilu "prišel,
videl, zmagal". S svojim nastopom smo navdušili občinstvo v nabito polni dvorani in po
nastopu dekletom že delili avtograme. Sledili
so meseci "slave" in nastopov. Omeniti je treba tudi radijski nastop z skupinama GU-GU
in ČUDEŽNA POLJA, ki je bil odigran v živo,
v takratni cerkniški restavraciji. Rosno mladi
fantje smo bili seveda zelo ponosni na svoj
dosežek. Kasneje so se naše glasbene poti sicer razšle, prijatelji pa smo ostali za vedno.«
Mladen Obreza (skupina GROM) pa o tistih časih razmišlja takole:
»Začetek skupine GROM sega v leto 1982.
Pokojni Ivan Kirasić - Mijo me je, takrat
nadobudnega 17-letnika, povabil k sodelovanju v novo nastali skupini. Mijo na kitari, jaz na drugi kitari in Janez Buh - John na
bobnih. To sam štejem kot začetek delovanja
skupine GROM.
John je kmalu odšel v JNA, Mijo je »presedlal« na bobne, sam sem postal prvi kitarist
in pevec, skupini pa so se pridružili:
• Bojana Kočevar – pevka
• Željko Đukes – klaviature
• Ljubo Bavec – bas kitara
• Leon Šepec – ritem kitara
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Prijateljstvo še kar traja. Od leve: Mladen Obreza,
Franci Zabukovec, Tone Rot (februar 2021) (foto: Erna Zabukovec)

• Frenk Truden – Tekavc – saksofon
Skupina je začela pridno delati, opremo smo
znesli z vseh koncev in krajev. Kmalu smo
kupili tudi novo ozvočenje, kar je bilo za tiste
čase pravi podvig. Imeli smo veliko nastopov, konec leta tudi silvestrovanje v legendarnem TVD PARTIZAN-u v Starem trgu.
Pomlad leta 1983 je skupini prinesla velike
spremembe. Zapustili so nas Bojana, Leon in
Ljubo, iz JNA se je vrnil John, ki je zamenjal
Mijota na bobnih, skupini pa se je pridružil
Tomaž Palčič - Gus.
Skupina GROM nadaljuje v zasedbi:
• Mladen Obreza – bas kitara, glavni vokal
• Tomaž Palčič - Gus – kitara, vokal
• Željko Đukes – klaviature, vokal
• Janez Buh - John – bobni
• Frenk Truden - Tekavc – saksofon
Člani skupine v tej zasedbi smo v letu 1983
začeli vlagati v opremo, uredili smo prostor
za vaje, veliko vadili in nastopali po vsej Sloveniji.

Nastop Škundrov na terasi
gradu Snežnik (arhiv: Franci Zabukovec)

Dvakrat smo nastopili kot predskupina
LAČNEGA FRANZA, zmagali na »kitarijadi« v Cerknici, igrali nove in stare hite,
tudi nekaj svojih, katerih avtor sem bil sam.
Vse je zvenelo malo bolj trdo, rockersko, ton
temu je dajal Gus s svojo predelano kitaro (iz
Melodije) Gibsonko.
Delovanje skupine se je nadaljevalo globoko
v leto 1984, ko si je Željko hudo poškodoval roko. Po okrevanju ni mogel več igrati na
klaviature tako kot prej, zato nam je za nekaj
nastopov priskočil na pomoč Tomo Mulec.
Februarja 1985 sem odšel v JNA tudi jaz in
zgodba skupine GROM se je tako končala.
Leta 2016 se je, ob posebni priložnosti, skupina GROM ponovno zbrala. Izvedli smo
nekaj vaj, odigrali nekaj pesmi in odšli med
legende.« ■

Trio Franci Zabukovec,
Tomaž Palčič-Gus, Tomo Mulec
v dvorani kulturnega doma
v Starem trgu
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Andreja Buh

Pogovor s predsednikom Društva upokojencev
Loška dolina Brankom Trohom
Leto 2020 – Korona leto je močno prizadelo
tudi delovanje društev. Med njimi tudi številčno največje društvo v občini Loška dolina
– Društvo upokojencev, ki je konec lanskega
leta štelo kar 579 članov. Društvo je v skoraj
petdesetih letih delovanja redno izvajalo aktivnosti na mnogih področjih – športu, kulturi, izobraževanju, sociali … Kje vse, najbolje
ve predsednik društva gospod Branko Troha
in zato sem ga povabila na pogovor. Pogovor o
tem, kako je bilo, kako je in kako naj bo.
Drži, Društvo upokojencev Loška dolina je
največje društvo po številu članov v Loški
dolini, v slovenskem okviru pa spada med
srednje velika društva.
Področje delovanja društva je res zelo široko, osnovni cilj pa je povezovanje starejših,
kar temelji na druženju in vključevanju v aktivnosti društva. Tako so člani lahko aktivni
v več sekcijah:
• V okviru športne sekcije se udeležujejo
pikada, balinanja, šaha, kegljanja na vrvici in pohodništva.
• Na kulturnem področju delujejo Pevke Iz
Loške doline, aktiven je tudi bralni krožek, društvo pa, v sodelovanju z drugimi,
izvaja tudi občasne kulturne prireditve.
• V sklopu humanitarno socialne dejavnosti obiskujemo naše člane, ob praznovanju njihovih okroglih obletnic (osemdeset, devetdeset let), za novo leto pa vse,
starejše od osemdeset let tudi obdarimo.
Aktivnosti je torej veliko in prav vsak član
lahko najde nekaj zase. Nikoli nam ni dolgčas.
Ena od velikih aktivnosti je program
»starejši za starejše«. Nam lahko kaj več
poveste o tem?
Gre za projekt, voden na državni ravni.
Vključuje vse, starejše od 69 let, tudi tiste,
ki niso člani društva, če si to želijo. Namen
programa je obiskati starejše, ki živijo doma,
ter ugotoviti njihove potrebe po vseh vrstah
pomoči na domu ter jim to pomoč v okviru delovanja društva in ob sodelovanju z
vladnimi in nevladnimi organizacijami tudi
organizirati s ciljem, da bi čim dlje ostali v
domačem okolju.
Poleg tega je namen programa tudi povezovanje z nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo s ciljem razvoja različnih
oblik pomoči in storitev za čim daljše samostojno življenje starejših v domačem okolju.
Društvo vodi evidenco vseh, za katere je

Branko Troha predsednik DU podaja poročilo o delu na Zboru članic in članov,
februar 2020 (foto: Mario Žnidaršič)
narejen popis, z ugotovitvami, kakšne so
njihove potrebe. Evidentiranja izvajajo prostovoljke, ki delujejo v okviru društva. Prostovoljke torej obiskujejo starejše (če to želijo
in se za to odločijo ob popisu) vsaj enkrat na
leto oz. po potrebi.
Pomoč starejšim je mišljena v zelo širokem
smislu – pomoč na domu, pomoč pri prevozih, nabave v trgovinah in podobno, veliko
pa je zgolj pogovora, ki predvsem starejšim,
ki živijo sami, velikokrat pomeni največ.
Društvo izvaja veliko aktivnosti na
različnih področjih, tudi večje prireditve,
namenjene širšemu krogu ljudi, ne zgolj
članom.
Večina aktivnosti poteka po vsakoletnem
sprejetem programu. Veliko je aktivnosti
na področju športa (pikado, balinanje, šah,
pohodništvo), kulture (pevski zbor in obisk
prireditev), izobraževanja … Številčno je to
težko opredeliti, saj so aktivnosti planirane
mesečno, in sicer na občinskem, medobčinskem in državnem nivoju, predvsem na
športnem področju. Kar pa se tiče večjih dogodkov, mednje prav gotovo sodi praznovanje 40-letnice delovanja društva (leta 2016),
15. obletnica delovanja pevskega zbora Jasna, praznovanje dneva čebel v sodelovanju
z domačo osnovno šolo in čebelarskim društvom, praznovanje dneva starejših ravno

tako v sodelovanju z Osnovno šolo heroja
Janeza Hribarja in še bi lahko naštevali.
Odziv članov oz. njihovo sodelovanje na posameznih področjih je relativno dobro, je pa
to seveda odvisno od posameznega področja. Največ aktivnosti je na področju športa
in na humanitarnem socialnem področju, ki
vključuje tudi program »Starejši za starejše«.
Izvedba aktivnosti je seveda, kljub temu
da gre za prostovoljsko organizacijo,
vendarle povezana z določenimi stroški.
Na kakšne načine se društvo financira?
Financiranje društva poteka preko članarine, ki pokriva stroške najema prostorov in
s tem povezanih stroškov (elektrika, komunalne storitve, telefonija, internet, pisarniški
material …), ostanek članarine pa uporabimo za izvajanje aktivnosti.
Financiranje dejavnosti v glavnem poteka
preko sredstev, ki jih društvo na podlagi javnih razpisov pridobi iz proračuna Občine
Loška dolina. Enako velja tudi za organizacij
posameznih prireditev. Preko občinskih razpisov se sofinancirajo humanitarna socialna
dejavnost, kultura in šport. Vendar tako pridobljena sredstva ne zadostujejo v celoti za
izvajanje programov, zato se trudimo pridobiti tudi sponzorska in donatorska sredstva.
Vsako leto tako dobimo namenska sredstva
od Kovinoplastike Lož in Kovinoplastike
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Lož Družbe pooblaščenke, nekaj denarja pa
pridobimo tudi z drugimi aktivnostmi.
Temu pa moramo pripisati še sredstva za
program »Starejši za starejše«, ki so pridobljena na osnovi opravljenega dela v preteklem letu. So pa ta sredstva strogo namenska, za kar se vodi posebna evidenca.
Vsa zbrana sredstva pa na žalost ne zagotavljajo vedno pokrivanja vseh projektov, ki bi
jih želeli izvesti. Kljub temu da vse dejavnosti in delo poteka na prostovoljni bazi, brez
plačil.
V letu 2020 večine aktivnosti ni bilo
mogoče izpeljati. Koliko je ostalo
nenarejenega?
Naredili smo, kolikor je le bilo možno. Kljub
vsem omejitvam, ki so prepovedovale druženje, nam je nekatere programe uspelo dokaj dobro izpeljati. Mislim, da smo bistvene
stvari naredili tudi z drugačnimi prijemi.
Največji manjko pa je na področju športa,
tudi na kulturi, saj vsega ni bilo mogoče izpeljati v tistem času, ko omejitve niso bile
tako stroge. Moram pa poudariti, da smo
prav vse aktivnosti izvajali v skladu z geslom
»Ostanimo zdravi«, torej ob upoštevanju
vseh ukrepov in omejitev, ki so veljali v preteklem letu.
Kako pa ste se znašli pri določenih
projektih, ki ste jih vendarle uspeli
izpeljati?
Morali smo se potruditi in poiskati nove prijeme. Dan starejših, na primer, je bil izveden
na prostem (na igrišču pri osnovni šoli), pri
drugih aktivnostih, kot je na primer pohodništvo, smo upoštevali dovoljene pogoje.
Kontaktiranje s starejšimi iz programa »Starejši za starejše« je potekalo večinoma telefonsko. Seveda to ni enako kot osebni obisk
in pogovor, a so bili občani kljub temu zadovoljni in za to gre velika pohvala vsem
izvajalcem.
Kako se bo neizpolnitev programa
poznala pri financiranju
organizacije?
V bistvu smo finančna sredstva za
izvajanje programov že prejeli in jih
v glavnem tudi porabili. Na področju humanitarne, socialne dejavnosti smo porabili vsa sredstva, saj je
bil tudi program v glavnem izpeljan
v celoti. Manj uspešni smo bili na
področju športa, kjer novi pristopi
niso bili mogoči. Upam, da financiranje na tem področju, glede na vse
okoliščine, ne bi smelo biti težava.
Je pa seveda vprašanje odprto za leto
2021, ob dejstvu, da brez dodatnih
sredstev (občinski proračun, donacije, sponzorstvo …) programov ne
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bomo mogli izvajati. A ostajam optimist,
upam, da bo dovolj volje in se bodo stvari
uredile.
Kako pa se dejstvo, da mnogih aktivnosti
enostavno niste mogli izvesti, pozna
pri članih? So potrpežljivi in čakajo na
boljše čase ali se tudi razburjajo? Morda
celo odhajajo iz društva, ker se »nič ne
dogaja«?
Težko je napovedovati, kaj se bo zgodilo. Že
samo dejstvo, da zanimanje za nekatere dejavnosti društva upada, kaže na to, da so se
navade spremenile. V bistvu pa mislim, da
se zaradi neizvajanja programa člani ne izpisujejo, saj se tudi oni zavedajo, da pač okoliščine tega niso dovoljevale in upajo, da bodo
aktivnosti lahko čim prej znova potekale.
Mislim, da se problem druženja zdaj pojavlja na vseh področjih življenja in dela
ljudi, torej tudi na področju delovanja
društev. Trenutne razmere bodo zagotovo
prinesle nove poglede razmišljanja in to se
bo poznalo tudi pri strukturi članstva in delovanju samega društva. Tu je več vzrokov
in zadev, ki bi jih bilo potrebno upoštevati, potrebno pa se je ves čas zavedati, da je
članstvo prostovoljno in da se vsakdo odloča po svoji volji in glede na svoje potrebe
oziroma želje.
Določene naloge je kljub omejitvam
potrebno izpeljati. Društvo mora podati
poročila, verjetno izpolnjevati neke
statistike, analize … Za pripravo so
zadolženi referenti in seveda upravni
odbor, ki lahko »sestankuje« elektronsko.
Drugače pa je z zborom članstva. Le tega
verjetno ne boste mogli izvesti. Kaj torej
narediti?
Aktivnosti ožjega kroga (upravni odbor)
kljub vsem omejitvam potekajo, seveda preko elektronskih in drugih medijev, in bodo
vsi zaključki in poročila pripravljena v roku.
Trenutno velja, da vlogo zbora (razen za
volitve organov društva) v določenih okoli-
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ščinah, prevzame upravni odbor društva, ki
potrjuje vse zaključne akte in poročila.
Upam, da bomo to uspešno izpeljali in zaključili, čeravno na drugačen način kot običajno, in o vsem tudi na primeren način obvestili svoje člane.
Ostajate optimisti in torej pripravljate
plan tudi za letošnje leto. Kakšnega
in pod kakšnimi pogoji ga bo mogoče
izpeljati?
Okvirno je program dela na upravnem odboru sprejet, in sicer podoben kot v lanskem
letu. Kaj pa bomo tudi uspeli realizirati, je
odvisno od financiranja in seveda od zdravstvenih razmer. Program bomo sproti prilagajali in mesečno obveščali članstvo preko
TV Oron in elektronske pošte. Nemogoče
pa je napovedati, koliko bomo pri izvajanju
programa uspešni, sploh za aktivnosti, kjer
gre predvsem za druženje.
Trenutno ukrepi vlade še veljajo in
je člane društva težko obvestiti o
planiranih dejavnostih. Tako da nam
je naš Obrh tokrat zelo v pomoč. Kje in
kako pa člani društva še lahko pridejo do
informacij?
Populacija članstva v društvu je pač taka, da
večina nima možnosti elektronskega obveščanja. Posluževali se bomo lokalnih medijev ter predvsem obveščanja preko prostovoljcev in prostovoljk. Člani pa se seveda za
informacije lahko obrnejo tudi na telefonsko
številko pisarne in predsednika društva. Ob
upoštevanju vseh ukrepov pa bomo tudi
skušali zagotoviti informacije v pisarni društva, v času uradnih ur.
In ob tej priložnosti vabim upokojence, ki še
niso člani našega društva, da se nam pridružijo. Naša prihodnost seveda sloni na mlajših, kar velja tudi pri upokojencih.
Najlepša hvala za pogovor in uspešno delo,
ne glede na okoliščine, vam želimo! ■

Udeleženci zbora februarja 2020, ko še ni bilo prepovedi druženja (foto: Mario Žnidaršič)

14

LJUDJE IN KRAJI

marec, 2021

Janja Urbiha

Mario Žnidaršič –
ljubiteljski fotograf in
lokalni informator
Mario Žnidaršič je ljubiteljski fotograf, samouk, ki je svoj prvi fotoaparat v življenju dobil
v dar šele za svoj 50. rojstni dan! Danes je naš
nepogrešljivi, vsestranski lokalni poročevalec
iz Loške doline.
Po srcu je še vedno Kozarec, ki stanuje v Starem trgu. Mario je večletni dopisnik glasila
Obrh in član uredniškega odbora, zato je prav,
da ga spoznamo tudi malo drugače.

Kaj prikazuje tvoja fotografija, ki
je tebi najljubša?
Moja najljubša fotografija je tale:

Žarki sončne svetlobe,
ki prodirajo skozi jesensko
obarvana drevesa in ustvarjajo
čudovit prizor

Mario Žnidaršič

Fotografija je nastala 20. oktobra 2018 na študijskem krožku z naslovom Gremo v Javornike. Posneta je bila med potjo na Gomance, ko
smo raziskovali snežniške gozdove.

Kaj je bilo prikazano na fotografiji
drugega avtorja, ki te je v
življenju najbolj navdušila?

(foto: Mario Žnidaršič)

(osebni arhiv)

Koliko let že prispevaš svoje
fotografije za glasilo Obrh?

Fotografije s krajšimi komentarji prispevam
za občinsko glasilo Obrh že deset let.

Se še spomniš, katera je bila
tvoja prva objavljena fotografija
v Obrhu?

To je bila fotografija za naslovnico decembrske številke Obrha, leta 2011, z motivom
jeseni.

Najbolj bizarna situacija, ki se ti
je pripetila med fotografiranjem?

Zelo se mi je mudilo na nek dogodek in
ko začnem fotografirati, ugotovim, da sem
pomnilniško kartico (za fotoaparat) pozabil
doma.

Mario, kje se je zgodila najbolj
prestižna objava tvoje fotografije
in kaj prikazuje?
To je bilo 3. oktobra 2020, ko je Loško
dolino zajelo močno deževje in je v nekaj
urah padlo 100 mm padavin. Takrat so
moje fotografije neurja objavili tudi v
osrednji informativni oddaji Dnevnik TV
Slovenija in 24UR na POP TV.

Kot uradni fotograf sem se udeležil vaje
Slovenske vojske Preskok 2020 v Babnem
Polju, kjer so me zelo prijazno sprejeli.

V katero državo sveta bi se
odpravil na foto dopust, če bi
lahko prosto izbiral?
Zakaj prav tja?

Vsekakor v Avstralijo, ker me zelo zanimajo
tam živeče živali, za nas precej nenavadne.

Imaš svojo top foto lokacijo,
kamor se večkrat vračaš?

Moja najbolj priljubljena foto lokacija je brez
dvoma grad Snežnik.
foto: Mario Žnidaršič

Kje si se znašel samo zato, ker
si fotograf in te je to posebej
razveselilo?

Rakov Škocjan, avtorja Jaka Ivančiča.
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Nam zaupaš svoj življenjski moto
oziroma tvoje vodilo za življenje?

Biti pošten do sebe in drugih. To vrednoto
danes mi in tudi svet okrog nas zelo potrebuje.

Tvoja najljubša knjiga ali film?

Naslov knjige se ne spomnim, gre pa za
zdravniške zgodbe polne napetih dogodkov,
ki jih povezujejo zdravniki in medicinske
sestre. Film pa nosi naslov To so gadi.

marec, 2021

Janja Urbiha

Zapornica na Golobinaku
Naše drsališče pri gradu s čudovitim ozadjem – podobo gradu Snežnik. Neprecenljivo! Ni nevarno, saj voda ni
pregloboka. In ledena ploskev se naredi hitreje kot na Cerkniškem jezeru – vsaj nekaj dni prednosti imamo.
Višina vode pod ledom ostaja konstantna, zato led ne poka. Za dobro drsalno ploskev potrebujemo vsaj tri dni
stalnega konkretnega mraza (beri vsaj nekaj stopinj pod nulo).
Dogajanje na ledu iz časov, ko je bilo druženje še
nekaj povsem običajnega (foto: Mario Žnidaršič)

Tvoja najljubša hrana je? Meso.
Najljubša pijača? Voda.
Kako ali s čim najraje potuješ?
Z avtom.

Katero žival najbolj ceniš? Konja.
Kaj si po horoskopu? Vodnar.

Vse to je mogoče zaradi zapornice na
potočku (Brežičku), ki je manjši pritok
Malega Obrha.

Mariova fotograija na jumbo
plakatu na Jakopičevem sprehajališču
v Tivoliju (foto: Janja Urbiha)

Za to razkošje se moramo zahvaliti zadnji
knežji družini, ki je imela v lasti grad Snežnik. To je bila družina Schönburg - Waldenburg. Bili so tehnično zelo napredni,
v gradu in njegovi okolici so uvedli res
veliko izboljšav. Med drugim lastniško
reformo gozdov, umno gospodarjenje z
gozdom, telefon, elektriko, vodovod, avtomobil in še bi lahko naštevali.

Zapornica (foto: Janja Urbiha)

Zelo umno so uredili tudi vodne površine v neposredni grajski okolici. Te so
služile tako prijetnemu izgledu kot varnosti in tudi uporabnosti.

To je prava zima (foto: Mario Žnidaršič)

Mario, za konec nam povej samo
še to, kaj bi ti takoj spremenil ali
ukinil … če bi lahko? Če bi lahko,

bi poskrbel za večjo vlogo mednarodnih
institucij pri reševanju problemov svetovne
revščine.
Mario, hvala, ker si bil pripravljen z nami deliti košček sebe. ■

Del te ureditve je bila tudi izdelava zapornice na pritoku Obrha, ki izvira za
gradom. Zapornica na Golobinaku
omogoča zajezitev potočka (Brežička), kar
povzroči razlitje vode po travniku na desnem bregu. To se naredi pozimi, ko začne
zmrzovati, da se pridobi ledena ploskev.
Knežjim je ledena ploskev služila za sekanje ledu za ledenico in tudi prodajo.
Danes pa ledena ploskev služi za drsanje
in rekreacijo. ■

Izrez karte iz leta 1925,
na kateri je zapornica že vrisana
(foto: Kozarka)

To in druge Zgodbe Snežniške najdete tudi v blogu na moji spletni strani: Kozarka.com
Vodeni sprehodi po grajskem parku bodo na voljo takoj, ko bo spet možno varno druženje manjših skupin.
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Franc Palčič, Metulje

Ameriški kongresnik John Anton Blatnik ...
... na Blokah

V opravičilo kongresniku, lahko
povemo, da se tudi ostale evropske kmetije po velikosti težko
kosajo z ameriškimi farmami.
Slovenski kmetje in strokovnjaki
so zato že od Avstroogrske naprej
gledali proti Avstriji, Bavarski in
Švici, kjer so podobni pogoji za
kmetijsko pridelavo kot pri nas.
Demokratičnost in urejenost teh
držav je bila za nas vedno vzor.
John A. Blatnik na obisku svoje tete Neže in družine
Komidar v Nadlesku leta 1975. Od leve: Marjan
Zmeraj smo gledali
proti severu in za- Hladnik, dr. Pavla Lah, miličnik iz spremstva, Maruša
Pokojni Ado, mi je večHladnik, miličnik, John A. Blatnik, njegova teta Neža
hodu, če smo glekrat povedal o visokem
Komidar, spremljevalec, Milan Lah - Špelinov iz
dali proti vzhodu,
obisku, ko je njihovo kmeLoža, Vera, Zofija in Alojzij Komidar, spredaj pred
smo Slovenci videli
tijo kmalu po dograditvi
Blatnikom, Janez Komidar (arhiv: Janez Komidar)
predvsem slovannovega hleva obiskal konsko Prago, ki nam je bila vedno pomočjo domačinov. Američani so v svojih
gresnik John A. Blatnik.
naklonjena, nikoli pa nam, dokumentih letališče imenovali Picadilly
Ado je o visokem obisku
razen sedaj nekaterim, ni bila Club, na njem je pristalo 36 zavezniških letal,
povedal naslednjo zgodbo:
vzor zaostala Madžarska.
ki so vozila orožje in material za partizansko
»Nekega dne se je na našo
vojsko. Nazaj v zavezniške baze v Italiji pa
kmetijo pripeljal ameriški
John A. Blatnik, stotnik
O obisku Blatnika na Blokah so zavezniška letala odpeljala 608 ranjencev
kongresman Blatnik. Z zaameriških letalskih sil v
sem se pogovarjal tudi z mo- in rešene sestreljene zavezniške pilote. Letanimanjem me je spraševal
času II. sv. vojne
jim nekdanjim sodelavcem, lišče Nadlesk je bilo prvo od petih, ki so jih
o kmetijstvu in si ogledoval nov hlev. Povabil sem ga na ogled no- sedanjim županom Občine Loška dolina uporabljali zavezniki med vojno na območju
tranjosti hleva, vstopili smo skozi glavna Janezom Komidarjem, ki mi je povedal kar današnje Slovenije.
vhodna vrata in zakorakali proti zadnjemu nekaj zanimivosti iz življenja sorodnika Johdelu, kjer smo imeli teleta. Prišli smo do na A. Blatnika. Poslal mi je tudi fotografije, Drugi tak dogodek, ki se je vtisnil v spomin
konca, kongresman se obrne in zakoraka ki prikazujejo njegovo družino in njegovo dijaka Janeza Komidarja, se je zgodil, ko je
nazaj proti vhodu. Pri vhodu me pogleda, politično in vojaško kariero. Na fotografijah bil Blatnik na obisku v Novem mestu. V inne reče nič, se še enkrat obrne in zakoraka je kar s tremi ameriškimi predsedniki, Har- ternat, kjer je Janez stanoval, ko je hodil v
po štali nazaj. Mi pa za njim. Na koncu se ryem S. Trumanom, Lyndonom B. Johnso- srednjo šolo, so se pripeljali miličniki (za
obrne, ne reče nič, pa spet nazaj. Pridemo nom, Johnom F. Kennedyem ter z jugoslo- mlajše: policaji) in spraševali po njem. Vsi so
do vhoda, Blatnik me gleda, jaz ga v pri- vanskim predsednikom Titom, s katerim sta gledali, kaj je ušpičil, odpeljali so ga na Grad
čakovanju hvale gledam in čakam, kaj bo se večkrat srečala. Fotografije ga prikazujejo Otočec, kjer je bila zbrana takratna političrekel. Na koncu pa reče prav po naše: »Veš, tudi med slovenskimi partizani med drugo na in gospodarska smetana, med njimi pa
ti moram po pravici povedati, taki kot si svetovno vojno in med palestinskimi otroki John A. Blatnik. Pokazal je na prosti stol poleg sebe rekoč: »Janez, tle k meni se usedi.«
ti, so v Ameriki prav največji reveži.« »Je- v Gazi, ki jo je okupiral Izrael.
Komidar še sedaj hrani ameriško zastavico,
belštica,« je zaključil Ado, »jaz sem mislil,
ki mu jo je dal stric, tako je klical Blatnika,
kako me bo pohvalil, kako velik hlev sem ... v Nadlesku
naredil, pa je bilo hujše, kot če bi me polil Jeseni 1944 je na partizansko letališče v Na- sicer očetovega bratranca. Zastavico je J. A.
s kanglo mrzle vode.«
dlesku v Loški dolini nenapovedano prihru- Blatnik snel kar s protokolarnega avtomomelo ameriško vojaško letalo. Iz bila, pri enem pogostih obiskov v Nadlesku.
njega je izstopil pilot, letalski kapetan John A. Blatnik. Začuden Kdo je bil John A. Blatnik?
ga je sprejel takrat poveljujoči John Anton Blatnik (Janez Anton Blatnik)
zaščitne enote na letališču Janez je bil ameriški politik slovenskega rodu, ki
Stanovnik (poznejši predsednik je v ameriški politiki prišel najvišje. Rojen
predsedstva SR Slovenije). Bla- je bil slovenskim staršem 17. 8. 1911 v zvetnik je prišel na obisk k teti Neži zni državi Minnesoti, umrl je 17. 12. 1991 v
Komidar v Nadlesk, s katero sta Marylandu. Njegov oče je bil iz vasice Dose celo noč pogovarjala na krušni bindol v občini Dolenjske Toplice, mama pa
peči. Drugi dan se je z letalom Kočevarjeva iz Podloža v Loški dolini. Bil je
vrnil v letalsko bazo Barij v Ita- dvakrat poročen, imel je tri otroke. Izhajal je
liji. Po vojni je teto Nežo povabil iz rudarske družine. Po končani osnovni šoli
Kongresnik John A. Blatnik desno, na srečanju ob
na obisk Kongresa. Letališče Na- in gimnaziji v Chisholmu je študiral na drameriškem predsedniku J. F. Kenediju
dlesk so poleti 1944 na pobudo žavni učiteljski visoki šoli v ameriški zvezni
(arhiv: Janez Komidar)
zaveznikov uredili partizani s državi Minnesoti in leta 1935 diplomiral iz
Pri Zabukovčevih (Borovčevih) v Novi vasi
so konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja
zgradili nov hlev za cca 30 glav odraslih živali in še kakšnih petnajst telet. To je bil največji hlev v takratni občini Cerknica. Hlev je
bil eden največjih tudi na območju celotne
Notranjske in tudi širše. Mladi agronomi
smo z veseljem vodili k Borovčevim strokovnjake in druge obiskovalce, ki so si hlev z občudovanjem ogledali in se z gospodarjem, ki
si je vedno vzel čas, pogovorili o kmetijstvu.
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John A. Blatnik na srečanju s predsednikom
Jugoslavije Titom, drugi z leve
(arhiv: Janez Komidar)

kemije. Med študijem (1930–31) je poučeval
na podeželski osnovni šoli. Od 1935-37 je
bil svetovalec za izobraževanje pri programu
javnih del v naravnem rezervatu Superior
National Forest, 1937–39 je poučeval kemijo na gimnaziji v Chisholmu. 1938 se je
dodatno izobraževal na Univerzi v Chicagu,
1939–41 pa je bil pomočnik šolskega nadzornika za okrožje St. Louis. V letih 1941–42
je opravil tudi podiplomski študij iz javne
uprave na Univerzi Mineapolis – St. Paul v
Minnesoti.
Maja 1940 je bil ob podpori nestrankarske liberalno usmerjene lokalne skupine volivcev
izvoljen v senat države Minnesote. Marca
1942 je bil ponovno izvoljen, tedaj za štiriletni mandat (1943–47).
Čeprav je bil član senata Minnesote, se je ob
vstopu ZDA v drugo svetovno vojno kot prostovoljec prijavil v ameriško vojsko. Tri leta
in pol je služil pri obveščevalni službi vojnega letalstva. Kot potomec slovenskih priseljencev v ZDA je bil izbran za člana vojaških
misij v zavezniških enotah na območju Jugoslavije. Ko so oktobra 1944 ločili skupne
anglo-ameriške vojaške misije na ameriške
in britanske, je ameriške vodil Blatnik. Komidar mi je pojasnil, da je bil Blatnik nekaj
časa vodja skupne ameriško-britanske misije pri glavnem štabu v Drvarju. Nekaj dni
pred desantom na Drvar pa ga je zamenjal
sin britanskega premiera Churcilla, tako da
Blatnika med samim desantom nemških padalcev ni bilo v Drvarju. Blatnik je bil potem
nekaj mesecev v Glavnem štabu hrvaških
partizanov, januarja 1945 pa se je pridružil
Glavnemu štabu NOV in POS v Beli krajini.
Prispeval je k boljši obveščenosti ameriške
javnosti o dogajanju v okupirani Jugoslaviji ter vzpostavil sistem za rešitev okrog 400
ameriških pilotov, ki so bili sestreljeni nad
jugoslovanskim ozemljem. S slovenskimi
partizani je ostal do osvoboditve Trsta, nato
je bil v italijanski Caserti posrednik med
ameriškim vojaškim poveljstvom in poveljstvom narodnoosvobodilnih sil. Po vrnitvi v
ZDA januarja 1946 je sodeloval pri zbiranju
pomoči za Jugoslavijo.
Leta 1946 je v Minnesoti kandidiral za člana
predstavniškega doma ameriškega kongresa.
K njegovi izvolitvi so največ prispevali de-
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lavci in rudarji, priseljeni z vzhodne
in srednje Evrope, Švedske in Finske,
ki so tradicionalno volili demokrate.
Prvi mandat je začel 1947 skupaj z
Johnom F. Kennedyjem in Richardom
Nixonom. Kasneje je bil izvoljen še
trinajstkrat. V času svojega mandata
je deloval zlasti na področju javnih del
in varovanja okolja.

Blatnik se je po drugi svetovni vojni
kot član uradnih ameriških delegacij
večkrat srečal z Josipom Brozom, Edvardom
Kardeljem in drugimi jugoslovanskimi politiki. Bil je prejemnik visokih ameriških in
jugoslovanskih odlikovanj. Posmrtno je leta
1996 prejel zlati častni znak svobode RS za
zasluge v dobro slovenskemu narodu med
drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med
ZDA in RS. Po njem so v ZDA leta 1971
poimenovali most, ki povezuje dve ameriški
zvezni državi Minnesoto in
Wisconsin. Dolg je 2431 m,
visok pa kar 37 m.

marec, 2021

je bil rojen v ZDA, je še dober mesec pred
smrtjo, povabil prijatelja in novinarja Mitja
Meršola v pojoči stari notranjsko-dolenjski
slovenščini: »Zdaj pa stopimo še na kozarček, sicer ne bi bili Slovenci.« Za Američane
je bil John, za slovenske prijatelje pa vedno
Janez.
Blatnika je v politiki v njegovem okrožju
zamenjal James Oberstar, mož širokega nasmeha, značilnega za ameriške politike. Tudi
Oberstar je bil slovenskih korenin, za njim
pa še nam bolj znana Amy Klobuchar tudi
članica demokratske stranke. Slovenci, živeči v ZDA, so tradicionalno volili demokrate.
To je verjetno pogojeno z blagim slovenskim
karakterjem, čutom za sočloveka, pa seveda
socialni status, saj so bili Slovenci v Ameriki
zaposleni kot delavci, rudarji, na farmah …
Vse, kar so si ustvarili, so si prigarali s trdim
delom, marsikateri je za veliko lužo pustil
svoje zdravje in prišel domov samo umret. ■

Bivši slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel se je
v enem svojih televizijskih
nastopov spominjal, kakšne
težave so jim delali Američani pri priznanju samostojne Slovenije. Kazalo je že, da
Slovenije ne bodo priznali,
kar bi bilo za mlado državo
katastrofalno. Na pogovorih
John A. Blatnik je teto Nežo Komidar (ob njem na desni
je sodeloval tudi Lawrence
strani fotografije s svojo hčerko Alojzijo Hace) povabil
v Ameriko na ogled Kongresa. Na levi strani fotografije
Eagleburger, kasnejši ameriBlatnikova hči in žena (arhiv: Janez Komidar)
ški zunanji minister. Potem
ko je Eagleburger dobil pooblastila za pogovore s slovensko delegaci- -----------jo, se je naenkrat vse spremenilo, nobenega Viri:
nasprotovanja več. Vsi so bili presenečeni, Meden, Milan. Zgodovinska dediščina Notranjske
Eagleburger pa je rekel: »Ne skrbite, poznam elektronski vir: John A. Blatnik.
Slovence. Svojo politično pot sem začel v ka- Meršol, M. 1991 Delo. ISSN 0350-7521. - Let. 33, št.
297 (19.XII.1991), str. 4.
binetu pri Johnu A. Blatniku«. Očitno je svo- Klemenčič Matjaž. 2017 Novi Slovenski biografski
jega šefa, kar je danes redkost, visoko cenil.
leksikon. - Zv. 2: B-Bla (2017), str. 466–467.

Komidar, Janez. 2020 Ljubljana, osebni vir november

Veliki ameriški Slovenec Blatnik je umrl za 2020, januar 2021.
srčno kapjo na svojem domu. Na koncu je bil Torkar, Blaž. 2010 Prispevek k razumevanju
medvojnega delovanja ameriškega častnika Johna A.
razočaran in žalosten nad vojno v Jugoslavi- Blatnika 2009-10-20 Acta Histriae. ISSN 1318-0185.
ji, državo, ki jo je v ZDA ščitil in zagovarjal. - Letn. 18, št. 3 (2010), str. 731–746.
Vseskozi pa je bil Slovenec, na kar je bil zelo Zabukovec, Ado, Nova vas, osebni vir.
ponosen in tako tudi
deloval. Zanimal in
sodeloval je pri gospodarskem razvoju
Slovenije, prisoten je
bil tudi pri postavitvi
temeljnega kamna za
JE Krško, hkrati pa,
kar je manj znano,
javno izrazil dvom
v pravilnost izbrane
Blatnik Bridge, Duluth, Minnesota – Most v Minnesoti, ki se
tehnologije firme Weimenuje po Johnu A. Blatniku
stinghouse. Čeprav
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Candelaria,
Črna plaža, mesto
Tenerif

Alma Kandare

Pobeg iz resničnosti v
preteklost
V času, ko smo omejeni na dom in bližnjo okolico, marsikomu
misli uhajajo na poletja in potovanja, ki smo jih imeli v preteklih
letih. Z nostalgijo pregledujemo številne fotografije, ki smo jih tam
posneli, saj te fotografije prikličejo prijetne spomine in nudijo pobeg
pred trenutno resničnostjo. Med enim takih »pobegov« mi je pod
roke prišla tudi fotoknjiga, ki me je ponovno popeljala na dva španska otoka, ki pa ležita le 300 km od afriške obale.

Mesto
San Sebastian, Gomera

Otok Tenerif je živahen turističen otok, ki ponuja raznovrstno dogajanje za vse okuse. Tako divjo, družabno, kot tudi umirjeno in sproščujočo izkušnjo. Čudovite peščene plaže s črno vulkansko mivko ali pa
belo saharsko mivko, kristalno čisto morje in toplo sonce so nekomu
dovolj za užitek in lep dopust. Sama nisem med njimi in poležavanje
na plaži raje zamenjam za sproščene potepe po okolici. Z užitkom raziskujem in srkam vase vonjave, barve, zvoke, ki mi jih tisti kraj ponuja.
Vse to me napolni z veseljem in energijo, da hočem še več. Pohajkovanje po stranskih ulicah ali po oddaljenih poteh mi omogoča videti
in začutiti življenje domačinov in to mi je od vsega največje veselje.
Sprehodi po mestih so mi predstavili bogato zgodovino, ki jo ima ta
otok vulkanskega izvora. Sprehodi po neokrnjeni naravi, pa so šepetali
o ljudeh, ki še vedno živijo preprosto življenje in se preživljajo s trdim
delom na poljih ali pa z vzgojo številnih koz, ovc in še mnogih drugih
domačih živali.
Med enim teh umikov iz živahnih mest sem obiskala tudi narodni
park Teide (2400 m), ki sodi pod naravno dediščino Unesca. Kljub
neusmiljenemu soncu, ki je pripekalo med sprehodom po parku, je
bila izkušnja prijetna in če nič drugega, sem se začela še močneje zavedati svoje majhnosti v primerjavi z mogočno naravo, ki me je obdajala.
Povzpela sem se tudi skoraj na vrh ognjenika El Pico del Teide, ki se
vzpenja kot mogočna gora sredi parka Teide in je s 3718 m najvišji vrh
Španije. Takrat sem bila prvič na višini nad 3500 m in moram reči, da
je bila to resnično nenavadna izkušnja z rahlo vrtoglavico in slabostjo,
ki pa je minila takoj, ko sem se zagledala v fantastično obarvane razglede, ki jih ponuja ognjenik.
Otok Tenerif, poleg vedno budnih mest in pisane narave, ponuja tudi
ogromen pokrajinski živalski vrt, ki se razteza na 13 hektarjih – Loro
Park. Sedem ur, ki sem jih preživela v parku, je hitro minilo, saj je vsak
košček parka ponujal nove zanimive živali, ki so se ponosno razkazovale, uživale v igri s skrbniki. Ta kraj je prav gotovo nujno obiskati, če
vas kdaj zanese na ta otok.
Iz živahnega in turističnega Tenerifa sem popotovanje nadaljevala na
umirjeno Gomero. Majhen otok z nekaj tisoč prebivalci mi je ponudil prečudovito naravo, pristne domačine in okusno domačo hrano,
ki zadovolji še tako zahtevne brbončice. Prav posebna izkušnja je bilo
v živo doživeti in slišati pogovor med domačini v jeziku El silbo. To je
star žvižgajoči jezik, s pomočjo katerega so se pogovarjali domačini

Loro park, Tenerif

Naravni park Teide in ognjenik
El Pico del Teide Tenerif

foto: Alma Kandare

To sta Tenerif in Gomera, ki spadata pod zelo znane Kanarske otoke.
Oba otoka sem začutila v polnosti, saj sta bila nasičena s španskim
temperamentom in prav posebnim vzdušjem, ki te je zasanjal in sprostil. Užitek je bilo pohajkovati po ulicah, ki so bile polne življenja zaradi ljudi, ki so sproščeno klepetali v pojočem španskem jeziku, kot tudi
zaradi številnega cvetja in živobarvnih hiš, ki so se ponosno razkazovale na soncu.

pred telefoni in internetom, ko so si želeli kaj sporočiti iz enega hriba
na drugega. Danes pa ga uporabljajo takrat, ko ne želijo, da jim prisluškujejo nepovabljena ušesa nas turistov. Čeprav je dopust namenjen
počitku, se sama najbolj spočijem, ko se mi oči, ušesa in telo naužijejo
lepot, ki me obdajajo, in najbolje to uresničim s sprehodom po naravi,
ki je iz metra v meter drugačna in vsak hribček, na katerega se povzpnem, ponudi nekaj novega, še bolj pisanega in zanimivega. Ta otok,
ki je prepoln pohodnih poti, mi je omogočil ravno to – naravo, mir in
divjanje čutil, ki so srkala vse lepe in prijetne informacije iz okolice.
Če si boste poleti, ko se končajo koronski ukrepi, zaželeli prelepih plaž,
čistega morja in zabav dolgo v noč, obiščite otok Tenerife. Če pa vam je
bolj po okusu umirjen dopust s sprehodi po neokrnjeni naravi, zavijte
na Gomero. Prepričana sem, da ne boste razočarani.
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Vrhniški fantje in dekleta
Vas Vrhniko pri Ložu v Loški dolini sestavljajo trije deli: osrednji in največji del se imenuje
Vrhnika, družbo mu delajo še zaselki Trzne ali Vrbanje, Kot in Žaga.

arhiv: Jože Matevžič

Fotografija je verjetno nastala v prvi polovici 30. let dvajsetega stoletja. Fantje in dekleta so
oblečeni v poletne praznične obleke. Zaradi tega lahko sklepamo, da je posnetek nastal v
poletju na žegnanjsko nedeljo. Kdo je bil fotograf, ni znano. Fotografija je izdelana kot razglednica (14 x 9 cm).

Kdo so fantje in dekleta na sliki?
Četrta vrsta od leve proti desni:
• ??? Antončič – Antonščev, Vrhnika
• Janez Zigmund – Baštkov, Trzne
• neznan, ???
• Lojze iz Žage, bil je hlapec v Žagi,
doma iz Loškega Potoka
• Jernej Poje – Pojetov, Vrhnika
• Franc Zigmund – Baštkov, Trzne
• Janez Palčič – Gregorjev, Vrhnika
Tretja vrsta od leve proti desni:
• Alojzij Matevžič – Petruščkov, Trzne
• Anton Matevžič – Petruščkov, Trzne
• Janez Razdrih – Čičov Johan, Trzne
(med fotografiranjem je premaknil
glavo, zato je slika meglena)
• nepoznan
• Franc Plos – Tišlarjev (???), Trzne
• Jernej Matevžič – Petruščkov, Trzne
Druga vrsta od leve proti desni:
• Anica Kraševec – Malnarjeva, Vrhnika
• Ana Pirnat – Joškova, Vrhnika
• Marija Poje – Pojetova Micka, Vrhnika
• Nežka Bavec – Matijeva, Vrhnika
• nepoznana

Petruščkov Tone

(Anton Matevžič, 3. 8. 1902–1. 1. 1966)
– zadnji krovec slamnatih streh v Loški
dolini
Nekdaj so bile bivalne hiše predvsem pa gospodarska poslopja (skednji, hlevi ali »štale«)
pokrite s slamnato kritino. Opečnata kritina
se je pričela uveljavljati šele pozneje. Lastnik
kmetije, ki je imel gospodarska poslopja pokrita z opeko, je veljal za slabega gospodarja.
To je zato, ker je pod opeko v poletnem času
zelo vroče in se je seno, predvsem pa detelja,
drobila. Za kritje so uporabljali pšenično slamo, toda najboljša je bila ržena, ki je zdržala
tudi do 80 let.

• Ivanka Zigmund – Baštkova, Trzne
• Marija Zigmund – Baštkova, Trzne
• Ivanka Gregorič – Lokavceva, Kot
Prva vrsta od leve proti desni:
• Marjeta Bavec – Matijeva, Vrhnika
• Marija Bavec – Matijeva, Vrhnika
• Ivana Nelec – Štorova, Vrhnika
• Marija Kalister – Kalištrova, Vrhnika
• Marija Antončič – Antonščeva, Vrhnika
• Frančiška Strle – Baštkova, Vrhnika
• Terezija Palčič – Anžetova Rezka,
gostilničarka, Vrhnika
Spredaj ležijo:
• Valentin Pirc – Pircov, Trzne (???)
• harmonikar, po domače Fitar iz
Starega trga (???)
• Anton Plos – Tišlarjev, Trzne
Imenski opis fantov in deklet sem sestavil po
pripovedi (vir: Terezija Matevžič, Gabrijela
Zakrajšek). Opis je nepopoln, kar nekaj je
takšnih, ki so označeni z »nepoznan«. Cenjene bralce glasila Obrh vljudno prosim, če
kdo ve kakršen koli podatek o tej sliki, da ga
sporoči uredništvu ali piscu tega sestavka na
tel. 041 928 708.

Krovsko orodje

(foto: Julia Müller, Vrh, 2020)

Na sliki vidimo orodje, ki ga je Petruščkov
Tone uporabljal za pokrivanje slamnatih
streh. Krovske obrti se je naučil pri svojem
očetu Janezu, ki je bil priznan krovec slamnatih streh. Od očeta ni pridobil samo
krovskega znanja, ampak je tudi podedoval
orodje, ki ga je uporabljal pri svojem delu.
Orodje je narejeno iz deščice iz javorjevega
lesa (velikost 36 x 15 cm in debeline 1,5 cm).
Deščica je pritrjena z vijaki na ročaj dolg približno 50 cm. Na sprednji delovni strani so
žebljički (6), po dolžini je narejenih 7 utorov
pod kotom 30 stopinj, na zadnji strani je železna kljuka, imenovana »kavselj«.

20

LJUDJE IN KRAJI

Alenka Veber

Babji odkruški
Vijuganje

P

Krovsko orodje

(foto: Julia Müller, Vrh, 2020)

Janez Ravšelj – Martinov iz Markovca se
spominja, da je krovca po drugi svetovni
vojni enkrat opazoval, kako je pokrival slamnato streho pri sosedu, pri Lohnetovih
(Lohnetov Matevž –Matevž Mlakar, priselil
se je v Markovec s Knežje Njive in je bil znan
izdelovalec lesenih grabelj). Železno kljuko
ali »kavselj« je krovec uporabljal, da je približno 20 cm debele snope ali škopnike prijel s
kljuko oz. vanje zapičil kljuko in jih nato položil, kamor je bilo potrebno, in jih nato grobo poravnal. Z deščico, na kateri so žebljički,
je slamo nazadnje fino poravnal. Slama je
morala ležati vzporedno, da je voda odtekala. Če ta pogoj ni bil izpolnjen, je streha
kmalu zamakala. Janez Ravšelj je pri krovcu
videl tudi rokavico z usnjenim paščkom, ki
jo je krovec imel na roki in s to rokavico je
slamo poravnal oz. počesal. (podatek mi je
posredovala Milena Ožbolt)

bralci in cenjene bralke, so postavljeni
različni količi. Tako kot so proge naših življenj različno dolge. Nekateri elegantno
vijugajo mimo količev, spet drugi mogoče
šele stojijo na startu življenja in s strahom
zrejo v globino.
Ne, v življenju nimamo vsi enakih možnosti. Tako kot tudi enako ne prenašamo
ostrih in dolgih zim. Nekaj pa vendarle
imamo skupnega. Progo življenja, pa naj
bo ta še tako zavita, moramo prevoziti vsi.
In to od vrha navzdol. Še prej pa se moramo na vrh povzpeti: s smučkami na rami
ali pa s kabinsko žičnico. Lahko pa se nam
zgodi tudi, da bo sneg, preden bomo prišli na vrh vzpetine, skopnel. A to ne pomeni, da moramo čakati na prihod nove
zime, navzdol se lahko spustimo tudi po
suhi travi.
Na kako visoko zasneženo goro se morate
povzpeti vi, da boste začeli vijugati v globine svojega življenja, ne vem. Vem pa, da
se lahko že z manjše vzpetine zazremo v
čisto belino življenja. Šele z vrha vzpetine
ali ledene gore bomo lahko opazili umazane zaplate snega, ki tudi za snežne kepe
niso več primerne. Snežni zameti pa bodo
videti majhni in lažje premostljivi.
In še nekaj: življenje ni sestavljeno samo
iz ene discipline. Včasih se vrtimo na eni
nogi, drugič na obeh. Predvsem pa moramo paziti pri doskoku. Lahko še tako
dolgo letimo in na svet okrog sebe gledamo zviška, na koncu lahko pristanemo v
kupu umazanega snega. Pa mirno in varno vijuganje vam želim.
______
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

arhiv: Jože Matevžič

Petruščkov Tone je v letu 1966 tragično preminil. Ker za njim ni bilo nikogar več, ki bi
znal pokrivati in popravljati slamnate strehe,
so v naslednjih 10–15 letih takšne strehe izginile iz Loške doline – žal za vedno.

red skoraj pol stoletja so moje otroštvo in otroštvo mojih sovrstnikov
zaznamovale bele in ostre zime. Nizke
temperature in visoki snežni zameti so
nedvomno prispevali k izoblikovanju
moje pokončnosti. Ko sem se pozneje
začela vzpenjati po življenjskih gričih in
gorah, sem verjetno zaradi svoje značajnosti marsikomu šla na živce, mogoče
sem komu stopila na žulj. Verjetno me
kdo tudi ni razumel ali pa ni hotel razumeti in prebiti moje ledene skorje.
Življenjska pot je marsikoga od nas odnesla in tudi zanesla na različne poljane.
Fižolovke, okrog katerih smo s prevelikimi smučmi otroci vijugali, so kaj kmalu nadomestili debeli koli. Le da sama
nisem več vijugala okrog kolov, temveč
sem jih s kolom dobivala po glavi. Upam
pa, da je zaradi mojega udrihanja s kolom
glava bolela čim manj ljudi.
Ob pravih zimah in visokih zametih vsaj
vemo, kdo je krivec za zdrs na ledu in
slabo splužene ceste, mar ne? Veliko težje
pa je s prstom pokazati na krivca, ko se
znajdemo v težkih, nemalokrat čudnih
življenjskih zametih. Še težje je uperiti
prst vase. Res pa je tudi, da za vse padce
in zdrse v življenju nismo krivi sami.
Srčika mojega današnjega razmišljanja ni
iskanje izgubljenega krivca v kupu snega
in ledu, prav tako ne iskanje zmagovalca,
ki se je iz golega veselja zaril v kup snega.
Spregovoriti želim le o našem vijuganju
po progi življenja.
Po moji ali vaši progi življenja, cenjeni

marec, 2021

Petruščkov Tone po srečanju z medvedko v
gozdu Županšček nad Metuljami 1. 1. 1966.
Zdravniška obdukcija je pokazala, da rane,
ki jih je prizadela medvedka, niso bile smrtne. Po napadu medvedke je obležal nezavesten in smrt je nastala zaradi podhladitve in
izgube krvi.

Vijuganje

(foto: Alenka Veber)
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Ko pritisne mraz
Nobena zima ne traja večno, tudi babnopoljska ne. A ko nastopi mraz, se pogovori začno
vrteti predvsem okrog najnižjih temperatur
zraka. Zaradi svetovnega spleta, različnih
socialnih omrežij in drugih sodobnih komunikacijskih orodij glas o krajih z nizkimi temperaturami zraka hitro postane novica dneva.
Iz najhladnejšega naseljenega kraja v Sloveniji
je še ne tako dolgo nazaj novica o tem, ali je
mraz že začel gristi v prste, potovala veliko
bolj počasi. Dvakrat ali trikrat na teden je iz
Babnega Polja v Ljubljano potovala dopisnica
s skrbno zapisanimi podatki, ki imajo danes
malodane že zgodovinsko vrednost.
In ko ljubitelji nizkih temperatur iščejo kraje s
še nižjimi temperaturami zraka, zgodovinske
vrednosti oziroma tradicije ne gre spregledati.
Danes se podatki samodejne postaje Babno
Polje osvežujejo vsakih deset minut. Pametni
telefoni kar tekmujejo med seboj z različnimi
aplikacijami, ki napovedujejo vreme za deset
dni naprej. Ko nam zjutraj le uspe odpreti zaledenela avtomobilska vrata, se nam na armaturni plošči izza volana že prikazujejo stopinje Celzija. Še več. Na cesti proti Loški dolini,
domačini to območje imenujemo Zavodi,
termometer kaže še nekaj stopinj manj. In si
oddahnem: torej ima Babno Polje še nekaj
rezerve. Kaj pa če je v Sloveniji res še kakšen
naseljeni kraj z nižjo temperaturo? Kaj nam
bo pa potem v Babnem Polju še preostalo?
Ker vsaka regija, pokrajina in še toliko bolj
vsaka občina s svojimi kraji potrebuje svoj
'highlights' (poudarek, nekaj kar nas dela pomembnejše od drugih, op. Alenka Veber), se
mi zdi še toliko pomembnejše, da mraz ostane v Babnem Polju. In da Babnopoljci ne dovolimo, da bi nas kar tako čez noč izbrisali s
seznama slovenskih presežkov.
Moj tokratni prispevek, spoštovani bralci in
bralke občinskega glasila Obrh, vzemite kot
skromno satiro, katere namen je opozoriti na
resničnost življenja v slovenski Sibiriji. Tudi
to skovanko so, ko pritisne mraz, že večkrat
hoteli povezati z neko drugo planoto, kjer je
ravno tako mraz. A tej planoti, ki je za povrh
vsega še v sosednji občini, ljubkovalno rečemo slovenski Tibet. Da ne govorim, kako
sedma sila meša Loško dolino in Loški Potok.
Geografija je za marsikoga španska vas. Razen za Babnopoljca.
Že prvi babnopoljski učitelj Theodor Schuller
je v knjigi Logaško okrajno glavarstvo (1889:
3) zapisal: »Domoljubje v ožjem pomenu ljubezen do svoje domače vasice je pri Babinopoljcu dokaj razvito. Rad ti hvali svojo vas in
svoje polje in o tacih prilikah mu ne manjka
pohvalnih besed.«

In če nič drugega smo se navadili živeti z mrazom in dolgimi
zimami. A šalo na stran. Raje
poglejmo v bilten Agencije RS za
okolje Naše okolje (2019: 38–48),
kjer nam meteorologinja Mateja
Nadbath v obsežnem prispevku
vlije nekaj upanja, da bo 'Babinpoljec še naprej hvalil svojo vas in svoje polje
in da nam ne bo zmanjkalo pohvalnih besed'.
Iz omenjenega prispevka sem izluščila samo
nekaj bistvenih podatkov, ki nas uvrščajo v
sam vrh slovenskih krajev z nizkimi temperaturami zraka, avtorica pa je dodala še nekaj
drugih temperaturnih zanimivosti.
Ali ste vedeli da:
• začetek meteoroloških opazovanj v Babnem
Polju sega v januar 1924.
• da je v Babnem Polju z okolico letna povprečna temperatura zraka 6,5 °C, to je povprečje
primerjalnega obdobja 1981–2010, letno povprečje obdobja 1961–1990 je 6,0 °C.
• da v obdobju, za katerega so ohranjeni podatki,
najbolj odstopata leti 1956 in 1962, kot najhladnejši s povprečjem 5,1 °C, ter leto 2014 kot
najtoplejše, ko je bilo letno povprečje 8,6 °C.
• je bila najvišja dnevna temperatura zraka 4.
avgusta 2017, 35,4 °C, medtem ko v celem letu
1978 ni bilo višje temperature od 26,4 °C.
• so najnižjo temperaturo v Babnem Polju izmerili 15. in 16. februarja 1956 ter 13. januarja 1968, −34,5 °C, kar je najnižja temperatura,
izmerjena na postajah državne meteorološke
mreže.
• da je bila leta 2018 najvišja temperatura 31,3 °C,
izmerjena 9. avgusta, najnižja pa je bila −24,1
°C, zadnjega februarja. V prvi polovici leta
2019 je bila najvišja temperatura 34,2 °C, 27.
junija, najnižja pa −12,5 °C, 12. marca.
• da je v povprečju najtoplejši mesec leta julij, s
povprečjem 16,6 °C; najhladnejši je januar, z
−3,1 °C.
• da so v Babnem Polju hladne dneve zabeležili
že prav v vseh mesecih leta, po kakšen dan ali
dva tudi julija in avgusta. Zadnji ledeni dnevi so običajno zabeleženi marca, v letih 1970,
1986 in 1991 je bil po en leden dan še aprila,
jeseni pa so spet novembra.
• da je bilo v obdobju 1961–1990 na leto 164
hladnih in 30 ledenih dni. Število hladnih in
ledenih dni se zmanjšuje. Povprečje hladnih je
v zadnjih 15 letih 143 dni, ledenih pa 26 dni.
Največ hladnih dni je bilo v Babnem Polju leta
1962, 194, najmanj pa leta 2014, 104. Ledenih
dni je bilo največ leta 1956, 61, leta 1974 pa jih
je bilo samo sedem.
• v Babnem Polju leži snežna odeja v povprečju

Le kdo nam hoče odpeljati
babnopoljski mraz? (foto: Alenka Veber)
83 dni na leto; povprečje obdobja 1961–1990
je 91 dni.
• da je v obdobju 1938–2018 snežna odeja najdlje ležala leta 1996, 143 dni, 11 dni s snegom
pa je bilo leta 1989.
• da je bila v prvi polovici leta 2019 snežna odeja zabeležena v prvih treh mesecih, skupaj 27
dni. April je minil brez snežne odeje tako kot
tudi junij, maja smo zabeležili sneženje, odeja
pa se ni obdržala.
• da so najdebelejšo snežno odejo v Babnem
Polju izmerili 22. februarja 1942, 185 cm.
Vsaj pol metrsko snežno odejo so zabeležili še
v 40 letih od 67 let, za katere imajo podatke.
Najnižja snežna odeja je bila leta 1989, 16 cm.
Najdebelejšo svežo ali novozapadlo snežno
odejo so v Babnem Polju izmerili 4. marca
1970, ko je v 24-ih urah zapadlo 78 cm snega.
Zima 2020/2021, čeprav še ni rekla zadnje
besede, nam bo nedvomno ostala v spominu.
Dvanajstega januarja smo se zbudili v mrzlo
jutro. Ob 7. uri je je bila najnižja temperatura
zraka izmerjena v Babnem Polju, minus 19
stopinj Celzija.
»Za tako hladne noči potrebujemo jasnino,
suho in hladno zračno maso in seveda tudi
snežno odejo. Danes se je vse skupaj kar poklopilo,« je za STA dogajanje opisal dežurni
prognostik na agenciji za okolje Blaž Šter. Ob
tem je dodal, da pa bi bilo še za nekaj stopinj
hladneje, če bi bila noč bolj mirna.
Letošnja zima je, vsaj v Babnem Polju, radodarna tudi s snežno odejo, ki je že nekajkrat
izginila čez noč. A bilo je je dovolj, da sem
lahko v fotografski objektiv ujela nekaj zimskih motivov, ki naj vam ogrejejo srce.
Če bi dandanašnji po naši deželi hodil polihistor Janez Vajkard Valvasor, bi verjetno zapisal, da ima Kranjska dežela najmanj tri kraje,
kjer pozimi drevje poka od mraza in škriplje
pod nogami. A Babno Polje se še vedno ponaša kot naseljeni kraj z najnižjo temperaturo.
(fotografije na str. 2)
--------

Vir
Nadbath, Mateja. Meteorološka postaja Babno Polje =
Meteorological station Babno Polje. V: Naše okolje : bilten
Agencije RS za okolje. ISSN 1855-3575. - Letn. 26, št. 6
(2019), str. 38–48.
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Prihajajo pokrajine – smo/bomo še Notranjci?

B

liža se nam (oz. je že tu) trenutek, ko bo
na občinskih svetih potrebno odločiti glede pokrajinske razdelitve oz. kdo smo
in kam spadamo. Nekoliko sem razočarana,
ker gre tale tematika kar nekako mimo nas,
kot da se nas v Loški dolini ne tiče. Z izjemo
Facebook-a, kjer je pri posameznih objavah
res nekaj pogovora o pokrajinah in kam sodimo ali bi sodili, še vedno nekako ni prepoznano, kaj se na to temo dogaja. Kljub temu
da je na spletni strani Državnega sveta kar
nekaj informacij.

1687 pa je postal tudi član kraljeve družbe v
Londonu Royal Society.

In verjetno tudi »dokumentirana« zgodovina od leta 1747 – prva delitev na dežele –
kresije, naborna območja/kantone, obstoj
notranjskega okrožnega glavarja, nadalje
1814 uvedba kranjskih okrožij (Ljubljana,
Novo mesto in Postojna), 1869 začetek taborov »beseda pod milim nebo«, ki jih je organiziralo vodstvo na Notranjskem v Cerknici,
na Kalcu in v Vipavi, pa do leta 1946, ko je v
okraj Postojna spadala tudi občina CerkniIn moje stališče: »Ne glede na t. i. »kriterij« zaca (sedaj Cerknica, Loška dolina, Bloke), pri
dostnega števila prebivalcev in ustrezno (kaj
predlogu za oblikovanje sedanje pokrajinske
pa je pravzaprav mišljeno z besedo »ustrečlenitve očitno nima nikakršne teže.
zno«?) ekonomsko moč pokrajine, menim
da je predlog teritorialne členitve Slovenije na
Če trenutno izhajamo iz pomena besede re10+2 pokrajini s posebnim statusom Mestne
gija in pokrajina kot sinonima, lahko ugotoobčine Ljubljana in Mestne občine Maribor,
vimo tudi, da je Evropski parlament že leta
zame/za nas NESPREJEMLJIV.«
1988 izoblikoval definicijo regije, ki govori,
da se beseda »regija« uporablja za namen
Po tem predlogu naj bi sicer obstala Noteritorija, ki se konstituira z geografskega
tranjsko-primorska pokrajina, a brez Loške
vidika, je jasno razmejena enota, zagotavlja
doline, Cerknice, Blok in tudi Logatca, ki se
kontinuiteto značilnosti prebivalstva in želi
ga je vedno označevalo kot nekakšna »vrata
zavarovati specifično identiteto prebivalstva
Notranjske«.
s ciljem kulturnega, socialnega in gospodarskega napredka.
Skratka, polovico Notranjcev se nas predlaga
vključiti v Osrednjeslovensko pokrajino, ki
Ob tem se lahko samo vprašamo, ali predlog
se bo raztezala vse do Kamnika in Kočevja.
pokrajinske ureditve, da se polovico notranjDrugo polovico Notranjcev (Postojna, Pivskega življa, ki je stoletja živelo skupaj, razka, Ilirska Bistrica, pri kateri se Brkini nekadeli, res zadosti vsem zahtevam definicije iz
ko tretirajo za »vrata Notranjske«, glede na
leta 1988? Po mojem skromnem mnenju se
to, da nekako mejijo na Javornike, »Bistričatemu niti ne približa.
ni« pa nekako bolj gledajo na Primorsko), pa
naj bi se po predlogu združilo v NotranjskoTudi »argument« preračunavanja, ali »se več
-primorsko pokrajino. Menim, da je takole
ljudi dnevno vozi v Ljubljano ali Postojno«,
uničiti identiteto in celovitost Notranjske in
ne zdrži, saj naj bi bila po zadnjem pokraNotranjcev NESPREJEMLJIVO!
jinskem predlogu Ljubljana popolnoma samostojna pokrajina in »vozači v Ljubljano« v
Pa ne glede na »namišljena merila in kriteLjubljani ne bodo imeli za urejati nikakršnih
rije«, ki se nanašajo na število prebivalcev
zadev. Urejali pa jih bodo lahko v Domža(priporočilo, in ne obveznost, 100.000 prebilah (kjer naj bi bil sedež pokrajine), v Grovalcev), evropsko primerljivost s pokrajinasupljem (kjer naj bi bil sedež pokrajinskega
mi v drugih državah (čeprav, če smo pošteni,
sveta) ali Kočevju (kjer naj bi bil sedež sveta
drugje štejejo pokrajine nekje med 150.000
občin). Tako nekako je zadeva v predlogu
in 800.000 prebivalcev), ekonomski moči rezamišljena.
gije/pokrajine in še čem.
In še kot zanimivost, da v drugih državah
Verjetno tudi to, da so (dokumentirano) že
vedo, kje je Notranjska, le pri nas se trmoleta 1687 »vedeli«, kje je NOTRANJSKA, ne
glavi in »preračunava« število prebivalcev
pomeni nič, kaj ne?
(ali še kaj drugega). Nemčija je (v teh »korona časih«) 8. 10. 2020 na rdeči seznam
Že Janez Vajkard Valvasor je namreč opisouvrstila več slovenskih pokrajin. Med druval tudi današnjo Notranjsko – občine Cergim tudi Primorsko-notranjsko regijo. In še
knica, Bloke, Loško dolino. Na podlagi opisa
ena »zanimivost« oz. DEJSTVO. V to regijo
tega fenomena Cerkniškega jezera je izdelal
Statistični urad RS uvršča: Bloke, Cerknico,
tudi prikaz, kako naj bi jezero delovalo, leta
Ilirsko Bistrico, Loško dolino, Pivko in Po-

stojno. Zanimivo, kaj ne? »Cel svet« že od
(uradno) leta 1687 ve, kje je Notranjska (in
katera območja se v to območje združujejo),
le v »domači hiši« tega ne vemo.
V tem zapisu sem nanizala nekaj misli in
argumentov, ki ne govorijo v prid predlogu pokrajinske ureditve (10 pokrajin + 2 s
posebnim statusom). Zato vabljeni k razmisleku. Nimamo kaj čakati, kaj se bo zgodilo
in kdo bo »naporno in zoprno delo« opravil
namesto nas.
Pravilna odločitev bo »življenjskega« pomena za slišanost in preživetje manjših občin.
In zato opozarjam, da je skrajni čas za širšo
razpravo, pa nekako nihče noče razumeti ali
slišati. No, tega, da nisem opozarjala in se
trudila zadeve reševati/popravljati, mi v prihodnjih letih ne bo mogel nihče očitati. Raznim »etiketarjem« kontrastno nasprotnih
barvnih shem pa se bo lahko poočitalo marsikaj … in začelo se bo lahko kar z znanjem.

MOJA PESEM
Pesem moja, o kom pišeš,
upal sem, da ti to veš,
jaz le svoje sanje pišem,
a vse to lepše ti poveš.
Pesem moja, sem se vprašal,
vse te besede, le od kje
prišle kot prah na kos papirja,
saj vem, jih dalo je srcé.
Moja pesem, moje misli,
so na papirju košček sanj,
kot na košček rodne grude
vse me še spominja nanj.
Ti boš večna, ti boš ista,
a bo zguban moj obraz,
vsak po svoje tu na listih,
ostala bova, ti in jaz.
Pesem moja, kos srcá si,
mi odtavaš daleč proč,
včasih se boš v prah ovila,
a te prebral bo kdo, nekoč.

Stanko Grl
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Anđelka Pogorilić

Povodenj: posodobljena podoba
Loška dolina je bogatejša za novo literarno delo, za prenovljeno podobo slikanice Povodenj, avtorja Matevža Haceta, ki je razveselila
predvsem najmlajše. Knjigo je ob 110. obletnici avtorjevega rojstva
založil Javni zavod Snežnik ob podpori Občine Loška dolina, Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Cerknica.

lica. Spremljale so jo ilustracije Nade Lukežič. V slovenskih splošnih
knjižnicah je ohranjena le peščica izvodov, nekaj več kot 30 slikanic,
preostali izvodi pa so na voljo v šolskih knjižnicah ali pa so arhivski
in tako nedostopni. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica premore le
en izvod, ki je skrbno shranjen v domoznanski zbirki in je na voljo le
v čitalnici knjižnice, tako da je bil ponovni natis več kot dobrodošel.

Matevž Hace se je v slovensko literarno zgodovino zapisal kot pripovednik, publicist in urednik. Preprosti svet notranjske narave, ki
je obkrožal avtorja, ni imel možnosti, da bi se razvijal in rastel v njegovih zapisih, saj je vmes posegla vojna, tako njegova literarna dela
nosijo močan pečat časa, v katerem je odraščal in ustvarjal. Odraslim
bralcem je namenil 21 knjig, mladinsko pripovedništvo pa je obogatil s prikupno zgodbo Povodenj, ki je izšla že leta 1968 v zbirki Čebe-

V posodobljeno izdajo se povsem primerno umeščajo ilustracije akademske slikarke Karmen Bajec, ki z novim likovnim pristopom prikliče usodno občutje kmečke družine v boju za preživetje v surovih
pogojih notranjske narave. Povodenj namreč upodablja spomine na
pisateljevo mladost v Loški dolini, ko otroci niso poznali prešernosti
in jih je življenje trdno preizkušalo že v najnežnejših letih. Čeprav
nazorno prikazuje svet in življenje, ki ga ni več, zgodba s svojo napetostjo in dinamičnostjo kljubuje času in je lahko odlično izhodišče za
pogovor o kraškem svetu, ki nas obdaja.
Za razlago temeljnih geografskih pojmov je poskrbel Matej Kržič,
prof. geografije in zgodovine. Usklajevanje treh temeljnih sestavin
slikanice – besedila, ilustracije in oblike – je potekalo v sodelovalnem
delu knjižničark Anđelke Pogorilić in Vesne Telič Kovač, oblikovalke
Sandre Pohole in predstavnice založnika Romane Nared.

Povodenj, naslovnica 1968

Povodenj, naslovnica 2020

Nastala je kakovostna slikanica, ki nagovarja tako mlade kot odrasle
in vabi k družinskemu branju, kajti zagotovo bo razvnela domišljijo mladega bralca in spodbudila spominjanje starejših na čase, ki so
oddaljeni in hkrati blizu, saj nam narava malodane vsako leto pošlje
povodenj in nam pokaže, kdo smo in do kod seže naša moč.
Slikanica je naprodaj v Turistično-informativnem centru (TIC) Lož. ■

K. Bajec

O ilustracijah za Povodenj
Matevža Haceta
Ilustriranje za zgodbo Povodenj mi je predstavljalo veliko hvaležnost dotakniti se izročila kraja, v katerem živim, in hkrati tudi izziv. S prebiranjem zgodbe sem zdrsnila tudi
v svoje otroštvo in podoživljala neverjetne
stvari, ki so se nam otrokom dogajale prvič.
Razmišljala sem, kako se približati času, v
katerem je bila zgodba napisana, in ohraniti njegove značilnosti, ne da bi mi bilo treba
izstopiti iz tistega obdobja. Kajti morala sem
priznati, da imam okrnjen pogled na preteklost z izkušnjo sedanjega sveta.

V knjižni predhodnici iz leta 1968 je ilustratorka Nada Lukežič upodobila zgodbo
v črno-beli tehniki. S tem ne bi mogla bolj
vživeto izraziti čas bivanjskih okoliščin prve
svetovne vojne. Mogoče so takrat videli svet
na tak način tudi otroci. S prikazom Povodnji za sodobni čas sem za razliko od prejšnje izdaje uporabila barve in izraze nekoliko razgibanih čustev. Barve so v začetku
knjige namenoma pridušene in jih obvladuje
sivina svinčnika, z razvojem pripovedi pa se
čedalje bolj razkrivajo, dokler pripovedovalec z zanosom doseže razkritja novega jutra.
Smiselno je bilo poudariti vrh zgodbe s poplavljanjem oseb na njivi, ki predstavlja ne-

Ilustracija Nade Lukežič, 1968

verjetno izkušnjo otrokovega spomina. Za
prikaz poplav pa je bilo nujno umestiti tudi
krajino v tipično okolje. Z naravno kuliso
mostov, gozdov in obrobnih vasi na hribih se
mi je pred očmi podoživelo naraščanje vode,
njeno vrtinčenje, bruhanje iz izvirov hudournikov in na koncu mirnost vodne krajine,
ki se nemo razliva po dolini. Takšna mi je
ostala v spominu, ko sem jo prvič videla.
Za prikaz orodij, notranje opreme hiše,
stavbne dediščine in geografskih značilnosti so mi bili v veliko pomoč Janja Urbiha,
družina Klančar, domačini iz Podcerkve ter
zbirki gradiv glasila Obrh in Slovenskega
etnografskega muzeja. ■

Ilustracija Karmen Bajec, 2020
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Miha Razdrih

KAMIŠIBAJ: POVODENJ
Priznati moram, da Hacetove zgodbe Povo- zgodbe nujna za to, da je izkušnja res prava,
denj nisem poznal. Pred dobrim letom mi smo se odločili, da predstave ne bomo zgolj
je o njej prva govorila lokalna turistična vo- posneli in je spletno predvajali, kot je zdaj v
dnica Janja Urbiha - Kozarka, ki je izvirno navadi. S tem bi ji namreč odvzeli vso čarobizdajo knjige, ki je nikjer ni več mogoče do- nost, ki jo ponuja živ nastop, ki se ob glasbi
biti, predstavila na svojih študijskih krožkih. odziva na gledalce, jim sledi in jih odpelje na
Spomni se, da so jo prebirali v šoli. Pokazala potovanje. A ker danes ne vemo, koliko časa
mi je tudi kraje, kjer se zgodba dogaja. Od bo še potrebno, da se bomo spet lahko brezPodcerkve do polja, njiv in čez Šmarato in skrbno družili ob kamišibajih, smo z video
Kozarišče nazaj. Potem so mi o tej zgodbi ustvarjalcem Janom Štefančičem posneli še
začeli pripovedovati tudi drugi in ko so mi neke vrste avdio zapis zgodbe z ilustracijana Javnem zavodu Snežnik predstavili idejo, mi iz knjige ter posnetki kamišibajkarja, ki
da bodo knjigo ponovno natisnili v novi iz- obišče kraje, kjer se dogaja Hacetova zgoddaji sem z veseljem pristopil k sodelovanju. ba. Na ta način boste lahko ob knjigi zgodbo
Zgodbo sem najprej interpretiral poleti na tudi poslušali, spoznali ilustracije in videli,
dogodku (Z)godba na gradu, na Loškem, kako izgleda kamišibaj. Kratki film je mopustem gradu skupaj z godbo Kovinoplastike žno kadarkoli videti tudi na spletu, in sicer
Lož. Odziv obiskovalcev je bil zelo pozitiven, na YouTube kanalu in Facebook profilu Javzato smo razmišljali, kako bi jo lahko pred- nega zavoda Snežnik, ki je zahteven projekt
stavili tudi širšemu krogu ljudi. Hitro sem priprave kamišibaj predstave in filmčka vospoznal, da bi bilo za predstavitev nove izda- dil in ga tudi izdatno finančno podprl, za kar
je knjige, poleg same zgodbe, nujno predsta- se jim iskreno zahvaljujem. Toliko za pokuviti tudi nove ilustracije mag. Karmen Bajec. šino. Več pa v živo, takoj ko bo mogoče. Na
Izbral sem obliko, ki sicer izhaja z Japonske, eni od kamišibaj predstav POVODENJ. Jaz
a se je v zadnjih letih hitro razširila tudi že komaj čakam! Se vidimo! ■
pri nas. Kamišibaj je
edinstvena oblika pripovedovanja zgodb
ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v
lesen oder, imenovan
butaj. Pripovedovalec
(kamišibajkar) pa ob
pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi.
Predstavo sem pripravil, a nas je žal pred
krstno izvedbo ustavila epidemija. Ker je
ta oblika gledališča res
intimna, je prisotnost
Miha Razdrih pred obnovljeno hišo Matevža Haceta
gledalcev in njihova
predstavlja slikanico s pomočjo kamišibaja (foto: Jan Štefančič)
vključenost v vzdušje

"V Javnem zavodu Snežnik smo o ponovni izdaji slikanice Povodenj domačega avtorja Matevža Haceta razmišljali vrsto let. Ponosni smo, da jo sedaj lahko pospremimo do
bralcev – tistih, ki jim bo branje prebudilo nostalgične spomine, tistih, ki bodo na novo
odkrili delček literarne zgodovine Loške doline in še posebej tistih najmlajših, ki šele
vstopajo v čudoviti svet knjig.
Zahvaljujemo se akad. slik. Karmen Bajec za ilustracije, Anđelki Pogorilič za strokovno
pomoč in zapis o avtorju, Mateju Kržiču za zapis o poplavah v Loški dolini, Vesni Telič
Kovač za jezikovni pregled, Sandri Pohole za oblikovanje in še posebej g. Milanu Hacetu
za odstopljene avtorske pravice. Knjiga je izšla s pomočjo Občine Loška dolina, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti – OI Cerknica in Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
Slikanica Povodenj je v prodaji v TIC Lož. Naročila sprejemamo tudi po elektronski
pošti tic.lož@kabelnet.net ali telefonu 081 602 853." ■

Izredno redni nagovor
Župana Butalskega
ob letošnjih
pustnih praznikih

Predrage
Butalke, poceni
Butalci in vsi
ostali – uživajte
dokler lahko!

Š

e lani se mi je zdelo, da je Kitajska
strašno daleč. Pa se je izkazalo, da niti
ni. Živimo v globalnem svetu. Povezani
smo kot rit in gate. Ne vedno, priznam, a
vseeno velikokrat. Vsi smo v istem čolnu
– pravijo tisti, ki imajo ladje. Usekalo je
kot v tavelko smreko. In presenetilo nas je
kot sneg cestarje vsako zimo. Bolezen. No,
sem rekel, to nas bo pa povezalo, vsaj tako,
kot nas je osamosvojitev. Jelko se je vrnil
na televizijo, Ivan Janez je prevzel vajeti,
izgubljali so se kamioni … Kot neke slike
iz preteklosti. Vse je kazalo, da bomo vsi
skupaj spet napadli skupnega sovražnika.
Pa sem se zmotil. Napadali smo že, iz vseh
topov, a žal le en po drugem in ne skupaj
proti virusu. Ostanite doma, so pa rekli
vsi. In smo ostali. Če nismo šli kolesarit.
Ali pa na golf. Saj sploh ni tako slabo, smo
rekli. Otroci so bili doma, mi tudi in vreme je kar klicalo, da uredimo vsak svoj
vrtiček. In ko smo tako pospravili, posesali, zložili, posadil in pojedli vse, kar smo
imeli doma, je prišlo poletje. Šola nekje v
daljavi se je zaključila in že smo morali
koristiti državne »počivavčerje«. Pa ja ne
bomo pustili, da gredo v nič, smo rekli in
šli na Hrvaško. Tam imamo vikende, plovila in če ne drugega vsaj najete apartmaje in šotore. Pa smo šli. Lepo je bilo, cene
le malo višje kot lani, plaže skoraj prazne
in končno si se celo v Istri počutil dobrodošlega. Vsak dan so nam sporočili, da je
okuženih še nekaj več in da je stvar resna.
Zato smo pazili in v vodi vzdrževali razdaljo do otrok, na suhem pa do žene. Vsaj
nekaj metrov. Prišli smo domov, naložili
različne aplikacije (če smo med tistimi z
dovolj pametnimi telefoni ali dovolj pametnimi sorodniki), na TV gledali kolesarje
(tiste rumene v Franciji in rdeče v Španiji
in Ljubljani) in počasi smo se začeli vračati v stare tirnice. Mi v službe, otroci v
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šole in če ne bi imeli mask, obvezne razdalje
in bi imeli še gasilske veselice, bi bilo vse,
kot mora biti. Pa spet ni bilo. Še pred vsemi
svetimi smo spet ostali doma. Ne vsi. Eni
so morali delat. Kot na primer tisti, ki so
pazili mrtve na pokopališčih, da jih ne bi
kdo okužil in bi – Bog ne daj – zboleli. Brez
parcelne številke te niso spustili noter. Niti
ven. Vsi, ki smo pogrešali druženje, suvanje
s komolci in dihanje za ovratnik smo šli raje
v trgovine. Vsaj nekje smo lahko zapravljali
državno pomoč. Baje še nikoli v zgodovini
naše države ni bilo tako urejenih in plačanih davkov kot je to danes. Denar se mora
obračati … Vreme tokrat ni bilo tako dobro,
pa saj ne more biti, če vse skupaj tako dolgo
traja. Otroci spet doma, prosvetni starši na
psihiatriji (v domači oskrbi, seveda), dedki
in babice pa v domovih, bolnišnicah ali pa
še kak korak dlje. Zdaj, ko smo se navadili
uporabljati spletno banko, spletno e-upravo, kupovati, sestankovati in koncertirati
na daljavo, nas bodo še pocepili in počasi,
nekje do poletja, spustili nazaj v svet in v
naša svetišča. Skrajni čas! Saj človek lahko preživi, če ne sme pol leta k tašči, a to,
da ne sme v gostilno … Tu pa potegnemo
črto. To je vendar naša pravica! Naša svoboda. Naša cerkev. Naša ambasada, moška
varna hiša. Zato ni čudno, da je prebrisani
butalski človek, z mislijo na apokalipso, že
jeseni začel z nujnimi deli v garaži. Dobro
smo jih izolirali, pospravili in uredili. Iz
vsega sadja, ki je letos dobro obrodilo, smo
si skuhali zaloge, če slučajno zapro še trgovine s pijačo. A ni isto, vam povem. Kje je
preizobražena absolventka filozofije, ki z
mrkim obrazom očitajoče odpre naslednje
pivo? Kje je sodelavec iz prejšnje firme, ki
bi se ga rad na vsak način izognil? Kje je
kričanje in kruljenje najstnikov, ki odkrivajo, da je življenje kruto kot slovenski film?
Vse to je del naše folklore, ki jo lahko vsak
dan že od 6.30 dalje najdeš v vsaki luknji v
vsaki vasi naše lepe dežele. Gostilna je naša
identiteta, naš ventil in medij. Na tem smo
temeljili! In tega ne more nadomestiti nobena garaža in nobeno spletno omrežje. In
ko takole, medtem ko to pišem, »skrolam«
po Fejsu in gledam malo leve, malo desne
– ja, moj FB je kljub vsem modernim algoritmom uravnotežen – še mene prime, da
bi kaj pokomentiral. Pa ne. Ker s tem je kot
s krofi. Ko si pojedel enega, bi rad še enega, pa še enega in tako naprej, dokler ti ni
slabo. Ali pa postane slabo ostalim. Naučil
sem se, da objave na spletu sicer ne veljajo
za uradne, a so še kako javne. Vsi jih komentirajo, delijo. Vsi jih vidijo. Precej bolj
kot tiste uradne. Tistih ne vidi nihče. Na
spletu ima vsak tudi svoje sledilce, pristaše.
Tiste, ki mislijo tako kot mi. In komentira
tako kot mi. A vsak dober algoritem sem in
tja spusti v mrežo še koga iz druge strani, da
malo razburka morje in da ribice bolje primejo. Vsak ima tudi svoje vire. Svoje medi-
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je. Svoja trobila. Tako vemo, kdo ima prav
in kdo se v vsem moti. Vemo, kdo je naš
in kdo je njihov. Vmesne poti ni. Matrica
je ne ponuja. Ne obstaja. Če se kdaj po čistem naključju znajdemo na isti strani, se v
hipu spet na novo porazdelimo in preštejemo. Saj veste, če so vsi na isti strani, se čoln
hitro prevrne. Mi pa neradi plavamo, raje
smo suhi. Včasih se nam zgodi, da ujamemo kakšno informacijo, ko je še sveža. Ko je
niso še zasmradili kanali in portali. Takrat
smo v dilemi. Ne vemo še, ali se strinjamo
ali ne. Hitro odpremo svoje telefone, računalnike, radie in televizije in upamo, da je
kdo že povedal, ali smo tokrat mi za ali proti. In potem se vsuje. Kot plaz ali pa všečki
za slike majhnih živali. Eni bi tako, drugi
bi drugače, eni pa sploh ne bi nič. Ljudje
se takoj počutimo kot temeljni kamen demokracije. Naše mnenje šteje, kot šteje naš
glas. Sploh, ko je tema nekaj pomembnega,
kot na primer koga poslati na Eurovizijo ali
pa kdo pije v čigavi garaži.
Pri nas je drugače. Demokracijo sem zatrl
še preden je lahko dobro pognala. Ljudje
ne vejo, kaj je dobro za njih! Če bi bilo po
njihovo, bi bilo kot … Kot je zdaj pri vas!
Malo sem, malo tja. Kot bi vlekli vrv. Sem
razsvetljeni absolutist in Šprinca Marogla
ne zleze vsako leto v mojo brado kar tako!
Lepo vas prosim! Pri nas ni protestov in
vodnih topov. Podaniki kar sami skočijo v
mrzlo vodo na pepelnico, če čutijo, da so
preveč grešili! Ljudje so srečni! Po celi Notranjski. V vseh Razdruženih Butalskih Občinah (RBO-jih).
V Cerknici tako v osami zdaj pišejo in izdajajo knjige. O tem, kakšni in kje smo bili,
in o tem, kje in kdo smo danes. O tem, kje
in kakšni bomo, pa bodo – upajmo – pisali
zanamci. Končno smo dobili tudi primerne
lokalne markacije ali table, tako da zdaj tudi
mladež ve, kam po očeta, če kliče, da se je
zataknil na Svinjskem riglu. Na jezeru je tudi
vse urejeno in signalizirano, poti sem, tja in
počez, take in drugačne, celo nagrajene, tako
da imajo turisti kam iti, ko čakajo na jezersko kavo. Baje ti jo pripravljajo toliko časa,
da gredo ljudje lahko vmes vsaj na dve aktivnosti – preden je končno postrežena. Zanimivo je tudi gledati, koliko domačinov ima
ob nedeljah tam svoje parcele. Kot lastniki
zemljišč lahko tako mirno po promenadi
prašijo sprehajalce od blizu in daleč. Naj vidijo, da »Homo Lagus« vedno zmaga! No,
vse še ni dokončano, nekaj stvari še čaka,
da se razmere odprejo vsaj toliko, da lahko
pridejo fotografi in snemalci. Verjetno bo to
nekje okoli naslednjih volitev?
Na planoti imajo na Volčjem tudi toliko
turistov, da ne morejo vsi hkrati v vodo.
Na srečo ti na suhem hitreje ponudijo kaj
mokrega. Tako da ni težav. Kot jih ni z viru-
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som. Na Bloke še korona noče. Verjetno so
jo podučili tisti cigani, ki še danes ne pridejo več gor, ker so jih Bločani pred leti okradli. Predlagam, da bi lahko glede na to, da
šole tudi še ni za vse in da so tam temperature tradicionalno hladne v dvorani Bloški
smučar hranili občutljivo cepivo. Ga ne bo
nihče odnesel.
Pri nas, v rodni mi dolini, so poleti umetniki spet potopili grad. Le metaforično seveda, s festivalom, kot po navadi. Upoštevajoč
vse možne ukrepe, ki jih je bilo vsak dan
več, jim je uspelo nemogoče. Očitno jim ni
nihče povedal, da se ne da. Kulturno ministrstvo pa tudi z novim pristopom, bolj
z desne, drži varno distanco. Tako da spet
ne bo nič. Tudi športne dvorane še ne bo,
pa doma starejših, tiste predjame na Ogradah, tudi ne. Skratka nič ne bo. Se ne da. Pri
nas ne. Očitno se je poizkus z bolj direktno
demokracijo malo ponesrečil. Ljudje niso
prav izbrali. Kaj pa oni vedo … Človek baje
lažje pase sto ovac, kot pa sedem volkov,
sem nekje slišal. Vem, da so me rojaki zatajili in da tudi pod razno nočejo slišati kaj o
Butalcih, pa vseeno … Spet ponujam v razmislek naš, butalski, model z občinsko ušjo,
ki zleze v najdaljšo brado. Še nekaj časa je
do volitev, da bodo brade bolj dolge. Ampak važno je le, da smo zdravi! In srečni.
Od debelega četrtka do žalostne srede bo letos vseeno drugače … Brez pristnih objemov,
vzklikov in prazničnih čestitk. Brez ljudi,
mask, postanih čevapčičev in sladkorne pene.
A vsak pravi pustar, tak, ki ga že novembra
začne tiščati v petah, vam bo povedal, da je
pust pravzaprav globoko duhoven praznik.
Praznik, ki ga vsak doživlja drugače, osebno in nekje globoko v sebi. Zato večkrat v
veselem času iz nas vse to privre na dan v
velikem loku. In tudi letos ne bo nič drugače. Čeprav bomo morali ostati zaprti in bo
policijska ura ostala kljub mojemu prevzemu oblasti, bomo pustovali. Vsak zase in
skupaj. Moderno. Spletno. Na daljavo.
Veste, od kar pomnim, sem sanjal, da bi ljudje celo leto nosili maske! Pazite, da se tudi
vam ne uresničijo želje, kot se je ta meni.
Nevarno je.
Ker kot iskren pustar spadam v rizično skupino, sem se vam letos oglasil iz globoke
izolacije. Ne gre drugače. A obljubim, da se
drugo leto spet vidimo, kakšno razdremo in
si spet nataknemo maske.
Take – taprave. Naše. Butalske. Pustne!
Naj bo zdravo in naj hitro mine! ■
S tresočo roko
Župan Butalski
(z masko in v karanteni s svojo ženo)
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Matija Solce

Zakaj se je ustavil Mrazomobil
(Pred branjem tega besedila vam priporočam, da vtipkate MRAZOMOBIL
v brskalnik in si ogledate kratek film, posnet po dogodku).
Bilo je 20. decembra ob 11. uri in 24 minut, ko
sem prejel klic. Ustaviti je treba Mrazomobil.
Zgodba se je začela že nekaj let prej, ko sem
kupil odrabljeno vozilo gasilcev z Gornjega
Jezera. Avto je postal prepoznaven element festivala Plavajoči grad, imel pa je tudi nekaj nacionalih turnej. Vendar nikoli do sedaj ni bolj
zapadel v kontekst nezmožnosti ustvarjanja
kulturnih dogodkov v živo. Podoknice zvenijo kot elegantna rešitev, kako pripeljati dedka
Mraza vsem na oči in obenem ostati doma.
Ideja o nastopih na nemogočih krajih mi je
blizu. Sam sem nastopal že v prenekaterih; v
zaporu, v grobnici, na smučišču, za policaje
na schengenski meji, za andske otroke, tibetanske menihe ali v DSO Cerknica. Igranje
pod okni na mobilnem odru je zvenelo kot
nov izziv. Usmerili smo torej moči v to, da
usposobimo avto, ga elektrificiramo in ozvočimo ter k sodelovanju pozovemo več skupin.
Ker so se razmere med tem zaostrile, smo na
koncu izbrali le slovenski duo Zajtrk (Laura
Kranjc in Sven Horvat), kateremu sva se pridružila bobnar Aleš Zorec in jaz s harmoniko.

Seveda smo vedeli, da je kakršnokoli izvajanje programa v današnjem času problematično. O možnostih izvedbe smo povprašali
12 slovenskih organizatorjev kulturnih prireditev, a nismo dobili enoznačnega odgovora. Lahko bi na primer izvajali registrirane
humanitarne aktivnosti, kot so “Rdeči noski”, ki so v teh časih igrali pod okni. Zanašali smo se na potek programa brez daljšega
ustavljanja ter na to, da gre bolj za intervencijo kot dogodek. O Božičkih na kolesih in
na dvigalih so poročali vsak dan.
Med pripravami na odhod v Babno Polje,
kamor se je, z namenom posneti prispevek
o nas, napovedala tudi ekipa RTV Slovenija, smo prejeli informacije o nekaj pritožbah
in zahtevo po ustavitvi aktivnosti. Ne vemo,
kdo, niti ne, zakaj se je pritožil. Šlo je za
neformalno pritožbo, ki ne bi nujno nosila
pravnih posledic, vendar je kočljivo predvsem vprašanje, komu bi lahko nekaj takega
sploh šlo v nos. So pa bile pritožbe na mestu. Izvajanje dogodkov ni dovoljeno. Četudi
ste med nastopom na svojem dvorišču in je
med vami in dogodkom sto metrov. Pravila
so pravila. Četudi se tedensko spreminjajo in
četudi so dvoumna.
Je pa imel Mrazomobil tudi kup pozitivnih
posledic. Sosedje so nam prinesli kavro, picerija Fonzi nam je v zahvalo podarila pico,
ljudje so tu in tam potočili tudi kakšno solzo
sreče. Namesto, da bi nas situacija odvrnila

od dejavnosti, smo posneli filmček “Mrazomobil”, ki si ga lahko ogledate na spletu. Predvsem pa smo dobili ideje, kako peljati gasilski
avto naprej v nepredvidljivo prihodnost.
KAJ SE PRIPRAVLJA?
V Društvu ljubiteljev gradu Snežnik se pripravljamo tudi na toplejše dni, ko bomo s
KD Matita (gledališče Matije Solceta) pripravljali redni program za ponovni poskus
inventivne oživitve gradu in okolice. Načrtuje se izdelava dokumentarnega filma o Tihotapcih. Rojeva se tudi predstava o Martinu Krpanu, ki bo uporabila gasilski avto kot
scenski element. Naslov predstave bo “Mesarica”. V pripravi je predelava avta v namene
samostojnega odra, kar bi lahko s pridom
uporabljali na rednih zunanjih dogodkih od
1. maja naprej. Na ta način bi lahko z manjšo
skupino, predstavo ali celim orkestrom izvajali dogodke na različnih mestih.
Torej, ideja podoknic ne bo zamrla, kot tudi
ne udejstvovanje KD Matita, DLGS in Festivala Plavajoči grad v obdobju boja z mlini na
veter. Kljub vsemu, gremo naprej!
... ob tem pa vas vabimo, da se nam priključite in pomagate pri našem udejstvovanju
oživljanja, povezovanja in soustvarjanja.
Posebna zahvala gre vsem tistim, ki so kakorkoli in s čemerkoli pripomogli k soustvarjanju Mrazomobila.
Projekt "Mrazomobil v Loški dolini" je sofinancirala Občina Loška dolina, izvajalci
so bili KD Matita, Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik in Floating Castle Festival. ■
arhiv: Matija Solce

arhiv: Matija Solce

Mrazomobil je osvetljeval ulice, glasbena
banda z medvedom, Čarlijem, Frenkom
in škratom je igrala tudi med vožnjo in ob
kratkih postankih z loparjem za badminton
"streljala" bombone ljudem, medtem ko jim
je dedek Mraz delil pozdrave in dobre želje.
Mrazomobil je v dveh dneh v intenzivnem
tempu obšel skoraj vso dolino. Igrali smo
na ulicah, dvoriščih, med vožnjo, pod okni.
Bilo je naporno, a lepo. Odzivi so bili izjemni. Igrati po pol leta vakuuma za ljudi, ki

so željni dogajanja, je edinstvena izkušnja, ki
jo je težko primerjati s katerokoli od zgoraj
naštetih situacij.
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Milena Ožbolt

Spletni božično novoletni koncert
Društva ljubiteljev gradu Snežnik

M

alo je manjkalo, pa bi zamudila letošnji zelo posebni božično novoletni koncert glasbenikov iz Loške doline, ki
ga je pripravilo Društvo ljubiteljev gradu
Snežnik in predvajala TV Oron. In bilo bi
škoda. Smo v nekakšni »biološki vojni« in
čeprav ne rožlja orožje, so muze skoraj povsem utihnile, mi pa vihtimo maske, se koljemo s cepivi in skušamo dojeti, kaj se nam
res dogaja in kaj se nam le zdi.

na Gregorčičevo besedilo in v zelo zahtevni
priredbi. Čisto na koncu pa Kolektiv AFT s
pesmijo Petjeln.

V tem čudnem času, ko smo vsi zmedeni,
prestrašeni, jezni, omejeni, zaprti, ogroženi, onemogočeni, smo prikrajšani tudi za
večino kulturnih dobrin, pa naj je kultura
še tako univerzalno zdravilo – v živo zdaj
že dolgo ni nič razstav, nič muzejev, nič
festivalov in tudi koncertov ne. Niti božičnih in novoletnih. Prizadeti kulturniki
in njihovo občinstvo iščemo vse mogoče
nadomestke in ovinke, da bi potešili svoje
potrebe po lepem in navdihujočem. In ker
»sila kola lomi«, se vsak potrudi in izumlja
nove načine, nove poti … Tako je Društvo
ljubiteljev gradu tradicionalni božično novoletni koncert posnelo in iz njega naredilo
TV dogodek.

Bilo je za vsakega nekaj, za vse okuse iz
različnih glasbenih zvrsti … Menda je
bilo na dogajanje tudi nekaj pripomb, saj
se kljub najboljšim namenom zgodijo tudi
spodrsljaji, a voščila, dobre želje, glasba in
ustvarjalno prizadevanje so bili od srca namenjeni vsem.

V kake tri četrt ure dolgem filmu smo gledalci in poslušalci spoznali, kdo in kako
muzicira te čase v Loški dolini. Začel je
Marko Gorše z voščilom pred vzhodnim
stolpom gradu Snežnik, poprijel Tomaž
Palčič v stilu countrya na svoji domačiji, na
mostiču k vhodu v grad Snežnik nadaljevali
Anamarija Štefančič in Lomi Babuder Briški z arijo iz Verdijeve Desdemone … Zvrstili so se še Duo Broken Hearts z ljudsko O,
Jelena, Jelena zapeto v – pomislite – Golobini!, nato so na Gornjem Jezeru nastopili
Tone Rot, Tea Saksida in Mateja Klavžar s
pesmijo Leti leti lastovka, Frenk Nova pa je
lastno skladbo Dež in sonce zapel pri kapelici, ki stoji na meji med podcerkavskim
in danskim poljem – pri tem sta mu delala družbo Matija Solce in Claudia Schwab
… Od zelo daleč, noter s Tasmanije na oni
strani sveta, se je v Loško dolino s svojima
prijateljema Lukom in Fredom ter koroško
ljudsko pesmijo oglasila Rebeka Hren; od
doma so nastopili še Manca in Zala Mele
ter Simon Baraga s skladbo Tinkare Kovač Spet in spet, dalje Domen Šraj z Miheličevo Vabi naju sneg, pa še sestri Starc in
Rudi Doles s skladbo Snowman ter skupina
Kr'snice s ponarodelo Rože je na vrtu plela

Vse glasbene točke je s klenimi verzi povezal, podkrepil in zabelil Miha Razdrih,
oglasili pa so se tudi posamezni nastopajoči
s svojimi voščili in lepimi željami za novo
leto ... malo po domače, malo po »nobel«,
ampak iskreno.

Še za zamudnike: na spletni strani Društva ljubiteljev gradu Snežnik je še vedno
mogoče slišati in videti božično novoletni
koncert 2020.
Tudi vizualna plat koncerta je vredna pozornosti: odvijal se je na raznih ogleda in spomina vrednih točkah Loške doline – prav v
maniri angleških filmov, ki gledalcu vedno
znova ponujajo svojo zeleno travico, gradove in zgodovinska prizorišča, stare hiše in
vrtove, pube in aristokratske love na lisico
... Naša čudovita Loška dolina (… kako je
že rekel M. Razdrih: … »draga muoja, lejpa,
mila, zlata Luoška dolina … pouna blata in
sounca, pouna - ldi in zveri, pouna lbiezne,
muske, peškuotu …«) ima še kako kaj pokazati in hvale vredno je, da se prebuja tudi
v tem oziru, čeprav smo včasih domačini ne
samo slepi za njeno lepoto in znamenitosti,
ampak tudi mačehovski. Tako kot v primeru glasbenikov, ki so nastopili na tem spletnem koncertu, tudi glede lepot okoli sebe
včasih še sami ne vemo, kaj imamo. Prizori
v tem filmčku pa so tudi drugače paša za
oči, zelo zgovorni in nekateri posnetki tako
večplastni in polni simbolike, da kar vabijo
k ponovnemu ogledovanju.
V teh čudnih časih, ko se moramo drug
drugega izogibati in so klasični koncerti
prepovedani, je domislica – ki se je razrasla v najbrž kar zahteven projekt sodelavcev
in članov Društva ljubitelje gradu Snežnik
– lep dosežek, vreden pohvale in posnemanja, še zlasti, če te zoprne korone še ne
bomo kmalu ugnali. ■
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"Človek potrebuje umetnost in
gledališče. To ga plemeniti.
Tudi narod potrebuje umetnost
in gledališče. Brez tega narod ni
narod (Josip Vidmar).
Današnje dni so gledališča sicer
zaprta, a umetnost lahko poiščemo
tudi doma in si privoščimo kanček
kulture. Naredimo to tudi v februarju,
mesecu, v katerem praznujemo
kulturni dan.
Člani amaterskega gledališča
DPD Svoboda Loška dolina vam
čestitamo ob tem prazniku in se
veselimo dni, ko se bomo znova
lahko srečali v živo."

Janja Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate,
kaj je na sliki?

Na sliki iz prejšnje št. 6, december 2020 je bil:
starinski pripomoček gozdarjev; kladivo za
številčenje oz. žigosanje hlodovine.
(nemški izraz: Nummerierschlagel /
Nummerierhammer)

Prepoznate, kaj je na sliki?
Na uredništvo Obrha pričakujemo
vaše odgovore. Z nami lahko delite
tudi vaše spomine, pripetljaje, izkušnje, povezane s predstavljenim predmetom. Pravilen odgovor bomo objavili v naslednji številki glasila skupaj s
prejetimi komentarji o predmetu.
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Edo Šega

MONTE ŽAGA

za pokal Racne gore 2021

L

ani smo komaj ujeli vikend z nekaj snežne odeje, da smo izpeljali tradicionalno smučarsko tekmovanje za najmlajše oz. nekategorizirane tekmovalce. Tekmovanje ima že sivo
brado ob nastopanju malih ljubiteljev snežnih »položnin«, prvič smo ga izvedli leta 1980,
torej pred 40 leti.
Letos smo že skoraj obupali – seveda zaradi neljube korone, na kar pa se »nebo« ni oziralo in
nas je obdarilo s snežno odejo ter vzpodbudilo, da razveselimo najmlajše.
V skladu z vsemi varnostnimi predpisi do korone smo pripravili in izvedli tekmovanje v
veleslalomu, skokih in sankanju. Zaradi restrikcij zbiranja večjih skupin so otroci tekmovali
v štirih dneh oz. dveh vikendih – vsakokrat po največ 6 tekmovalcev in dve spremljajoči družini kot organizatorji in seveda strogim upoštevanjem predpisanih distanc in drugih meril
trenutne situacije korona-virusa.
V smučanju je bil predpisan prosti stil rahlega zavijanja – oz. superveleslalom, kot to disciplino imenujejo v svetovnem pokalu. Vsak tekmovalec je opravil dve vožnji in sešteli smo
rezultate ter podelili medalje z napisom MONTE ŽAGA – pokal Racne gore s sliko divje race
kot simbolom tekmovanja.
Rezultati so pokazali naslednjo sliko prejemnikov medalj 3-krat po 3 mesta:
A skupina 1/ Nastja Žagar 22,98s, 2/ Lars Žagar 23,19s, 3/ Živa Palčič 23,80s
B skupina 4/ Lea Bavec 24,22s, 5/ Sara Bavec 29.68s, 6/ Teja Zabukovec 30,45s
C skupina 7/ Danijela Žnidaršič 36,00s, 8/ Lea Mulec 38,66s, 9/ Anej Mulec 48,32s
Po »superveleslalomu« so se najbolj hrabri preizkusili na mali skakalnici in nato
še na sankah, kjer pa letos nismo izvajali meritev.
Kot posebni gost letošnje Monte Žaga je demonstracijsko nastopal Andraž Zabukovec, ki je
za njegova leta z izredno lepo tehniko zavijanja in visokimi skoki dajal vzpodbudo ostalim
nekategoriziranim za ta prelep zimski šport. ■
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IZ GOSPODARSTVA

Lepo je biti
naj
Zaposleni v marketu
Stari trg pri Ložu
prejeli priznanje

V

trgovskem podjetju Mercator so
tudi za njih v tako posebnem in
drugačnem letu, kot je bilo zaradi epidemije leto 2020, prepoznali številne
presežke sodelavk in sodelavcev in jim v
okviru projekta Lepo je biti naj, podelili
tradicionalne nagrade in priznanja, s katerimi cenijo in nagrajujejo predano in
odlično delo. Med tistimi, ki so si zaslužili priznanje, so tudi vsi, ki se v starotrškem marketu trudijo za svoje kupce.
Skupno so podelili kar 97 nagrad in priznanj: 20 dobitnikov Nagrade Mercator,
8 priznanj za Naj učitelja, 12 priznanj za
Naj šefa, 37 priznanj za Naj prodajalca
(35 v maloprodaji in po enega iz M Tehnike in Veleprodaje). Podelili so tudi 20
priznanj za Naj prodajalno, pri čemer so
ocenjevali v petih kategorijah, glede na
velikost prodajalne.
V kategoriji večja supereta je v natečaju Naj prodajalna prejela priznanje za 3.
mesto supereta MARKET STARI TRG
PRI LOŽU.

foto: Edo Šega

Ker se tokrat niso mogli zbrati na tradicionalnem srečanju Lepo je biti naj, na
katerem je bila običajno tudi podelitev
priznanj, so priznanja izročili posamično.
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Wrap it

predstavitev

W

rap it je podjetje v Kozariščah, ki se ukvarja s polepitvijo pohištva, steklenih površin ter sten.

V kolikor iščete stroškovno učinkovit način modernizacije ali prenove svojega doma brez hrupa, nereda in visokih stroškov obnove, smo
mi pravi naslov.
Folije so trdne, enostavne za čiščenje in so na voljo v široki paleti
tekstur in barv. Hitro in brez nereda jih lahko namestimo ter tako
damo vašemu domu popolnoma nov, luksuzen in sodoben videz.

Na fotografiji del ekipe starotrškega
marketa, ki se
vsakodnevno trudi za svoje kupce, 14.
na dan prejema priznanja. Spredaj Dor decembra 2020,
Maša Zabukovec, I.V., Andreja Ovsec, is Vesel, zadaj od leve
Mar
vodje marketa, Nataša Sušanj, Katarina ija Širca, namestnica
Fajfar, področna vodja
Mercatorja, Špela Milavec, vodja mar
keta, in Anita Frank.
Ostale prodajalke v starotrškem mar
ketu, ki jih ni na sliki so
Ksenija Marković, Diana Širaj, Mih
aela Žnidaršič,
Petra Modic, Marjana Žagar, Sabina
Kranjc, Anica Antončič,
Eva Lešnjak Rupar in Ines Kovač.
(foto: Borut Kraševec)

Iz Mercatorja sporočajo:
»V Mercatorju ste vedno dobrodošli«
»Mercator je največji trgovec v Sloveniji in v regiji, vendar je
v vsakem lokalnem okolju znan kot najboljši sosed. V Mercatorjevih trgovinah najdete pestro izbiro za potrebe vsakega
gospodinjstva, pa tudi akcije in novosti. Pozorni bodite na
izdelke, ki so zdaj na policah označeni z Moje znamke, saj gre
za izdelke priznanih domačih blagovnih znamk, ki pa vsebujejo manj soli, sladkorja in dodatkov, več pa vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Tako želi Mercator v sodelovanju z Zbornico kmetijskih in živilskih podjetjih prispevati k
boljšim odločitvam za bolj uravnoteženo prehranjevanje. Na
policah, označenih z rdečim srčkom, pa boste odkrili izdelke
Radi imamo domače, ki jih Mercator ponuja v sodelovanju z
manjšimi lokalnimi kmetijami in proizvajalci. Gre za izdelke
kot z lokalne tržnice, prihajajo pa iz vseh slovenskih regij, saj
smo lahko ponosni na našo kulinarično raznolikost.
Seveda v svoji najbližji Mercatorjevi trgovini Market Stari trg
pri Ložu najdete vedno tudi sveže sadje in zelenjavo, okusne
delikatese, sveže pečen kruh in dišeče pice ter bureke, pa
tudi kaj za sladkosnedne in druge želje. Dobro se poznamo
in si zaupamo, zato ste v našem marketu posebej dobrodošli,
vsak dan znova pa si prizadevamo, da bi se vračali kot zadovoljni kupci.«
Vabljeni k reševanju križanke na strani 42,
za katero je nagrade prispeval Mercator.

Prelepimo lahko skoraj vsa pohištva, od kuhinje, omare, mize, vrata,
stekla ter stene. Namenite svojim utrujenim in zastarelim omaricam
malo ljubezni in jih posodobite z našo storitvijo za lepljenje folij.
Opremite svoj osrednji življenjski prostor s povsem novim videzom.
Vsako površino lahko pokrijemo s teksturami in zaključki, ki ustrezajo vašemu dekorju. Pomagamo vam ustvarite svoj popoln prostor
za sprostitev s pomočjo naše storitve lepljenja folij. Izboljšajte estetiko svojega pohištva brez večjih stroškov. Izbirate lahko med oblogami iz lesa, videza mat ali sijaj v različnih barvah, usnja, kamna, ipd.
Moderne so pa tudi tapete. Na voljo imamo klasične tapete z
modernim videzom ter fototapete.
Za več idej vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran:
www.wrapit.si
Tukaj nekaj slik naših najljubših preobrazb.
Polepitev kuhinje (arhiv: Wrap it)

dsvetlobo
Polepitev vrat z na
(arhiv : Wrap it)

tapet
Lepljenje foto it)
(arhiv : Wrap

Lepljenje fo
mizi ter vitr lije na jedilni
ini (a

rhiv : Wrap it)
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VRTEC & ŠOLA

Vrtec v 2. valu epidemije
S 26. 10. 2020 so se zaradi epidemije covida-19 zaprli vrtci po vsej Sloveniji. Vrtec Polhek je tako kot mnogi drugi od tega dne dalje
izvajal samo nujno varstvo za otroke, katerih
starši so ga potrebovali zaradi narave svojega dela. Tako je bilo med karanteno v vrtcu
nekaj čez dvajset otrok (odvisno od tedna),

ki so bili razdeljeni v tri skupine. Vsaka izmed
njih je bila svoj »mehurček«, kar pomeni, da
so bili otroci ves čas v isti skupini in da se te
med seboj niso družile. Sicer pa je vrtčevski
vsakdan potekal kot ponavadi. Vzgojiteljice so se trudile, da so se imeli otroci kljub
trenutnim razmeram lepo. Čim več časa so
Maj: »Bolj mi je všeč zdaj, ker nas je manj,
ker smo skupaj iz več skupin, imamo veliko
prostora, na razpolago imamo več igrač. Ni
nam treba gor in dol po stopnicah v jedilnico.
Všeč mi je, da kosilo jemo v igralnici.«
Nal: »Bolj mi je všeč zdaj, ker se ne gnetemo,
porivamo.«
Matej: »V vrtcu je bolje zdaj, ker se ne
prepiramo.«
Jakob: »Bolj mi je všeč zdaj, ker je taka
plošča od lego kock. Pogrešam Lukasa.«
Alex: »Doma mi je všeč.«

marec, 2021

Nataša Lavrič, svetovalna delavka
foto: Jana Srpan

preživljali na svežem zraku. Ker je bilo v skupinah manj otrok kot običajno, so imeli na
voljo več igralnega materiala in prostora in
posledično je bilo med njimi manj konfliktov.
To lahko razberete tudi iz odgovorov otrok iz
starejših skupin, ki smo jih povprašali, ali jim
je v vrtcu bolj všeč v času karantene ali sicer.

ZA BISTRE GLAVCE

31

KULTURA

marec, 2021
Avtorica: Alma Kandare
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Petra Komidar,
Satia, zavod učenje za življenje

V zavodu Satia delujemo
aktivno

V zavodu Satia, zavod učenje za življenje, smo v preteklem letu
v času krompirjevih počitnic imeli dnevna druženja,
ki so bila sicer omejena pri številu udeležencev, vendar pa
tokrat brez starostnih omejitev. V zavodu delujemo aktivno
tudi v izvedbi in pripravah za tekoče leto 2021.

Krompirjeve počitnice

Aktivnosti so bile delno sofinancirane s strani Občine Loška dolina.
Poudarek je bil na preživljanju časa v naravi.
Plezali smo po drevesih, ustvarjali in pustili v ospredje svojega notranjega otroka. Naravne materiale smo uporabili za izdelavo »slik na
tleh«. Spet drugič zgrabili listje na kupe in ga porabili za marsikaj . V
času zadrževanja v naravi pa nismo pozabili tudi na pobiranje smeti,
ki so se nam znašle pred očmi.

Slike narave (arhiv: Zavod Satia)

Delavnica – Angeli neba

Podali smo se v naravo, se sprehajali, tekli, lovili, skrivali, razgledovali in polnili svoja pljuča s svežim zrakom. Prisluhnili smo zvokom
narave z zaprtimi očmi, se ustavili, umirili in sprostili. Ozrli smo se
v nebo in opazovali podobe, rekli smo jim kar Angeli neba, ki se
spremenijo, v kar posamezne oči želijo. Urili smo se v koncentraciji
in osredotočenju na izbrani predmet in poskusili uporabiti vsa čutila
za čuječe opazovanje. Po prihodu na sedež zavoda, pa smo videno
tudi prenesli na platno.

Cirkuške vragolije, pravljična joga
in lutkovna predstava

V goste smo povabili Manjo Starc, ki je s svojimi aktivnostmi popestrila dogajanje. Pretegovali smo se zunaj v naravi s pomočjo pravljične joge, nato je Manja odigrala lutkovno predstavo; lutke otroke
pritegnejo, z njihovo pomočjo lažje izražajo sebe, svoje ideje in domišljijo. Na željo otrok so jo pripravili pozneje tudi oni sami. Za-

Cirkuške vragolije (arhiv: Zavod Satia)
ključili pa smo s cirkuškimi aktivnostmi, kot je žongliranje, triki s
kartami in še in še.

Zimske radosti

Sneg, ki je zapadel januarja, smo s pridom koristili za zimske radosti in tako ponovno imeli priložnost za zabavo v naravi. Tokrat pobeljeni. Ker je sedež zavoda dobesedno na klancu, to pomeni super
naravne danosti za sankaška druženja. Naša geografska lega pogosto
predstavlja prednost, da imamo nekaj več snega, ki tudi dlje zdrži.
Zimske radosti

Zimske radosti (arhiv: Zavod Satia)

Voda – vse in še več

Za odraslo populacijo je bila izvedena delavnica na temo Voda – vse
in še več. Voda je ena izmed najboljših zdravnikov, ima izjemo moč
čiščenja – odnaša bolezni, žalost in depresivna stanja. Na delavnici
smo govorili o vodi v širokem pomenu besede; kako znanstveniki
sedaj odkrivajo tisto, kar so stari ljudje že vedeli in tudi živeli, o posebnostih v strukturi vode na določene datume, dotaknili smo se tudi
obredov in kopanja v tej božanski vodi. Ali ste vedeli, da voda na določene dni v letu v sebi skriva posebno moč? Na te datume se še posebej splača iti po vodo na izvir, saj ima visok bioenergijski potencial,
kar pomeni, da pitje takšne vode pripomore k boljšemu zdravju in
počutju na splošno. Seveda pa se poleg pitja vode, natočene iz izvira,
na te posebne dni lahko te datume izkoristi tudi za kopanje, tekom
celega leta seveda. ■
Več o zavodu Satia, si lahko preberete na naši spletni strani
www.zavodsatia.com in sledite na FB profilu –
Satia, zavod učenje za življenje.
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Nataša Mele,
Društvo ljubiteljev gradu Snežnik

Pristave in Grad Snežnik
Že več kot 4 leta je minilo (konec leta 2016 je nastala tale fotografija),
ko smo z Društvom ljubiteljev gradu Snežnik začeli z aktivnostmi v
Pristavah in okolici gradu. Dobro nam je šlo in daleč smo prišli, glede
na to, da so nam tisti, ki bi nam lahko najbolj pomagali (upravljalci stavbe Ministrstvo za kulturo) več ali manj metali samo polena pod noge.
Vzdržali smo dve leti. Dve leti smo skrbeli za bar, stregli kavo, počistili, zaklepali in vsakič predali ključ. In dve leti smo kontinuirano, vsak
vikend, zagotavljali program. In to program s številnimi glasbeniki od
Adija Smolarja, Janija Kovačiča, Brine Vogelnik, Nike Solce, Bogdane
Herman … in še in še bi lahko naštevali, številne skupine, ki jih je pripeljal Matija Solce, pa lutkovne predstave, potopisna predavanja, dr.
Dušan Baraga, Andreja Špeh, pa številne krožke ob nedeljskih popoldnevih z domačini, ki jih je vodila Janja Urbiha, hkrati pa še kot turistična vodnica vodila goste po okolici gradu in vse tisto mnogo, kar sem
izpustila. Zraven smo vključili še naše otroke, da so pomagali pri delu in
nastopali s svojimi inštrumenti. Pa da Plavajočega gradu z rekordnim
številom obiskovalcev, ki se je zgodil v tistih letih, niti ne omenjam
Ampak za Ministrstvo za kulturo domačini v taki sestavi nismo bili
dovolj dobri, da bi nas podprli. Konec leta 2018 so nam zaprli vrata,
brez da bi imeli kogar koli drugega za najem. Ko je zadeva prišla v
javnost, so mene, Natašo Mele in Janjo Urbiha, obe družinski ženski,
novinarji spraševali, ali smo Pristave zaskvotali (kot npr. tisti, ki so si v
ROG prinesli jogi) – češ, da so jim tako rekli na Ministrstvu za kulturo.
No, od takrat je spet minilo že več kot dve leti, kar opremljene pristave
(pohištvo in vsa oprema, ki je bila vložena, bo verjetno po 10 letih za
zamenjat) pozimi ogrevane samevajo. Nekdo to plačuje – mi. Janja
Urbiha je od takrat naprej izvedla številne krožke po regiji, jaz sem
zagnala projekt Notranjska hiša, Matija Solce odigral številne koncerte
in predstave doma in v tujini, Miha Razdrih številne dogodke in filme
… Marko Gorše pa zaposlil bog ve koliko novih delavcev v svojem

Gašper Modic, Predsednik DLKJ

Zadovoljiv obisk Križne jame

podjetju in postal predsednik društva, … Jera Razdrih se je profesionalizirala v organizaciji kulturnih dogodkov. In še toliko drugih, ki so
sodelovali in pomagali, vseh ne morem našteti.
Kdo bi bil dovolj sposoben po mnenju Ministrstva za kulturo, ki je po
zakonu dolžno z objekti ravnati skrbno in gospodarno, da bi sodil v
Pristave? Marjan Batagelj s svojim kapitalom? Verjetno ja, gledano z
vidika finančnih zmožnosti. Ampak zdaj je prišel še Covid, vse se je
ustavilo, Marjana Batagelja ni na grad Snežnik.
No, in prišla bo pomlad. Tujcev verjetno ne bo, zna pa se zgoditi, da
bo veliko število naših domačih gostov pohajalo okrog gradu. In mi,
ki smo tukaj in vsak dan zraven in ki se trudimo na številnih lokacijah
po Dolini in povsod (govorim o vseh, ki se trudijo v turizmu) … Kaj
bomo? Gledali, kako gostje pohajajo okrog gradu in sprašujejo po dodatni ponudbi? S Pristavami, Zagradnimi njivami? Gledali križem rok
ob enem največjih biserov, ki jemlje dih, češ da se nič ne da narediti.
V tako težkih časih, ki prihajajo. Mladi odhajajo, vzeli so nam banko,
doma za starejše občane ne bo. Je to naša prihodnost? Se res ne da nič
narediti?? Loška dolina!! ■
okolico, aktivnostmi ter turistično ponudbo Notranjske in širše. V času, ko nismo mogli
voditi, smo osvežili objekt pred Križno jamo ter uredili društvene prostore. Žal nismo mogli
izpeljati vseh aktivnosti, ki smo jih imeli v načrtu. Nas pa kljub temu veseli dejstvo, da si je
Križno jamo navkljub dani situaciji ogledalo res lepo število domačih gostov, kar je še en
dokaz več, da je Križna jama ena najbolj obiskanih turističnih točk na Notranjskem ter tako
prispeva k razvoju regije in turizma na Notranjskem. Vsi člani DLKJ, ki aktivno opravljamo
svoje delo, povezano z jamo, si bomo tudi v prihodnjem letu prizadevali, da na najboljši
možen način pokažemo lepote Križne jame tako domačinom kot ostalim obiskovalcem.
Upamo in držimo pesti, da se situacija umiri in se bo življenje vrnilo nazaj v svoje ustaljene
tirnice. Ostanite zdravi in srečno v letu, v katerega smo vstopili. ■
foto: Graf Marc

Navkljub temu da je leto 2020 posebno leto, predvsem zaradi epidemije Covid-19, je bila
Križna jama zelo dobro obiskana. Seveda v času, ko so razmere to dopuščale. Obiski žal
niso bili mogoči med marcem in junijem ter oktobrom in decembrom. Za obiskovalce
je bila jama tako odprta le dobre pol leta. Križno jamo si je v letu 2020 ogledalo dobrih
11.000 obiskovalcev, kar pomeni približno 28 % manjši obisk v primerjavi z letom 2019. Če
odmislimo, da se pol leta sploh ni dalo izvajati ogledov, je obisk zelo zadovoljiv. Zanimivo
je bilo leto precej deževno, kar pomeni, da smo kar nekajkrat morali odpovedati daljše vodene oglede, zaradi prevelikega vodostaja (običajno je težava v poletnih mesecih suša in
ne poplava). Kot že vsa pretekla leta si je večina obiskovalcev ogledala krajši ogled z vožnjo
po 1. jezeru, vodne dele pa le omejeno število obiskovalcev (manjše število obiskovalcev
zaradi varovanja jame, saj lahko daljši ogled jame obišče le 1000 obiskovalcev letno). Se pa
je pričakovano spremenila struktura gostov. Če so v letu 2019 prevladovali v času poletja
tuji gostje, se je letos (veliko tudi zaradi turističnih bonov) močno povečal delež domačih
gostov, katerih je bilo več kot 70 %. Velika sprememba je bila v izpadu šolskih skupin in
ostalih organiziranih skupin, ki jame zaradi nastalih razmer v veliki meri niso mogle obiskati. Kljub velikemu številu domačih obiskovalcev je bilo še vedno veliko tujih gostov.
Prevladovali so gostje iz Nemčije, Italije, Nizozemske, Francije, Avstrije in Češke. Skupno
si je Križno jamo v preteklem letu ogledalo kar 40 različnih držav, oziroma obiskovalcev,
iz katerih so prihajali. Pred Križno jamo je čez celo leto delovala info točka, med poletnim
časom pa je bil tam prisoten tudi informator, ki je goste seznanjal z jamo in z vso ostalo

Člani Društva ljubiteljev gradu Snežnik pred Pristavami
leta 2016 (foto: Miloš Toni)
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Mednarodni dan turističnih vodnikov
Turistični vodniki: s kreativnimi zgodbami
bogatimo turizem na podeželju.
Zavod Rihtarjeva domačija vstopa v deseto
leto svojega delovanja na področju turizma,
kulture in izobraževanja.
Ustanoviteljica zavoda Alenka Veber kot turistična vodnica svoje znanje in energijo posveča v veliki meri turističnemu vodenju po
Primorsko-notranjski regiji, predvsem po
najhladnejšem naseljenem kraju v Sloveniji
Babnem Polju ter bližnjih krajih v občini Loška dolina ter sosednjim Gorskim kotarjem.
Na pobudo Svetovne zveze društev turističnih vodnikov (WFTGA) se vse od leta
1990 21. februar praznuje kot svetovni dan
turističnih vodnikov. Na ta dan turistični
vodniki organizirajo vodenja po različnih
lokacijah, njihov namen pa je predstaviti dejavnost in poklic turističnega vodnika širši
javnosti.
Geslo letošnjega praznovanja je: Turistični
vodniki: s kreativnimi zgodbami bogatimo
turizem na podeželju.
K praznovanju Mednarodnega dneva turističnih vodnikov, ki se bo letos prvič odvijalo samo virtualno, se bo Alenka skupaj z
Društvom regionalnih turističnih vodnikov
Slovenije (Association of Regional Tourist
Guides of Slovenia) pridružila z brezplačnim
predavanjem, ki bo potekal prek platforme
ZOOM.
Potopisno predavanje Z zelenega krasa v
Gorski kotar – eno izmed najprivlačnejših območij celinske Evrope bo v nedeljo, 21. februarja 2021, ob 18. uri.
Vsi, ki se želite udeležiti virtualnega potopisnega predavanja, pošljite e-sporočilo na
info@rihtarjeva-domacija.si z besedo Kotar.
Na vaš e-naslov vam bo zavod poslal povezavo
do spletne predavalnice na platformi ZOOM.

Prijave zbiramo do zasedenosti prostih mest
v ZOOM predavalnici. V primeru velikega
zanimanja bomo predavanje ponovili.

Na pragu Primorskonotranjske regije in občine
Loška dolina

Gorski kotar je malo obiskano območje, kjer
se bohoti bogastvo neokrnjene naravne lepote.
V predavanju bo predavateljica stopila le
čez njegov prag, a prepričani smo, da vas
goranska pokrajina in ljudje ne bodo pustili
brezbrižne. Zavod Rihtarjeva domačija si že
desetletje prizadeva in povezuje turistične
ponudnike z obeh strani meje v turistični
produkt Z zelenega krasa v Gorski kotar.
Med ponudniki v bližnjem Gorskem kotarju
si izletniki lahko ogledajo Prezid z Goransko
hišo Vesel, Kozji Vrh, okusijo domač sir pri
Aniti Pintar. V dolini treh rek – Čabranke,
Gerovčice in Kolpe pa si lahko ogledajo Palčavo hišo, Selankin mlin in Malinaričevo
žago.

• Utrjevanje dobrega slovesa profesionalnosti poklica.
• Zaščita okolja in kulturne dediščine s pomočjo profesionalnega vodenja skupin.
Občina Loška dolina s svojo lego ob hrvaški
meji predstavlja odlično izhodišče za razvoj
trajnostnega turizma na obeh straneh državne meje, kar potrjujejo tudi številni gostje, ki
smo jih v preteklih letih popeljali v dolino
reke Čabranke. Turističnim delavcem pa izziv za skupno sodelovanje in prepoznavanje
kulturnih in naravnih vrednot na obeh straneh meje.

Cilji praznovanja Mednarodnega dneva turističnih vodnikov so različni, predvsem pa:
• Povečanje ugleda turističnega vodnika.
• Utrjevanje zavesti turističnih vodnikov o
njihovi vlogi.
• Informiranje splošne javnosti o tem, kaj
turistično vodenje je.
• Osveščanje javnosti, kaj vse je kulturna in
naravna dediščina.
• Izpostavljanje težave, s katerimi se srečujejo turistični vodniki.

Ob poti v Osilnico se popotnik najprej ustavi na razglednem
griču nad Kolpo, kjer stoji majhna kapela Sv. Joahima
in Sv. Ane (foto: Rok Andlar)

Domačin Andrej Žagar iz Zamosta,
lastnik Selankinega mlina
(foto: Rok Andlar)

Selankin mlin na rečici Gerovčica v Zamostu (foto: Rok Andlar)
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DRUŠTVA IN ZAVODI

Dragica Bratanič, RRA Zeleni kras, vodilni partner LAS

Z roko v roki smo na dobri poti
do kakovostne prehrane
Ali lahko zagotovimo trajnostno oskrbo javnih ustanov z lokalnimi živili in oblikovanje
kratkih verig? S projektom Z roko v roki do kakovostne prehrane smo v LAS Notranjska
v dveh letih in pol naredili kar nekaj korakov v pravo smer. Sredi projekta nam je pot do
javnih ustanov sicer zaprl covid, a po drugi strani se je ob pandemiji okrepila zavest o
pomenu hrane iz lokalnega okolja med prebivalci.
Projekt, ki smo se ga v LAS Notranjska lotili
skupaj s še štirimi lokalnimi akcijskimi skupinami južne in jugovzhodne Slovenije, sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželj (EKSRP). V okviru LAS Notranjska
sta pri njem sodelovala še Regionalna razvojna agencija Zeleni kras in LOA d. o. o.
iz Cerknice.

Kaj so ovire?
K ustvarjanju pogojev za trajnostno oskrbo z
lokalnimi živili smo pristopili celostno. Preučili smo tako obstoječo lokalno ponudbo
in njene možnosti širjenja kot tudi potrebe
končnih potrošnikov (šole, vrtci, domovi za
starejše). Hitro so se pokazale tudi prve ovire. Pri ponudnikih so to premajhne količine
za samostojen nastop na trgu, zanemarljivost
viškov, nepovezanost.
V javnih zavodih so se kot glavne ovire pokazale premajhno poznavanje zakonodaje, ki
ureja javno naročanje, nepoznavanje lokalnega trga, prenizek normativ za organizatorje
šolske prehrane za ustreznejšo organizacijo in
vključevanje lokalnih ponudnikov živil.

Kaj so rešitve?
Da bi ovire presegli, smo za javne zavode pripravili vzorec razpisne dokumentacije za naročanje živil, ki je na voljo vsem javnim zavodom. Z OŠ v Cerknici smo skupaj s podjetjem
LOA d.o.o. sodelovali pri pripravi izločenih
sklopov živil, ki jih ni treba vključiti v javno
naročilo, ampak jih lahko dobavijo neposredno od lokalnih ponudnikov.
Veliko aktivnosti smo namenili ozaveščanju. Za vrtčevske otroke in učence prve triade smo pripravili namizno igro z naslovom
Vrt družine Dobrojed, ki otroke na zabaven
način spodbuja k razmišljanju o dobrobitih sezonske in lokalne hrane. Še v zadnjih
osnovnih šolah oz. njihovih podružnicah na
Notranjskem so se učili postavljati dvignjene

grede, sejali so, sadili, postavljali hotel za žuželke, sušili zelišča za čaje in izvajali različne
druge dejavnosti. Za odrasle pa smo organizirali študijske krožke o možnostih uporabe
lokalnih zelišč in začimb.
Za vse zaposlene v kuhinjah javnih zavodov
smo izvedli kulinarične delavnice. Kuhar Rihard Baša je v dogovoru s šolskimi kuharicami pripravljal ribje in brezmesne jedi, jedi,
povezane z raznimi dietami (npr. celiakija,
laktoza). Vsi recepti so objavljeni na spletni
strani LAS Notranjska.

Brez povezovanja ne gre
Lokalne ponudnike smo peljali na strokovno
ekskurzijo na Dolenjsko, kjer so se seznanili
s primeri dobrih praks povezovanja kmetov in drugih ponudnikov lokalne hrane za
lažjo pot v javne zavode in za boljšo skupno
promocijo. Na Dolenjskem (npr. v Kočevju)
imajo dobre izkušnje s povezovanjem in sodelovanjem prek zadruge.
Te na našem območju ni, a se je nekaj ponudnikov odločilo za sodelovanje s podjetjem
LOA d. o. o., v okviru katerega nastaja distribucijski center. LOA odkupuje pridelana
in predelana živila in z njimi oskrbuje javne
zavode in druge končne potrošnike. Največje
zanimanje v javnih zavodih je bilo za sezonsko
zelenjavo in sadje ter mleko in mlečne izdelke.
Obstajajo pa še drugi načini povezovanja in
sodelovanja. Tako smo na pobudo lokalnih
ponudnikov začeli vzpostavljati degustacijsko pot, ki bo namenjena promociji njihovih lokalnih izdelkov, ki hkrati odražajo širšo
zgodbo lokalne tradicije tega območja.
Kljub temu da nam je nekaj dejavnosti preprečila pandemija koronavirusne bolezni,
smo naredili pomembne korake v smeri
medsebojnega prepoznavanja, pridobivanja
zaupanja in sodelovanja. Nekateri javni zavodi so sicer trenutno zaprti, zato pa se je s
pandemijo zanimanje prebivalcev za lokalno
hrano povečalo, kar daje dober obet za uspešno nadaljevanje krepitve lokalne oskrbe s
poudarkom na kakovosti.
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pisma bralcev
JASNA LEKAN

HVALA, OGRADARJI!
Ogradarji se veselijo,
lahko spet mirno, mirno spijo,
ogradarska prav vsaka ritka
uživala bo brez počitka.
Nihče jim več ne bo na poti,
živeli bodo v samoti,
da le igrišče je doma,
kjer noben otrok se ne igra.
Stari avti niso ovira,
jih lahko kdorkoli zbira,
na ogradah se množijo,
da le po starcih ne smrdijo.
Pet milijonov jim nič ne pomeni,
njihovi starši gradili bajte so poceni,
jim občina takrat je pomagala,
da na smetišču soseska je nastala.
Zdaj lahko bi oni se zavzeli,
zase in za svoje poskrbeli,
da bi stari se razveselili,
zadnja leta blizu doma bi prebili.
Vnuki vaši, ogradarji predragi,
vas bodo obtožili,
da brez njihove ste volje
jih v to svinjarijo potopili.
Otroci razmišljajo bolj zrelo,
jim ni mar, kdo kupil je parcelo,
radi bi le, da babica in dedi
na starost z njima bi bili sosedi.
Zato, ogradarji, vam gre v zahvalo,
da ste zafrknili vse, kar se je dalo
in da na stara, bolna leta
od vas prav nič ne bo ostalo.

Pesem je namenjena tistim, ki so poskrbeli
za to, da ne bo doma, in tistim, ki niso
poskrbeli za tiste, ki so poskrbeli za to,
da doma ne bo.
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NAŠA KULINARIKA
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Jasna Lekan
Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Kulinarična doživetja Notranjske
četrtino) in plast krompirja narezanega na koščke
(približno dve četrtini). Zaželeno je, da uporabimo
vsaj dve vrsti krompirja: enega, da se malo razkuha
ter jed na ta način zgosti in drugega, da ostane bolj v
koščkih. Na vrh lahko dodamo še nekaj na kolobarje
narezanega korenja. Nekdaj so kauro zgolj solili, mi
pa ji po okusu dodamo še malo popra, list ali dva
lovorja, malo majarona in strok ali dva česna, ki
preprečuje zgago. Vso vsebino nato zalijemo z vodo
in kuhamo na zmernem ognju najmanj dve uri.
Kaure se med kuhanjem nikoli ne meša in v njej nikoli ne kuhamo mesa, saj so jo v preteklosti velikokrat kuhali za postne dni. Preden jo postrežemo, jo
zabelimo z ocvirki. Na koncu jih dodamo zato, da se
ne zmehčajo. Lahko pa jo zabelimo šele na krožniku,
tik preden jed postrežemo.

Leta 2021 je Slovenija Evropska gastronomska regija. V duhu tega naziva vam bomo v šestih letošnjih
številkah glasila Obrh postregli z nekaj tipičnimi notranjskimi jedmi.

BISKVIT:
5 jajc
5 žlic sladkorja
1 vanilijev sladkor
3 žlice moke
1 žlica kakava
VANILIJEVA KREMA:
1 želatina
1 vanilijev pudding
4 žlice sladkorja
pol litra mleka
600 g sladke smetane
2 kremfiksa
PRELIV:
2 rdeča preliva za torte
Pol litra višnjevega soka (iz kompota)

Želimo si, da bi vas s pričujočimi objavami zopet
spomnili, navdušili in opogumili, da bo katera izmed predstavljenih jedi tudi na vaši domači mizi –
kar še posebej velja za mlajše generacije.

Tašce

FEBRUAR
Kaura je pristna domača jed, na kateri gradi prepoznavnost tudi notranjska kulinarika. To je enostavna enolončnica s tremi osnovnimi sestavinami
in sila preprostim postopkom priprave. Da malce
razgibamo okus, dodajamo še tašce. Izbrani okus
pa zahteva nekoliko več spretnosti, natančnosti in
potrpljenja. A splača se potruditi, še posebej sedaj v
pustnem času, ko lahko tašce brez sramu nadomestijo krofe. Če kauro po kuhanju pustimo malce stati,
da se okusi povežejo, pa so tašce najboljše takrat, ko
so še čisto sveže.

Sestavine:
1 kg bele mehke moke • kockica kvasa (4,2 g)
vanilin sladkor • limonina lupinica
6 rumenjakov • 8 dag masla
sol • mleti sladkor
2 žlici kristalnega sladkorja
cca pol litra mleka oz. po potrebi • 1dl ruma

Kaura
foto: Simon Avsec

Jajca, vanilij in sladkor spenimo, dodamo
moko in kakav in spečemo v pekaču 40 x
30 cm.Pečemo na 180 stopinj 10 minut.
Za kremo iz praška za puding, sladkorja
in mleka skuhamo puding. Želatino pripravimo po navodilih na zavitku. Damo
jo v vroč puding in mešamo tako dolgo,
da se stopi. Puding, ki se hladi, večkrat
premešamo, da se ne naredi skorjica.
Sladki smetani dodamo oba kremfiksa,
jo stepemo in dodamo pudingu. Kremo
namažemo po biskvitu, ki ga prej obložimo z okvirjem.
Ko se krema strdi, pripravimo obliv tako,
kot je napisano na zavitku, le da na višnjevem soku … To prelijemo čez kremo.
Naslednji dan z modelom izrežemo srčke in jih damo v papirnate posodice.

Priprava in fotografiranje jedi je bilo izvedeno v
obliki delavnice Kulinarična doživetja septembra
2020 v stari notranjski hiši v Iga vasi – v sklopu projekta NATURE&WILDLIFE, ki se izvaja s finančno
pomočjo sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014–2020.

foto: Simon Avsec

SRČKI ZA
VALENTINOVO

Vse predstavljene jedi so skuhale, spekle, ocvrle, … in
aranžirale članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina. Nesebično so nam zaupale
tudi svoje male in velike kuharske skrivnosti, zato
smo poleg fotografij, ki so avtorstvo Simona Avsca,
lahko priložili tudi recepte. Za predano sodelovanje
in aktivno ohranjanje lokalne kulinarične tradicije
se vsem 'Ostrnicam' iskreno zahvaljujemo. Prav tako
tudi Juretu Kordišu za vsestransko pomoč in recept
za kauro.

Sestavine: kaura (rumena koleraba), krompir,
fižol, sol, ocvirki
V večjo posodo najprej stresemo fižol (za slabo četrtino vseh sestavin), ki smo ga zvečer namočili v vodi,
nanj dodamo plast na lističe narezane kaure (dobro

V skodelico nadrobimo kvas, dodamo 3 žlice mlačnega mleka, žličko moke in žličko sladkorja, premešamo in pustimo, da začne vzhajati. V kozico damo
preostalo mleko, maslo, preostali sladkor, pristavimo na zmerni ogenj in mešamo, dokler se maslo
ne stopi. Počakamo, da se zmes nekoliko ohladi in
dodamo nastrgano limonino lupinico, umešamo še
rumenjake, vanilin sladkor in rum. V skledo presejemo moko, ob robu posolimo in v sredini naredimo
jamico. Vanjo damo nastavek kvasa, nato pa med
mešanjem prilivamo mleko s sestavinami. Zamesimo gladko voljno testo. Testo pokrijemo in pustimo
počivati na toplem, dokler se volumen testa trikratno poveča.
Vzhajano testo razvaljamo za prst debelo in oblikujemo tašce – testo razrežemo na trakove, iz katerih
naredimo vozle, ali na pravokotnike z dvema zarezama na sredini, kot so to počeli nekdaj. Tašce na
toplem, pokrite s prtičkom, zopet vzhajajo.
Olje segrejemo na 170 °C in taščce z vzhajano stranjo previdno položimo v olje; ko se na spodnji strani
zlato rumeno ocvrejo, jih obrnemo in ocvremo še na
drugi strani. Ohlajene posipamo z mletim sladkorjem in ponudimo.
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Grega Mlakar

Potres
29. december 2020, še en nov dan divjanja
koronavirusa po svetu, a hkrati tudi dan, ko
je marsikdo v Sloveniji bil na dopustu in se
pripravljal na konec napornega leta 2020.
Nenadoma smo številni v naši državi Sloveniji začutili močne tresljaje, videli nihanje
stolov levo desno, rože v vazah so zašelestele, nekaterim je prevrnilo božično smrečico.
Ni bilo dvoma, zgodil se je potres, a kako
močan in od kod? Prva misel je bila, da se
je zgodil močnejši potres na največji prelomnici v Sloveniji, pod katero spadajo območje Bovca, Ljubljanska kotlina in območje
Krškega.
Ni dolgo trajalo, da smo prek medijev izvedeli, kje je bilo žarišče potresa – mesto Petrinje na Hrvaškem. Marsikdo od nas je najbrž
prvič slišal za to mesto. Pojavila so se prva
poročila o škodi, ranjenih in umrlih. Za prebivalce tega območja je težko leto postalo še
težje, saj so številni izgubili premoženje in
varno bivališče.
Pandemija, politični nemiri, potresi, poplave, obilje snega itd., tu bi človek res pomislil,
da je cel svet šel k hudiču. Vendar, ko se zazremo v preteklost potresov na območju Slovenije, vidimo, da je bilo še huje. Vsakemu
od nas najbolj pade na misel velikonočni potres v Ljubljani dne 14. aprila 1895, ki je naredil ogromno škode. Kljub škodi in žrtvam
pa je zaradi tega potresa prišel v ospredje
arhitekt Jože Plečnik. S svojimi stvaritvami
je preobrazil podobo mesta Ljubljane, ki se
je ohranila do danes. Tromostovje, mestna
tržnica, pokopališče Žale, NUK so njegove

DOBRO JE VEDETI

najbolj znane zgradbe. Ljubljana brez Plečnika ne bi bila to, kar je danes.[1]
Najmočnejši potres na slovenskem območju pa se je zgodil davnega 26. marca 1511.
Žarišče potresa je bilo na območju Idrije.
Poškodoval je številna mesta in gradove v
Furlaniji, Benečiji, na Primorskem, Gorenjskem, Notranjskem. Največ škode je bilo na
cerkvah, gradovih, utrdbah in zidanih hišah.
Manj pa v lesenih hišah. Poročila takratnega
časa govorijo o 12.000 žrtvah, ki pa so verjetno pretirana. [2]
V obdobju 1508–1516 je divjala benečanska
vojna med Benečani in Habsburgi za premoč
nad severnim Jadranom in Furlanijo. Vojna
je puščala veliko posledic, zlasti za lokalno
prebivalstvo, saj je bilo ujeto med dvema
ognjema dveh vojaških sil. Za nameček pa je
leta 1510 divjala kuga, ki je najbolj prizadela
Furlanijo in Benečijo. Zavladala je masovna
lakota z veliko žrtvami. Umrlih je bilo toliko,
da so v mestu Videm (Udine) mrtve zakopali
kar na ulicah, ker je zmanjkalo prostora na
pokopališčih. [3]
Za območje Loške doline ali Cerknice so
omembe o močnejših potresih zelo skromne. O potresih v naših krajih so najboljši
pokazatelji zapisi g. Heinricha von Schollmayerja - Lichtenberga v obliki dnevnika [4],
in sicer za obdobje 1884–1918:
12. julij 1886 – Ob treh popoldan rahel potres
16. november 1886 – Ob štirih zjutraj močan potres
14., 20., 22. april 1895 – Močan potres (Ljubljana
porušena)
3. avgust 1897 – Popoldne ob treh dva močna
potresna sunka
16. februar 1901 – Ob devetih zvečer močan potres.
22. maj 1904 – Močan potres
20. maj 1913 – Zvečer ob petih dva potresna
sunka v Loški dolini
15. marec 1915 – Ponoči močan potres
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Iz njegovih zapisov zasledim, da v naših
krajih potresi niso povzročili večje škode.
Kljub temu je naše območje označeno s
srednjo stopnjo potresne ogroženosti. Zato
previdnost ni odveč in je potresna gradnja
objektov v vsakem primeru nujna investicija
v prihodnost.
Ko primerjamo zadnjih 5 let, najbolj pa leto
2020, pridemo do spoznanja, da naravne nesreče, politični nemiri, vojne, lakote in ostale
neprilike niso nič novega. Današnja situacija
v Sloveniji je proti tej iz leta 1511 še vedno
ugodna, imamo elektriko, vodo, telekomunikacije, ne divja vojna, ljudje ne umirajo
zaradi lakote.
Vse pa ni slabo, vsaka katastrofa je pomenila
novo rast, revolucijo, vzpon, saj je iz pepela
starega sveta vstal novi boljši svet. Tudi z letom 2020 bo enako. Vanj se bomo zazrli kot
na prelomno točko, ki je končala "stari" svet
in postavila temelje za novi svet. Leto 2021
bo tudi težko, a smo lahko optimistični, saj
imamo na voljo cepiva, s katerimi bomo
spravili epidemijo pod nadzor in oživili
ustavljeno ekonomsko in družbeno dogajanje. Počasi se bomo vrnili v stare tirnice in
zgradili novi, boljši svet. Najbolj pomembno
je, da se ne prepustimo malodušju, temveč
poiščemo rešitve/opcije in zdržimo. Slabi
časi tudi minejo in pridejo boljši.

---------viri:

htt ps://sl.w ikipedia.org/w iki/Ljubljanski_
potres_1895
[2],[3] http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20
aktivnost/potres1511.html
[4]
Snežnik in schonburški vladarji, ZGODOVINA
GOSPOSTVA SNEŽNIK NA KRANJSKEM, Heinrich
von Schollmayer – Lichtenberg, GG POSTOJNA 1998
[1]
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Janez Tušar, Koordinator obravnave
v skupnosti, CSD PRIMORSKO NOTRANJSKA

Naš odziv v okoliščinah
epidemije COVID-19
Trenutno se še vedno nahajamo v negotovi situaciji, ko imamo zaradi epidemije COVID-19 omejitve na različnih področjih našega vsakdanjega življenja. Tako smo prikrajšani
za ukvarjanje z našimi različnimi aktivnostmi, dejavnostmi,
imamo določene stroge omejitve glede druženja, prehajanja
občinskih mej, spremenjena je zdravstvena oskrba, socialno-varstvena oskrba, omejeni smo pri opravljanju nekaterih
osnovnih življenjskih potreb.
Pri mnogih ljudeh lahko takšne okoliščine povzročajo različne duševne stiske, občutke strahu, žalosti, nemoči ali izgube
nadzora. Te stiske posamezniki običajno lahko prebrodijo.
Včasih pa psihične stiske lahko sprožijo dolgotrajnejšo duševno bolezen.
Ljudje se s težkimi kriznimi situacijami soočamo različno. Pomembno je, da smo v obdobju krizne situacije do sebe in drugih strpni, sprejemajoči in potrpežljivi. Pomembno je, da smo
pozorni na prepoznavanje svojih občutkov in stisk ter hkrati
na prepoznavanje občutkov in stisk vseh naših bližnjih, s katerimi se ob omejitvah v kriznem času srečujemo. Pogovor z
najbližjimi in ozaveščanje stiske lahko namreč ublaži duševno
stisko. Če pri bližnjih opažamo spremenjeno vedenje, ki zanj
ni značilno, je pomembno, da o tem spregovorimo. Pogovor
naj bo usmerjen v počutje, osebne stiske, strahove, nemoči
ter na konkretne spremembe, ki smo jih opazili. Včasih je pogovor dovolj, da se razbremenimo in morda najdemo rešitve
za svoje težave. V kolikor smo sami in nimamo nikogar, je
v obdobju epidemije na voljo brezplačna telefonska številka
080 51 00, kjer so za pogovor na voljo strokovnjaki s področja
duševnega zdravja.
V primeru, da se nam zdravstveno stanje zaradi duševne bolezni močno poslabša oz. da v okolju prepoznamo, da ima naš
bližnji resne zdravstvene težave zaradi duševne bolezni (npr.
prepoznavamo nenavadno vedenje, ravnanje, razmišljanje, čustvovanje), je pomembno, da poiščemo zdravstveno pomoč v
ambulanti nujne medicinske pomoči, pri specialistu psihiatru,
psihologu ali pa se obrnemo na enoto Centra za socialno delo.
Center za socialno delo bo posameznika ali svojca, ki potrebuje
pomoč, usmeril v ustrezno institucijo oz. mu pomagal poiskati
pomoč in rešitev. Pogosto namreč svojci potrebujejo pomoč,
da bodisi prepoznajo zdravstvene težave bližnjih ali pa zgolj
pomoč pri informiranju, vodenju, usmerjanju v razreševanje
družinskih stisk.
Za konec pa: imejmo v mislih, da bo epidemija minila, nikoli
nismo sami, pogovarjajmo se z bližnjimi in družino. Medsebojne stike imamo lahko na različne načine, bodimo si v pomoč
in podporo, vzdržujmo dnevno rutino, privoščimo si zadostno
količino spanca in počitka, skrbimo za telesno aktivnost, preživljajmo čas v naravi, poslušajmo glasbo, usmerjajmo pozornost
na pozitivne vidike, bodimo strpni in sprejemajoči do sebe in
drugih. Poiščimo pomoč, v kolikor je stiska res huda, ter najpomembnejše - ostanimo zdravi. 

DOBRO JE VEDETI
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Živana Meljo

Planet zemlja in mi
A. Einstein: »Svet ni nevaren le zaradi tistih, ki
delajo slabo, ampak tudi zaradi tistih, ki to gledajo
in ničesar ne storijo.«

»Zemlja je nekaj najlepšega, kar sem videl v vesolju.« To povedo prav
vsi astronavti, ko se vrnejo na Zemljo.
Imamo čudovit dom. Vprašanje je, kakšnega bomo zapustili zanamcem. Veliko ljudi meni, da nima moči in vpliva karkoli spremeniti.
To je najlažje reči, saj se s tem odrečemo odgovornosti. Smo družba,
ki lahko ta Planet ohrani v vsej njegovi lepoti, ohrani vse pogoje, pomembne za življenje tega stvarstva. Smo pa tudi družba, ki je sposobna
uničiti vse lepo in dobro na tej Zemlji. Vsako družbo tvorijo posamezniki. Zato vsak posameznik nosi odgovornost in se ne sme skrivati za
pojmom družba in besedo nemoč.
Ta dvojnost kreacije in destrukcije se kaže tako v posamezniku kot
družbi. To je stalna borba med dobrim in zlim. Kako rešiti ta konflikt posameznika in družbe? Odgovor je v modrosti pogovora med
dedkom in vnukinjo o dobrem in zlu v človeku. Dedek pripoveduje
zgodbo o borbi med dobrim in hudobnim volkom. To poveže – da se
ta boj odvija stalno tudi v človeku samem. Vnukinja vpraša: »In kateri
zmaga?« Odgovor: »Tisti, katerega boš hranila!«
Zato je pomembno, kdo nas vzgaja, ob kakšnih ljudeh rastemo, kakšne
osebnostne kvalitete krasijo te ljudi, kakšne vrednote nosijo v srcu,
kako to izkazujejo v svojem življenju. Jim je vrednota svoboda,enakost,
bratstvo. Namerno sem navedla to geslo francoske revolucije. Redko
ali skoraj nikoli se ne citira še zadnjih besed »ali smrt« (Liberte, egalite, fraternite ou la mort). Dejansko pomeni – če človeštvu ne uspe
uresničiti svobode (za VSE), enakosti (za VSE), bratstva (za VSE ), nas
čaka uničenje – smrt človeštva. In naprej po Einsteinovem reku – kdor,
v svojem življenju ne deluje za svobodo, enakost, bratstvo, deluje za
njihovo nasprotje, deluje za uničenje.
Imamo različne poglede na to, kaj so vrednote človeka. Eni prisegajo
na neresnice, prezir, posmeh, uničenje drugače mislečih, prisegajo na
eno raso, en narod, na enega vodjo, ... celo na to, da je Zemlja ploščata.
Katere vrednote »hrani« človek v sebi, se izkaže v nepredvidljivih situacijah – naravne nesreče, vojne, bolezni ... In te, tako različne vrednote vplivajo na življenje posameznika, družine, skupnosti, družbe.
So lastnosti dobrega ali pa zla, ki vodita življenje k idealu dobrega, k
človečnosti, ali k idealu slabega, kar vodi človeka v propad (psihopati,
sociopati, vsa nasilja tako verbalna kot fizična ...)

Pandorina skrinjica

Užaljeni bogovi so darovali v Pandorino skrinjico vse, kar onesrečuje
ljudi – bolezni, vojne, sovraštvo, zavist, pohlep ... Na dnu skrinjice pa
je ostalo nekaj tako dobro pritrjeno, da lahko to osvobodijo le vztrajni
dobri nameni človeka/človeštva. To je UPANJE. Vztrajati v in z dobrimi nameni je edino upanje spremeniti svet na bolje.
Smo v zdravstveni krizi celotnega Planeta. Vsak posameznik nosi odgovornost ali dovoljuje, da se ta kriza izrablja za politično, ideološko
prevlado, da se pri tem uporablja vsa orodja moči oblasti za prevzem
policije in sodstva, da se okorišča s kriznim dobičkarstvom (prej pa
z vojnim). Gre za resne zadeve, za pomembne zadeve. Kot pravi A.
Einstein ni dovolj, da nemo opazujemo. Odločiti se moramo, katere
vrednote so naše.
Pred kratkim je psiholog (nisem si zapomnila imena) na TV SLO1 (o
stanju covid-a in odzivu ljudi na ukrepe) dejal, da smo Slovenci zgodovinsko proti avtoriteti. To je le deloma res. Slovenci se upremo (in
vedno uspemo) SAMO POKVARJENI AVTORITETI! Spoštujemo
samo tisto in tako avtoriteto, ki spoštuje ne le Slovence, ampak VSE
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državljane Slovenije. Že P. Trubar je zapisal: »Slovenec je nerazumno pokoren in ponižen, ko pa
izkoriščanje prestopi mejo, je prav tako nerazumno uporniški.«
Vrednote francoske revolucije so bile še kako pomembne po 2. sv. v., da so si države opomogle po
razrušenju vsega.
Pa poglejmo nekaj primerjav stanja v Sloveniji 30
let po 2. sv. v. in 30 let po osamosvojitvi.

IZ ZGODOVINE

Emil Mlakar, Lož

Odgovor na članek v glasilu Obrh
št. 6, dec 2020:
»Obisk visokega komisarja v Ložu in Starem trgu«,
avtor Stane Okoliš.

30 let po 2. sv. v. – (1975) Slovenija gospodarsko
močna, samostojna; tovarne oz. podjetja v NAŠI
lasti; delavci preko delavskih svetov (DS) sodelovali pri delitvi dobička; v Zakonu o Združenem
delu je bila uzakonjena razlika med najnižjo in
najvišjo plačo 1:4,2! (dejansko je bilo to razmerje
1:3,5!); podjetja so imela v svoji lasti počitniške
domove za svoje delavce; zaradi »spodobnih«
plač so si mlade družine lahko ustvarile lasten
dom; zdravstvo in izobraževanje (tudi podiplomski študij) je bilo brezplačno; vodstva v tovarnah
ali v politiki so morala zaupanje pridobiti s poštenim delom in korektnim odnosom do delavcev;
med ljudmi je bilo več enotnosti, solidarnosti,
predvsem pa vljudnosti in spoštovanja.
30 let po osamosvojitvi – (2021) V čigavi lasti
so tovarne oz. podjetja; ali imajo delavci sploh še
kje pravico odločati o plačah, da o delitvi dobička
ne govorimo; kakšna je razlika med najnižjo in
najvišjo plačo; koliko podjetij še ima počitniške
domove za svoje delavce; si mlade družine lahko
ustvarijo lasten dom; koliko je javno zdravstvo in
šolstvo še brezplačno?

Kaj pa zaupanje?

V članku Pravična družba (Planet Zemlja in mi)
se del nanaša na pojem »avtoritete« in pravičnosti vladanja (Konfucij), zato samo nekaj besed:
»Avtoriteta mora biti ustvarjena s soglasjem in ne
z ustrahovanjem.« In še: »Če je vladar pravičen,
mu ljudstvo to vrača s spoštovanjem in delavnostjo.« In: »Če se vladar izpridi, ima ljudstvo pravico, da ga odstrani.« (Konfucij Pogovori, prevod
M. Milčinski)
Še ena modrost (ista knjiga): Učenec vpraša
mojstra, kakšen je pravilen način vladanja. Mojster: »Takšen, da skrbiš za zadostno prehrano,
zadostno vojsko in da ljudstvo zaupa svojemu
vladarju.« Učenec: »Če pa ne bi imel nikakršne
izbire, kot da eno od teh opustiš, kateri bi se najlažje odpovedal?« Mojster: »Vojski.« Učenec:
»Če pa ne bi imeli izbire, kot to, da še eno stvar
opustimo, kateri od obeh bi se najlažje odrekli?«
Mojster: »Prehrani. Od nekdaj je že tako, da morajo vsi umreti. ČE pa ljudstvo nima ZAUPANJA (16,9 %, 25. 1. 2021), ni mogoče vzpostaviti
nobenega vladanja!«
IN stari grški pregovor: »Nobena stvar ni ne dobra ne slaba. Je preprosto taka, kakršni so ljudje,
ki se z njo ukvarjajo.« To pove, kako pomembne
so osebnostne kvalitete. Niso odvisne ne od izobrazbe ne od socialnega statusa. Ali kot pravi Biblija: »Sodi ljudi po tem, kar so, in ne po tem, kar
se ZDI, da so, ne po ugledu, slovesu.«
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jima je, da predstavnika okupatorjev ne
misli pozdravljati in se tega sprejema tudi
ni udeležil.

Jože Mlakar (arhiv: Emil Mlakar)

V zapisu se večkrat omenja mojega starega očeta, takratnega župana Jožeta Mlakarja, ki je bil pred drugo svetovno vojno
na listi delavsko-kmečke stranke izvoljen
za župana takratne občine. Njegov protikandidat je bil Ludvik Kržič, ki je zastopal
klerikalno stranko.
Iz pričevanj moje pokojne stare mame
Marije in mojega pokojnega očeta Franca
vem, da sta ga takratni starotrški župnik
Franc Presetnik ter veletrgovec Karel Kovač ob začetku italijanske okupacije leta
1941 nagovarjala, da naj se udeleži sprejema županov takratne Ljubljanske pokrajine pri visokem fašističnem komisarju
Emiliju Grazioliju v Ljubljani. Odgovoril

Ko so ga 30. 7. 1942 Italijani na domačem
domu v Iga vasi aretirali, je moja stara
mama takoj po aretaciji odšla v župnišče
Stari trg ter župnika Presetnika prosila, da
posreduje pri Italijanih za izpustitev njenega moža. Ta je vzel v roke zvezek, pogledal vanj in ji odgovoril, da ne more nič
pomagati, ker je »slabo zapisan«.
Stara mama takrat še ni vedela, da je bil
njen mož umorjen že pred njenim prihodom do župnika. Italijanski fašisti so ga
pripeljali v Stari trg in ga pri vodnjaku, nasproti osnovne šole (sedaj občinska stavba
in gasilni dom), s puškinimi kopiti pobili
na tla in nato še ustrelili. Takoj po umoru
so požgali še domačo hišo v Iga vasi.
Po likvidaciji mojega starega očeta Jožeta
Mlakarja je takratna italijanska oblast za
tako imenovanega komisarja občine nastavila Ludvika Kržiča.
Avtor članka g. Stane Okoliš določenih
podatkov ne ve, še bolj verjetno pa je, da
jih noče vedeti. Kot zgodovinar bi moral
pri navedbi zgodovinskih virov navesti
tudi knjigo Frančka Sajeta »Belogardizem«, kjer so navedeni takratni dogodki v
Loški dolini, z vsemi vzroki in posledicami o umoru mojega starega očeta. Dejstvo
je, da je bil kot takratni župan moteč člen
za določeno klientelo z župnikom Presetnikom na čelu. Ta pa je imel s pomočjo
domačih izdajalcev velik vpliv pri takratni
fašistični italijanski oblasti, s katero je tudi
aktivno sodeloval.

Odziv na zapis
V prispevku S. Okoliša, OBRH 21, dec. 2020 je kar nekaj, milo rečeno, netočnosti. Upam, da bo to komentiral kateri še živeči pričevalec.
V kolikor ne, bom zapisala dejstva in objavila slike ob obletnici smrti župana
J. Mlakarja. S prvim odstavkom zapisa S. O. se popolnoma strinjam, na tem bi
moral teči dialog.
Pozdrav, Živa Meljo
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IZ ZGODOVINE

Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2 izdaja, Koča vas 1928 je rokopis napisan
v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika Schöllmayerja Margarete Schöllmayer, 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 Schöllmayer – 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 II.)

Kameralno gospostvo
in fužina Čabar 1671–1796
V letu 1671 je Čabar postal »kameralni«; fužina
je delovala naprej, z leti se je povečala in celotno
gospostvo je moralo fužino vzdrževati, ker je
služila fiskalnim namenom.
Avstrijska vlada takrat ni bila sposobna, da
pridobi za svoje prebivalstvo potrebne količine
soli. Uvažati jo je morala iz Italije, toda izogibala
se je plačevanju v gotovini in je vpeljala obsežno
menjalno trgovino (baratto) za sol, kot protivrednost sta služila les in železo. Menjalna trgovina
z lesom je doživela kratkotrajno omejitev, ko se
je cesar Karel VI. odločil, da bo zgradil trgovsko
in vojaško mornarico, da bo ustanovil »armado«; imenoval je »komisijo za državne zadeve«.
V poročilu komisije notranji avstrijski dvorni
komori z dne 15. oktobra 1717 lahko razberemo, da je dvorna komora zaradi pisne pobude
kneza Portie z dne 10. aprila 1717 prepovedala
prodajo lesa za gradnjo ladij, ker se ji trgovina
z neapeljsko pokrajino zaradi soli iz Barlette ni
zdela potrebna1. Ko je cesar Karel VI. opustil
vzhodno indijsko družbo in sanje o svetovni
trgovini, da bi mu Anglija v zameno dala priznanje na papirju za pragmatično sankcijo2, se
je »baratto« z lesom in soljo vrnil v stare tirnice.
Dogajanja v svetovni trgovinski politiki niso
vplivala na fužino v Čabru in njeno obratovanje. Slej ko prej je delala za menjavo s soljo in
šele v zadnjem desetletju svojega obstoja, ko je
trgovina s soljo ubrala druge poti, je delala tudi
za domače potrebe.
Na vzhodni obali Italije severno od Barija in
Tranija, južno od zaliva Manfredonia leži pristaniško mestece Barletta; lastniki ladij (padroni) v tem mestu in njegovi okolici so na
majhnih jadrnicah, ki so jih glede na velikost
imenovali »Petachio«, »Fregadone ali »Marcelliana«3, vozili sol iz kraljestva Neapelj v Bakar
in na Reko. Padroni so baratto (barantanje) soli
za železo opravljali na lasten račun in niso slabo
Hofkammer – Archiv, fasc. 18287. – Müllner I. str. 407.
Prim. W. Windelbach, Die Auswärtige Politik der Grossmächte in
der Neuzeit str. 201, Stuttgart – Berlin 1922.
3
Hofkammer – Archiv, fasc. 281, 26. junij 1765. – Müllner I. str. 594.
4
Müllner I. str. 594.
5
Tako so imenovali knjige, kamor je rudniška oblast vpisovala
dovoljenja za iskanje rude na površju; knjige se nahajajo pri
revirskem rudniškemu uradu in pri deželni deski v Ljubljani.

zaslužili, ker jim je avstrijska vlada ob nesrečah
nudila pomoč4.
Glavno pristanišče, ki ima lep zaprt zaliv z ozkim vhodom, je bil Bakar. Reka je takrat imela
samo odprto sidrišče in šele kasneje so jo umetno spremenili v pristaniško mesto. Bakar je bil
torej glavni trgovski kraj, kamor so morali tovoriti čabransko železo za menjavo, zaradi tega sta
bila fužina in celo gospostvo Čabar podrejena
glavarstvu v Bakru. Prvi takšen namig v Empfachbuchu (Empfangsbuch – knjiga prejemkov)5
iz leta 1682, ko je 6. decembra vpisana podelitev
dveh izkopov v Srednji vasi in Travi na kočevarskem ozemlju Janezu Frideriku Geislerju pl.
Eylauu kot upravitelju v Bakru6.
Vpis razodeva tudi, da je uprava fužine kakor v
času Zrinjskega, morala vedno bolj posegati na
tuja ozemlja, da bi si priskrbela nujno potrebno
rudo. Kot rdeča nit se vleče skozi celo zgodovino
fužine stalni boj za preskrbo z »rudo in ogljem«.
1708. leta so v Bakar napotili komisijo, sestavljali
so jo svétnika pri notranje avstrijski dvorni komori Franc Karel grof pl. Inzaghi in Janez Andrej Stritz ter namestnik dvornega knjigovodje
Janez Weiss, ki si je morala ogledati poti in ceste
in ugotoviti gospodarsko stanje. Glavna zadeva
je bila pridobivanje rude in oglja. V ta namen so
komisijo napotili v Kočevje7. Izid ogleda je podan v poročilu notranje avstrijske komore z dne
23. november 17088. Komisija je svetovala, da bi
knezu Auerspergu kot lastniku Kočevja izrecno
predložili preko cesarske dvorne pisarne, da mu
kot gospodu in deželnemu knezu pripadajo vsi
minerali kot regal in da se sme rudo kopati na
tujem zemljišču proti povračilu škode. Tudi naj
bi ga opomnili, da naj se rudnik Čabar v sosednjih gozdovih kot v expressum reservaturm
principis zelo resno odpove krčenju gozda in
podobnim škodljivim pustošenjem. Dne 5. januarja 1709 je cesar odločil: »Ker naj se komora sklicuje na rudniški red za Kranjsko, naj se
upošteva zadnje, da bi se stvar lahko bolj jasno
predala njegovemu uradu.«9
Prikaz razvoja rudniške oblasti10 ne sodi v okvir
te zgodovine, toda naj se vendarle opomni, da
Müllner I. str. 575.
Hofkammer – Archiv, fasc. 18286, Müllner I. str. 573..
Müllner I. str. 575.
9
Podrobneje v dotični literaturi, npr. Dr. Zycha: Das Recht des
ältesten deutschen Bergbaues, Gotheim,Wirtschaftsgeschichte.
10
Hofkammer – Archiv, fasc. 18285, Müllner I. str. 374.
11
Müllner I. str. 195.
12
Rudarski red nadvojvode Karla, Gradec, dne 23. II. 1575. Natisnil
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staro germansko pravo takšne »rudniške oblasti« in mnogih rimskih izrazov kot sta »ius« in
»servitus« ni poznalo; rudniški red in pismo o
svoboščinah z dne 24. avgusta 1381 grofa Friderika pl. Ortenburškega za ortenburški rudnik
Planina pod Golico pri Jesenicah na Gorenjskem, tega pojma ne pozna. Ob koncu srednjega veka in 15. stoletja se je potreba po železu
povečala in s tem je število fužin začelo nesluteno naraščati. Vlada je kmalu ugotovila, da se je
odprl in se odpira znaten vir dohodkov. Novoustanovljena šola rimskih juristov je znala jasno
dokazati, da naj bi vsi rudni zakladi pripadali
deželnemu knezu kot regal. Ker so na gozdove
ali pozabili ali na začetku svoje doktrine niso
tvegali, da gospostvom odrečejo njihovo lastnino do gozda. To so pojasnili tako, da je samoumevno, če je ruda regal, mu pripada tudi gozd,
ker brez oglja ne bi mogli taliti kovine, ker je
bilo za taljenje nujno potrebno predvsem oglje
iglavcev, je novi pravni nauk v svojih razlagah
postavil omejitve, da vsi gozdovi brez podrasti
in iglasti gozdovi pripadajo deželnemu knezu.
Novi nauk so kameralisti zelo dobro sprejeli,
izdali so nov rudniški red in z njim kar najbolje
izkoristili rezultate doktrin učiteljev rimskega
prava za kameralne interese. Rudniški uradniki
deželnega kneza so zdaj razpolagali z gozdovi,
ki so skozi stoletja bila varovana in neizpodbitna lastnina prizadetih lastnikov.11
Potem ko je grof Friderik pl. Ortenburški 1381
izdal rudniški red za Planino pod Golico, je za
njim cesar Ferdinand I. 1550 izdal takšen red za
Kropo, Kamno Gorico in Kalnico na Gorenjskem; za celotno Kranjsko in Goriško je nadvojvoda Karel v letu 1575 razglasil rudniški red12 in
ta tako imenovani karolinški rudniški red se je
zahteval v že omenjenih cesarskih odredbah.
Razume se, da zemljiškim gospodom omejitve
v lastništvu in posesti niso bile po godu. Kolikor se je dalo, so preprečevali iskanje in kopanje
rude na svojih ozemljih, pogosto so zapirali iskalce rude in rudarje, preganjali so jih s silo in
ogrožali njihova življenja13.
Nagnjenost podložnikov k širjenju in pridobivanju novih travnikov in polj s krčenjem in
požiganjem gozdov in tako imenovano nastajanje lazov so podpirali zemljiški gospodje na širokogruden način, ker se na eni strani niso več
počutili neomejene gospodarje svojih gozdov
in na drugi strani so lahko povečali dohodek z
višjimi urbarialnimi dajatvami. Od začetka 16.
stol. listinah rudnikov različnih arhivov mrgoli
pritožb in tožb zaradi nastajanja lazov in tudi
že omenjeno poročilo notranje avstrijske dvorne komore se nagiba predvsem v to smer. Šele
cesar Jožef II. je posegel v rudniški red, ko je z
listino o revirskih gozdarskih uradih z dne 29.
decembra 1781 odpravil vse prisilne ustanove,
ki se nanašajo na trgovino z železom. S patentom z dne 1. novembra 1781 je ukinil višje
13

Janez Mamel 1577, Knjižnica Koča vas, Alte Gesetze III.
23. XI. 1708 poroča notranja avstrijska komora, da je upravitelj
v »Chiabru« (Čabar) naznanil, da so rudarji na kočevarskemu
ozemlju blizu Trave našli železnjak, ki naj bi »zelo izboljšal
čabransko rudo.« Upravitelj naj bi ponudil upravniku iz Kočevja
in podložnikom, da bo poplačal vsako škodo, ki bo nastala pri
kopanju rude. Toda ponudba ni zalegla in sporočili so, da bodo
prvemu najboljšemu … (manjka besedilo) … Müllner I. str. 568.

rudniško sodišče. Z dekretom 26. julija 1783
je odredil, da je pridobivanje železa »politika«,
ki je podrejena svobodni konkurenci. Z dvornim dekretom 8. marca 1784 je v celoti ukinil
rezervat, ki je bremenil zasebne gozdove v prid
rudnikov in sadove od uživanja gozda v celoti
prepustil lastnikom14. Kljub temu so posamezne določbe karolinškega rudniškega reda še
sredi 19. stoletja igrale pri odpravi gozdnih servitutov na Kranjskem odločilno vlogo.
Po kratkem, toda potrebnem skoku stran se vrnimo k usodi fužine Čabar, čigar obstoj je bil po
neurju 31. avgustu 1711 postavljen pod vprašaj;
vse naprave so bile uničene, tako da sta glavar
Bakra grof pl. Petaz in tamkajšnji rentni mojster Karel pl. Dapp v poročilu komori 1. februarja 171215 povprašala, ali naj fužino opustijo;
opozorila sta na pomanjkanje rude na ozemlju
fužine. Pomanjkanje rude bi se lahko odpravilo samo s pridobivanjem na kočevarskem
ozemlju. Poudarila sta, da so plavž (»Plaus-Ofen«)16 zgradili na novo šele v prejšnjem letu
in da bi prebivalstvo zaradi ustavitve obratovanja fužine utrpelo veliko škodo. Dvorna komisija (11. april 1712) in cesar (23. april 1712) sta
sklenila, da bo fužina nadaljevala z obratovanjem, ker leži blizu morja in v prihodnosti ob
povečani prodaji lahko prinaša veliko korist17.
Trgovina z Bakrom je bila vedno upoštevanja
vredna, posredovala sta jo nameščena agenta za
železo Benaglia v Čabru in Barčić v Bakru.
Poročilo dvorni komori 26. 8. 1719 navaja tri
velike plavže (Plaöfen), toda obratovanje je bilo
po krivdi takratnega upravitelja zelo pasivno in
dvorna komora je 20. julija 172019 zahtevala pojasnilo, predložitev računov in izjavo o tem, ali
ne bi bilo bolje obrat opustiti ali ga dati v zasebne
roke. Glavar Bakra in njegov rentni uradnik sta
odločno odsvetovala opustitev obratovanja, ker
da je čabransko železo zelo potrebno za trgovino Bakra, krivdo za izpad dobička in denarja sta
pripisovala slabemu gospodarjenju upravitelja
Janeza Andreja Mordaxa, ki sta ga obtožila v
29 točkah. S cesarsko resolucijo 12. julija 1721
so ukazali suspendiranje in aretacijo upravitelja
Mordaxa. Notranje avstrijsko komoro so zadolžili, da poišče »družbo«, ki bo pripravljena
prevzeti obrat. Nikogar niso našli, ki bi bil pripravljen prevzeti obrat in bi hotel stopiti v tako
razmajano gospodarstvo in obrat bomo slej ko
prej videli v erarskih rokah in v letu 1725 novega
upravitelja Antona Placida Laskovića.
18

Pod upraviteljevim vodstvom je bila fužina spet
donosna. Bilanca, izdana v Bakru 4. maja 172620,
ki jo je glavar Bakra, grof Petaz, označil kot popolnoma zanesljivo, je za leto 1725 prikazala
dobiček 2.710 goldinarjev 9 ½ krajcarjev nemške veljave. Besedilo je napisano v italijanskem
jeziku in nudi zanimivo latovščino v tehničnih
izrazih: topilna peč ali plavž se imenuje »forno
plaus«, stopljene gmote železa »flosse di grollo«,
talilni mojster »pleimaster«, njegovi pomočniki
Müllner I. str. 266, 774.
Hofkammer – Archiv, fasc. 18286, 11. april 1712; Müllner I. str. 576.
16
Bil je pravi plavž, do tedaj so bile v rabi peči na volka in peči na
grodelj.
17
Müllner I. str. 578.
18
Vicedomski arhiv v Ljubljani – Müllner I. str. 579.

»slindrari« (slov. žlindra) in »kassari« (slov. koš)
fužinarski mojster, »maestro bressano«,21 se je
razveselil ital. naslova, toda njegove pomočnike
so imenovali »stofer« (mašilec) in »bossergeber« (podajalec vode). Upravitelj Lašković ali
Lačković je povečal obrat in je pisno zaprosil
višjega rudniškega sodnika za Kranjsko pl. Nemitzhofna, da pošlje šolane fužinarske delavce.
V njegovih pismih leta 173722 ne beremo samo
zanimive tehnične izraze, temveč trdi, da je l
eta1736 požar uničil plavž, ker se upravitelj ni
nič spoznal na rudarstvo in fužinarstvo, obrat
ni mogel prav napredovati in donos je rastel še
toliko manj, ko si je ljubljanski trgovec Michelangelo Zois prisvojil vso trgovino z železom

Michelangelo Zois (dlib.si)

na Kranjskem, deloma tudi na Koroškem in
Štajerskem in si je prizadeval z vsemi sredstvi
pokopati trgovino Čabra z železom s kraljevino
Neapelj. Hotel je pred erarjem očrniti obrat in
fužino ukiniti. Že 1724 se je oglasil neki Dominik Fada, zakupnik fužine na Javorniku na
Gorenjskem (vicedamske listine), da bi prevzel
fužino. 1739 se je pojavil njegov konkurent Anton Prosinović z Broda, ki je hotel prevzeti fužino. Kazalo je, da je odkril vse pomanjkljivosti in
napake v fužini, ki jih je napravila notranja avstrijska komora. Komora je ustanovila komisijo,
ki bi varovala cesarske interese in »da se ubogi
lastniki ladij s krhkim in slabim železom« ne bi
znašli v stiski23. Zaradi različnih dogodkov je
poklicani komisar, rudarski mojster iz Idrije,
Anton Hauptmann, lahko opravil ogled šele v
letu 1741. S seboj je pripeljal idrijskega rudarskega praktikanta Franca Bernharda Hussa kot
pomočnika. V poročilu, napisanem v Čabru
dne 24. septembra 1741,24 je dejal, da se je fužina zaradi neznanja rudarstva popolnoma
»ustavila«. Rude niso pridobivali po rudarsko,
temveč so za rudo rili po površini kot »krti«.
Idrijski rudarji naj bi nadaljevali z rudarjenjem
v jaških in rovih v hribih okoli Trstja in Črnih
Lazov. Rudarili so v jaških: sv. Marija - Terezija,
sv. Anton in sv. Andrej in rov sv. Jožefa in v bližini Čabra, pri kraju Sokoli v novem jašku in v
ponovno odprtem rovu Pasek nad Čabrom. Posebno skrb so dajali gozdovom, da bi preprečili
nastajanje lazov. Posebno so varovali bukove in
iglaste gozdove pri jaških Ponikve, Črna gora,
Hofkammer – Archiv, fasc. 18287; Müllner I. str. 579.
Hofkammer – Archiv, fasc. 18289, 23. avgust 1727; Müllner I. str. 580.
21
Pravilno «maestro bresciano, od Brescia, ital. mesto, iz tega mesta se
je železarska industrija na Kranjskem zelo oplemenitila.
22
Arhiv cesarskega deželnega glavarstva v Ljubljani; Müllner I. str. 581.
23
Hofkammer – Archiv, fasc. 18294, Müllner I. str. 582.

Rudnik in Krajc. Za nadzornika v Čabru so pustili rudarskega praktikanta Franca Berharda
Hussa, ki naj bi po kolegialnem posvetu z upraviteljem Laškovićem in železarskim agentom
Benaglio izpeljal ukaze. Kljub temu niso opazili
pravega uspeha. Letni račun za leto 1742 izkazuje čisti dobiček 164 goldinarjev 6 krajcarjev,
za leto 1743 976 goldinarjev 5 ½ krajcarjev.
Leta 1744 je prineslo deficit 462 goldinarjev 88
krajcarjev. V vseh rudnikih na Krajnskem je
bila navada, da so zaslužek delavcem in uslužbencem izplačevali največ do dveh tretjin v
gotovini, preostanek so prejeli v živilih ali drugem blagu; to obliko plačevanja so imenovali
»Pfennwerte« (plačilo v naturalijah ali prodaja
na drobno) ali »Effeti«, cene so bile predpisane
in vedno tako postavljene, da je uprava rudnika
dobro zaslužila. Dobiček od takšne trgovine je
v Čabru v letu 1744 znašal 1588 goldinarjev 53
½ krajcarjev. Od te vsote so odšteli primanjkljaj
462 goldinarjev 5 krajcarjev kot čisti dobiček za
leto 1744. Leta 1745 so napravili bilanco, ki je
pokazala čisti dobiček od prodaje v naturalijah
v vrednosti 782 goldinarjev 17 ½ krajcarjev in
vrednost materiala na zalogi 1761 goldinarjev
32 ¾ krajcarjev25.
Z letom 1764 so se začela trenja v menjalni trgovini železa za sol, povzročila jih je občasno slaba
kakovost čabranskega železa in mahinacije M.
Zoisa. 26. januarja 174626 je dunajska dvorna
komora razkrila višjemu rudarskemu mojstru
na Koroškem, grofu Christalniggu, da v Čabru
izdelujejo tako slabo železo, da ni prenehala
samo trgovina z železom z Neapljem, ampak
je na slab glas prišlo tudi kranjsko in koroško
železo27. Lastniki ladij niso hoteli več jemati železa v menjavi za sol, ker je bil uvoz čabranskega
železa v neapeljsko kraljestvo prepovedan. Grof
Christalnigg naj bi imenoval strokovnjaka, ki bi
v Čabru lahko ustvaril red. Iskanje primernega strokovnjaka na Koroškem in Štajerskem je
bilo neuspešno in grof Christalnigg je predlagal
idrijskega rudarskega mojstra Antona Hauptmanna.
V tem času je višje ravnateljstvo, ki je bilo postavljeno za vodenje zadev z morsko soljo in
gozdom v Primorju, ustavilo pošiljanje soli, ki
so jo delavci v Čabru poleg drugih dobrin –
Pfennwerte – dobivali za plačilo. Upravitelj Lašković se je proti temu pritožil. Graška komora
je zahtevala pojasnilo o zadevi od višjega ravnatelja v Trstu, grofa pl. Seifrieda Herbersteina,
ki je sporočil, da je čabransko železo slabo in
ga ne morejo prodati. Lastniki ladij ga nočejo
natovarjati, ker so ga v Neaplju razglasili za tihotapsko blago, zato so namesto menjave soli za
železo uvedli promet z gotovino.
Komora v Gradcu je zahtevala z upoštevanjem
eksistence fužine in podložnikov odpravo nerednosti na gospostvu Čabar (6. avgust 1746)28.
(se nadaljuje)
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Hofkammer – Archin, fasc. 20; Müllner I. str. 582.
Müllner I. str. 584.
Ni navedbe vira.
27
Hofkammer – Archiv, fasc. 5; Müllner I. str. 584.
28
Hofkammer – Archiv, fasc. 18297; Müllner I. str. 585.
26

NAGRADNA KRIŽANKA

•

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v DECEMBRU 2020 je bilo:
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE
Nagrade prispeva:
Park vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, 6257 Pivka
031 775 002
info@parkvojaskezgodovine.si
www.parkvojaskezgodovine.si
Nagrade:
1. nagrada:
1 x družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine
prejme: Daša Pirnat, Iga vas 2, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrada: 2 x vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine
prejme: Blanka Lipovac, Babno Polje 14, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrada: 1 x vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine
prejme: Tilen Sterle, Vrhnika pri Ložu 12a, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!

Nagrade tokratne križanke prispeva:
Mercator
Market Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 26, 1386 Stari trg pri Ložu
051/285-618
»... V Mercatorjevi trgovini Market Stari trg pri Ložu najdete vedno tudi sveže sadje in zelenjavo,
okusne delikatese, sveže pečen kruh in dišeče pice ter bureke, pa tudi kaj za sladkosnedne in druge
želje. Dobro se poznamo in si zaupamo, zato ste v našem marketu posebej dobrodošli, vsak dan znova
pa si prizadevamo, da bi se vračali kot zadovoljni kupci.«
Več na straneh 28 in 29.
• 1. nagrada: Mercator darilna kartica 30€
• 2. nagrada: Mercator darilna kartica 20€
• 3. nagrada: Mercator darilna kartica 10€

tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz
 Tudi
slike. Rešitev napišite na dopisnico in jo do 15. marca 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
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