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Glasilo občine Loška dolina

Igavaška lipa
Obseg te mogočne lipe, ki naj bi bila na tem mestu že
od leta 1885 danes meri 550cm. Posadil jo je takratni
gospodar Štorove kmetije. Zavrnil je predlog o gradnji
cerkve na njihovem vrtu, zato je ob cesti zasadil lipo
s podpornim količkom. Na lipo je pritrdil križ. Križ na
lipi ostaja vse do danes, le da so ga umestili v kapelico,
ko je lipa zrasla in se odebelila. Za kapelico in njeno
okrasitev s cvetjem že ves čas skrbijo pri Štorovih.
Kapelici s križem pravijo »božja martrca«
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Spoštovani bralci Obrha
Mnogo vode v Obrhu, po katerem ima ime tudi naše glasilo, je že preteklo od prve številke. Tokrat
vas pozdravljam že v 110. Tudi ta je na razpolago različnim vsebinam, ki so do zadnjega kotička
zapolnile razpoložljiv prostor.
Veliko odzivov in komentarjev je bila deležna prejšnja številka. To je dokaz, da vas v Obrhu predstavljene vsebine privabijo k branju in tudi h konstruktivnemu razmišljanju. Verjamem, da boste
tudi v tej številki našli kaj, kar vas bo nagovorilo in mogoče vzpodbudilo, da v prihodnje tudi sami
sodelujete. Ko listam po vsebini naslednjih strani, ugotavljam, da je voda tokratna najpogostejša
tema. Če odmislim napisano, imam občutek, da je čista, pitna voda, ki priteče iz naših pip, za mnoge
kar preveč samoumevna. Ob tem sem se spomnil na kitajski pregovor, ki pravi: »Vrednosti vode ne
poznamo, dokler se vodnjak ne posuši.« Prav bi bilo, da vsak izmed nas, brez da kaže s prstom na
druge, po svojih najboljših močeh prispeva, da bi bil naš »vodnjak« vedno poln čiste, pitne vode.
Seveda pa voda ni edina tema v tem Obrhu, zato vabljeni, da si preberete tudi ostale članke. Verjamem, da boste našli kaj zase. Na vas čaka tudi križanka, najmlajše pa uganka za bistre glavce.
Kot vsakič, tudi tokrat vabim prav vse k sodelovanju pri pripravi člankov. Da v bodoče rubrika Šport
in rekreacija ne bo kakor tokrat ostala prazna, vabim še posebej vse, ki imate kaj zanimivega iz sveta
športa v Loški dolini. Vabljeni pa tudi tiste, ki ste pripravljeni v naši foto galeriji na strani dva deliti
svoje fotografske utrinke …
Poslavljam se z željo, da bi bil eden od Obrhov neusahljiv vir čiste vode, drugi pa neusahljiv vir
dobrih vsebin.
Vsem občanom Loške doline in bralcem Obrha želim blagoslovljeno in veselo veliko noč.
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 18. maj 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: Janja
Urbiha • fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.

Obrh dostopen tudi na spletni strani občine Loška dolina: https://www.loska-dolina.si
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Janez Komidar, župan občine Loška dolina

Proračun 2021 usmerjen v investicije
V mesecu februarju je Občinski svet Občine
Loška dolina na svoji 13. redni seji potrdil
proračun Občine Loška dolina za leto 2021.
Glede na planirane prihodke občine v višini
4.600.000,00 eur je v proračunu za leto 2021
namenjenih kar 2.439.000,00 eur za investicije ob upoštevanju dejstva, da bo Občina
Loška dolina poleg teh predvidenih investicij zagotovila tudi finančna sredstva za realizacijo vseh zakonskih nalog. Tako bo občina v letošnjem letu imela skupne odhodke
v višini dobrih 5.835.000,00 eur. Pretežni
del proračunskih sredstev je tudi letos namenjen javni infrastrukturi. Tu je potrebno
posebej izpostaviti projekt obnove vodovodnega omrežja in razširitev ceste Lož-Podlož
in projekt gradnje komunalne infrastrukture
v Babnem Polju. Glede na znana dejstva, da
se spreminja program financiranja (20212027) iz Kohezije, nam je že bila podana
informacija, da vodovodni sistemi s priklopi izpod 10 000 prebivalcev ne bodo mogli
kandidirati za kohezijska sredstva, dočim
za gradnjo kanalizacijskih sistemov izpod
2000 pa se slovenska pogajalska skupina še
dogovarja in usklajuje z evropsko komisijo.
Mnenje pogajalske skupine je, da je bilo v
preteklosti dano premalo poudarka na podeželske občine in da se je premalo upoštevalo specifiko teritorialne razpršenosti, kjer
žal nobena občina ne more zagotoviti kritične mase prebivalstva. Takšno strategijo tudi

sam podpiram, saj bi omogočila vsaj približno enakopraven razvoj slovenskih občin in
dostop do virov kohezijskih sredstev.
Pri nas v občini pa smo prepoznali še dve
potrebi, ki pa nista vezani na komunalno infrastrukturo. Menim, da je sprejeta pravilna
odločitev in da se v letošnjem letu ter še v
naslednjem izvede obnova Kulturnega doma
v Starem trgu ter da se dogradi prizidek ob
Zdravstveni postaji Stari trg. Za obe investiciji se že pripravlja potrebno projektno
dokumentacijo, ki bi nam v jesenskem času
prišla prav za prijavo na razpis za energetsko
sanacijo objektov. Z izvedbo planirane investicije, bi občina pridobila sodoben kulturni
objekt, ki bi omogočal nadaljnje možnosti
razvoja kulture v Loški dolini. Verjamem,
da bodo kulturna in ostala društva v prihodnosti prepoznala dvig kvalitete pogojev za
njihovo ustvarjanje.
Z novo razporeditvijo dela v Zdravstvenem
domu Cerknica, ki je tudi posledica pomanjkanja zdravnikov, se je moralo poseči tudi v
urnike in kadrovsko zasedbo v Zdravstveni
postaji. To pa se je takoj odrazilo tudi na
prostorskih pogojih, ki jih zdravstvena postaja ta trenutek ne more zagotoviti. V idejni zasnovi, ki smo jo pregledali in uskladili
skupaj z direktorico ZD Cerknica dr. Dolesovo ter z dr. Baragom in dr. Nahtigaljevo,

zdravstvena postaja po izvedbi pridobi več
prostorov za zaposlene (3 garderobe) v kletnem delu, v pritličju prostore za zdravnico
splošne medicine ter v nadstropju prostor
ter možnost za izvajanje fizioterapij. Celoten
objekt bi želeli še dodatno toplotno izolirati
ter zagotoviti energetsko varčnost objekta
ter zamenjati osnovi energent in ga nadomestiti s toplotnimi črpalkami.
Ker pa se zavedamo, da je covid kriza pustila posledice tudi v gospodarski dejavnosti, bomo tudi v letošnjem letu namenili še
enkrat več sredstev za razvoj malega gospodarstva in za blažitev posledic epidemije
Covid-19, ki so nastale in nastajajo v času
epidemije.
Leto je sicer res dolgo, pa vedno znova ugotavljamo, kako hitro mine. Verjamem, da bo
tudi letos v teku leta prišlo še do kakih nepredvidenih situacij in da se bomo morali na
izzive odzvati ter jih reševati. Želim pa si, da
ti izzivi ne bi bili povezani z epidemiološko
situacijo.
In čisto na koncu še poziv za vse občanke in
občane Občine Loška dolina. CEPITE SE in
zavarujte sebe in svoje zdravje ter na ta način
zavarujte tudi vse ostale v vaši bližini. ■

Daliborka Radovanović Jenc

Na kratko iz občinskega sveta
13. redna seja
SPREJET PRORAČUN ZA LETO 2021
V četrtek, 25. februarja 2021, so se člani Občinskega sveta Občine Loška dolina sestali na svoji 13. redni seji.
Na seji je občinski svet obravnaval Predlog odloka o gospodarskih
javnih službah, s katerim se je seznanil že na prejšnji seji. Tokrat je bil
predlog odloka dopolnjen glede na podane pripombe v prvi obravnavi. Na predlog odloka je bilo vloženih 5 amandmajev, ki jih je občinski
svet zavrnil in potrdil besedilo v predlagani obliki. Odlok o gospodarskih javnih službah je tako usklajen z veljavnim Zakonom o gospodarskih javnih službah, samo sprejetje pa ne prinaša sprememb v izvajanju gospodarskih javnih služb.
Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2021 je bil v drugi
obravnavi sprejet soglasno. Župan z občinsko upravo tako lahko začne z izvrševanjem nalog, ki jih je predvidel s proračunom, med osta-

lim z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za prenovo kulturnega doma in pripravo projektov za izgradnjo prizidka k ZD Stari trg.
Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne
infrastrukture v Babnem Polju so pri koncu, pričelo se bo z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja v
naseljih Podgora in Vrh.
V nadaljevanju je občinski svet sprejel Sklep o dodeljevanju finančnih
spodbud na področju podjetništva, s katerim so predvidene finančne
spodbude vsem poslovnim subjektom, ki imajo sedež v občini in so samozaposleni oziroma imajo zaposleno največ eno osebo. Spodbude so
namenjene omilitvi posledic epidemije, ki se nadaljuje še v letu 2021 in
so bile med upravičenci pozitivno sprejete.
Občinski svet je imenoval predstavnika v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za novo finančno perspektivo. Na koncu seje je župan Janez Komidar podal poročilo o poteku aktivnosti za dodatni vodni vir Kozarišče, o
aktivnostih glede izgradnje večnamenske športne dvorane in poročilo o
vseh večjih investicijah, ki jih trenutno izvaja Občina Loška dolina.
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Nataša Poje

Zahvala za uspešno sodelovanje

N

a Mašunu vsako leto poteka tradicionalno srečanje
Združenja vojnih veteranov za Slovenijo. Tokratno tradicionalno druženje žal zaradi pojava epidemije Covid-19 ni
bilo možno organizirati.
Zato pa je 9. marca 2021 na sedežu Občine Loška dolina
predsednik Območne zveze vojnih veteranov za Slovenijo
Snežnik g. Beno Škerlj Občini Loška dolina izročil spominsko
plaketo združenja za dolgoletno sodelovanje Občine Loška
dolina z Zvezo vojnih veteranov za Slovenijo ter se zahvalil za
vso nudeno pomoč in podporo pri delovanju njihove organizacije. Član upravnega odbora OZVVS g. Branko Troha je ob
tej priložnosti prejel bronasto plaketo združenja. ■

Spominsko plaketo Zveze vojnih veteranov za Slovenijo
je prevzel župan Janez Komidar
(arhiv: Občina LD)

Branko Troha, prejemnik bronaste plakete
(arhiv: Občina LD)
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Bogdan Zevnik

Obnova vodovodnega
omrežja v Pudobu
Po pridobljenem dovoljenju vzdrževalca državne ceste bo
gradnja cenejša, vsi prebivalci Pudoba pa bodo lahko pridobili
obnovljene hišne priključke za vodovod

O

bčina Loška dolina je jeseni leta
2020 izvedla javni razpis za Obnovo vodovodnega omrežja v naselju Pudob. Do podpisa
pogodbe z izvajalcem
del v vrednosti 464.640
EUR je prišlo 27. 11.
2020. Z začetkom februarja 2021 so se dela
začela bolj intenzivno
odvijati. Na občinski
upravi smo prisluhnili
določenim mnenjem
posameznih občinskih
svetnikov, da bi za to
investicijo poleg rednega gradbenega nadzoLevi del Pudoba proti Iga vasi
ra, zagotovili še super
že ima nov vodovod
nadzor. Njegov namen
(foto: Bogdan Zevnik)
je nadzor tako izvajalca
del kot tudi kontrola
rednega gradbenega nadzornika. Glede na to, da poteka investicija v
cestnem telesu državne ceste Stari trg–Babno Polje, ima svojega nadzornika nad investicijo tudi Direkcija RS za ceste.
Skupaj smo poiskali cenejšo rešitev gradnje, ki nam bo po sedanjih
ocenah omogočila tudi nadomestitev glavne vodovodne cevi na desni
strani ceste proti Iga vasi. Korektno sodelovanje z državnimi institucijami je obrodilo sadove in tudi država bo zagotovila sredstva v višini do 80.000 EUR za
asfaltacijo
desnega
voznega pasu. Najbolj
pomemben pa je dogovor z občani, da se
vsem objektom vgradi
nove termo vodovodne jaške na rob zasebnih parcel.

Pazljiva gradnja omogoča polaganje
novega vodovoda neposredno
ob stari cevi (foto: Bogdan Zevnik)

Z zglednim sodelovanjem občinske uprave,
prebivalcev Pudoba
ter posluhom državnih institucij bomo
po trenutnem planu,
že maja imeli novo
podobo obcestnega
naselja Pudob s kompletno prenovljenim
javnim vodovodnim
omrežjem. ■
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Bogdan Zevnik

Vse najboljše, Ljubljanica

O

bčine v porečju Ljubljanice so 22. marec – Svetovni dan voda
v zadnjih letih obeležile s prireditvijo Moja reka praznuje.
Ta je posvečena reki Ljubljanici kot vodni žili, habitatu, plovni poti,
arheološko-zgodovinskem prostoru ter velikokrat mističnemu prostoru doživljanja narave in arhetipu vodnega sveta. Reki, ki zbira
vode goratih povirij zelenega krasa, da preko vijugastih meandrov
na kraških poljih bučaje poniknejo v skrivnostne globine kraškega
podzemlja in potem na obronkih kraških polj in Ljubljanskega barja
skozi obrhe, bruhalnike in kraška okna spet ugledajo luč sveta ter
se nazadnje združijo v reko, ki preči Ljubljansko barje, skozi okljuk
pod grajskim hribom razgiba glavno mesto in se kmalu zatem izlije
v Savo. Ljubljanici nekateri pravijo tudi reka sedmih imen.
Za večino prebivalcev večjih naselij v porečju Ljubljanice je danes
samoumevno, kar je pred tem projektom veljalo za drago in komajda
uresničljivo – zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ki omogoča, da
se vode Ljubljanice po dolgih desetletjih spet lahko približajo standardom čistosti, ki veljajo za kopalne vode. Po mnogih desetletjih
ravnanj s potoki in rekami kot kloakami in kanali za odplakovanje
nesnage, si danes ob Ljubljanici in njenih pritokih lahko spet privoščimo radosti, ki jih je Ivan Cankar tako mojstrsko opisal v črtici 11.
šola pod mostom. Radosti, ki so bile znane vse do generacij naših
dedov in ki smo jih skorajda pokopali – radosti otroškega čofotanja
in igre ob bregovih reke, čolnarjenja, potapljanja v tolmune, lovljenja
rib in čudenja nad svetom, ki nas, čeprav ni po naši meri in nas presega, radostno sprejema vase.
Zato je letošnji Svetovni dan voda prava priložnost, da se spomnimo
projekta Čista Ljubljanica – odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Ljubljanice. Skupna vrednost projekta, ki je
bil v med leti 2012 in 2016 načrtovan in izveden v občinah Borovnica,
Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika je
presegla 70 milijonov evrov. Projekt je bil delno financiran iz Kohezijskega sklada, delno ga je financirala Republika Slovenija, delno pa so
stroške pokrili občinski proračuni. Enako velja za projekt zbiranja in
čiščenja odpadnih in padavinskih voda v občini Log-Dragomer, ki je
še v teku in katerega vrednost je ocenjena na slabih 12 milijonov evrov.
Projekt je obsegal izgradnjo novih ali prenovo starih čistilnih naprav

Čistilna postaja v Marko
vcu
(foto: Bogdan Zevnik)

(v nadaljevanju: ČN) ter izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Skupaj je
bilo zgrajenih ali prenovljenih 7 ČN in 7 kanalizacijskih sistemov, v
gradnji pa sta 8. kanalizacijski sistem in 8. ČN.
Skupna kapaciteta vseh sedmih že zgrajenih ČN naprav je 80.200
PE (populacijskih enot), skupna dolžina zgrajene kanalizacije pa je
88.793,84 m. Zgrajenih je bilo 22 črpališč in 5 vakuumskih postaj. K
temu bo potrebno po izgradnji kanalizacije in čistilne naprave v občini Log-Dragomer v letu 2022 prišteti še skoraj 10 km kanalizacije
in čistilno napravo za 5.000 PE in sredstva v ocenjeni vrednosti 17,6
milijonov evrov ( z DDV).
Od vseh, v prvotnem projektu vključenih občin, sta le Občina Loška dolina in Občina Bloke ostali brez sredstev Kohezijskega sklada.
Omejitev za pridobitev tega vira je bila birokratsko določena z velikostjo aglomeracij. In zaradi administrativne prepreke sta Občini
Loška dolina in Občina Bloke morala ves ta čas vsa vlaganja v kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave zagotavljati sami iz svojih
proračunov. Vendar pa se lahko v Občini Loška dolina pohvalimo,
da smo v tem času izgradili tri nove manjše čistilne naprave Vrhnika,
Markovec in Dane ter izgradili tudi dobrih 22.300 m novega kanalizacijskega omrežja s 24 črpališči.
Projekt Čista Ljubljanica ter samoiniciativnost Občine Loška dolina
sta tako pomembno izboljšali čistost vode na Ljubljanskem barju. K
še bolj čisti vodi lahko prispevamo tudi sami s tem, da v odtoke ne
zlivamo snovi, ki otežujejo delo ČN, uporabljamo biološko razgradljiva čistilna in kozmetična sredstva, kupujemo oblačila, pri pranju
katerih se v vodo ne odvaja mikro-plastika ipd. ■

Emil Mlakar

Smeti in odpadki ne sodijo v naravo
Leta 2012 je bila organizirana ter uspešno izpeljana vseslovenska čistila akcija. V
občini Loška dolina je bil za omenjeno akcijo odziv zelo velik, okolje je bilo lepo
očiščeno in vsi smo bili ponosni, da nam je uspelo očistiti našo dolino z Babnim
Poljem. Ozaveščenost občanov je bila na visokem nivoju, za kar mislimo, da je
pri večini občanov še vedno.
Vendar pa v zadnjem obdobju opažamo, da se je enormno povečalo odlaganje raznovrstnih odpadkov v naravnem okolju in s tem posledično tudi močno
onesnaženje narave. Predvsem so problematične kraške jame, ki jih je na našem
območju zelo veliko. Vanje se ponovno odlagajo raznovrstni odpadki, tudi zelo
nevarne snovi. To je in bo zelo problematično predvsem z vidika onesnaženja
podzemnih vodnih tokov za celotno porečje Ljubljanice, kar bi lahko imelo dolgoročne katastrofalne posledice na kakovost predvsem pitne vode, tako v naši
občini kot tudi širše.

Golobčja jama na Babnem Polju (foto: Emil Mlakar)

Apeliramo predvsem na tiste občane, ki ta dejanja izvajajo in s tem onesnažujejo okolje in naravo, da odpadke
odvažajo v to namenjene zbirne centre oziroma za to
primerna odlagalna mesta. ■
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Marjetka Troha, Članica štaba CZ Loška dolina

Civilna zaščita Loška dolina še vedno v boju
proti epidemiji

E

pidemiji korona virusa kar ni videti konca. Državni načrt, ki je
razglašen že od 18. 10. 2020, je zaradi slabih napovedi in prognoz za prihodnost ponovno podaljšan še za en mesec, torej do
18. 4. 2021. Po pomladanskem prvem valu in jesenskem drugem
valu tokrat že napovedujejo ponovni tretji val, saj so se v populaciji pojavili novi nepoznani mutirani virusi, ki so po mnenju strokovnjakov bolj kužni in nevarni. Čeprav so se na trgu pojavili prvi
odmerki cepiva, je količina odmerkov za precepljenost splošnega
prebivalstva še vedno premajhna. Kljub temu pa je splošno prebivalstvo že doseglo nek nivo prekuženosti, na državnem nivoju se
počasi in previdno sprejemajo omilitve ukrepov, kar pa nam le daje
upanje na začetek konca.
Ker je mnenje štaba CZ Loška dolina, da z vsakim novoodkritim pozitivnim brisom preprečujemo širitev okužb med ostalo prebivalstvo, je
naša glavna naloga tudi to pomlad ostala organizacija brezplačnih in
prostovoljnih množičnih testiranj v naši občini. Ljudem smo namreč
želeli olajšati dostopnost rednih tedenskih brisov, ki jih potrebujejo za
izvajanje svojih dejavnosti. Na hitrih testiranjih od 13. 1., 9. 2., 3. 3. in
18. 3. 2021 je bilo skupaj odvzetih 460 brisov, med njimi je bilo 6 potrjenih pozitivnih izvidov. Trenutno stanje okuženosti v Loški dolini je,
da imamo med prebivalstvom (na dan 18. 3. 2021) 29 aktivnih primerov, skupaj pa je to nalezljivo bolezen že prebolelo kar 307 (8, 08 %) občanov. Občina je v mesecu februarju 2021 že dosegla nivo zelene faze,
vendar se je krivulja okuženosti zopet pomaknila navzgor v oranžno
cono, kar mogoče res nakazuje na pojavnost mutiranih virusov in tretji
val epidemije. Stanje okuženosti v Loški dolini prikazuje spodnji graf.

Hitro testiranje, 18. marca 2021 v prostorih GD Stari trg
(arhiv: CZ Loška dolina)

Akcije množičnih testiranj v organizaciji CZ Loška dolina pa ne bi
bile uresničljive ob veliki podpori regijskega štaba CZ za Notranjsko,
ki nam je zagotovil proste termine republiške mobilne enote in ob
pomanjkanju HAT testov omogočil tudi zadostno količino le-teh. Ob
tem naj omenim, da se regijski štab CZ v Postojni v boju proti pandemiji res trudi, saj Primorsko-notranjska regija dosega v primerjavi z
državnim nivojem najboljše rezultate glede pogostosti organiziranja
masovnih testiranj. V svojih preventivnih akcijah orje ledino in kaže
pot dobrih praks tudi ostalim regijam v Sloveniji. Nobena občina v
Primorsko-notranjski regiji ni bila prikrajšana za množično testiranje svojih občanov in je to tudi dobila, če je le izkazala interes. Tako je
bilo v obdobju od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 v celotni regiji testiranih
kar 11.012 državljanov/državljank, med njimi pa 336 odkritih pozitivnih primerov. Vsaka novoodkrita okužba pa omejuje nadaljnje
širjenje bolezni in krajša čas do stare normalnosti.
Celotno obdobje epidemije predstavlja res turbulentno in viharno
obdobje. Hitre in nagle spremembe vladnih ukrepov še vedno zahtevajo res dosledno in redno dnevno spremljanje novosti. Epidemija se
je zažrla v vse pore življenja in ni človeka, na katerega ukrepi korona
virusa niso pustili posledic. Edina rešitev proti zahrbtnemu virusu je
cepivo. Tako se je v Loški dolini v začetku marca cepilo 24 % vzgojiteljic iz vrtca Polhek in 45 % učiteljev in učiteljic iz osnovne šole, podatka o precepljenosti starostnikov iz Loške doline ne razpolagamo.
Vsekakor cepljenje občanov poteka v skladu z Nacionalno strategijo
cepljenja po prednostnih skupinah in v štabu upamo, da bo kmalu
na voljo tudi zadostna količina cepiva tudi za splošno prebivalstvo.

Hitro testiranje, 18. marca 2021 v prostorih GD Stari trg
(arhiv: CZ Loška dolina)

Za konec pa naj omenim, da se v obdobju epidemije le ni vse vrtelo
okoli novega in nepoznanega virusa. V tem obdobju so se rojevali
otroci, sklepala nova prijateljstva ter rojevale nove poslovne priložnosti – tudi na daljavo ali preko medijev, ki jih ponuja sodobna tehnologija. To nam daje upanje, da tudi v izrednih razmerah iščemo
priložnosti in poti do novih izzivov. ■
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Nataša Poje

Marjetka Troha prejela
priznanje Civilne zaščite
1. marca v Sloveniji obeležujemo dan Civilne zaščite (CZ), praznik
vseh, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter ki ob razmerah, ko nas ogrožajo naravne in
druge nesreče, poskrbijo za učinkovito ukrepanje, varujejo človeška
življenja, skrbijo za naše premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje.
Dan je posvečen vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem,
pripadnikom CZ, pa tudi ostalim strukturam (policistom in vojakom), ki vlagajo napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Torej vsem, ki sodelujejo v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Najbolj zaslužnim so ob prazniku tudi letos podelili priznanja.
V občini Loška dolina je srebrno priznanje Civilne zaščite prejela pripadnica štaba CZ občine Loška dolina Marjetka Troha.
Marjetka Troha je aktivna članica občinskega štaba CZ že od leta
2009. S svojo strokovnostjo in znanjem je zelo pripomogla k delovanju štaba in iskanju rešitev.
V času vseh večjih naravnih nesreč, ki so prizadele občino je skrbela,
da so bili dogodki skrbno zabeleženi in arhivirani, poskrbela pa je

Marjetki Troha je srebrni znak CZ na priložnostnem srečanju
podelil Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ (arhiv: Občina LD)
tudi za prvo pomoč občanom, ki so le to potrebovali. Po vsaki naravni nesreči pa je pripravljala izčrpne članke o aktivnosti ekip, ki so
posredovale ob nesreči.
Zelo aktivna je bila tudi v času epidemije Covid-19, saj je kot članica
štaba CZ skozi celo obdobje skrbela za vso administracijo, organizacijo dela, zbiranje podatkov, komunikacijo z vaškimi odbori, društvi,
prostovoljci in drugimi organizacijami ter pripravila članke za lokalno glasilo Obrh.
Iskreno čestitamo prejemnici srebrnega priznanja in se ob tej priložnosti zahvaljujemo tudi vsem ostalim pripadnikom CZ in vsem
občankam in občanom, ki so po svojih močeh pripomogli pri obvladovanju epidemije Covid-19.

SVETNIŠKA STRAN
mag. Armida Bavec, občinska svetnica

Na nizkega osla se lahko
vsakdo povzpne
(Slovenski pregovor)

O domu ali športni dvorani je bilo
povedano že vse in kdor je hotel razumeti, razume. Sedaj o Pudobu. »Obnova« vodovoda Pudob – žal gre slutiti
ponovitev zgodbe »obnove vodovoda
Viševek–Žaga«. Na januarski seji je
župan povedal, da gre za obnovo, saj
gre »cev ven, na isto mesto cev not«
in ni dokumentacije, ne gradbenega
dovoljenja. Pri takšni obnovi res ni
potrebno gradbeno dovoljenje, a da ni
dokumentacije, tale je bila pa nekoliko
»bosa«. A vseeno, kar je treba, je treba.
mag. Armida Bavec
Prav je, da se dotrajane cevi vodovoda
(arhiv: Armida Bavec)
zamenjajo. A glej ga zlomka, na zadnji
seji je g. Zevnik povedal, da se »trasa
spreminja, da bodo priključki na hiše premaknjeni iz objektov«. No,
zdaj smo pa tam. Tole ni več obnova »cev ven in not«, ampak gre za
novogradnjo na spremenjeni trasi. Tudi to ne bi bilo narobe, če bi
se o tem razmišljalo v fazi priprave Projekta za izvedbo – PZI (feb
2020) in bi se takrat pripravilo vso potrebno dokumentacijo, dobilo

gradbeno dovoljenje ter pripravilo tudi Projekt priključitve na novi
vodovod. Za to so imeli 1 leto časa in vaščani Pudoba zagotovo ne bi
bili, zaradi neseznanjenosti in ad-hock občinskih »rešitev«, razburjeni. Po zaključku te »obnove« bo razburjenje še večje, saj tudi tega
vodovoda Komunala ne bo mogla prevzeti v upravljanje, ker ne
bo gradbenega dovoljenja (predpisi pač). Pa bomo spet tam, kot
smo pri vodovodu Viševek–Žaga. Kdor bo spet »nasedel uradni lokalni verziji obrazložitve težav«, bo verjel, da »je kriva Komunala«,
kdor pa se bo vsaj malo poglobil, bo spoznal, da bo zgodba v Pudobu
točno takšna, kot je bila pri priklopu Viševek–Žaga. O potrebi po
dokumentaciji sem odgovorne ob začetku investicije opozorila (kot
sem jih opozorila tudi pri »Žagi«), vendar so bila moja opozarjanja
tudi tokrat preslišana, zato slutim, da se bo tudi pri tej zadnji investiciji v zaključnem računu poročalo, da je »investicija zaključena in
plačana januarja 2022«, šele »maja 2022« pa se bo na Upravno enoto
vložila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (za nazaj). Za namen
»pridobitve gradbenega dovoljenja« pa se bo ponovno pol leta po zaključku investicije naročalo dokumentacijo, »kako naj bo investicija
izvedena«, ker je to obvezna priloga vlogi za gradbeno dovoljenje,
čeprav bo investicija že davno zaključena. Bojim pa se, da se bo kljub
pomanjkanju dokumentacije priklop na omrežje vseeno zgodil in
ponovno bo moje vprašanje (kot 6. 11. 2019 za Viševek) »na podlagi
katerega dokumenta je bi izveden »priklop v Pudobu na že obstoječo
vodovodno cev« in »kdo je dejansko izvedel ta priklop«, saj vodovod
v Pudobu brez gradbenega dovoljenja ne bo imel uporabnega dovoljenja in Komunala Cerknica brez ustreznih dokumentov priklopa
ne bo mogla izvesti in prevzeti odgovornosti za zagotavljanje neoporečnosti vode (javno zdravje). TAKOLE JE TO! SAMO DEJSTVA!
https://armidabavec.blogspot.com/
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Bernarda Okoliš

»Vse moje odločitve so bile povezane z glasbo
ali zaradi glasbe«
Tokrat sem se na pogovor odpravila kar v
sosednjo vas Podcerkev, kjer je doma Frenk
Nova. Znana oseba v svetu glasbe in podjetništva, tako v Loški dolini kot tudi širše v Sloveniji in tujini. Ko sem brskala po spletu, da
bi pridobila kakšne informacije o njem, sem
našla podatke iz najrazličnejših področij. Največ seveda iz glasbenega področja, le malo pa
tako imenovanih »rumenih« člankov, ki govorijo o njegovem zasebnem življenju. Spraševala sem se, kakšna vprašanja naj mu zastavim,
da bo branje zanimivo za čim širši krog bralcev, pa me je simpatičen in komunikativen
Frenk s sproščenim sprejemom na njegovem
domu rešil teh skrbi.

Frenk Nova (foto: Sara Golob)
Saj ne vem, kje naj sploh začneva
pogovor, kaj predlagaš, Frenk? 
Ja, kar na začetku, a ne? Glasbo imamo v
družini. Oče Anton Žnidaršič prihaja iz
Krušč pri Cajnarjih. Dolga leta je igral pri
godbi Kovinoplastike Lož in bil tudi predsednik tega društva. Bil je tudi strojni tehnik, zato nekako ni bilo vprašanje, kam bo
šel Frenk po končani osnovni šoli. Skupaj s
sodelavci (Frenk Žnidaršič – »Mežnarjev«,
Stanko Mlakar in Marija Mlakar »Antonova«, Bogo Mulc in Ivo Klaus, kasneje še
Frenk Švigelj) so imeli ansambel Kovinarji in
igrali vsepovsod naokoli. Igral je saksofon in
kitaro. Potem je tudi mene seveda pritegni-

lo. S sestro dvojčico Mojco sva že pri šestih,
sedmih letih pela skladbe ansambla Abba,
Beatles, slovenske popevke, pesmi iz Evrosonga, ponarodele, verske in druge pesmi …
Nato sem se vpisal v glasbeno šolo. Želel sem
igrati klarinet, zato so mi doma predlagali,
da počakam še eno leto. Vendar staršev tiste
dni mojega prvega razreda osnovne šole, ko
je bil vpis, ravno ni bilo doma in tako sem se
na vpis odpravil kar sam. V glasbeni šoli nad
tem niso bili navdušeni, vendar sem jih prepričal, da so starši v toplicah in so mi verjeli.
Tako sem se v glasbeno šolo uspel vpisati kar
brez privolitve staršev.
Si predstavljaš, kako bi to izgledalo v
današnjem času?
Težko . No, pri nas so čez en mesec dobili položnico za plačilo glasbene šole in bili
nad tem neprijetno, vendar sladko presenečeni. Seveda sem bil v tem času že dvakrat
na vajah. Inštrument sem imel za uporabo
v glasbeni šoli, dokler nisem dobil svojega
od godbe, pri kateri sem začel sodelovati že
po dveh ali treh letih. Vsem mladim nam je
bila to najboljša motivacija in šola izkušenj.
Dirigent godbe je bil g. Miroslav Matić, ki
je takrat igral tudi pri policijskem orkestru
in nam je predal ogromno svojega znanja in
izkušenj. V glasbeni šoli so nas namreč težko tako navdušili samo s klasičnimi vajami.
Mnogo bolj zanimivo je bilo poslušati igranje godbe. Kot otrok se spomnim, da smo
jih velikokrat hodili poslušat, ko so igrali na
proslavah in pogrebih. Tudi sam sem kasneje igral na veliko pogrebih, proslavah in različnih festivalih pihalnih godb … Igrali smo
v vseh razmerah, naj je bilo zunaj mrzlo pri
-20 °C ali pa poleti v hudi vročini. Včasih je
tako pihalo, da nam je vse zmrzovalo in ob
takih razmerah je res težko igrati. Ja, pestro
je bilo. Pa tudi lepo. Po proslavah je bilo običajno, da smo dobili golaž in sok, odrasli pa
pivo – prava veselica. Z nastopi s »pleh muziko« sem res zgodaj začutil tistega pravega
»glasbenega duha«.
Si potem zaključil šolanje v glasbeni šoli?
Igral sem klarinet, obenem pa sem se učil
tudi blok flavto. Klarinet sem dobil od očeta. Ko sem prišel od vojakov, sem končal še
nižjo glasbeno šolo za saksofon in klavir. Že
takoj po osnovni šoli smo ustanovili skupino
Terpo, za katero sem začel tudi komponirati.
To je bil naš prvi ansambel, s katerim smo

zgodaj začeli tudi igrati po dvoranah širom
Notranjske in tudi Slovenije (več v nadaljevanju). Po izobrazbi sem sicer strojni tehnik,
kasneje sem se specializiral še za CNC profilnega brusilca.
Kako si usklajeval glasbo in redno
službo?
Pet let sem bil v službi v Kovinoplastiki Lož,
potem pa sem začel tudi z profesionalnim
igranjem v tujini. Kmalu je usklajevanje
obojega postalo težko. Ob neki priliki sem
želel 14 dni brezplačnega dopusta in takrat
so me v službi postavili pred odločitev, »ali
boš muzikant ali pa delaj«. Tako sem se odločil, da se bom pač ukvarjal samo z glasbo.
Kar pogumna odločitev za tiste čase,
a ne?
Profesionalno z glasbo se ukvarjam od leta
1993, pravzaprav od sodelovanja z ansamblom Big Apple naprej. Spomnim se odzivov
ljudi. Najprej v službi v Kovinoplastiki, kjer
so bili kar šokirani, saj sem veljal za dobrega delavca. V tistem času je bilo pustiti dobro službo zato, da se boš ukvarjal samo z
glasbo, kar nenavadna odločitev. Danes se v
družbi to sprejema drugače. Po nekaj letih,
ko sem uspel, so me seveda vsi trepljali po
rami in bili navdušeni nad mano.
Verjetno si imel tudi podporo doma?
Seveda, najbolj je verjel vame oče, mama bi
pa rajši videla, da bi šel študirat in se zaposlil
kot vsi ostali. To v tistem času res ni bila najbolj običajna odločitev, sploh glede na to, da
sem bil odličnjak.
Terpo – lahko kaj več več poveš o tem
ansamblu?
Še ko sem bil v osnovni šoli, v 8. razredu,
smo ustanovili band. V srednjo šolo smo vsi
člani hodili v Postojno, zato smo lahko imeli
vaje doma. Poleg mene (kitara in saksofon),
je bila v bandu še moja sestra Mojca Žnidaršič (pevka), Boštjan Ovsec – »Polovnik« (bas
kitara), Bogdan Avsec – »Bajerc« (klaviature) in Vido Kočevar (bobni). Ime ansambla
smo izbrali po naselbini, ki je bila v preteklosti na Ulaki. Najprej smo se poimenovali
The Terpo, ker smo želeli posnemati znane
svetovne ansamble, kot na primer The Beatles. Učiteljica za angleščino, ga. Šepec, nas
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Terpo, april 1987. Boštjan Ovsec, Vido Kočevar, Bogdan Avsec,
Franci Žnidaršič (Frenk Nova), Mojca Žnidaršič (foto: osebni arhiv)
je opozorila, da nismo v Angliji, ampak v
Sloveniji, in to smo potem upoštevali. Je pa
prvi plakat, ki smo ga imeli, narisal moj brat
Bruno z imenom The Terpo. S tem bandom
smo najprej igrali slovensko in svetovno popularno glasbo 80-ih, kar so pač ljudje radi
poslušali in plesali. Še najmanj je bila takrat
popularna narodno zabavna glasba, razen
Slakov in Avsenikov.
Vaje smo imeli v stavbi, kjer je imela prostore
tudi godba (v tej stavbi je bila včasih gimnazija, občina, kasneje slaščičarna …). Po dveh
letih smo pa že začeli nastopati na plesih.
Naš prvi nastop je bil na Šrangi, v disku
Teksas, za katerega so skrbeli mladi iz Šmarate. Potem pa seveda v takratnem TVD
Partizan, ki je bil blizu našega doma. Nato je
moj oče kupil en star kombi in nas je skupaj
z mojim bratom Brunom začel voziti tudi na
nastope izven Doline. S prisluženim denarjem in pomočjo domačih smo si kupili tudi
opremo. Še preden smo šli k vojakom, smo
res veliko nastopali po Sloveniji. Sodelovali
smo z Zdravkom Toplakom, ki je bil manager za celo Slovenijo in takratno Jugoslavijo.
Nabrali smo si ogromno izkušenj in tudi nekaj zaslužili.
Leta 1987 smo imeli že 6 svojih avtorskih
skladb in smo se prijavili na Pop delavnico.
To je bila ena prvih glasbenih oddaj na nacionalni televiziji. Prišli smo v finale.
Avgusta istega leta smo imeli poslovilni koncert v TVD Partizan-u, preden smo odšli na
služenje vojaškega roka. To je bil res velik dogodek, na katerega smo se skrbno pripravljali.
Ko smo prišli od vojakov, so nekateri člani
banda odšli na študij v Ljubljano in zato smo
nekaj časa vadili doma, nekaj časa v Ljubljani. Sam sem verjel, da bom uspel na glasbenem področju in se, kljub temu da sem bil
odličnjak v šoli, nisem odločil za študij. V
tem času se je v ansamblu zamenjalo tudi
nekaj članov, sam sem se med tem tudi poročil in prioritete članov so se bistveno spre-

menile. Poleg tega so nam v Dolini v tem
času iz prostora za vaje ukradli vso opremo
in ostalo nam je samo, kar je kdo imel doma.
Kakšno leto smo še nastopali po študentskih
domovih, potem pa smo z našim srečevanjem zaključili.
Vam je bil v ospredju zaslužek ali želja
igrati – nastopati?
Mislim, da bolj izkušnje. Bili smo mladi, pa
vendar nismo ne kadili in ne pijančevali.
Naša edina želja je bila samo igrati, ustvarjati in nastopati.
Kako si nadaljeval?
Želja ukvarjati se z glasbo je bila velika, zato
sem začel igrati pri ansamblu Stefano Top
Show band v Postojni. Potrebovali so kitarista in tako sem se jim pridružil. Po nekaj le-
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tih igranja mi je nekako postalo dovolj amaterskih nastopov in bili smo pred odločitvijo
ali gremo v profesionalno igranje ali pa pustim nastope. Trije člani smo se odločili za
profesionalen pristop in skupaj še z nekaterimi drugimi smo ustanovili band Big Apple.
To je bil tudi prvi profesionalni band, s katerim smo šli nastopat v tujino. Naš bobnar Peter Krašna iz Postojne je imel največ izkušenj
v tujini in tudi zaradi njega smo hitro dobili
veliko nastopov. V tej zasedbi smo igrali nekako 4 leta. Bilo je zelo intenzivno obdobje,
saj smo imeli tudi po 5 nastopov vsak teden.
Iz tega ansambla je potem leta 1995 nastal
ansambel Babilon. Člani smo se spet malo
zamenjali. Sebastjan Artič – Žan Ljubljanski,
ki je končal z igranjem pri bandu Napoleon,
je začel igrati pri nas in kmalu začel z idejo
o ustanovitvi banda Babilon. V prve pol leta
nastopov smo jeseni 1995 postali eden najbolj popularnih bandov v Sloveniji in to že s
prvo pesmijo.
Z Babilonom smo skupaj igrali 7 let. Nekateri v tej ekipi smo bili skupaj že 10 let in več in
počasi smo se tudi malo upehali, saj smo res
vsak naš dan in energijo posvetili naši glasbi. Nekateri so tudi želeli malo odmora, sam
pa sem bil mnenja, da težko spet začneš, če
vmes odnehaš.
Kako se je nadaljevala tvoja
glasbena pot?
Leta 2002 sem ustanovil svoj band, ki se je
imenoval kar Frenk Nova band, v katerega
sem povabil tudi Jureta Dolesa iz Loža, sedaj
enega najboljših bobnarjev v Sloveniji in šefa
skupine San Di Ego. On me je tudi spoznal z
ostalim člani mojega benda.
Kako si pravzaprav prišel do
imena Frenk Nova? Ali je to tudi
dejansko tvoje ime?

Babilon, 1995 (foto: osebni arhiv)
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V bistvu sem o spremembi imena začel razmišljati zaradi avtorske glasbe, ki sem jo že v
okviru banda Babilon ustvarjal za Hrvaško
in Italijo. Nisem mogel navesti Franc Žnidaršič ali samo Frenk. Nekaj časa so me imenovali tudi Mister Frenk. Ko sem končal igraje
z Babiloni, ljudje sploh niso vedeli, kako se
pišem, poznali so me samo kot Frenk iz Babilona. Kot avtor skladb sem si dodal Nova,
ker se besedo v vseh jezikih enako prebere.
To je bilo precej časa moje umetniško ime.
Leta 2006 sem se pa dejansko preimenoval v
Frenk Nova …
A res? Tega pa nisem nikjer zasledila …
(Smeh …) Ja, saj je še sosed tudi šele lansko
leto izvedel resnico. »Pa kako si mogel zatajiti lastni priimek,« mi je rekel. Razlog za
spremembo pa je bil dejansko poslovni. Kot
»Frenk Nova« so me poznali po vsej Sloveniji. Ko sem pošiljal ponudbe in se predstavljal
v poslovnem svetu, sem se dejansko moral
uradno predstaviti. In na ime Franc Žnidaršič nisem dobil sploh nobenega odgovora,
saj so me vsi poznali kot Frenk Nova. Težave
sem imel tudi na uradnih enotah, na pošti in
na primer, ko so me ustavili policaji. Težko
so mi verjeli, da sem Franc Žnidaršič in zaradi tega sem izven domačega kraja imel več
težav kot koristi. Ima pa tudi večina glasbenikov v tujini spremenjena imena.
Kako pa si nadaljeval kot
Frenk Nova band?
Takrat sem začel sodelovati tudi z drugimi glasbenimi izvajalci, za katere sem pisal
glasbo, besedila in aranžmaje ter produkcijo,
na primer Bepop, Rebeka Dremelj, Domen
Kumer, Sebastian, Alfi Nipič, Tanja Žagar,
Kingston, Helena Blagne … Z Rebeko Dremelj smo nekaj let nastopali kot spremljevalni band, med drugim tudi na Eurosongu v
Beogradu.
Nato sem večinoma nastopal in delal sam na
svojih solističnih projektih, vrhunec moje
solistične kariere pa je bil nastop v oddaji
Znan obraz ima svoj glas, saj je bila ena najbolj gledanih glasbenih oddaj v samostojni
Sloveniji. Dobil sem si tako spoštovanje slovenskega občinstva kot tudi kolegov glasbenikov, igralcev in drugih umetnikov, na kar
sem zelo ponosen.
Ali band s tvojim imenom še obstaja?
Ko smo zaključili z nastopanjem z Rebeko
Dremelj, smo prenehali z delovanjem. V tem
času sva šla z Alenko Husič (Bepop) nastopat za pol leta na Mallorco v Španijo. To je
bilo v bistvu eno najbolj napornih obdobij
v življenju, kar se tiče nastopanj. Midva in
še nekaj članov iz drugih držav smo imeli
band, s katerim smo nastopali v bistvu prav
vsak dan. Ko sva se vrnila, je slučajno pri-

Božični koncert s pihalnim orkestrom Kovinoplastike Lož, 2019 (foto: Mario Žnidaršič)
šla ponudba iz Avstrije, po posredovanju
Dua Platin, da potrebujejo band. Tako je čisto slučajno, najprej za potrebe nastopov v
tujini, nastal band Sopranos. Od začetka se
je zamenjalo nekaj članov, ampak zadnjih
osem let smo člani stalni. Imamo okoli 15
avtorskih skladb. V lanskem letu smo imeli
dve izmed najbolj predvajanih skladb v Sloveniji: »Nimam skrbi« in »Na smeh mi gre«.
Glede na krizo v zvezi s korona virusom smo
pozitivno pristopili in dosegli uspeh.
Ali sedaj nastopaš tudi solo kot Frenk
Nova ali le s Sopranosi?
Nastopam tudi solo, seveda. Že lani sem začel z mini turnejo v stilu Back to 90's, vrnitev
v devetdeseta, pripravljal pa sem tudi akustični program z vrhunskim kitaristom in
skoraj sosedom Simonom Barago. Dobro je
kazalo, saj mladina pozna glasbo devetdesetih, ki so jo poslušali in plesali njihovi starši
v mladosti. Ampak epidemija korona virusa
je potem ustavila nastope in sedaj vse več ali
manj stoji, kar se tiče družabnega življenja.
V nasprotnem primeru bi v lanskem letu v
bistvu imeli največ nastopov do sedaj, saj
smo imeli dogovor za vsaj 45 nastopov. Sedaj
pa smo si vzeli več časa za snemanje.
Kako pa je sedaj z bandom Sopranosi, ko
ni priložnosti za nastope?
Vsak izmed članov se ukvarja še s kakšno
dejavnostjo, tako da obstoj banda ni čisto
pogojen samo z našimi nastopi. Vsak od nas
ima še nekaj, kar mu predstavlja dodatni vir
zaslužka oziroma preživetja, tako da smo kot
band še skupaj in mogoče še bolj povezani.
So pa nastopi najpomembnejši za ustvarjanje in obstoj benda.
O tebi sem na internetu našla še nekaj
drugih informacij, ki niso povezani z

glasbo. Prebrala sem, da si želiš zgraditi
eko hišo …
Rad bi se tudi ukvarjal s turizmom. To idejo
že dolgo razvijam in glede na to, da govorim kar nekaj jezikov (nemško, italijansko,
špansko, angleško in jezike bivše Jugoslavije)
in sem vešč dela z internetom, mi je to zelo
blizu. Imel sem podjetje, ki se je ukvarjalo s
prodajo kuponov, vendar sem ga ravno pred
korona krizo prodal. Preko tega podjetja
sem videl, da je prihodnost v ukvarjanju s
turizmom. Na tem področju bi rad kaj več
naredil na posestvu v Cajnarjih, kjer sem
podedoval nekaj zemlje in gozda po očetu.
Želja je, da bi tukaj v Podcerkvi začel z nekakšnim VIP turizmom in oddajo urejene
Eko hiše v pristnem notranjskem okolju in
vasi. Potem, ko se bom – če se bom, »glasbeno« upokojil, pa bi več časa hotel preživeti
in narediti nekaj na zemlji v Cajnarjih. Tudi
v smislu VIP turizma. Se pravi, da ponudim
dopust za manjšo družinsko enoto, ki bi
imela na voljo prostore samo zase, podobno
kot doma. Konkretno imam v mislih hišico,
kot sod na drevesu, ki je bivalna enota za 4
osebe in je tudi samooskrbna. Lahko stoji na
tleh ali na kolih, ima svoj balkon, kopalnico, oskrbo z elektriko in toplo vodo, skratka
vse, kar gostje potrebujejo. Navsezadnje bi
bila to tudi zanimivost za vas, saj bi bil sod
viden izza ograje. Še vedno pa kolebam med
to idejo in postavitvijo manjše eko hiške, ki
bi jo navsezadnje lahko tudi sam uporabljal
izven turistične sezone.
Se povezuješ tudi s sosedom, ki se
ukvarja s turizmom (Benjamin Žnidaršič
– Ars Viva) ali bi bila to konkurenčna
ponudba?
Mislim, da midva kot odlična soseda in
umetnika nikoli ne bova konkurenca. On je
vrhunski umetnik in slikar z usti, obvlada  
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nom Kočevarjem, sinom
bobnarja Vida Kočevarja (Terpo), sem napisal
himno za naše biatlonce.
Kako pa v Loški
Dolini sodeluješ na
glasbenem področju
in ali boš še kdaj
igral pri godbi?

Na vseh prireditvah, kamor sem bil povabljen,
sem sodeloval. Šlo je za
razne dobrodelne prireditve, v osnovni šoli sem
zagotovo bil velikokrat,
na primer na valetah ali
na dogodku Noč branja.
Tudi v sosednjih občinah redno sodelujem,
kamor me povabijo. Z
Z vnukom Aleksom na Nadleškem polju (foto: osebni arhiv)
godbo sem še sodeloval,
tudi potem, ko sem konvse, česar se loti, ima zelo dobro zastavljeno čal redno igranje pri njih, nazadnje na junijturistično ponudbo v prepletu s kulturo in skem koncertu 2018 v Podcerkvi, leta 2019
regijskimi dogodki, v Hostlu in unikatnem pa kot solistični gost na Božičnem koncervaškem amfiteatru Cirkl. Pri njem tudi kdaj tu pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož.
špilam in mislim, da bova sodelovanje v vsa- Mogoče bom kdaj še igral v godbi, če bo le
čas in zdravje, za voljo nisem v skrbeh. No,
kem smislu samo še okrepila.
decembra 2020 sem sodeloval pri snemanju
Božičnega koncerta na daljavo, kamor me je
Frenk, ali ves čas živiš v Dolini? Glede na
povabil Matija Solce in Društvo ljubiteljev
to, da je trenutno trend odseljevanja zelo
Gradu Snežnik. Za vse dogodke seveda ne
aktualen …
vem, pravim pa, da je kdaj tudi potrebno
Ne, nisem ves čas tukaj. Vmes sem živel v poklicati in povabiti, pa z veseljem pridem.
Kranju, vendar mi je življenje tukaj blizu in
Je v teh »korona časih« sploh kaj možno
me ta trend odseljevanja v bistvu čudi. Nekajavno nastopati?
teri bi dali marsikaj za to, da bi živeli v takšnih
krajih. Zato pa tudi menim, da se bo turizem
V zadnjem času sem veliko sodeloval v dotukaj ljudem zdel zelo zanimiv.
Življenje na podeželju bi moral biti privilegij movih upokojencev v Vrhniki in Cerknici.
in to tudi bo. Sem pa z mojimi sosedi v vasi in Že za božič, novo leto, pust in sedaj za 8.
ljudmi iz Loške doline vedno povezan in se z marec sem nastopal v domu upokojencev.
njimi zelo dobro razumem. Na ta račun veli- Nastopal sem v popolni zaščitni opremi in z
kokrat dobim od njih domače dobrote, kot so vizirjem po hodnikih doma. Oskrbovancem
jajca, krompir, čebulo, česen, paradižnik, ki- so odprli vrata sob, da smo se videli in slišali.
slo zelje, repo, meso, klobase . Skupaj z druAli so te starejši v domovih upokojencev
ščino hodimo tudi na tradicionalno polhanje.
prepoznali kot znano osebnost? Poznajo
Veliko sodelujem z Anjo in Darjo Lekšan
tvojo glasbo?
– Trgovina pri Darji, ki sta tudi moji sorodnici. Včasih mi podarijo oblačila za nastope v kakšnem videu, sodelujemo pa tudi na Zdaj, ko sem večkrat nastopal, me seveda
dobrodelnih modnih revijah. Velik prijatelj že poznajo po imenu. Moram pa pohvaliti
sem tudi z Andrejo Podobnik, ki nas je vse zaposlene, da me pred nastopom uporabninavdušila z zmago na Svetovnem prvenstvu kom doma zelo lepo predstavijo. Nekateri, ki
Ultra maratona na Himalaji 2016 in posta- so vešči uporabe računalnika, tudi poiščejo
la Slovenka leta. Pričakali smo jo z bandom podatke o meni na internetu. Lep spomin
Agrorock iz Cajnarjev. Pišem pesmi za Da- imam na izvedbo modne revije v domu
vida Kotnika, vnuka maminega bratranca upokojencev v Cerknici, v sodelovanju s
Janeza Kotnika – »Andreta« iz Podcerkve. pevskim zborčkom in trgovino z oblačili
Zadnji videospot skupine Sopranos smo Pri Darji. Res jih je bilo nepozabno videti,
snemali v sosedovem Cirklu Ars Viva in na ko tudi zapojejo in zaplešejo. Z veseljem se
posestvu Bajer iz Viševka, ki je v lasti prija- odzovem na takšne prošnje, le poklicati me
teljev Janje in Bernarda Mlakarja. V sodelo- je treba ali pocukati za rokav. Zgodi se tudi,
vanju z našim nekdanjim biatloncem Simo- da srečam mimoidoče na sprehodu po polju,
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ki me prepoznajo in me vprašajo, ali sem res
Frenk Nova in ali bi prišel igrat k njim npr.
naslednje leto …
Torej si te ljudje upajo prositi za
pomoč …
Ja, tudi tu v vasi se z veseljem odzovem, če
me kdo pokliče. Na primer za metat seno
ali pomagat pri baliranju. Včasih me kakšen
sosed povabi na malce humoren način, naj
malo pripravim mišice za kmečka dela. Sem
pa vesel takih fizičnih del, morda bolj kot sedenja za računalnikom.
Ste imeli tudi doma kmetijo?
Odkar se spomnim, nismo imeli več živine.
Me pa kmetijstvo v smeri živinoreje ni zanimalo. Edino, kar bi res imel, je traktor in
»kibla«, ker jo imajo vsi (smeh). Pa pravijo,
»kupi si traktor«. »A brez kible? Ma ni šans
…« (smeh). Počasi bom prišel v leta in s tem
si lahko res veliko pomagaš in prepelješ. Nič
ti ni treba dvigniti, prelagati … Me pa bolj
zanima vrtnarstvo, sajenje … Začel sem saditi rože okoli hiše. Prej je vse to urejal oče,
zdaj pa sem za to začel skrbeti jaz.
Še nekaj sem prebrala o tebi, malo za
hec. In sicer, da si si dal presaditi lase.
To drži?
Seveda. Okrog leta 2000 so mi začeli izpadati
lasje in sem si ves čas želel, da bi si dal presaditi lase. Dermatologi so mi povedali, da je
to pač gensko in naj se kar sprijaznim s tem.
Bil sem mogoče malo zafrustriran, vendar
sem potem videl, da me ljudje ne gledajo,
kot si jaz domišljam, in sem potem misel o
posegu opustil. Ko pa sem sodeloval v televizijski oddaji Znan obraz ima svoj glas, sem
zasledil, da obstaja Lasna klinika Slovenije in
sem jih poklical, če me sprejmejo za ambasadorja in promotorja. Bili so navdušeni nad
sodelovanjem in šel sem na poseg. Uspelo je
in zadovoljen sem z rezultatom. Če bi vedel,
bi šel že prej ali pa tudi ne. Poznam pa veliko
zelo zafrustriranih moških zaradi plešavosti
in bi jim svetoval, če imajo možnost, naj gredo na poseg.
Si zadovoljen tudi s svojim življenjem?
Sem. Ne maram »jamranja«. Vse, kar ti prinese življenje, je potrebno vzeti za dobro.
Jaz se dejansko ne spomnim ničesar slabega.
Življenje, ki ga imamo, je potrebno živeti,
ne da bi ustvarjali ali ohranjali zamere do
kogarkoli. Dinamiko življenja sprejemam
takšno, kot je in ne ustvarjam panike ob nepredvidenih dogodkih. Sem tak tip človeka,
ki mu ni nič težko.
Frenk, ostani takšen še naprej. Hvala za
pogovor in vse dobro v življenju ti želim. ■
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Andreja Buh

Z Marinko Oblak o bližajoči se stoletnici
DPD »Svoboda« Loška dolina
Marinka je članica Delavsko prosvetnega
društva »Svoboda« Loška dolina že od leta
1977, ko je nastopila v predstavi »Pot do
zločina«. Z občasnimi prekinitvami je sodelovala še pri nekaj predstavah kot igralka,
zadnja leta pa sodi med nepogrešljivo ekipo
»izza odra«. Enostavno rečeno je Marinka
šepetalka, dejansko pa je mnogo več od tega,
skupaj s Katarino Ravšelj sta »leva in desna
roka« režiserja. Njeno delo šepetalke je pomembno predvsem med pripravo predstave.
Ko se igralci teksta še učijo, je njena pomoč
nepogrešljiva, saj spremlja vse vaje in igralcem pomaga pri hitrejšem učenju. Pomaga
pa tudi pri rekvizitih (pred leti je celo šivala
kostume), skrbi, da so vedno na pravem
mestu, in priskoči – kot pravzaprav celotna
ekipa – povsod, kjer je potrebno.
Je pa Marinka tudi velika ljubiteljica zgodovine. Pravi, da jo ima rada, odkar pomni.
Že veliko let raziskuje družinsko drevo in
zgodovino svojega rodu in to raziskovanje
jo kar »potegne vase«. Zato ne čudi, da jo
je društvo imenovalo za glavno urednico
zbornika, ki ga pripravljajo ob 100. obletnici
delovanja.

In Marinka je postala »krtek«, ki
»brska« po starih dokumentih,
išče, raziskuje in zbira.

Gradivo iščem na vseh mogočih koncih. V
prostorih, kjer danes gostuje Amatersko gledališče, je bilo nekaj shranjenih dokumentov, predvsem zapisnikov odbora društva, a
le za obdobje od leta 1973 dalje. Pomagam
si tudi z »Glasilom« Kovinoplastike Lož, ki
je bilo od januarja 1965. leta do decembra
2011. leta informator o celotnem dogajanju
v Loški dolini. Ker drugega glasila ni bilo, so
v tem objavljali vesti (poleg seveda gospodarstva oz. delovanja same Kovinoplastike
Lož) o vseh akcijah in aktivnostih krajevne
skupnosti, društev, vesti o kmetovanju, prireditvah … in tu sem našla podatke o gledaliških predstavah. Pisali so predvsem gospa Sandra Turšič, gospa Milena Ožbolt in
tudi režiserja, gospod Jože Stanič in gospod
France Ravšelj. Pa tudi gospa Jasna Lekan je
omenjala kulturo oz. gledališče v novoletnih
pesmih, ki jih je objavljala mnogo let.
Od septembra 2000. leta, odkar ima občina svoje glasilo »Obrh«, lahko o predstavah
preberemo v njem. Ali pa v Notranjskih
novicah.
Pomagam si tudi z internetom, kjer pa ni

društva oz. gledaliških skupin. Približno dve
leti sem potem obiskovala nekdanje člane,
skupaj z njimi brskala po njihovih spominih
in predalih in poskušala pridobiti kar največ
podatkov o ljudeh, ki so »bili poleg«. Osredotočili smo se namreč na gledališke predstave, ne na celotno delovanje društva.

Marinka Oblak pri iskanju informacij
(foto: osebni arhiv)

tako lahko najti informacij, saj bi morala kar
točno vedeti, kaj iščem. Občasno pobrskam
tudi spletno stran »Stare slike» Cerknica –
Novice – Kulturnik, kjer ljudje sproti objavljajo razne dogodke iz preteklosti. Tudi o
društvih in njihovem delovanju. In pa digitalna knjižnica, kjer je skeniranih veliko starih publikacij. Nekaj kratkih vesti o našem
društvu smo npr. našli v reviji »Svoboda« iz
leta 1934.

Marinka, vse to »brskanje« po
različnih virih je aktualno danes,
začelo pa se je precej drugače.

Drži. Okoli leta 2005 smo se v društvu začeli
pogovarjati o tem, da bi izdali skromnejšo
publikacijo ob 85-letnici delovanja. Za ustanovitev društva smo namreč šteli leto 1922,
saj je bila takrat postavljena na Marofu večja
zgradba za razne prireditve, ki so jo imenovali baraka (bila je namreč iz lesa). Kasneje
pa smo ugotovili, da je bil aprila 1919 najprej
ustanovljen sindikat žagarskih delavcev na
Marofu, nekaj mesecev kasneje pa še »Delavsko prosvetno društvo« (vir iz Notranjskih
listov št. 1).
Kakorkoli, ko smo se lotili publikacije ob
85-letnici delovanja, smo delali predvsem
na osnovi fotografij. Nekaj starejših fotografij gledaliških predstav sem imela sama,
veliko pa sem jih dobila pri nekdanjih članih

Pravzaprav smo se tudi pri pripravi zbornika
ob 100. obletnici fokusirali na gledališče. In
sicer na predstave, ki so jih izvajali pod okriljem »Svobode«. Vedeti je namreč potrebno,
da je v dvajsetih, tridesetih letih prejšnjega
stoletja delovalo precej različnih gledaliških
skupin. Predstave so pripravljali v društvu
»Orli«, v osnovnih šolah, svoje skupine so
imeli gasilci, pa kmečka mladina, celo posamezne vasi … Gledališko delovanje v naših
krajih je bilo torej zelo pestro in zanimivo bi
bilo lotiti se tega raziskovanja. Morda kdaj
drugič.
Trenutno torej zbiramo podatke o predstavah pod okriljem »Svobode«, poskusili pa
bomo poiskati tudi vsaj osnovne podatke o
društvu. Ne gremo pa v preveliko širino, saj
je pod okriljem društva delovalo zelo veliko
sekcij – poleg gledališča še tamburaši, pa
knjižnica, nekaj različnih pevskih zborov,
godba, kino, foto sekcija … In seveda ne
smemo pozabiti na »bife«, ki je bil dolga leta
spremljevalec dogajanj v zdajšnjem kulturnem domu in kamor smo ob nedeljah popoldan smeli tudi otroci na kakšen sladoled.
Tudi vsa ta področja so zanimiva za raziskovanje in čakajo nekoga, ki se bo tega lotil.

Marinka, vrniva se k zborniku
ob 85-letnici.

Torej, približno dve leti smo zbirali material. Sama sem predvsem obiskovala nekdanje
člane društva oz. občane, ki so imeli kakršnekoli podatke, pomagali pa so kar vsi takratni
člani društva oz. gledališke skupine. Tako
smo leta 2007 izdali zbornik, v katerem so
podatki o 67 predstavah, od leta 1922/1923
dalje. Za te imamo tudi slike. Je pa bilo še
ogromno predstav, o katerih sem dobila
naslove in tudi nekaj podatkov o ljudeh, ki
so nastopali, vendar ni fotografij. Poleg fotografij in naslova igre, so navedena zgolj
imena sodelujočih, v prihajajočem zborniku
pa bi to radi obogatili še z drugimi podatki.
O gostovanjih, odzivih obiskovalcev, dodali
bomo kakšen vzorec plakata, gledališkega
lista, komentar v medijih … Objavili bi tudi
kakšne krajše spomine nekdanjih sodelujo  
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Marinka, dokumentov,
skenov, fotografij se ti je
in se ti še bo kar nabralo.
A vsega zagotovo ne
bo mogoče objaviti v
zborniku?

čih, zato kar na tem mestu vabim tiste,
ki imajo voljo, da nam svoje spomine
posredujejo.

Nekaj novih podatkov,
tudi fotografij so občani
posredovali tudi po izdaji
prvega zbornika, mar ne?

Zbornik je pravzaprav vzpodbudil
tudi tiste, do katerih pred izdajo nismo prišli, (ker zanje nismo vedeli ali
zaradi drugih objektivnih vzrokov).
Oglasili so se tudi nekateri, ki so sodelovali, pa nismo vedeli, kdo so, tudi
pri letnici predstave je ena napaka.
To bomo v naslednji izdaji popravili.
Dobili smo tudi nasvete, kam naj se še
obrnemo za razne informacije. Tako
smo izvedeli, da je bilo veliko gradiva
v nekdanjem muzeju v Ložu in zdaj
sodelujemo s pravnim naslednikom
– Notranjskim muzejem v Postojni,
kjer nam poskušajo pomagati. Prijazno so nam priskočili na pomoč tudi
v Arhivu Republike Slovenije, smo pa
pri tem raziskovanju v težavah zaradi
aktualnih zdravstvenih ukrepov. Ustanove so namreč zaprte in nimamo možnosti
sami brskati po dokumentih, čeprav so javno
dostopni.
Smo pa našli nekaj podatkov v prvih dveh
knjigah našega nekdanjega župnika, gospoda

Ne, tudi nima smisla, da bi objavili
čisto vse. Smo se pa v društvu odločili, da bomo vse zbrano arhivirali in shranili; kar imamo v fizični
obliki, bo tako tudi ostalo, ostalo pa
bomo shranili na sodobnih medijih.
Da bo na voljo tudi prihodnjim rodovom.

Zbornik bo predvidoma
izšel v prvi polovici
prihodnjega leta?

Marinka Oblak in Ludvik Krajc
v zaodrju v Podpreski (foto: osebni arhiv)
Janeza Kebeta in v prvi in drugi številki
Notranjskih listov. Skupaj z drugimi člani gledališke skupine smo se lotili branja
knjig Matevža Haceta. Raziskovanju ni videti konca …

Tako je in zato je še čas, da za pomoč
zaprosimo tudi bralce. Morda se bo
ob prebiranju tega pogovora kdo
spomnil, da je doma videl kakšno fotografijo, zapis … Ali pa je kdo pripravljen napisati svoje spomine, poglede, razmišljanja … Vabim bralce,
da nam to posredujejo in s skupnimi
močmi naredimo kar najboljši zbornik.
Tebi, Marinka, hvala za pogovor, vi,
spoštovani bralci, pa lepo vabljeni k
sodelovanju! ■

Jože Matevžič

Vrhniški fantje in dekleta
Popravek in dopolnitev

Fotografijo s popravki ponovno objavljamo.
Popravki in dopolnitve:
Četrta vrsta tretji od leve proti desni, ki je
bil označen kot neznan je Anton Modic –
Ižančev, Kot
Pri ženskah druga vrsta tretja od leve proti
desni je pisalo, da je Marija Poje – Pojetova
Micka, kar je napačen podatek. Pravilno je:
Angela Šraj – Šumradova, Vrhnika.
Zahvaljujem se za sporočene popravke.
Ker je na fotografiji še vedno nekaj takšnih,
ki so označeni z »nepoznan« (glej prejšnjo
številko), cenjene bralce glasila Obrh vljudno prosim, če kdo ve še kakršen koli podatek o tej sliki, da ga sporoči uredništvu ali
piscu tega sestavka na tel. 041 928 708. ■

arhiv: Jože Matevžič

V prejšnji, 1. številki Obrha, marec 2021, je
bila na strani 19 objavljena fotografija vrhniških deklet in fantov. Pod njo je bil nepopoln
poimenski seznam.
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Časopis TV-15 je 13. junija 1985 objavil članek Ladice Štritof z naslovom

Raušeljnova mama iz Loške doline,
v katerem piše:

Marija Sterle - Raušeljnova mama
(foto: iz TV-15, 13. junija 1985)

Z malce grenko vestjo predajamo v tisk zapis, ki smo ga prejeli v prvi polovici maja,
dober mesec tega, z avtoričino pripombo:
objavite po možnosti čim prej, kajti Marija
Strle, Raušeljnova mama, ki je te dni slavila
svojo devetdesetletnico, je slabotna in kasnejše objave morda ne bi dočakala.
Sredi maja – meseca svobode, komaj nekaj
dni pozneje, je res umrla.
Ta pogumna, klena žena je bila šesti otrok
v Lahovi družini na Kranjčem. Vseh otrok
je bilo enajst. Očetova kmetija je bila velika,
dobilo pa se je iz nje kaj le z veliko dela in
truda. Vsi so morali trdo delati od zgodnjega jutra do trdne noči. Takšna je bila njena
mladost. Potem so jo poročili. Moža so ji,
kot je bilo tedaj v navadi, izbrali starši. Bil
je šestnajst let starejši od nje in ga prej ni
poznala. Priženili so jo na kmetijo v Markovec v Loški dolini. Mož Janez Strle je bil
invalid, vendar dober človek in dober mož.
Bilo je bolje, kot je pričakovala. Še naprej je
trdo delala, rojevala otroke – šestero jih je
bilo, živela zanje, v njih videla svojo srečo.
Pa je prišla vojna in okupacija. Opredeliti se
je bilo treba. Ni pomišljala. Njeno mesto je
bilo v Osvobodilni fronti. Bistra, kot je bila,

je zaznavala socialne krivice v svoji okolici,
kalilo pa jo je trdo delo za vsakdanji kruh.
Težko bi bilo reči, kdo je koga vključil v OF
– ona otroke ali otroci njo. Eno je gotovo –
od prvih dni vstaje slovenskega naroda je
bila njihova hiša odprta ideji odpora proti
okupatorju in ideji revolucije. Tam so bili
sestanki, tam smo volili prve narodnoosvobodilne odbore, tam so se sestajali aktivisti
KPS in OF, se skrivali ilegalci.

Potem so jo odvlekli v Ljubljano in jo tam
na sodišču obsodili na štiri leta zapora. Kot
kaznjenka je morala naprej, v koprske zapore in Firence.

Leta 1942 so odšli v partizane kar trije njeni
otroci. Zinka že v maju 1942, Ivan in Zofka
septembra istega leta. Ona je ostala doma,
za zvezo. Nase je prevzela velik del bremena, ki so ga prej nosili ti njeni trije.

Po kapitulaciji Italije se je vrnila domov.
Kmalu ji je veselje, da se je vrnila, skalila
novica, da so Nemci in domobranci ujeli
Zinko na Krimu. Pred tem so bili vsi trije njeni otroci v Šercerjevi brigadi. Potem
je bila Zinka premeščena v Ljubljansko,
za komisarko čete. Bila je ranjena v desno
nadlaket. Tako so jo ujeli. Roko so ji sicer
dali v mavec, potem pa so jo obsodili in poslali v Ravensbrück. Tam je prebolela tifus
in pljučnico, ko pa je vsa izčrpana dočakala osvoboditev, v sebi ni imela več toliko
moči, da bi zdržala pot do doma. Na poti je
umrla. Takoj po vojni. V svobodi.

Namesto njih je hodila na sestanke, vzpostavljala zveze, organizirala »terensko«
delo, zvečer pa jim pripravljala hrano, perilo – in poročila o delu. S trudno kmečko
roko, nevajeno pisanja, je pisala ljubeča pisma otrokom in njihovim soborcem, med
vrstami pa skrbno sporočala, kako razporeja delo po vasi, kako delajo v OF, partija
in SKOJ. Eno takih poročil je bilo usodno.
Ob napadu na partizansko taborišče so ga
belogardisti zaplenili.
Aretirali so jo in jo odpeljali v Pudob, v belogardistično postojanko. Tam so ji ukazali
pisati. Zelo se je trudila, da bi pisala drugače. Ni pomagalo.
Zasliševali so jo, zahtevali, da pove, kje se
sestaja s partizani, kje s svojimi otroki, kam
jim nosi hrano, kdo dela za OF, kdo je v
partiji, SKOJ … Ničesar ni povedala. Zlagala se jim je – da, tudi zlagati se je bilo takrat
treba, če si hotel koga rešiti – da nosi hrano k Rankoči češnji. Ta je bila v nasprotni
smeri od kraja, kjer se je resnično sestajala
z njimi.
Grozili so ji s sodiščem in smrtjo, vzeli pa
so si že prej pravico, da jo tudi sami »kaznujejo« za »greh«, ker se sestaja s svojimi
otroki – partizani – in jim pisari pisma.
Pretepli so jo, še kako pretepli! Po križu,
z vojaškim pasom, preko sto udarcev. Zdržala je. Nič niso izvedeli! Omagali so in jo
izročili Italijanom. V Starem trgu so nadaljevali zasliševanje. To je bilo v januarju
1943, mraz pa tak, da je voda v stari šoli,
kjer je bila zaprta, zmrznila.

Poniževanja, trpljenje, mraz, lakota, skrb za
dom in otroke so jo izčrpavali – toda »če
imaš idejo, če verjameš v stvar, za katero se
bojuješ in trpiš, če veš, da gre za pravično
stvar – zdržiš.«

»Da, to je bilo najhuje. In pa tisto, ko so jih
v Babnem Polju pobili. Rajdkovo, nosečo,
in druge. Dan poprej sem bila tudi jaz tam.
Videla sem jih žive, pogovarjali smo se.
Drugi dan pa tak zločin nad njimi – to mi
ne gre iz spomina.«
Svobode je bila zelo vesela. Vključila se je v
prvo kmetijsko zadrugo. Z vsem premoženjem. To je štela, tako kot vsa dejanja med
vojno, za svojo dolžnost. Komunisti morajo
biti zgled! Vedno in povsod.
Kot zadružnica je bila izbrana za obisk maršala Tita na Brionih. To je bil najsrečnejši dan
njenega življenja. Da ga je videla, da je govorila z njim, da se je celo fotografirala z njim.
»Dobila sem tudi neka odlikovanja, no pa
to ni tako važno. Pomembno je, da smo bili
na pravi poti in da smo se osvobodili.«
Taka je bila, mama Raušeljnova. Vsi, ki smo
jo poznali, vedno hitečo, drobno, sklonjeno
malo naprej, povsod navzočo, ne moremo
drugače, kakor da rečemo: hvala vam – za
vse, kar ste nam dali, za vaš pogum, toplino, zavetje, za vaše delo in trud. Kajti Raušeljnova mama je za svobodo dala resnično
vse, kar je imela. ■
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Babji odkruški
Lončen pisker

S

poštovani bralci in cenjene bralke,
če bi vas vprašala, kaj bi se zgodilo z
lončenim piskrom ob trčenju z železnim
kotlom, bi mi verjetno vsi odgovorili, da
bi se razbil in razletel na drobne koščke.
Piskrovez bi razbito lončevino le pometel
na kup in jo odvrgel v smeti, saj bi moral
v sestavljanje celote vložiti preveč časa in
truda.
»Ne vzdiguj bremena, ki presega tvoje
moči, / ne druži se z močnejšim in bogatejšim od sebe. Kako naj gresta skupaj
lončen pisker in železen kotel?« (Sir 13,2)
sta le dve vrstici, ki ju je zapisal modri
Sirah v trinajstem poglavju svoje knjige.
V njem siromake med drugim svari pred
prevzetnostjo bogatih in močnejših ljudi.
Sirahova modrost se me je dotaknila
v času, ko sem se odločila, da ne bom
več vzdigovala bremen, ki so presegala
moje moči. In potem, ko se mi je zazdelo, da življenje že dovolj dobro poznam
od spredaj in zadaj. Če bi za opis potez
svojega značaja izbirala med lončenim
piskrom in železnim kotlom, bi se odlo-

čila za pisker, okrašen z ornamenti
dobrodušnosti in popustljivosti ter
odkritostjo. Mogoče me kdo izmed
vas, ki me tudi osebno pozna, doživlja kot železen kotel. Tudi prav. A
naj vam zaupam, da sem svoj železni kotel obesila na kavelj. V njem je
namreč postalo prevroče. Prav lahko
bi se zgodilo, da bi mu zaradi odpadne pare, ki se je dolga leta nabirala
v njem, odneslo pokrov. Potem bi v
kotlovi notranjosti lahko videli drugačne ornamente, ornamente rje, ki
je počasi začela razjedati moj blagi značaj.
Odločila sem se, da ponovno postanem lončen pisker, ki se bo prepustil nežnemu in
previdnemu gnetenju življenja. Z mislijo na
dobrega piskroveza, ki me bo, če bom trčila
ob železni kotel, ponovno zvezal z žico.
Ko so nekdaj lončarji svoje piskre vozili na
sejme, so jih ovili v slamo. Tako so piskri,
četudi so trčili drug ob drugega, ostali nepoškodovani. Torej, ni nujno, da lončeni pisker
trči samo v železni kotel, razleti se lahko tudi
pisker ob piskru ali pa kotel ob kotlu.
Ne samo jaz, tudi vi, tako tisti, ki mislite, da
ste lončeni pisker, brez razpok ali pa z njimi,
ali pa tisti, ki mislite, da ste železni kotel, z
rjo ali brez nje, v naših medsebojnih odnosih potrebujemo slamo, da bo ublažila naše
trke. Zdi se, žal, da naši življenjski vozovi
navkljub vsemu razvoju še vedno vozijo z
lesenimi kolesi po blatni in poledeneli cesti,

Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

Ruševine loškega gradu
Grad Lož, tudi Pusti grad, od katerega so danes
ostale le razvaline, je stal nad sedanjim trškim
naseljem Lož na 706 m visokim gričem.
Grad Lož so sredi 12. stoletja pozidali
oglejski patriarhi.
Njegov zadnji lastnik, grof Auersperg, pa je
celotno premoženje prenesel na bližnji grad
Snežnik, loški grad pa je bil puščen propadu.
Danes na grad vodi urejena sprehajalna pot.
Obiskovalcu se odpira lep pogled na
Loško dolino in Snežnik.

april, 2021

foto: Alenka Veber

Alenka Veber
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po kateri nas premetava sem ter tja, zato
medsebojnih trkov ne moremo preprečiti
ali se jim izogniti.
Če bomo z našim vozom preveč drveli,
lahko zaidemo tudi v slepo ulico. Tam pa
nas ne bosta našla ne piskrovez ne kovač
in nam ne bosta mogla pomagati.
Na sejmu medčloveških odnosov se verjetno res ne bomo mogli izogniti ne lončenemu piskru ne železnemu kotlu. Tako
nam preostane edinole slama, posušena
stebla in listi omlatenega žita. ■
______
odkrúšek -ška m (ȗ)
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se mu
usipali na glavo odkruški; premogovi odkruški / na vse strani so leteli leseni odkruški iveri;
pren., knjiž. natresel jim je nekaj odkruškov iz
svojega bogatega življenja
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Od slovenske do ruske
Sibirije

P

Domačinka, borka za mraz
V mesecu juniju 2020 so v Verhojansku, ki leži znotraj arktičnega kroga v Sibiriji, izmerili 38 °C, kar je najverjetneje tudi arktični rekord.
Po mnenju nekaterih vremenoslovcev pa se tudi tu kažejo pre(zgodnji)
pokazatelji učinkov globalnega segrevanja. Novembra 2019 pa so v Verhojansku izmerili minus 59 °C, zaradi česar so prekinili pouk. Šole sicer
zaprejo, ko se temperature spustijo pod minus 55 stopinj Celzija.
Skupaj z naselbino Fort Vermilion v Kanadi sta Verhojansk in Ojmjakon člana tako imenovane skupine 100. Gre za edine tri kraje na
svetu, kjer razlika med najvišjimi in najnižjimi izmerjenimi temperaturami presega 100 stopinj Celzija.
V literaturi bomo med vremenskimi rekordi našli tako Verhojansk in
Ojmjakon. Naj tole kratko sibirsko potovanje zaključimo z zanimivim podatkom: sloves najhladnejšega mesta na svetu si Verhojansk
deli z bližnjim krajem Ojmjakon – »bližnjim« po sibirskih standardih,
mesti sta 630 kilometrov narazen – saj se v obeh krajih temperature
pozimi skoraj vedno spustijo pod 60 stopinj Celzija.
Slovenske Sibirije so veliko bližje. A babnopoljska se ponaša tudi z
največjimi razlikami med največjo dnevno temperaturo. Posebej sta
po tem znana februar in marec. Kadar je sneg, je temperaturna razlika lahko še večja. Rekordna razlika, kar 33,2 stopinje, je bila tako
izmerjena 10. februarja 2005 v Babnem Polju. Takrat je bila najnižja
temperatura -29 stopinj Celzija, najvišja pa 4,2 stopinje Celzija. ■

Pokrajina blizu Ojmjakonu

Vir: Wikipedia.jpg

rva letošnja številka občinskega glasila Obrh je namenila kar nekaj
prostora najhladnejšemu naseljenemu kraju v Sloveniji – Babnemu
Polju, kraju, ki se kot živo srebro vzpenja po lestvici prepoznavnosti.
K prepoznavnosti kraja poleg prizadevnih in vztrajnih domačinov
pripomorejo tudi šolski učbeniki, številne radijske postaje in televizijske hiše, ki o slovenski Sibiriji poročajo predvsem, ko se začne živo
srebro spuščati.
Nedvomno nizke temperature in z njimi težji življenjski pogoji oblikujejo tudi značajske poteze prebivalcev, ne samo Babnopoljcev in
Babnopoljk. Še kar nekaj bližnjih krajev je Babnemu Polju tik za
petami. A za enkrat kot pribito drži, da je Babno Polje najhladnejši
naseljeni kraj, kjer je bila v mreži državnih meteoroloških postaj izmerjena najnižja temperatura doslej.
Že dolgo časa me je begala misel, kje na svetu leži kraj, ki se ponaša
s svetovnim rekordom, kako tam živijo domačini. Predvsem pa, kako
umeščajo mraz na turistični in kulturni zemljevid.
Da, mraz je lahko glavni junak nekega območja. Ali pa vsaj eden izmed dveh glavnih junakov, zakaj pa ne? Tudi v naši občini Loška dolina, kjer se piše nova strategija razvoja turizma.
Da bi vsaj malo razblinil dvome o 'škodljivosti' mraza, je Zavod Rihtarjeva domačija v marcu v goste povabil popotnico Emo Brelih, ki je
v svoja številna potovanja po svetu že dvakrat vključila tudi Sibirijo,
ki v jeziku Tatarov pomeni Speča dežela.
Predavateljici je v nizu dveh predavanj, ki so potekala prek spletne
aplikacije ZOOM, uspelo privaditi skoraj 200 poslušalcev, kar nam v
ustaljenih življenjskih tirnicah ne bi uspelo.
V prvem delu nam je popotnica predstavila Finsko, drugi del pa je bil
posvečen Sibiriji in Ojmjakonu.
Ojmjakon je naselje, ki velja za najbolj mrzel naseljeni kraj na severni
polobli in na svetu. V kraju živi okrog 750 prebivalcev. Kraj je okoli
490 km oddaljen od Ohotskega morja, razteza pa se skoraj na podobni nadmorski višini kot Babno Polje – 740 m v gorski dolini ob reki
Indigirki v ruski avtonomni republiki Jakutiji.
V času pisanja prispevka, 14. marca 2021, je bilo v Babnem Polju ob
10. uri izmerjenih 8 °C, v Ojmjakonu pa – 23 °C ob 19. uri (GMT+9).
Do 26. januarja 1926 se je kot najhladnejši naseljeni kraj na svetu ponašalo mesto Verhojansk, ki leži na severozahodu Jakutije. Tega dne je Verhojansk izgubil rekord in slavo »tečaja mraza«. V Ojmjakonu, jakutskem
naselju, so namreč namerili -71,2 °C. In mrazu
postavili celo obeležje.
A brez težav tudi v Ojmjakonu ne gre, mesto Verhojansk
– do rekorda mu manjka le
3,4 °C – je pač mesto in tako
najhladnejše mesto na svetu,
če poleg najnižje izmerjenih
temperatur dodamo še število
prebivalcev.
A v naselju Ojmjakon se za
pravice, ki izvirajo iz najnižje
izmerjene temperature, bori
jo spomenik
Ko mrazu postavi
domačinka, ki že vrsto let zbira
vremensko dediščino.
V Verhojansku, Ojmjakonu in drugih krajih v sibirski regiji Jakutiji
poleti sicer kar pogosto izmerijo temperature nad 30 stopinjami Celzija. Spomnimo, da je v Babnem Polju v prvi polovici leta 2019 bila
izmerjena najvišja temperatura 34,2 °C.

Najhladnejši kraj na svetu
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Anton Markelj

Velika noč

P

foto: Borut Kraševec

otica, šunka in pirhi, to še ni velika noč. Tudi slovesno pritrka
pritrkavanje, procesija in mogočne pesmi – kaj bo od tega zaradi pandemije še ostalo?
Velika noč je največji krščanski praznik. Kristusovo vstajenje je glavna verska resnica. Osrednje krščansko oznanilo je, da je Kristus trpel,
umrl in vstal od mrtvih.
Ko je Jezus napovedal apostolom, da bo vstal od mrtvih, so se ti
spraševali, kaj bi to bilo. Apostol Tomaž je pred srečanjem z Vstalim
kategorično ugovarjal drugim: »Če ne bom videl ran in dal prsta v
njegove prebodene strani in roke položil v njegovo stran, ne bom
veroval.« Ko je apostol Pavel govoril modrecem v Atenah na Areopagu, so ga ti z zanimanjem poslušali, ko pa jim je omenil vstajenje od
mrtvih, so mu rekli: »O tem te bomo poslušali drugič.« In so odšli.
V času preganjanj so kristjani pogumno odgovarjali svojim rabljem:
»Lahko nas umorite, Kristus, ki je vstal od mrtvih, nam bo dal novo,
neuničljivo življenje: »Pavel, apostol narodov, jasno poudarja: »Če pa
Kristus ni vstal, je prazna vaša vera, še ste v grehih.«
Od začetkov krščanstva je bila velika noč edini praznik in vsaka ne-

Velikonočna procesija v
Starem trgu pri Ložu, 2019
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delja je bila mala velika noč. S pomenljivim obredom pepele
pepelenja na pepelnico se je začela priprava na praznovanje. Velike
duhovne vaje štiridesetdnevnega posta so bile intenzivna
priprava na krst odraslih. Ob skrbno izbranih odlomkih sve
svetega pisma so obnovili svoje versko znanje. Krščeni so bili v
noči z velike sobote na veliko nedeljo.
Bližnja priprava na praznovanje velike noči se začne na cvetno
nedeljo, ki obuja spomin na Kristusov slovesni vhod v Jeruzalem.
Z butaricami, oljčnimi vejicami in cvetjem skušamo ponazoriti ta
dogodek. Množice, ki so spremljale Jezusa, so ga skušale prisiliti, da
bi jih povedel v upor proti osovraženim Rimljanom. Kako to, da so
ljudje na cvetno nedeljo pozdravljali Jezusa kot kralja, na veliki petek
pa so vpili: »Proč z njim, križaj ga!« Zgodba, ki se do naših dni ponavlja na različnih področjih. Dokler je nekdo zmagovalec in slaven,
bi ga nosili na ramah, ko pa doživlja poraze ali postavlja množicam
neljube zahteve, ga je treba zavreči.
Sveto tridnevje, veliki četrtek, veliki petek in velika sobota nas vabijo
k podoživljanju dogajanja v Jeruzalemu pred Jezusovim vstajenjem.
Maša velikega četrtka je spomin Jezusove zadnje večerje. Spominjamo se postavitve evharistije /TO JE MOJE TELO/, mašniškega
posvečenja /TO DELAJTE V MOJ SPOMIN/ in zapovedi ljubezni /
LJUBITE SE MED SEBOJ, KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL/ z umivanjem nog.
Kristusovo trpljenje je odigralo med Slovenci pomembno vlogo. Postne pesmi, številne cerkve in križevi poti, kipi in slike, dramske upodobitve (Škofjeloški pasijon) nam dokazujejo, kako je naš
narod v preizkušnjah črpal moč iz Kristusovega trpljenja.
Koliko mater je ob Sočutni (Pieta) žalovalo za svojimi otroki.
Spremenjen način življenja, še prav posebno izredne
razmere zadnjega leta, vplivajo na praznovanja, zato je
pomembno, da se vprašamo, kaj je bistvo velikonočne
skrivnosti.
Zgodovina je učiteljica življenja. Vsako leto se spominjamo
kolere, ki je pred poldrugim stoletjem morila po naših krajih, pa dve svetovni vojni in grozote polpretekle dobe. Že
starozavezni Job je vedel: »Jaz vem, da je moj Odkupitelj živ
in se bo poslednji dvignil nad prah.« Job 19,25).
Vemo, da za vsako zimo pride pomlad, da je za vsakim velikim petkom velika noč, da se v preizkušnjah pokaže, kaj
je v nas ljudeh.

Blagoslov velikonočnih jedi
v župnijski cerkvi sv. Jurija v
Starem trgu pri Ložu, 2019

Aleluja! Vstal je Kristus, vstali bomo tudi mi. Aleluja!
Veselo veliko noč želiva vaša duhovnika župnik Blaž
in pomočnik Tone

Borut Kraševec

KAPELICA NA MAROFU
Na naslovnici prejšnje številke (Obrh, marec, 2021, št. 1) je bila fotografija lipe ob kapelici
na Marofu s prošnjo bralcem k posredovanju podatkov. Z informacijami o kapelici sta se
odzvala nekdanji starotrški župnik Janez Kebe, ki je navedel podatek iz svoje prve knjige
Loška dolina z Babnim Poljem, ki je leta 1996 izšla pri založbi Družina in Emil Kandare s
podatki o obnovi kapelice leta 2008. Obema se lepo zahvaljujem.
V Kebetovi knjigi je na 26. strani zapisano: »Snežniška kapelica na Marofu je posvečena Materi božji. Prvotno kapelico v čast sv. Roku je okoli leta 1565 dala postaviti Uršula pl. Lamberg.«
Ker je bilo zaradi neprevidnega manevra kamiona poškodovano ostrešje kapelice, je lastnik
GG Postojna leta 2008 pristopil k celoviti obnovi. Gradbena dela je izvedel Arif Pajalič iz
Pudoba, v podjetju ESEA Lož so izdelali nova vrata z vitražem, ki ga je izdelal ART POINT
Rakek. Takrat so obnovili tudi Marijin kip.
Vsi, ki imate še morebitne dodatne podatke o kapelici ali lipi ob njej, ste lepo vabljeni, da jih
sporočite uredniku. Hvala.

Kapelica na Marofu, februar 2021
(foto: Borut Kraševec)
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Janja Kozarka

Slepice – znanilke pomladi

T

ej beli, pozimi cvetoči lepotici pri nas
pravimo slepica. Sicer je to črni teloh
(Helleborus niger), ena prvih rastlin, ki nas
spomladi razveseli s svojimi razkošnimi cvetovi. Zacveti povsem belo, kasneje lahko dobil zelenkast ali roza odtenek. Ime je dobila
po črni koreniki.

Pri nas na Notranjskem je zelo pogosta. Izogiba se Primorski in severovzhodnemu delu Slovenije. Če je zima ugodna, zacveti že konec decembra. Od tu izhaja nemško ime Schneerose
(snežna roža) in tudi angleško imenovanje Christmas rose (božična roža).
Starši so nas otroke vedno svarili, naj jih ne nabiramo v šopke, ker je strupena. To še kako
drži. Teloh je strupena rastlina, ki vsebujejo močne strupe. Uporabljali so ga za strupene
napoje in zastrupitve.
Pri nas je zavarovana vrsta, ki jo lahko naberemo le za šopek, vendar ne pretiravajmo, saj je
tudi slepica najlepša v naravi. In pazljivo, ne pozabite, da je strupena!

In še zanimivost!

foto: Janja Urbiha

V Loški dolini še ohranjamo tradicijo pletenja vencev iz listov slepic. To je danes ena redkih priložnosti za vaško druženje ob delu. In
še to le na vsake štiri leta in le v vaseh, iz katerih prihajajo birmanci.
Tovrstnega druženja ob skupnih opravilih je bilo v preteklosti po vaseh
ras veliko in starejši se takih dogodkov z veseljem spominjajo.
Vence se plete v tednu pred obhajanjem sv. birme v domači župniji sv. Jurija.
To je v času, ko slepice že davno odcvetijo. Uporabi se velika količina listja te rastline,
preden bi odmrla po naravni poti. Nabranemu listju se najprej odreže trda stebla, se jih
večkrat prepogne in z veliko šivanko natika na nekaj metrov dolgo, tanko vrv.
Tako pripravljeni venci se obesijo po cerkvi in poskrbijo za slovesno okrasitev župnijske
cerkve. Nenavadno, venci ohranijo svežino več tednov dolgo.
Kolikor mi je poznano, imamo samo mi navado, da pletemo iz slepic. Povsod drugod vence
za to priložnost pletejo iz listov bršljana.
To in druge Zgodbe Snežniške lahko spremljate tudi v blogu na moji spletni strani: Kozarka.com.

Slepice različnih barv

Z venci okrašena starotrška župnijska
cerkev sv. Jurija

Venci iz zvitih listov slepic
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• Jošar, J.: Moj vrt je lahko balkon : užiten in lep balkon
v vseh letnih časih
• Rode, J.: Zeliščni vrt : domača lekarna
• Pušenjak, M.: Rastlinjaki na vrtu : gojenje vrtnin v rastlinjaku

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
Anđelka Pogorilić

NOVICE S KNJIŽNE POLICE
“Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.”
(mongolski pregovor)
Dnevi se daljšajo in težko pričakovana pomlad počasi vstopa tudi
v naše kraje. Narava in letni čas nam narekujejo ritem, mi pa se
skušamo prilagoditi. Prav zato smo vam v Enoti Maričke Žnidaršič pripravili izbor vrtičkarskih priročnikov, ki jih morate prebrati. Vrtnarjenje lahko vedno izboljšamo, se kaj novega naučimo in
kaj novega poizkusimo. Knjige si lahko izposodite v knjižnici, ki
je v času epidemije odprta le ob četrtkih od 11. do 18. ure.
• Rože & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v
najbolj priljubljeni reviji
• Bruns, A. Biovrt
• Thompson-A., J.: Semena, sejanje in shranjevanje : vzgojimo
popolno zelenjavo, sadje, zelišča in cvetje za svoj vrt

• Lončar, S.: Sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni : kako brez
dodatnega ogrevanja ustvariti vrt, v katerem nikoli ne zmrzuje –
in pridelati dvakrat več kot doslej
• Lončar, S.: Samooskrba v praksi : več pridelka, manj površine
• Staffler, M.: Naravno in varčno vrtnarjenje : zelenjavni in okrasni
vrt za vsak žep
• Sever, M.: Vroče kombinacije : zasaditve za sušo in vročino
• Pušenjak, M.: Zelenjavni vrt
• Pušenjak, M.: Za vsak vrt : kompostiranje in visoke grede
• Elzer-P., K.: Naj zraste spet : vnovična uporaba ostankov zelenjave,
semen in gomoljev : kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov
• Hamilton, G.: Naravno vrtnarjenje : [vodnik za biološko neoporečno
pridelovanje hrane in okrasnih rastlin]
• Januš, B.: Permakulturni vrt : vrtnarjenje z glavo za zdravo zabavo
• Kirschner, M. ; Himmelhuber, P.: Vrt na balkonu in terasi
• Sator, G.: Feng šuj na vrtu : harmoničen vrt za boljše počutje in
zdravje ter večji uspeh v življenju
• Benyovsky Šoštarić, K.: Zeleni kvadrat : zdravje iz organskega vrta
• Herr, E.: Cvetoči vrt : bujen in vse leto privlačen
• Bell, G.: Permakulturni vrt

• Esenko, I.: Vodni vrt : vrtna mlaka, naravni plavalni ribnik, vrtna
savna

• Simoni, E.: Biološki vrt : naravne tehnike : bohoten vrt ob
spoštovanju narave

• Jošar, J.: Z Jernejo do zdravega vrta : preprečevanje in zdravljenje
bolezni ter naravno odganjanje škodljivcev

• Menage, R. Vrtnarjenje v rastlinjaku

• Jošar, J.: Vrtnarimo z Jernejo : ekološki vrt v štirih letnih časih

• Vrtnarjenje za otroke : [24 odličnih idej za gredice, balkone in
cvetlične lončke : oprema, navodila, uporaba pridelkov]

• Jošar, J.: Ekološko vrtnarjenje za vsakogar

• Simon, H. ; Becker, J. ; Nickig, M.: Velika knjiga o vrtnarjenju

Milena Ožbolt

Nova knjiga

DR. MARIJA MAKAROVIČ:
KMEČKA ABECEDA

J

avni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Cerknica pod vodstvom Jožice Mlinar je ob 90-letnici
dr. Marije Makarovič, prve slovenske doktorice etnologije in raziskovalke, ki je zadnja leta veliko časa in energije posvetila tudi
Loški dolini in Babnemu Polju, izdal knjigo njenih pesmic za otroke. Gre za preproste štirivrstičnice, ki v duhu preteklosti prisrčno
predstavljajo predmete in opravila iz starih časov, kakršnih današnji otrok, razen v muzeju, najbrž ne bo več videl: avba, brana, cokle, nečke, ostrnice … petindvajset pesmic, za vsako črko po ena.
Posebna dragocenost te lepo oblikovane knjige, ki jo je veselje
vzeti v roke, pa so izvrstne celostranske ilustracije Božidarja Strmana - Miša: tako po notranjsko polnokrvne so, humorne, pre-

pričljive, bogate in polne duhovitih podrobnosti, da vsakič ko jih
pogledaš pobožajo oči in izvabijo smehljaj. Ta razposajena knjiga
je vsakomur v starosti od dveh do devetindevetdesetih let, ki je
pri volji za branje in ogledovanje, prava poslastica.
Iskrene čestitke slavljenki, ki je med mnogimi drugimi
napisala tudi obsežni knjigi Moje Babno Polje ter Babno Polje
in njegovi ljudje v metežu druge svetovne vojne!
Velika hvala za njeno nadvse pomembno delo!
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Andreja Buh

Prizor iz butalske krčme
V vaški krčmi za mizo sedi občinski tajnik.
Vstopi kmet, pozdravi: »Dober dan!« in sede
k prazni mizi.
Tajnik odzdravi: »Bog daj!« in komentira:
»Uf, kako smrdiš. Si spet direktno iz štale!?«
»Jaz sem vsaj kaj delal …« odgovori kmet.
Tajnik naglo vstane od mize, kot da bi ga
hotel napasti: »Krucifiks!«

peš hodijo. Čaj, prosim,« naroči oštirju,
potem pa se obrne k tajniku: »No?«

Skozi vrata priteče občinska tajnica : »Imamo
jo! Imamo!«

Tajnik ga samo grdo pogleda in odkima z glavo.

Vsi se obrnejo proti njej: »Kje? Kdaj? Kako?
Kdo?«

Krčmar odpre časopis in glasno reče:
»Katastrofa!«
Vsi ga vprašujoče pogledajo: »Kaj je?«
»Tepanjčani jo imajo«, odgovori krčmar.

Kmet: »Daj, ne nori, ne bom se tepel na tešče«.
Nato se obrne h krčmarju: »Daj mu še enega,
da se pomiri. Pa meni isto.«

Tajnik vstane od mize, gre do šanka, vzame
časopis in nejeverno gleda: »Tristo kosmatih!
Spet so boljši od nas! Takoj moram k županu.«

Krčmar prinese žganje, se ustavi pri tajniku in
ga vpraša: »Je že kaj?«

Kmet ga vzpodbudi: »Zmigajte se, ja …
Skrajni čas je, da na občini ukrepate.
To ne pelje več nikamor …«

Tajnik mu slabe volje odgovori: »Ne in ne.
Občinski policaj vsak dan obišče vse hiše,
pa brez uspeha.«
Kmet se šaljivo oglasi: »K meni v štalo ga
še ni bilo, mogoče bi pa pri kravah kaj našel.«
Tajnik: »Ti … ti …« Hoče spet vstati, pa ga
krčmar zadrži.
»Pusti ga,« pravi krčmar, »saj samo laja … «
in se vrne za šank.
»Bolj muka,« zamrmra tajnik.
Vstopi pleskar, se ustavi pri šanku in pozdravi:
»Bog daj!«
»Šnopc?« ga vpraša krčmar.
Pleskar odkima: »Ne, deci črnega mi daj, sem
cel dan belil.« Nato se obrne proti tajniku in
vpraša: »Je že kaj?«
Tajnik odkima: »Nimamo sreče. In zdaj bodo
samo naši otroci ostali pametni, ker so ves čas
v šoli.«
Kmet doda: »In jaz bom ob subvencijo, ker vse
mleko prodam.«
Tudi pleskar komentira: »Tudi jaz bom moral
vse prispevke plačat, ker ves čas delam.«
Tajnik je vse bolj slabe volje: »To res ni pošteno!
Zakaj vedno mi potegnemo ta kratko?«
Vstopi poštar, se ustavi za šankom, da oštirju
časopis in glasno pove: »Uf! Skoraj bi se zaletel
v kandelaber. Je taka megla zunaj, da še ptiči

»Kaj pa bodo?« se oglasi poštar.
»Od modrovanja za mizo že ne bo rezultatov.«
Pleskar doda: »Še za šankom se prej
dogovorimo kot oni, ki mislijo, da so tako
pametni. Ni tako?«
Kmet prikima: »Prav imaš! Tajnik, gremo v
akcijo!« Vstane in stopi do šanka.
»Gremo jo iskat v Tepanjce!«

Tajnica: »Gospa županja jo je prinesla z
obiska pri svoji sestrični v Tepanjcah.«
Tajnik zavriska: »Končno!!! Končno so tudi
Butale prišle na zemljevid Corone! Bravo!!!
Krčmar, rundo za vse!« ■

POZDRAV
SNEŽNIKU
Snežnik, samoten očak sanjav,
kraj notranjskega sveta,
dviguje vrhove nad strmi breg,
visoko v obok neba;
skrivnostno veter iz teh daljav
v doline prišepeta,
ko vabi v prelep planinski svet,
kjer sreča je doma.

Tajnik: »Ni govora!«
Vstopi policaj, vsi se vprašujoče obrnejo proti
njemu, on samo odkima z glavo, stopi za šank,
vzame krčmarju časopis iz rok, pogleda vanj
in uide mu kletvica: »Sra… Kaj bomo zdaj?«
Tajnik je že čisto na robu z živci: »Moramo jo
dobiti! Vsi se nam že smejejo …«
Kmet: »Kaj pa, če bi jo Tepanjčani prinesli
k nam?«
Tajnik: »Kako?«
Pleskar: »Naredimo veselico!«
Kmet: »Pa Tepanjčanom obljubimo zastonj
golaž. Vsi bodo prišli!«
Tajnik: »Kdo bo pa plačal? Občinska blagajna
je prazna.«
Poštar: »Ne sitnari zdaj! Jo hočeš ali ne?«
Tajnik: »Seveda jo hočem, ampak …«

Tam gori lepo je, kot malo je kje,
ko zarja poljubi vrhe
in cvetje s toplino poletnega dne,
tam božajo vetra roke.
Tam gori lepo je, kot malo je kje,
ko v skalah borovci šume,
ki v barvah jeseni ognjeno žare,
ko sonce gre za gore.

Snežnik, samoten očak sanjav,
zapreden v objem gora,
odet še v pomlad je v srebrni sneg,
ki v soncu se lesketa;
z dolin Snežniku v lep pozdrav,
ta pesem roko poda,
odmev na bregeh planin spočet,
se vrača prek planjav.

France Žnidaršič
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Prepoznate, kaj je na sliki?

KORAK K
ZAPOSLENIM JE
BISTVO USPEŠNIH
PODJETIJ

Na sliki iz prejšnje št. 1, marec 2021 je
bila Past za voluharja. Tisti, ki jo uporabljajo, zatrjujejo, da je zelo učinkovita.
Tokratna slika prikazuje past, v napetem stanju. Iz te slike se razbere tudi
velikost, saj je položena na pisemsko
kuverto. In tako čaka samo še na luknjo
in svoj plen, saj pomlad ni več daleč.
Fotografijo predmeta – past za voluharja je prispeval Franc Zabukovec - Bunkar, ki
je pripravil tudi podrobno razlago:
»Past za voluharja vtaknemo v luknjo, kjer je
voluhar aktiven. To ugotovimo, če v kratkem
času odprto luknjo zamaši z zemljo. Preden
damo past v luknjo, se prepričamo, da je od
vhoda luknja ravna vsaj za eno dolžino pasti, raje več. To je pomembno, ker, če luknja
zavija ali se ločuje v dva rova, potem voluhar
pride do ploščice ali obročka, ki drži past napeto iz strani mimo klešč in tako past sproži v
prazno. Okrogla ploščica, ki drži past napeto,
je zaradi lege med dvema okroglima krakoma
zelo labilna in se izmakne ob že zelo rahlem
dotiku. Običajno jo voluhar sproži z zemljo, s
katero hoče zamašiti vhod in jo rine pred seboj. Zato mora biti ploščica od čeljusti odmaknjena čim bolj nazaj. V primeru, ko namesto
ploščice uporabimo obroček, pa vanj lahko
damo košček korenčka in tako voluharja zvabimo v past tudi, ne da bi se najprej potrudil
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Past za voluharja (foto: Franc Zabukovec)
vhod luknje zamašiti. Za uspešen lov s tako
pastjo je potrebno kar nekaj izkušenj in poznavanje voluharjevega obnašanja. Je pa taka
past ekološka, ker se ne uporablja strupa ali
eksploziva, pa tudi vedno vidimo žrtev, če jo
je past ubila, medtem ko pri strupu ali pasti
z eksplozivnim nabojem nikoli ne vemo, ali
smo ga ujeli ali ne, ker pogine nekje v notranjosti rova.
Če smo ljubitelji vseh živali, torej tudi voluharja, svoj vrt lahko precej učinkovito varujemo že z navadno vetrnico na kolu, zabitem v
zemljo nekje sredi vrta. Ob vrtenju se vibracije po kolu prenašajo v zemljo in to voluharja
moti, pa se raje umakne. Vetrnica je dobra
tudi zato, ker vibracije nikoli niso enakomerne in bi se jih voluhar privadil, saj veter nikoli
ne piha tako enakomerno, da bi bil ropot vedno enak. Navadna vetrnica za nas ne predstavlja neke zvočne motnje, saj so vibracije ob
vrtenju za naše uho skoraj neslišne.« ■

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.

Podjetja, ki se zavedajo, kako pomemben dejavnik so vsi zaposleni, ki tvorijo delovno vzdušje
in s tem prispevajo k uspešnosti, imajo v svojem
domačem okolju odslej možnost kakovostne in
predvsem celovite podpore pri razvoju kadrov, ki
jo v okviru svojega Centra za razvoj kadrov KORAK
nudi Ljudska univerza Postojna.
Gre za program, ki se izvaja po celotni Sloveniji,
v okviru 16-ih ljudskih univerz in podjetjem ter
zavodom nudi podporo pri razvoju kadrov, odkrivanju njihovega potenciala in izvedbi prilagojenih
izobraževanj.
Ljudska univerza Postojna kot sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče,
glede na svoje 60-letne izkušnje, zelo dobro
pozna izzive in potrebe podjetij v lokalnem
prostoru. S svojo strokovnostjo in inovativnimi
andragoškimi pristopi je zatorej suveren partner
v podjetjih, ki se zavzemajo in izražajo skrb za
razvoj svojih zaposlenih.
Soočiti se s spremembami je bistvo uspeha
Glede na izražene potrebe in problematiko, ki se
zadnje obdobje krepi tudi pri domačih podjetjih,
je ponudba za podjetja, ki jo izvaja postojnska
ljudska univerza v lokalnem prostoru velika prednost, poudarja Erika Švara, koordinatorka za KORAK na Ljudski univerzi Postojna.

arhiv: Janja Urbiha

»Splošni trendi staranja prebivalstva vplivajo na
spreminjanje starostne strukture zaposlenih. Slednja čedalje bolj stopa v ospredje kot nova pereča
problematika, ki išče učinkovite ukrepe za intenzivnejše vključevanje starejših delavcev (45+) v
podjetniške produkcijske procese. Poleg tega je
pandemija pred podjetja postavila nove izzive, zaradi katerih se pri vodstvenem kadru in zaposlenih
kažejo potrebe po nadgradnji kompetenc in spremembo v medosebnih delovnih odnosih in odnosu
do dela.« izpostavlja Erika Švara.
Pri starejših zaposlenih je zaradi dlje trajajoče
nespremenjene dinamike in delovnih pogojev
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zaznati upad motivacije in zavzetosti za delo, kar se tudi odraža
v zmanjšani produktivnosti. Vse večjo težo pri uspešnosti podjetij
pa pridobivajo mehke kompetence, ki jih je pomembno usvojiti
in razvijati. Ker so torej spremembe tudi v podjetniškem svetu
postale neizogibna vsakdanjost, je fleksibilnost pri odzivanju
nanje (tako na ravni podjetja kot celote kot tudi zaposlenih posameznikov) torej ena bistvenih konkurenčnih prednosti. Pri tem
je pomembna strokovna obravnava in celovita podpora, ki jo nudi
prav Ljudska univerza Postojna.
Celovita podpora, ki obeta podjetju večji potencial
Poleg prednosti, kot so trajnost, prilagodljivost in dostopnost, organizatorka izobraževanja odraslih poudarja slednje: »S podjetji
razvijamo partnerstvo, smo podaljšana roka kadrovske službe oz.
delodajalcev v tistem delu, kjer je na prvem mestu skrb za razvoj
zaposlenih. Trden temelj našemu delu predstavlja strokovnost in
inovativen pogled na razvoj. Naš cilj je dolgoročno sodelovanje s
podjetji pri nudenju celovite podpore za razvoj zaposlenih.«
Centri za razvoj kadrov KORAK nudijo štiri temeljne podporne
storitve pri razvoju kadrov, 113 izobraževalnih programov in 30
izkušenih predavateljev. Vsekakor gre za skrbno načrtovane aktivnosti in kakovostno podporo, ki pomeni pomemben doprinos
v organizacije, kjer velja zavedanje, da so zaposleni pravzaprav
največji potencial in vrednost, ki jo ima podjetje.
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Nejc Urbiha, ustanovitelj podjetja Avtokozmetika Lesk v Kozariščah

Predstavitev Avtokozmetika Lesk
Ukvarjamo se z globinskim čiščenjem, profesionalnim poliranjem
vozil, lepljenjem vseh vrst folij car wrap, ročnim pranjem ter obnovo
žarometov.
Globinsko čiščenje je strokovni postopek, pri čemer z veliko mero
znanja in profesionalnih strojev ter čistil naredimo prostor v avtomobilu lep, predvsem pa čist.
Pri globinskem čiščenju odstranimo umazanijo z vseh površin, seveda moramo prilagoditi čiščenje glede na materiale.
Postopek globinskega čiščenja se začne s suhim sesanjem, nadaljujemo z globinskim mokrim čiščenjem stropa, predpražnikov, tapet, tal
in sedežev. Ob vsakem čiščenju očistimo vse plastike in stekla.
Prednosti globinskega čiščenja so:
 Odstrani se pršice in droben prah,
 Odstrani se neprijeten vonj,
 Povrne se svežino samemu materialu,
 Prijeten vonj,
 Dezinfekcija.

Lesk

 usnju povrnemo sijaj,
 za učinek svežine usnje premažemo z mlekom.

Poliranje žarometov

Sčasoma žarometi postanejo motni oz. porumenijo. Plastika žarometov se sčasoma izrabi predvsem zaradi UV-žarkov. Velik sovražnik so
tudi kamenčki in pesek na cesti. Z žarometi postopoma izgubljamo
vidljivost, predvsem v temi, zato je obnova žarometov zelo pomembna.
Obnova avtomobilskih žarometov je cenejša od menjave žarometov.
Najpomembnejša pa je vaša varnost, saj vam obnova luči omogoči
dobro vidljivost in vidnost na cesti.

Profesionalno lepljenje vseh vrst folij

Ročno pranje vozil je prav gotovo boljša izbira od avtomatskih pralnic. Ročno pranje je natančnejše, zajema veliko podrobnosti, je pranje z veliko mero občutka. Pri tem laka ne poškodujemo.
V našem podjetju se posvečamo vedno dvovedrnega sistema za kar
najboljši rezultat.
Prednosti našega ročnega pranja avtomobilov:
 dostopamo do vseh delov avtomobila
 ne poškodujemo laka, dvovedrni sistem, predpranje,
razmaščevanje in voskanje.
Pri tem uporabljamo samo priznane šampone, več različnih gob,
uporabljamo brisalec in različne krpe za brisanje karoserije, stekel
in platišč.

Čiščenje in nega usnja

Vsako stvar je treba negovati, še posebej usnje, zato nudimo čiščenje vseh usnjenih površin. Ker je usnje v vozilih zelo občutljivo, se
je čiščenja treba lotiti pravilno, s pravim pristopom. Usnje čistimo s
sredstvi priznanih proizvajalcev, odstranimo madeže in razpoke ter
čistimo na mokro in suho.
Nega
 usnje je treba negovati vsaj vsakih 6 mesecev,
 usnju povrnemo barvo,
Car wrap

Avtokozmetika

Smo certificirani za tako imenovanem 'Wrap expert'. Za zaščito laka
vašega avta namestimo samopopravljivo folijo. Zaradi izredno gladke površine folije, se nanjo praktično nič ne prime (sneg in blato kar
spolzita s površine), dež pa vedno znova spira vso nesnago. Obiski
avtopralnice bodo tako postali redkejši. Na voljo je folija v kristalno
sijajni izvedbi in mat izvedbi. Imamo pa tudi različne barvne folije in
fluorescentne folije za intervencijska vozila.
Zakaj polirati vozilo?
Poznamo več postopkov poliranja, in sicer enostopenjsko, dvostopenjsko ter tristopenjsko poliranje.
Prednosti poliranja vozila:
 s poliranjem odstranimo mikro praske,
 znebimo se hologramov,
 povrnemo sijaj,
 lak zaščitimo z voskom ali keramiko.
Keramični premazi so trenutno znani kot najobstojnejša zaščita lakiranih in ostalih površin vozila. Zagotavljajo bistveno večjo trdnost
kot najtrše barve.
Nega us
nja
Prednosti keramične zaščite:
 obstojnost do 5 let,
 neverjeten sijaj in poudarek na globini,
 odlično odtekanje vode,
 povečanje odpornosti laka na poškodbe,
 samočistilne lastnosti.
Primere opisanih postopkov si lahko
ogledate na priloženih fotografijah.

Poliranje

arhiv: wrap-it

Vozilo po poliranju
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RECITIRANJE ŠTEVILA π in π-EZIJA

Andreja Ravšelj

arhiv: OŠ Stari trg pri Ložu

14. 3. praznuje svoj dan znamenito matematično število –
število π. Na ta dan praznuje zato, ker je obrnjen zapis
(3,41) začetek te znamenite matematične konstante.
Neskončno število decimalk števila pi je izziv za preizkus
učenja na pamet.
Vrsto let zato po vsem svetu na ta dan potekajo tekmovanja v
recitiranju števila pi.
Slovenski rekorder je Lev Rus, ki je odrecitiral (2019) število
pi na 3333 decimalk natančno. Znani promotor tega tekmovanja in tehnik pomnjenja pa je Nik Škrlec.
V petek, 12. 3. 2021, smo na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu prvič izvedli šolsko tekmovanje v recitiranju
znamenitega matematičnega števila π. Udeležilo se ga je pet
učencev od 4. do 8. razreda. Časa za priprave niso imeli veliko,
saj zaradi ukrepov povezanih z epidemijo covid-19 nismo
vedeli, ali bomo tekmovanje letos sploh lahko izvedli v šoli.

Jernej je bil drugi
najb
za kar je dobil med oljši,
modri barvi – barv aljo v
o
zanesljivosti in od modrosti,
govornosti.
Matic je bil tretji in
medaljo v zeleni ba je prejel
kombinacija mod rvi. Ta je
re
ki ju v naslednjih in rumene,
letih
vztrajnostjo tudi do lahko z
seže

Na 3. mesto se je uvrstil MATIC MALNAR iz 6. a,
ki je odrecitiral 61 decimalk števila π.
2. mesto je dosegel JERNEJ ŠRAJ iz 6. a,
odrecitiral je 78 decimalk.

Zmagovalec je postal MARTIN SELJAK iz 8. b,
odrecitiral je kar 150 decimalk tega neskončnega števila.

Neskončn
števila π n o število decimalk
i izziv le m
atematikom

Najboljši trije recitatorji so prejeli medalje s simbolom
tega znamenitega števila.
Vsi tekmovalci si zaslužijo čestitke za pogum, posebej
pa Martin za visoko postavljen izziv ostalim učencem v
naslednjem šolskem letu.

Učenci so se lahko preizkusili tudi v pisanju Pi-ezije.
Pi-ezija je literarna oblika, lahko proza ali poezija, pri kateri
število črk v zaporednih besedah ustreza decimalkam števila pi.
Primer: Mia v šolo k pouku navdušeno je zavila…
3 1 4 1 5
9
2 6

π-ezija (PIEZIJA)
Kaj v meni z lučjo trpljenja bi vžgalo,
tisto med vsemi povezalo?
Zemljevid puščave neskončne,
kje in kam potovati duša hotela bi
vedoča sili nad noč.
Spominom pot se končuje
osamljena misel je.
Pia Prevec, 6. a

zmago
Martin je za eni barvi –
m
ru
v
jo
dobil medal , zlata, razuma,
ca
n
so
barvo
lja
sreče in vese
Joj, v bloku k suhemu martinčku
je zavila. Kmalu Kim pride,
neumnega zdravnika opazuje,
pritožuje.
Nik pa lep navdušen hodi,
ploska pa ploska.
Anja gre pleskati kol na
hribčku.
Prijatelj Matic prepisuje, prepisuje,
Jani v Jeruzalem k
stričku Matičku.
Lana Sterle, 6. a

ZA BISTRE GLAVCE
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DRUŠTVA IN ZAVODI

april, 2021
Avtorica: Alma Kandare

Agrocenter Iga vas
Iga vas 4, 1386 Stari trg pri Ložu
082 003 227
info@ac-gredin.si

DRUŠTVA IN ZAVODI
povzeto iz: https://arsviva.si/

Druga delavnica grafike v Podcerkvi
Med 23. in 25. februarjem 2021 so v prostorih
Zavoda Ars Viva izkoristili olajšavo ukrepov z
možnostjo srečevanja do deset oseb in izvedli
tridnevno grafično delavnico. Na delavnici so
v okviru projekta z Valvasorjem po Notranjski drugič ustvarjali na izbrano temo. Poleg
ustvarjalnega zanosa je delavnico zaznamovala tudi strokovna pomoč pri sami izvedbi
tiska. Nekateri so prvič sami poskusili tiskati
svojo grafiko. Drugi so na delavnici sodelovali prek video konference in ustvarjali na
svojem domu. Med udeleženci so bili tudi
člani Društva paraplegikov Istre in Krasa. Na
delavnici so sodelovali: Benjamin Žnidaršič,
Željko Vertelj, Boštjan Močnik, Jože Potokar,
Binca Lomšak, Renata Kovacs, Rasso Causevig, Maša Poplas, Urša Žnidaršič, Eva Mlinar,
Milan Predovič in prek video povezave Boris
Šter in Ana Šter.
Delavnico je vodil mentor grafični umetnik
Jože Potokar iz Trbovelj. Delavnica grafike je
bila sestavljena iz uvodnega teoretičnega in
glavnega praktičnega dela. Ustvarjali so na
temo Janeza Vajkarda Valvasorja.

Teoretični del je zajemal zgodovino tiska,
pomen razmnoževanja podobe, grafike kot
obrti in umetnosti ter razvoj grafike v različnih obdobjih in posameznih kulturah.
Praktični del je bil sestavljen iz neposredne
predstavitve orodja in načina dela (preša,
suha igla, rezbarski nožki, barva, linolej,
papir, valjček). Temu sledi idejna zasnova
končnega grafičnega dela posameznega udeleženca delavnice, razvoj ideje in domišljije
ter skica. Delavnica grafike je vključevala
tudi neposredno izrezovanje v matrico linoleja in tiskanje pod grafično prešo na tiskarski grafični papir z zaključnim specifičnim
podpisovanjem grafike. ■

Valvasorjevo delo ni bilo omejeno samo na
eno področje – bil je namreč polihistor. Čeprav je bil po poklicu vojak, je večino svojega
življenja zapisal znanosti, zbirateljstvu in preučevanju Kranjske, osrednjega dela današnje
Slovenije. Tako je zapustil obširno znanstveno delo. Valvasor je bil eden prvih sistematičnih kartografov pri nas. Bil je prvi, ki se
je pričel v večjem obsegu
Na delavnici grafike v prostorih Ars Viva. V ospredju
ukvarjati z bakrotiskom
Benjamin Žnidaršič pri ustvarjanju (arhiv: Ars Viva)
in je ustanovil svoje grafično podjetje. O njegovi
izobrazbi in bogastvu pa
priča tudi mogočna knjižnica, v kateri je imel vsa
takrat pomembna znanstvena dela. Valvasor je
zaradi svojega prispevka k
slovenski znanost in kulturi ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine.
Raziskava Cerkniškega
jezera pomeni enega vrhuncev Valvasorjevega
znanstvenega dela.
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Petra Komidar

Satia, zavod učenje za
življenje

Tudi tokrat se je pri nas dogajalo, za nami so čudovite zimske
počitnice in nepozabno druženje z otroki. V marcu pa smo začeli z
delavnico GLINE za odrasle, tako da bo v tej številki predstavljeno
le prvo srečanje od skupnih treh, ki predstavljajo ustvarjanje – od
gline do končnega in uporabnega izdelka.

Ustvarjanje iz GLINE

Konec februarja je bil za nas pester, in sicer smo pod mentorstvom
Boba Strmana imeli delavnico Ustvarjanje iz gline. Po začetnem
ogrevanju na različne načine so se otroci kar podali v akcijo. Vsak
udeleženec je dobil kos gline, iz katerega so lahko naredili glavo
(obraz z vsemi potezami, ušesa, nos …) ali pa izdelek po lastni želji.
Pri tem so uporabili t. i. pinching tehniko. Skratka, po nekajkratnih
poskusih so se neverjetno vsi v en glas strinjali, da je zadeva na začetku delovala veliko enostavneje, kot pa je v resnici, če želiš narediti, da
je nekomu, nečemu podobno. Tako je vzorec človeške glave, ki ga je
mentor delavnice Bob Strman pokazal kot primer, prejel neprimerno
večjo mero občudovanja, kot pa na začetku. Zanimiva so bila opažanja otrok ter odkrite ocene lastnega dela, vsi smo se nasmejali – eni
od samokritik, da je izdelek bolj podoben pujsku kot človeški glavi.

DRUŠTVA IN ZAVODI
Druženje smo začeli s
spoznavanjem in pretegovanjem.
Sledila
je Zgodba v gibu, pri
čemer je Manja vodila
tako, da je pripovedovala zgodbo ter jo spremljala z gibanjem in
različnimi gestami. V
prvem delu smo jo poslušali in jo pri gibanju
oponašali. Nadaljevali
pa smo skupaj, vsak je
dodal svoj delček zgodbe, tako smo dodobra
ogreli, pretegnili in
poskočili. Otroška domišljija vsakič znova
navdušuje.
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Zgodba v gibu (arhiv: Satia)

Prosta Igra (foto: Borut Kraševec)
V sklopu likovnega
ustvarjanja smo izOtroško veselje in torta
delovali hobotnice in
presenečenja v ospredju
kazalke, seveda je vsak
(foto: Borut Kraševec)
s svojim izdelkom
predstavil tudi delček
sebe. Kazalke so si izdelali otroci zase ali
koga drugega, po želji,
bistvo pa je bilo, da le
te vsebujejo osebno
sporočilo. Eno tako
zanimivo želim deliti z
vami: »Če bi bila pamet
boljša, bi si zapomnila vse.« Otroci navdušujejo. 

Po končanem ustvarjanju so imeli na voljo različne cirkuške rekvizite, od žogic za žongliranje, kart za trike do paketa za čarovnije …
Poleg vsega pa se je razvila tudi prosta igra in druženje brez vodenja.
Od vodnih balončkov, do skakanja s kolebnico, gumi twist in še in še.
Za piko na i so otroci eno od udeleženk za rojstni dan samoiniciativno presenetili s torto, ki so jo naredili kar zunaj na dvorišču.
Hvala vsem za družbo, super ste!

Ustvarjanje iz gline (arhiv: Satia)

Pinching tehnika
(ščipanja in
odvzemanja)
(arhiv: Satia)

V drugem delu delavnice so si vzeli drugi kos gline s predlogom, da
naredijo nekakšno skodelico, posodico ali kaj podobnega. Lahko iz
enega kosa, dveh ali več. Kdor se je odločil za delo iz več kosov, je
naredil svoj izdelek s tehniko lepljenja (dno plus trak in ročaj). Pri
delu smo uporabljali različne pripomočke in seveda najpomembnejše – svoje roke in ideje.
Otroci so tudi tokrat potrdili, da v sebi nosijo veliko vrednost. Večkrat smo se nasmejali od srca in do solz. Ustvarjalno in simpatično
druženje je bilo.

Zgodba v gibu in likovno ustvarjanje

Naslednji dan smo v goste povabili Manjo Starc (Cirkusana), pod
njenim okriljem smo imeli Zgodbo v gibu, delavnico Likovnega
ustvarjanja in Cirkuške vragolije. Seveda pa kot vedno, pri nas nikoli
ne manjka svobodnega druženja, proste igre in ustvarjanja po želji
posameznika. Bil je čudovit sončen dan, tako smo lahko ustvarjali
zunaj in se hkrati še »martinčkali«.

Delavnica GLINA za odrasle

16. marca smo pričeli z delavnico GLINA za odrasle pod mentorstvom Boba Strmana. V sklopu treh srečanj bomo naredili svoje lastne izdelke. Vključeno bo oblikovanje, žganje, barvanje in glazura.
V prvem delu smo se spoznali s tremi tehnikami oblikovanja gline.
V največji meri smo se poslužili valjanja in lepljenja (gre za izdelavo
iz več kosov). Na voljo smo imeli dve različni glini, kaj hitro smo
ugotovili, da se ne razlikujeta zgolj po barvi.
Pri delu smo uporabljali pripomočke, kot so: lesene modelirke, čopiči, namizno vreteno, gobice, lesene distančnike za izdelavo glinenih
trakov, različne modelčke,
valjarje in seveda najpomembnejše – svoje roke in
ideje. Kaj je za začetek nastalo, vidimo na fotografiji.

Rezultat prvega srečanja
(arhiv: Satia)

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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Polona Klavžar, Društvo dolomitne lutke

Operacija »Pokrivala na
Notranjskem«

Po stečinah polhov in ovac.

Krtače za volno; Lož, 15. 8. 1962 (VIR: Slovenski etnografski muzej)

Poslanstvo Društva dolomitne lutke je ohranjanje narave in
kulturne dediščine. Temu pripisujemo velik pomen z vidika
ohranjanja lokalnih posebnosti na območju, kjer društvo deluje,
ter tudi z vidika samooskrbe, ki je edina garancija preživetja
posameznika in družbe. Ohranjanje delovnih mest v povezavi z
ohranjanjem dediščine preteklosti je eno izmed vodil društva. Z
operacijo »Pokrivala na Notranjskem« bomo prispevali k ohranitvi
lokalnega znanja in ga prenesli s starejše na mlajšo generacijo.
Podali smo se na pot raziskovanja izdelovanja
polhovk in polstenih klobukov.
Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala
iz naravnih materialov, ki so jih pridobili iz lokalnega okolja. Imela
so funkcijo zaščite glave pred vremenom, umazanijo ter ščitili pred
poškodbami. Uporabljali so strojene kože polhov za izdelavo polhovih kap, izdelovali slamnike iz slame in različne živalske dlake za izdelavo klobukov. Te dejavnosti so bile najdlje prisotne in se ohranile
v mestu Lož. V okviru operacije smo na terenu zasledili priimke, povezane z dejavnostjo izdelave pokrival na območju LAS Notranjska
(Klobučar, Polh) ter tudi posameznike, ki imajo znanje izdelovanja
pokrival, a ga nimajo komu prenesti, saj interesa med mlajšimi odraslimi in mladimi ni.

Model za vrh klobuka. Pri Klobučarju; Lož, 15. 8. 1962
(VIR: Slovenski etnografski muzej)

Izdelovanje polhovk

Na Notranjskem ima polhanje dolgo tradicijo. Polhe so lovili tudi
zaradi njihove masti in kože, ki so jo uporabljali za izdelovanje polhovk. Tradicija lova se je ohranila, izdelovanje polhovk pa skorajda
zamrlo. Domačini se spomnijo, da jih je nazadnje izdeloval Opkov
oče iz Loža, oče Helene Kotnik iz Laz (Kmetija TDolenj), ki je poleg Zavoda Jezerski hram tudi partnerica v operaciji »Pokrivala na
Notranjskem«. Pod mentorstvom Helene Kotnik, ki pozna postopek
izdelave polhovk od začetka do konca, je že v nastajanju prva polhovka.

Klobučarstvo

V zimskih mesecih, ko lov na polhe ni aktualen, se posvečamo raziskovanju klobučarstva. V Loškem muzeju v Škofji Loki, kjer je imelo klobučarstvo močno tradicijo, smo izvedeli, da se na slovenskem
etničnem ozemlju klobuki prvič omenjajo v virih, ki opisujejo ustoličevanje koroških vojvod v 11. in 13 stoletju. Koroški kmetje so takrat
nosili sive klobuke s sivo vrvico.
Klobučarji, ki so delovali predvsem v mestih, so klobuke izdelovali
iz volnene polsti, goveje, zajčje in kunčje dlake. Posamezni klobučarji, ki so delovali samostojno in so klobuke izdelovali za kmečko
prebivalstvo, so uporabljali volneno polst, ki je bila lažje in cenejše
dostopen material.
Janez Kebe v Loška dolina z Babnim Poljem 2. del piše, da se v Ložu
pri hiši številka 58 reče pri Klobčarjevih (skrajšano od pri Klobučarjevih). »Leta 1859 je posestvo kupil Franc Nahtigal, r. 1832. Žužemberk 29, ki je bil klobučar.« V podatkovni zbirki ARS piše, da

"Peglezen" (likalnik) za klobuke; Lož, 15. 8. 1962
(VIR: Slovenski etnografski muzej)

so v Ložu prenehali s klobučarsko obrtjo leta 1922. V Slovenskem
etnografskem muzeju hranijo 3 fotografije iz Loža, povezane s klobučarstvom.
Klobučarska obrt na Notranjskem pa vendarle nima takšne tradicije
kot izdelovanje polhovk, zato je manj informacij, še kako potrebnih
za obuditev omenjene obrti. Bralce zato vabimo, da se nam oglasijo, v kolikor vedo kaj povedati o zgodovini klobučarstva v Ložu in
postopku izdelave klobukov iz klobučevine.
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
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Jasna Lekan
Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Kulinarična doživetja Notranjske
APRIL
Tokrat vam bomo postregli ješprenj. Enostavno enolončnico, pri kateri je treba najbolj paziti na to, da se vam
ne prismodi. Saj ni važno, če poznate tisto zgodbico o izbirčni Metki, ki je vihala nos nad ješprenjčkom. Na
koncu ga je s slastjo pojedla. Tudi vi ga boste, še posebej, če bo 'kaj stopilo notri'.
In če vas ne bomo prepričali z ješprenjem, vas bomo zagotovo s štruklju. Najbolj poznani so skutni. Gostinci
jih radi postrežejo kot prilogo raznim mesnim jedem. Slani, zabeljeni z drobtinicami, so lahko samostojna jed.
Če jih sladkamo, postanejo sladica.
Jedi so pripravile članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, ki so prispevale tudi
recepte. Avtor fotografij je Simon Avsec.
Priprava in fotografiranje jedi je bilo izvedeno v obliki delavnice Kulinarična doživetja septembra 2020 v sklopu projekta
NATURE&WILDLIFE, ki se je izvajal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Ješprenj
Sestavine:
ješprenj, krompir, fižol, korenje, čebula, česen,
lovorov list, sol in poper, suha svinjina (najboljša so rebrca)

foto: Simon Avsec

RUMOVE LUNICE

Ješprenj (ječmenova kaša) zvečer namočimo, zjutraj
odcedimo in speremo. Stresemo ga v večji lonec,
prelijemo z vodo (za tri prste nad ješprenjem) in
dodamo na drobno sesekljano čebulo, česen, na manjše
koščke narezano korenje in lovor. Vse skupaj počasi
kuhamo na zmernem ognju. Posebej skuhamo na
manjše koščke narezan krompir. Ko je ješprenj že skoraj
kuhan, mu dodamo kuhan fižol in krompir, solimo,
popramo in vse skupaj dokuhamo. Okus jedi izboljšamo
tako, da ješprenj kuhamo skupaj s kosom suhe svinjine.

TESTO:
120 g masla
120 g sladkorja v prahu

Štruklji

120 g kakava
4 jajca
1 vrečka pecilnega praška
ščepec soli

6 jedilnih žlic ruma
200 g sladkorja v prahu
PRIPRAVA:
Jajca ločimo na beljake in rumenjake.
Iz beljakov stepemo sneg.
Medtem na štedilniku raztopimo
maslo. Penasto umešamo maslo in
sladkor. Dodamo moko s kakavom.
Na koncu vmešamo sneg.
Pečemo na srednji temperaturi.
Še toplo premažemo s prelivom.
Okrasimo z različnimi okraski.

Tekoče sestavine (voda, olje, jajce) zmešamo skupaj. Moko presejemo v skledo in solimo. Ob sprotnem mešanju nato dodajamo
ostale sestavine. Če je testo pretrdo, dodamo
nekoliko več vode, da nastane gladko, elastično testo. Oblikujemo hlebček, ki ga izdatno premažemo z oljem in damo počivati v
hladilnik vsaj za 1 uro, najbolje pa čez noč.
Nadev:
1,5 kg skute
125 g masla
3 rumenjaki
1 žlička sladkorja ali malo soli
(odvisno od tega, ali želimo sladke ali
slane štruklje)
Maslo raztopimo. V skuto najprej vmešamo

foto: Simon Avsec

ZA SLADKORNI PRELIV:

Testo:
0,5 kg moke
3,5 dl tople (40 °C) vode
0,5 dl olja
1 jajce (manjše)
ščep soli

rumenjake in solimo/sladkamo. Nato dodamo stopljeno
maslo. Vse dobro premešamo in spasiramo, da je nadev
brez gubic.
Spočito testo na pomokanem prtu tanko razvlečemo in ga
premažemo s pripravljenim nadevom. Če imamo domačo
skuto (ki ni kisla) v recept za nadev dodam še eno kislo
smetano.
Namazano testo previdno zvijemo; zavijemo ga v folijo za
živila (ki je odporna na visoko temperaturo) ali v vlažno
krpo iz blaga, ki jo prevežemo z vrvico. Kuhamo v slanem
kropu 40-45 minut.
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Biodiverziteta okoli vsake slovenske vasi
dr. Davorin Tome

Ste že kdaj videli rdečeglavega kraljička?
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Tanja Mihelčič

Vrtnarski kotiček Agrocentra Iga vas
Spomladanske naložbe v vrtnarjenje se
obrestujejo skozi celo leto
Ko narava začne kazati prve znake prebujanja, vrtičkarje že zasrbijo
prsti. Mnogi izkoristimo prvo priložnost za prekopavanje, gnojenje
in pripravo gredic, saj topli pomladni dnevi kar kličejo k delu na
vrtu. Za dober začetek vrtnarske sezone pa je pomembno, da skrbno
in premišljeno načrtujemo prve aktivnosti in opravila na vrtu. Pomembno je, da se odločimo, ali bomo zemljo lopatali ali le rahljali,
kaj bomo vanjo posadili, katero gnojilo bomo uporabili. Nagrada za
vloženi trud pa je neprecenljiva – uživanje v domačih in zdravih okusih skozi celo leto vse do zime.
Vrtičkarji tako kot kmetje strmimo k uporabi naravi bolj prijaznih
gnojil in metod pri kmetovanju, saj si želimo zdrav pridelek, obenem
pa se zavedamo tudi, da moramo čuvati okolje za naše zanamce. Pomembno je torej gnojiti ravno prav z gnojili, ki se ne izpirajo v tla,
ki ne onesnažujejo okolja in s katerimi dosegamo najboljše rezultate:
odlično prehranjenost rastlin, močan in razvit korenski sistem, bujno cvetenje ter bogat, okusen in zdrav pridelek.
Visoko kvalitetna 25-kilogramska organsko-mineralna gnojila
SCAM, ki so bila do sedaj pri nas ''dobro varovana skrivnost'' primorskih in dolenjskih kmetov, so sedaj končno dostopna tudi vrtičkarjem v manjšem 4-kilogramskem pakiranju.
Ta kompleksna gnojila z dodatkom mikroelementov se razlikujejo
od ostalih gnojil v več pogledih. So edina organsko-mineralna gnojila na tržišču, ki so na bazi humificirane šote. Baza, na katero so
vezane mineralne komponente, kot so dušik, fosfor in kalij, ter ostali
mikroelementi (bor, železo itd.), je humificirana šota, kar pomeni, da
je šota bogata s huminskimi kislinami in fulvo kislinami, ki jih najdemo tudi v humusu. Humus pa bogati in dela tla rodovitna. Izkoristek
makro in mikro hranil s strani rastline je zato bistveno večji kot pri
mineralnih in ostalih organsko-mineralnih gnojilih z drugo osnovo
(npr. posušen hlevski oz. perutninski gnoj, mesna moka, melasa itn).
Izkoristek

Mineralna gnojila

Organsko-mineralna gnojila
SCAM

DUŠIK (N)

40 %-60 %

60 %-80 %

FOSFOR (P)

10 %-20 %

30 %-40 %

KALIJ (K)

30 %-60 %

65 %-75 %

Tabela 1: Primerjava izkoristka mikrohranil pri mineralnih gnojilih in organskomineralnih gnojilih SCAM

Prednost organsko-mineralnih gnojil SCAM je tudi v tem, da so v
obliki granul in zato vsebujejo nizek odstotek vlage (3-5 %). Ker je
odstotek vlage bistveno manjši kot pri peletiranih gnojilih (10-20 %),
se lahko zato uporabi pri gnojenju z gnojili SCAM manj gnojila na
enoto površine. Za primerjavo: če je v 100 kg peletiranega gnojila cca
10 do 20 kg vode, dobimo v 100 kg gnojila v obliki granul le okrog 3
do 5 kg vode.

Obenem so gnojila SCAM tudi edina gnojila v Sloveniji s certifikatom EPD (Environmental Product Declaration), tj. s certifikatom o
zmanjšanih vplivih na okolje. So proizvod z majhnim vplivom na
okolje, kar pomeni, da sam proizvodni proces zelo malo onesnažuje
okolje, gnojila pa imajo zelo majhne izgube v podtalnico.
Glavna prednost organsko-mineralnih gnojil SCAM na bazi humificirane šote, ki ne onesnažujejo okolja, je ta, da z manj gnojila lahko
dosežemo več. Odličnim rezultate laboratorijskih in poljskih preizkusov potrjujejo izkušnje kmetov po desetih letih uporabe in tudi
zaupanje velikih prehrambenih verig, kot so Barilla, Mutti ipd.
Vrtičkarji lahko sedaj izbiramo med štirimi različnimi 4-kilogramskimi kompleksnimi gnojili s postopnim sproščanjem dušika in dodatkom mikroelementov. Vsa vsebujejo organsko snov (tj. humificirano šoto, bogato s huminskimi in fulvo kislinami), ki poskrbi za
daljšo dostopnost hranil, tvorbo aminokislin, močnejši koreninski
sistem, bolj zdrave rastline in večji pridelek. Visoka vsebnost mikrohranil v njih pa poskrbi za optimalno rast, razvoj ter zaščito pred
boleznimi in škodljivci.

Univerzalno
organsko-mineralno
gnojilo UNIFERT –
NPK 7-7-7

je vsestransko gnojilo, primerno
za vse zunanje rastline. Je bolj naravno gnojilo kot NPK 15-15-15,
ker je njegova osnova humificirana šota. Uporablja se za gnojenje
pred setvijo, presajanjem in v rastni dobi vrtnin in krompirja, pa
tudi za spomladansko gnojenje
sadovnjaka, vinograda in trate. Če
je pri gnojilu NPK 15-15-15 realno izkoristljivo 3 % dušika, je pri gnojilu Unifert realno izkoristiljivo
med 5,5 in 6 % dušika. Večji izkoristek imata tudi fosfor in kalij: fosfor ima 20 % večji izkoristek kot pri ostalih najboljših gnojilih, kalij
pa med 15 in 30 % večji izkoristek kot pri ostalih gnojilih (odvisno
od vrste tal), saj ni izpiranja v tla.

Organsko-mineralno
gnojilo za vrt,
vinograd, sadovnjak
in trato BELFRUTTO
MB – NPK 5-10-15

je gnojilo, ki zaradi velike količine
fosforja in kalija poskrbi za hitro
spomladansko prebujanje in intenziven razvoj. Uporabimo ga predvsem
pred setvijo ali presajanjem plodovk
in trajnic ter za dognojevanje sadnega drevja. Zelo primeren pa je tudi
za jesensko gnojenje sadovnjaka,
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vinograda, vrta in trate, saj poskrbi za večjo toleranco na nizke temperature. Njegova značilnost je, da ima razmerje 1-2-3 (dušik –fosfor–kalij). Bogat je z magnezijem in žveplom (anhidrid žvepla), ki
omogoča samo absorpcijo in mobilnost makroelementov in mikroelementov (tj. hranil) v rastlino.

april, 2021

stek fosforja in kalija. Vsebuje 26% anhidrida žvepla (za tvorbo beljakovin in večjo obstojnost zelenjave), 0,5% železo (za kolenčenje in
boljšo prezimitev trave) in 0,01% cinka (podaljšuje celice in utrjuje
njihove celične stene).

Organsko-mineralno
gnojilo za vrt,
vinograd, sadovnjak
in trato VIGNAFRUT
MB – NPK 10-5-14,5

Organsko-mineralno
gnojilo za vrt,
vinograd, sadovnjak
in trato SUPER
ROBUR – NPK 15-5-5

vsebuje dušik v treh oblikah in se
sprošča postopoma. Zaradi večje
količine kalija rastline bolje prenašajo sušo in nizke temperature,
pridelek pa ima boljše skladiščne
in organoleptične lastnosti. Priporoča se ga še posebej za spomladansko in jesensko gnojenje
sadnega drevja in jagodičevja.

je bogato z dušikom, ki se sprošča
postopoma. Primerno je za zelenjadnice in vrtičkarsko dognojevanje, uporabljamo pa ga tudi ob
setvi detelje ali trave. Uporabimo
ga lahko tudi za dognojevanje
krompirja, ki smo ga spomladi
gnojili s konjskim gnojem. Gnojilo Super Robur ima boljši izkori-

V Agrocentru Iga vas nas bo v drugi polovici aprila obiskal svetovalec iz
podjetja Planta Prelesje d. o. o., ki bo predstavil 4- in 25-kilogramska gnojila SCAM ter svetoval tako vrtičkarjem kot kmetom. S svojimi dolgoletnimi
izkušnjami je g. Marjan prava zakladnica znanja in lahko razreši vsakršno
vrtnarsko dilemo. Točen datum njegovega obiska bomo objavili na lokalni
televiziji Oron, na naši FB strani in v agrocentru.
Vabljeni, da se nam pridružite!

Agrocenter Iga vas
Iga vas 4
1386 Stari trg pri Ložu
082 003 227
info@ac-gredin.si

JP Komunala Cerknica d. o. o.

Letno poročilo o pitni vodi
Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo v občini Loška dolina, kjer upravlja vodovodni sistem Stari trg–Lož, ki z vodo oskrbuje
celotno področje občine Loška dolina (razen Dolenje Poljane, Klance in Sv. Ana). Vodni vir
so vrtine v Kozariščah, voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira s klordioksidom.
Na omrežju je bilo v letu 2020 skupaj izvedenih 65 mikrobioloških preiskav, od tega 61 na
omrežju in 4 na viru pitne vode, v okviru katerih se ugotavlja prisotnost Escherichie coli
(E.Coli), Koliformnih bakterij in števila kolonij pri 22°C in 37°C.
Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene na 16 vzorcih. Poleg tega se je pri 6
vzorcih ugotavljajo tudi prisotnost stranskih produktov dezinfekcije (kloriti, klorati in kloridi).
Vzorčenje v sklopu nadzora:
Vodovodni
sistem

Oskrbovana
naselja

Stari trg–Lož

Babna Polica, Babno Polje, Dane,
Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče,
Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev,
Podgora, Podlož, Pudob, Stari trg,
Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika

Notranji nadzor
Število
vzorcev

61

Državni monitoring

Skladnih

Število
vzorcev

Skladnih

60

4

4

V letu 2020 je bil en vzorec, odvzet na
omrežju, neskladen s Pravilnikom o pitni
vodi. Neskladnost je bila ugotovljena zaradi
slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Glede
na vzrok neskladnosti so bili izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje,
ki je dokazalo ustreznost vzorčene vode. Pri
tem je treba poudariti, da neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za zdravje ljudi.
Uporabnike želimo opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da
redno in ustrezno skrbijo za svoje interne
vodovodne napeljave.
Vsi vzorci, vzeti v sklopu državnega monitoringa, so bil skladni s Pravilnikom. ■
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Edo Šega za Društvo za Čiste vode Loške doline v ustanavljanju

Rad bi počastil letošnji 22. marec,
SVETOVNI DAN VODA

T

ema je vrednost vode in se dotika prav vsakega od nas, vsak od
nas naj pove, kaj nam voda pomeni, kakšna je njena vrednost in
ali je povsem samoumevno, da je imamo na pretek?
Še zdaleč stvari niso tako enostavne – res, da nam zakon zagotavlja
nemoteno uporabo vode tako za potrebe osebne uporabe kot za živino, vrtove, polja in industrijske potrebe.
A kaj ko črke na papirju tudi slučajno ne pomenijo, da bo za vodo
skrbel zakon … Mi pa se brezbrižno obnašamo do najpomembnejšega vira za življenje.
Lahko bi našteval celo vrsto nepravilnosti in malomarnega odnosa
človeka in skupnosti do vode, ampak bi se danes osredotočil na konkretni primer odnosa nas Dolincev do našega vira vode Obrha, ki
samodejno priteče izpod masivov Racne gore in drugega manjšega
izvira pod Snežnikom.
Narava nas je obdarila z izviroma še nedavno čiste, neoporečne vode,
ki so jo naši predniki zajemali v potoku, tehnično bolj razvite kmetije
črpale z ročnimi pumpami in živino gnali na še danes vidna napajališča po vaseh ob Obrhu. Nikjer nisem našel zabeležke, da bi kdaj
prišlo do onesnaženja oz. posledično kakih obolenj zaradi uporabe
vode iz struge.
Seveda pa so se naši predniki, ki jih je tudi osveščala nekdanja cesarica Marija Terezija in Franc Jožef, odgovorno obnašali do izvirov in
vodotoka Obrha kot vseh jezov na poti od Žage do Golobine v Danah.
Kaj je bilo za časa Avstro-ogrske monarhije povsem samoumevno?
Za izvir, strugo, jezove in mostove so skrbeli občani naše doline,
kmetje, ki jim je »Cesar« podelili njive in gozdove – za to pa so bili
odgovorni vzdrževati jezove, brežine oz. obalo vodotoka in mostove.
Dobro se spominjam let takoj po drugi svetovni vojni, ko se je prej
omenjen sistem še vedno dobro poznal na vodotoku Obrha. Brežine
so bile očiščene grmovja, travniki pokošeni do obale, jezovi niso puščali, mlinska kolesa in žage so nemoteno delovale. Predvsem pa ni
bilo plasti mulja v zadrževalnikih oz. jezovih, ker so jih nekoč redno
na vsaj deset let čistili.
Vedeti moramo, da ni bilo bagrov, rovokopačev, motornih žag in podobne opreme – za vodo so vse storili, da je bila neoporečna.
Pa mi bo kdo dejal: »Ja, tudi pesticidov za gnojenje pa sulfatov v gospodinjstvih še ni bilo«
Resnično je pretirana uporaba kemije danes izredno nesramen napad na življenjsko žilo – vodo, a se ji sicer počasi le upiramo z manj
nevarnimi kemikalijami in prepovedmi uporabe nevarnih snovi, ki
bi lahko uhajale v vodo.
Kaj pa moramo sami storiti? Do danes smo se delali »tošote« z izgovorom, da ima vse pravice do vodotokov država … Nam se pa preprosto je..! Hudo napak smo ravnali in narava se nam je že pričela
maščevati, da o tem kaj nas čaka čez par desetletji, sploh ne govorim.
Po celih treh desetletjih so se na vladi oz. ministrstvu za okolje zavedli, da sami ne zmorejo urejanja in čiščenja vseh tisočev km vodotokov v Sloveniji. In posledično zapisali ZAKON dolžnosti vzdrževanja
manjših vodotokov, ki nalaga lastnikom in uporabnikom priobalnih
zemljišč, da sami poskrbijo za odstranjevanje zarasti na bregovih,
naplavin, odpadlega vejevja, rastlin oz. alg, odpadkov in drugih ne-

prijaznih snovi na bregovih in vodotoku struge.
Zanimiva je še razlaga, da bodo akcije dosegle namen, če bodo sinhronizirane oz. bomo očistili vso dolžino potoka, brez zamaškov –
kjer pa bi naleteli na potrebo po večjih posegih, se mora vključiti
lokalna skupnost in ev. strojni posegi (seveda v skladu z navodili
ARSO – direkcije za vode)
Na terenu stanje vodotokov nadzoruje rečna nadzorna služba, ki
bi sicer morala povedati, kje in kaj je narobe in kje je nujno čistiti,
morali bi tudi meriti prepustnost vodotokov, ki so se (tudi v našem
primeru) zmanjšali na četrtino nekdanje pretočnosti. Upajmo, da jih
bomo videli v Dolini, vsekakor pa bodo samo potrdili alarm, da je
zadnji čas za očiščenje OBRHA!
Na izviru Obrha se je v jezu nabrala več kot meter debela plast naplavin, ocenjeno na več kot 3000 kubikov in to (tam je namreč večji izvir in 11 manjših) že zasipa izvire, kar pomeni, da bo voda kaj kmalu
našla druge poti. Po zabeležkah mojega pradeda, ki je pred dobrim
stoletjem postavil moderno žago in tri mlinska kolesa, sem ugotovil,
da je današnji vodotok več kot pol manjši. Zastrašujoče!
Naslednji jez v Vrhniki pa se je deloma porušil in se je s tem gladina
potoka od izvira do vasi v dolžini 600 m znižala za več kot pol metra.
Tako ta del ne deluje več kot zadrževalnik ob velikih vodah!
Pred 7 leti smo s kanuji, metri in fotoaparati organizirali raziskovalno
ekspedicijo našega dragega Obrha, izdelali smo poročilo, ki je našlo
mesto na prvem kongresu voda v Ljubljani in ga je najti v skupnem
poročilu kongresa v sklopu ljubljanske UNIVERZE. Od takrat do
danes se je zaraščenost bregov Obrha in naplavin v strugi ter odpadkov po bregovih vidno povečala. Na fotografije sem zabeležil nekaj
problematičnih ožin, kjer skorajda ni več videti vodotoka – grozljivo.
Pri problematiki »dušitve Obrha« pa se je utrnila zvezdica upanja. V
začetku letošnjega februarja sta se v Dolini pojavila »dobra moža«, ki
sta samodejno – seveda s soglasji lastnikov brežin strojno posekala
hudo zaraslo grmovje pod jezom v Žagi in naprej ob bregovih vse
do vasi Vrhnike. Delo sta opravila hitro in kvalitetno ter seveda tudi
pospravila oz. odpeljala ogromne »hribe« lesenih rogovil. Na žalost
niso vsi lastniki pristali na njuno čiščenje, ostala pa so še cela področja hudo zaraslih bregov – najhuje je okoli »Hotela« v Pudobu, kjer
smo za moje mlade dni imeli krasen kopalni bazen!
Na tem mestu bi apeliral na Občino in župana, da nas poenoti v skupnih akcijah za očiščenje bregov Obrha, seveda tudi struge in jezov
– sicer pa nam Direkcija RS za vode s PRAVICAMI IN OBVEZNOTMI LASTNIKOV PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2.
REDA nalaga, kaj nam je storiti – kar samo podkrepljuje idejo o akciji!
Občina mora imeti Odlok o obveznem čiščenju pribrežnih zemljišč
in vzdrževanju manjših potokov na območju občine Loška dolina,
kar vrsta občin v RS ima že nekaj let.
Nato pa poskrbeti, da se občani držimo tega odloka – tudi če je še kak
skeptik med nami, ki ne v verjame, da si z dosedanjim odnosom do
vode oz. našega Obrha sami sebi kopljemo jamo!
Ne čisto nazadnje bi izpostavil tudi dejstvo, da je slaba ali celo nepretočnost našega potoka Obrha zelo velik krivec za poplave, ki nas
zadnja leta redno doletijo v naši Dolini! ■
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Razvaline
Adolfovega jezu,
avgust 2012

Zaraščenost za
jezom v Žagi,
september 2020

Od žage proti
vasi Vrhnika,
januar 2021

Ožina struge v
Žagi, marec 2021

Grmovje names
to
struge v Pudobu
,
marec 2021

aj
V Pudobu skor
,
ge
ru
st
č
ve
ni
marec 2021

Žagi,
Očiščen breg v
21
20
r
ua
febr

Zaraščeno jezero
na izviru Obrha,
avgust 2018

- čiščenje bregov
Iskrica upanja rja 2021 v Žagi
Obrha, 3. februa
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Mag. Armida Bavec

Iskanje modrega zlata, nova vodna vrtina,
novo upanje, nova zgodba
(Saj ni res, pa je!)
Za javnosti je zelo zanimiva informacija o tem, kdaj (če) bomo dobili
vodo iz nove vrtine MO-1/19. Torej, vrtina leži na parceli 1138/3 k.
o. 1648 Kozarišče, ki je v lasti Občine Cerknica. Dogovor, po mojih
informacijah, da zemljišče »Občina Cerknica proda Občini Loška
dolina« ni bil nemogoč, saj s strani občine, ki to zemljišče nujno potrebuje, ni bil akceptiran. Zato je »Cerknica«, v dobrobit občanov,
»Loški dolini« dne 29. 5. 2019 vseeno dala soglasje, da se na njenem zemljišču izvede raziskovalno kaptažna vrtina z oznako Mali
Obrh-1, do globine 200 m. V tem soglasju pa piše: »Po končanju del
mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje.« Tega izvajalec (Loška dolina) vsekakor ni storil. Še več, na lokaciji vrtine je izdelal betonski
plato in postavil kontejner. Glede na povedano, se je Cerknica v tem
času očitno odločila, da se temu zemljišču in pregovarjanju z Loško
dolino odpove, in je zemljišče prenesla na Sklad kmetijskih zemljišč.
Sedaj mora Loška dolina služnost na tej parceli dobiti od Sklada. Ali
gre pričakovati pri tem težave, glede na dejstvo zapisano v prvotnem
soglasju »obveznost vzpostavitve v prvotno stanje«, odgovora župan
ni podal. Ker so bili člani občinskega sveta primorani celo s sklepom
izglasovati, da se MORA zadeva o poteku izdelave vrtine obravnavati kot točka dnevnega reda, da se občinski svet in občani seznanijo,
kako kaže z novim vodnim virom, se je na februarski seji predloženo
gradivo tudi obravnavalo.

Skratka, zelo podpiram/o zagotovitev novih vodnih količin, saj
vemo, da so potrebe, da nam pipe ne ostanejo suhe 15, 16 in celo
20 l/s (trenutno Komunala z obstoječimi kapacitetami in maksimalnim angažmajem v optimalnih pogojih zmore največ do 15 l/s),
vendar pa gre sklepati, da se je investitor (tj. občina) tudi tega lotil
skrajno površno in res bo sreča, če »bomo iz te moke, brez zapletov,
dobili kruh«. ■

foto: mag. Armida Bavec

Ugotovitve so naslednje. Gradivu je bilo priloženo Hidrogeološko
poročilo. Po pregledu poročila lahko ugotovimo naslednje: Elaborat
ni izdelan skladno z navodilom DRSV (Priloga 1 k Vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba – Navodila za izdelavo
hidrogeološkega poročila za pridobitev vodnega dovoljenja). V veliki
meri manjkajo zahtevane vsebine 2. dela (Opis vodnega vira) in v celoti manjka 3. del (Varovanje vodnega vira).
Izvedbo črpalnega poskusa se lahko sprejme za ustrezno, čeprav manjkajo številni
podatki kot npr. o tehnični izvedbi poskusa,
načinu odvajanja načrpane vode, kar lahko
vpliva na rezultate poskusa, fotodokumentacija ipd. Geofizikalna karotaža vrtine, ki je
bila zahtevana z Dovoljenjem za raziskavo
podzemnih voda (DRSV, št. 35505-78/2019,
datum 9. 7. 2019), očitno ni bila izdelana. V
elaboratu v celoti manjkajo grafične priloge
(hidrogeološka karta, hidrogeološki prerez,
položaj vrtine na katastrski karti idr). Če bi
bil elaborat preložen v strokovno presojo
(npr. Komunali Cerknica d. o. o., saj oskrbo z vodo zagotavljajo oni in tudi ta vodni
vir naj bi prevzeli v upravljanje), bi najverjetneje ugotovili, da količina izvedenih del
in vsebina elaborata ne ustreza zahtevam,
ki so bile podane v Dovoljenju za raziskavo
podzemnih voda in ravno tako zahtevam,
ki jih postavlja DRSV za vsebino in obseg
hidrogeološkega poročila za pridobitev Vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode

za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Upam, da se v tem primeru ne razmišlja o pridobivanju dokumentacija naknadno (potem bodo enake težave kot pri vodovodu Viševek – Vrhnika – Žaga in najverjetneje tudi pri »obnovi« vodovoda v
Pudobu, če smo nekoliko »vizionarski«). Gradivu je bila priložena
tudi samo po ena mikrobiološka in kemijska analiza, datumi izdelave
konec maja in začetek junija 2020, kar je skrajno nenavadno, glede
na dejstvo, da besede o novi vrtini in podžupanovem angažmaju pri
tem poslušamo že skoraj dve leti. Kot je predpisano, bi morali izvajati monitoring vsaj eno hidrološko leto. Izvesti bi morali vsaj štiri
analize v različnih obdobjih leta, predno se lahko dokončno sklepa, da je voda neoporečna in količinsko ustrezna. Edini vzorec vode
narejen 9 mesecev nazaj, pa je bil kemijsko NEUSTREZEN! Torej
gre sklepati, da je voda iz vrtine glede na to edino kemijsko analizo
neustrezna (!?). Dopušča se možnost, da bi se vrtina z izvajanjem
črpanja sčasoma lahko tudi očistila, vendar se mora to, pred priključitvijo na omrežje, dokazati z analizami, ki se bodo morale izvesti
najmanj 4-krat in sicer – pomlad, poletje, jesen, zima. To pomeni,
da bo trajalo še najmanj 1 leto, če se bo seveda držalo predpisanega
postopka monitoringa. Seveda pa niso zanemarljiva dejstva, ki smo
jih izvedeli, da pravna razmerja z lastniki zemljišč, preko katerih naj
bi šel cevovod iz vrtine, še niso urejena, da do vrtine še ni napeljana
elektrika in da ima vrtina maksimalno 4,5 l/s vode in ne » najmanj
5,5 in 7 ali še več«, kot je bilo ves čas na sejah ustno »predstavljano«.
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Stane Okoliš

Kako so pisali zgodovino
ANA AVSEC

DOLINA SOLZ
Predragi svetniki in naš župan,
a za Dolince pride kdaj sploh svetel dan?
Kaj ko v zakulisju bi strnili glave,
nam pa v bodoče bi prihranili take predstave?
Vsekakor si želimo seje kratke, jedrnate,
predvsem pa, da bi vsaj kdaj rodile
tudi REZULTATE,
tako pa poslušamo le svobodo govora na višku,
a rezultat je le en oreh piškav.
Zapasli smo dvorano, banko in zdaj še dom,
a želja po novi trgovini nikakor ni šla v zaton,
tudi v dolini bi širšo ponudbo imeli,
še zlasti pa kaj ceneje mesec preživeli.
Vsi vemo, da je parkirišče tam neprimerno,
saj še peš se človek komaj kje obrne,
a namesto ureditve »parking placa«,
tam redno obiskuje nas redarjev faca.
In ne zavajajte nas, da ni kupne moči,
saj nas v koroni brez Cerknice že vse duši,
zdaj, ko se naš svet konča že v kamnolomu,
obsojeni smo, da lebdimo v tem
zatohlem balonu.
Sicer pa hvala, Mario, da te imamo,
tako tudi drugačne vaščane spoznamo,
nas ne prepriča niti eden "kvazi« inženir,
egoizem v tej dolini naši največji je hudir!
Tako pa strmimo nemočno in jezno,
kako dolina se pogreza v brezno,
sicer pa baje, da nismo več v dolini,
temveč globoko v golobini.
Vsak le pri koritu bi sedel,
a odgovornosti nihče prevzel,
vemo dobro pa mi vsi, da vaša je naloga,
da v dobro VSEH pridete do dialoga.

Ugotavljanje zgodovinske resnice, ki se izkazuje v zgodovinopisju, je potrpežljivo in
vztrajno iskanje ter zbiranje virov, njihova
podrobna analiza, njihovo kritično ovrednotenje in njihovo medsebojno primerjanje.
Na ta način lahko med dogodki odkrivamo
njihovo vzročno-posledično razmerje, po
katerem se je mogoče približati objektivni
zgodovinski resnici, ki je za zunanjimi dogodki navadno skrita. Po več desetletjih od
medvojnih dogodkov lahko danes z razdalje, manj obremenjeno, manj čustveno in
predvsem bolj nepristransko sprejemamo
in ocenjujemo ravnanje ter odločitve naših
prednikov v zapletenih razmerah okupacije
in revolucije. Izogibanje subjektivnosti in
nezavedno navezanost na pristranskost bi
lahko izkazali tako pri izbiri virov kakor tudi
pri njihovi obravnavi in analizi.
Brez odgovornosti do metode zgodovinskega dela in resnicoljubnosti do vsebine raziskovanja je težko razvijati medsebojno razumevanje in zaupanje. Nerazumno je lastne
namene in predstave vdelovati v vire in dogodke, ki so imeli svojo vzročno-posledično
zaporedje. Naša prva naloga je zato odkrivati
in upoštevati vse relevantne vire, razločevati
njihovo zanesljivost in pred samim namenom raziskovanja pustiti prednost njegovim
ugotovitvam in rezultatom. Spoštovanje
zgodovinske metode je prvi in zadnji pogoj
pri iskanju zgodovinske resnice.
Franček Saje je eden prvih piscev o medvojnih dogodkih v Loški dolini, ki je pri svojem delu uporabljal tudi raznovrstne zgodovinske vire. Njegov Belogardizem je izšel
najprej leta 1951, v dopolnjeni izdaji pa še
leto pozneje. Po njem so podatke in ugotovitve o medvojnem dogajanju prevzemali
številni drugi pisci, ki so medvojno obdobje
obravnavali za njim. In prav zanj je bilo značilno, da je enostransko izbiral tiste vire, ki
so ustrezali partijski interpretaciji medvojne
zgodovine. V dostopnih arhivih se je za številnimi viri po njegovi uporabi pogosto izgubila sled in raziskovalcem za njim niso bili
več dosegljivi. Zgodovinopisje je bilo v povojnem enopartijskem sistemu sploh vpreženo v partijsko razlago medvojnih dogodkov, s katero je utrjevalo režim na oblasti.
Pri obravnavi obiska visokega komisarja
Graziolija v Ložu in Starem trgu je za interpretacijo dogajanja v prvih mesecih italijanske okupacije uporabil objavljeno poročilo z
dne 15. julija 1941 v Slovencu. V tej zvezi je
napisal: »V nedeljo 13. julija se je Grazioli

odpeljal na Notranjsko. V Dolenjem Logatcu mu je izrekel dobrodošlico župnik Anton
Skubic. Na Rakeku ga je prisrčno pozdravil
župnik Franc Novak, v Cerknici župnik Ivan
Strajhar in v Ložu župnik Franc Presetnik z
duhovščino z Bloške planote. Na Uncu pri
Planini je Grazioliju izrekel dobrodošlico
župnik Andrej Martinčič, v Planini pri Rakeku ga je pozdravil župnik Ivan Lovšin, na
Vrhniki dekan Janez Burnik, na Brezovici
pa župnik Andrej Lavrič.« (Belogardizem,
1952, str. 57)
Sklicevanje na zgornje poročilo v Slovencu
se nanaša na njegov predhoden zapis. »Posebno svečano pa je duhovščina z župani
sprejemala visokega komisarja Graziolija,
ki je poleti 1941. leta potoval po Ljubljanski
pokrajini, da bi spoznal bogastvo slovenske
zemlje in njeno lojalnost. Zato so krajevni
veljaki in dušni pastirji naganjali k sprejemu
domačine in šolsko mladino, ki je morala
pozdravljati Graziolija z iztegnjenimi rokami in z italijanskimi zastavicami.« (Belogardizem, 1952, str. 56)
Sajetova zgodovinska metoda se kaže v
tem, da je za svoj namen po svoje intrepretiral samo zapis v Slovencu, ne pa tudi v
Jutru, prav tako ni upošteval drugih virov,
iz katerih bi lahko razbral razsežnost in raznovrstnost obiska, pa tudi sodelovanje socialističnega župana Mlakarja v starotrški
občini tako pri organizaciji obiska kot tudi
pri sprejemu visokega fašističnega funkcionarja. Zapis v Slovencu ne daje objektivne
slike obiska. Brez zapisa v Jutru in v drugih
virih je informacija o obisku nepopolna, pomanjkljiva in lahko tudi zavajajoča.
V izbranem viru in posledično tudi v njegovi interpretaciji obiska visokega komisarja v
Ložu in Starem trgu 13. julija 1941 ni mogoče priti do najbolj pomembnega podatka, na
podlagi katerega bi si lahko tudi bralec sam
ustvaril objektivnejšo sliko dogodka. Za pisca je bil bolj kot objektivna slika pomemben
namen, da v prvi vrsti obsodi duhovščino v
njenem odnosu do najvidnejšega predstavnika okupacijske fašistične oblasti. Na ta način je z izbiro vira lahko prikril konkreten
podatek, ki ga razkrivajo drugi vir.
V izraziti nastrojenosti proti duhovščini ni
zmogel toliko poštenosti, da bi dogodek videl širše in priznal, da je bila v odnosu do
okupacijske oblasti večina županov v določeni zadregi, tako najbrž tudi Mlakar, in da
so tudi duhovniki imeli določena pravila,
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po katerih so se v takšnih primerih ravnali.
Zakaj torej ni upošteval poročila v Jutru, v
katerem je jasno zapisana vloga župana Mlakarja. Logično je, da z upoštevanjem zapisa
v Jutru ne bi mogel pisati tako enostranskih
zaključkov.
Njegovi izbiri virov in njihovi razlagi ter zaključkom so zvesto in nekritično sledili tudi
pisci prispevkov, ki so se dotaknili obiska
visokega komisarja v Ložu in Starem trgu v
Notranjskih listih. Njegovih virov niso preverjali niti niso iskali drugih, ker so jim prvi
povsem zadoščali. Ker so ga imeli za avtoriteto, so njegovo pisanje jemali kot absolutno
resnico. Toda nesporno je treba ugotoviti: če
bi bil Franček Saje objektiven zgodovinar, bi
obravnaval vsa poročila o obisku visokega
komisarja Graziolija na Notranjskem. Vsaj
v obeh glavnih dnevnih časopisih bi moral
preveriti zapise in ugotoviti razlike. In potem o tem obisku ne bi mogel pisati, kar je
pisal. Po drugi strani pa bi moral pisati to,
kar ni pisal.
Lojze Mlakar se je v svojem prispevku Pogled v dejavnost KPS in OF v Loški dolini
v prvem letu NOB (NL II, 1981, str. 71) pri
kratki omembi obiska visokega komisarja
Graziolija v Ložu in Starem trgu tako skliceval prav na Sajetov Belogardizem, ko je zapisal: »V Loški dolini so bili največji nasprotniki
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OF voditelji nekdanje Slovenske ljudske stranke – klerikalci. Ti so se od vsega začetka klanjali okupatorju. Ko je 13. julija 1941 visoki
komisar tako imenovane Ljubljanske pokrajine obiskal Lož, mu je tedanji starotrški župnik Franc Presetnik izrekel dobrodošlico.« V
nasprotju s kritičnim zgodovinopisjem za te
ugotovitve ni preverjal njegovih navedb in ni
identificiral drugih virov. Čeprav na začetku
prispevka ugotavlja, da je v prvem letu okupacije o dejavnosti partijskih aktivistov malo
izvirnega arhivskega gradiva in da so nižji
partijski forumi višjim poročali ustno (NL
II, str. 60), bi moral v skladu z zavezanostjo
zgodovinski resnici upoštevati vse obstoječe
vire. Prav gotovo bi se obiska visokega komisarja takrat lahko spomnil še kdo od mnogih
navedenih ustnih virov, ki jih je uporabil pri
sestavljanju prispevka.
Po drugi strani avtor članka Nekaj podatkov
o NOB na Notranjskem leta 1941 in partizanskem napadu na Lož (NL I, 1977) na več
mestih (str. 132–135) sicer posredno omenja obisk visokega komisarja Graziolija v
Ložu in Starem trgu 13. julija 1941, vendar
iz drugih posrednih virov in v zvezi z drugimi dogodki. Zanj naj bi bil zaradi povečane
navzočnosti italijanske vojske v Loški dolini
tudi »nedvoumno eden izmed subjektivnih
in objektivnih razlogov, da tedaj v dolini ni
prišlo do oborožene vstaje.«
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Poleg že navedenih virov o obisku visokega
komisarja je kratek zapis tudi v šolski kroniki osnovne šole v Starem trgu po koncu
šolskega leta 1940/1941. Besedilo je kratko
in skopo in se nanaša samo na navzočnost
šolske mladine in učiteljstva pri sprejemu:
»13. VII. 1941 ob 11h 50' je visoki komisar
obiskal naše kraje. Šolska mladina ga je pod
vodstvom učiteljstva pričakala v Ložu, kjer je
bil sprejem.« (ZAL, CER 53, 33/154) Poudarek v zapisu je na tem, da je bil glavni sprejem v Ložu.
Veliko obsežnejši opis obiska visokega komisarja v Ložu in Starem trgu se je ohranil
v zapisniku zaslišanja župnika Franca Presetnika v centralnih zaporih UDB za LRS iz
marca 1952 (Okrajno sodišče v Ljubljani, K
290/52), ki je v posebnih okoliščinah nastal
po več kot desetih letih od dogodka. Čeprav
je zaradi časovne oddaljenosti manj zanesljiv, v mnogih pogledih nazorno dopolnjuje
že omenjene vire. Župnik Presetnik najprej
po spominu navaja razmere v Loški dolini
po njegovem prihodu v Stari trg leta 1937.
Med drugim omenja, da mu je župan Mlakar
pomagal, da je dobil posojilo za popravilo
župnišča. Ko so na občini spomladi 1939 napisali prošnjo banski upravi za podporo pri
vzdrževanju zavetišča za onemogle, pa naj bi
ga župan Mlakar prosil za pomoč pri njeni
izročitvi, ker si sam ni upal na banovino.
Posredoval je pri banu
Natlačenu, na izročeno
prošnjo pa je dobil odgovor, da je malo upanja, da bi ji ugodili.

Starotrški šolarji s svojimi učitelji po prvih dneh okupacije v Ložu. Na sliki so tudi predstavniki italijanske okupacijske oblasti, ki so
poskrbeli za izdelavo fotografije. Med učitelji je na sredi ozadja dolgoletni šolski upravitelj Ivan Mercina, rojen 20. aprila 1885 v Gočah v
Vipavski dolini, ki ga je italijanska vojaška oblast 25. junija 1941 odvedla v konfinacijo v Italijo in v Egipt, kjer je ostal do konca vojne.
Po pričevanju Ivanke Mulec, rojene Benčina, ki fotografijo hrani, so se zbrali za izlet na loški grad. Fotografijo je objavil Janez Kebe,
Loška dolina z Babnim Poljem II, Ljubljana 2002, str. 477.
V šolski kroniki osnovne šole v Starem trgu za šolsko leto 1940/1941 je med drugim navedeno: »V začetku šolskega leta se je vpisalo
v šolo 162 dečkov in 172 deklic – skupno 334. Tudi koncem leta je število isto. … Vsi učenci so bili zdravniško pregledani v začetku šolskega
leta. Slabotni (75) pa 15. V. po zdravniški avtokoloni iz Rima. Od 2.–6. V. se je izvršil zdravniški pregled zob.« (ZAL, CER 53, 33/154)

Zapis o obisku visokega komisarja v Ložu in
Starem trgu 13. julija
1941 se glasi. »Poleti
1941 je prišel na Notranjsko na obisk visoki
komisar Emilio Grazioli. Od občine sem dobil
povabilo, da se udeležim sprejema. Od škofije sem dobil okrožnico,
v kateri je bilo najavljeno, da bo prišel Grazioli
ter mi je bilo naročeno,
naj ga sprejmem na
način, kakor je to predpisano v obredniku za
sprejem dostojanstvenikov v cerkvi. Obrednik
namreč predpisuje, da
se dostojanstveniku, ki
stopi v cerkev, ponudi
aspergil (priprava za
kropljenje z blagoslovljeno vodo), katerega
se on dotakne in se nato
pokriža. Domenjeno je
bilo, da se izvrši sprejem
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v Ložu, kjer smo napravili slavolok in majhno
tribuno. Razobešene so bile italijanske zastave. Organist Turk Ivan je izjavil oz. predlagal,
da bi zapeli par slovenskih cerkvenih pesmi v
cerkvi. Odobril sem to z namenom, da bi Grazioli slišal tudi našo pesem, posebno pa še, ker
je bil zbor res dober.
Graziolija smo pričakali pri slavoloku blizu
cerkvenih stopnic in to župan Mlakar, podžupan Škerbec, nekaj občinskih odbornikov,
Velušček iz sodišča, zastopniki šol, Lovšin,
Kramarič in jaz. Pozdravni nagovor in dobrodošlico je izrekel Škrbec Franjo, ki nas je potem tudi predstavil Grazioliju. Grazioli nam
je vsem dal roko. Nato je spregovoril in rekel,
naj bo ljudstvo lojalno do oblasti in da Italija
želi prebivalstvu samo dobro. Po govoru smo
šli v cerkev, kjer sem ga sprejel v roketu, mu
dal aspergil, nakar je on pokleknil na pripravljeni klečalnik, pevci pa so zapeli tri pesmi,
dve Marijini in eno evharistično. Ko je odhajal iz cerkve, sem mu zopet podal aspergil.
Nato se je z avtomobilom odpeljal v Stari trg,
dočim sem jaz moral peš oditi iz Loža v Stari
trg, ter se je zgodilo, da je on prišel preje v cerkev, kot sem pa jaz utegnil prispeti iz Loža. V
Starem trgu so ga sprejeli zastopniki šolstva z
mladino, dočim v cerkvi, ki si jo je ogledoval
ni bil takoj deležen sprejema, ker sem jaz, organist in pevci zakasnili iz Loža. Vendar sem
uspel, da sem mu pred odhodom iz cerkve ponudil aspergil. Za tem si je ogledal razstavo
plemenske živine. Spremljal sem ga do razstavnega prostora ter nato odšel domov.«
Presetnikov opis obiska visokega komisarja
v zaporu potrjuje zapise v Jutru in Slovencu
z dne 15. julija 1941 in objavi v oznanilih ter
jih dopolnjuje z novimi podrobnostmi, nikjer pa njegov opis ni v vidnem nasprotju s
prej navedenimi viri. Če bi se našli še drugi
viri, ki bi obisk osvetlili tudi z drugih strani,
bi še bolj zadostili človeški potrebi po odkrivanju naznanega in želji po ugotavljanju
resnice. Presetnik je izpovedal, da je prejel
dve vabili. Eno od občine in drugo od škofije z navodili, kako visokega gosta sprejeti
v cerkvi. Opisal je sprejem in prizorišče v
Ložu ter navedel vidnejše osebnosti, ki jih je
podžupan Škrbec po nagovoru in izreku dobrodošlice predstavil Grazioliju. Ta je vsem
dal roko in imel za navzoče tudi kratek nagovor. Med vidnejšimi osebami se je Presetnik
spominjal tudi župana Mlakarja. Iz tega in
drugih navedenih virov se potrjuje, da je bil
glavni sprejem visokega komisarja Graziolija v Loški dolini v Ložu, kjer so ga poleg šolske mladine, učiteljstva in nekaterih javnih
uslužbencev pozdravili vsi najvidnejši cerkveni in občinski predstavniki z županom
Mlakarjem na čelu. ■
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Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2 izdaja, Koča vas 1928 je rokopis napisan
v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika 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 III.)

Kameralno gospostvo
in fužina Čabar 1671–1796
V Gorici je 16. septembra 1746 grof Herberstein priporočil fužini v Čabru, da se spremeni iz kovačnice v livarno in vliva topovske krogle, bombe in granate. Sporočil je,
da bo v kratkem šel z rudarskim mojstrom
Hauptmannom v Bakar in Čabar, kjer se bo
seznanil o vsem. Najprej sta obiskala Bakar.
V sodelovanju s tamkajšnjim agentom Francem Bernhardom Hussom sta dne 28. in 29.
novembra 1746 pregledala železo v skladiščih. Ugotovila sta, da je bil samo manjši del
zalog železa slabše kvalitete, 8. decembra sta
odpotovala proti Čabru. V Čabru sta zaslišala delavce, opravila veliko poskusov taljenja
in ugotovila veliko tehničnih pomanjkljivosti v fužini. Rudarski mojster Hauptmann je
o zadevi 14. decembra 1746 napisal 47 strani
dolgo izčrpno poročilo1. Tudi on poroča o
izdelovanju litih izdelkov, peči, loncev, kotlov itd. priporočil je tudi izdelovanje kovaških izdelkov kot orodja za kopanje jarkov,
krampov, lopat, motik in žebljev. Tožil je o
svojeglavih in neposlušnih domačih kovaških mojstrih in je zahteval mojstre s Koroške in Štajerske. Na koncu je ugotovil, da
nazadovanje povzroča pomanjkanje rude,
pomanjkanje rude povzroča pomanjkanje
železa in pomanjkanje železa povzroča ignoranco uradnikov.
Čeprav je bilo v fužini Čabar veliko narobe, so trgovino s soljo z Barletto pokopale
pretežno spletke ljubljanskega trgovca M.
Zoisa. Dvorna komora na Dunaju je 22.
marca 17472 razkrila grofu Herbersteinu,
»da hočejo fužino v Čabru spraviti v cvetoče stanje samo zaradi bližine morja«. Lastniki ladij so morali vzeti železo za četrtino
pripeljane soli. Razen železa so jemali tudi
gradbeni in stavbni les, en del so plačali z

gotovino. Od grofa Herbersteina so zahtevali, da skupaj z rudarskim mojstrom iz Idrije,
Antonom Hauptmannom in idrijskim gozdarskim mojstrom Francem Ks. Jurmanom
zgladita že desetletje trajajoče spore Čabra
zaradi gozda in meje. Komisija je delala od
22. septembra 1747 sedeminpetdeset dni in
ni odpravila spornih točk, ker je bila fužina
navezana na gozdove okoliških gospostev,
pretežno Kočevja in Ribnice3.
Poročilo rudarskega mojstra Hauptmanna
z dne 14. decembra 1746 je imelo za posledico, da so gospostvo Čabar, uradnike, nižje
uradnike, fužino, gozdove in urbarje izločili
z dvorno resolucijo 12. septembra 17474 kot
»montanisticum« iz kameralne posesti in
kakor Idrijo podredili denarnemu in rudniškemu ravnateljstvu dvornega kolegija. Čabar je prišel izpod rentnega urada Bakar pod
višji rudniški urad v Idriji. Popis inventarja
in predajo so sklenili 5. februarja 1748. Kot
izročitelj se je v imenu rentnega urada Bakar
podpisal Jernej Anton Pokorn in kot prevzemnik cesarski gozdarski mojster Franc
Ks. Jurman iz Idrije. Že v decembru 1747
so nastavili nove uradnike in odstavili stare. Upravitelja Laskovića so upokojili s 300
goldinarji letne pokojnine, ker je v Bakru in
Čabru služboval preko 30 let. Njegovo mesto je zasedel agent iz Bakra Franc Berhard
Huss, ki je bil že leta 1742 nadzornik obrata
v Čabru. Agenta Benaglio je zamenjal Peter
Schöpf in Štefan Threun je bil nameščen kot
višji nadzornik5. Čabar je bil izločen iz kroga
kameralistov in je prišel izpod slovensko-italijanske pod nemško upravo in se je moral
boriti ne samo s spletkami M. Zoisa, temveč
tudi z ljubosumjem kameralistov.
Zapisnik o predaji omenja, da so zgradili nov
plavž, ga oskrbeli z novimi mehovi in novim
kolesjem. Prva skrb višjega rudniškega urada v Idriji je bila, da bi pomagal pri odpravi
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kroničnega pomanjkanja rude v fužini Čabar. Ukazali so, da si rudarski strokovnjaki
temeljito ogledajo nahajališča rude. V dolgem poročilu višjega rudniškega urada, 20.
decembra 17496 beremo, da je bilo pri izkoriščanju rudnih polj pri Čabru in jaškov pri
Trstju in Črnih Lazih (Rudnik) od 4. maja
do 27. septembra zaposlenih 1282 delavcev,
ki so nakopali 2.625 stotov rude. Poskušali
so tudi prisilno zaposliti 170 tlačanov pri
kopanju rude, toda kakor se je predvidevalo
so ti ljudje nakopali v treh tednih samo 20
stotov rude. Izkopavanje rude na takšen način so takoj opustili. Nadzor nad delavci je
imel stotnik Lefort. Idrijski rudarski svétnik,
vodilni v administraciji Čabra baron pl. Wiesenhütten je dvignil ceno za stot čiste rude
od 17 na 20 krajcarjev, kljub temu je delavec
zaslužil samo 39 ½ krajcarjev na teden, zato
se je odsvetovalo privabljati tuje rudarje; ker
ob tako majhnem zaslužku ne bi dela gotovo
opravljali z veseljem. Na kočevarskem ozemlju, kjer so leta 1682 fužini Čabar podelili pravico do iskanje rude, so se nahajališča
skozi desetletja izčrpala, so predlagali samo
poskusna izkopavanja, tako v severno od
Čabra ležečem in poldrugo uro oddaljenem
kraju Dragi, kjer so upali, da bodo rudo našli
v rovu, ki ga bodo izkopali pod obstoječimi
rovi. V rudogorju pri Travi, ki leži eno uro
severno od Čabra, so odprli jašek »Marije
Tolažnice« in jašek »Sv. Antona«. Ob vsej
pridnosti so okoli Trstja in Črnih lazov v
osmih mesecih (štiri mesece leži sneg) nakopali samo 4.250 stotov rude.
Rudarski mojster Hauptmann je v poročilu
z dne 12. septembra 17477 ocenil možno količino rude na 20.000 stotov, iz rude bi lahko dobili 6.070 stotov surovega železa in iz
njega 4.000 stotov kovanega železa; poiskati
bi morali samo še nova rudišča. V poročilu
višjega rudniškega urada v Idriji z dne 20.
decembra 1749 je predlagana Loška dolina,
»kjer so opazili na površini bogat železnjak«.
Rudo v Loški dolini so topili že v prazgodovinskem in zgodnjem rimskem času. Na
hribu Ulaka nad župnijsko cerkvijo sv. Jurija
v Starem trgu, kjer je nekdaj stalo japodsko
mesto Terpo so našli težke kose žlindre, ki
je nastala med topljenjem železa v vetrnih
pečeh starih prebivalcev; rudo so zbirali v
Loški dolini8.
Iz poročil rudarskega svétnika Hauptmanna (v tem času je postal rudarski svétnik)
z dne 23. avgusta 17519 in 3. marca 175210
je razvidno, da so bile v Idriji pri destilaciji
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živega srebra potrebne železne retorte; erar
je zaupal Kranjskim fužinam dobavo takšnih
retort. Vse fužinske kovačnice na Kranjskem
so imele dogovor z M. Zoisom, da mu dobavijo določeno kvoto železa, zato so bile zelo
počasne pri prevzeti izdelavi retort. Idrija je
rabila retorte zelo nujno, zato je morala erarska fužina Čabar priskočiti na pomoč in je v
letu 1749 izdelovala retorte za Idrijo. Da bi
lahko zadostili menjalni trgovini železo za
sol je fužinska uprava pri M. Zoisu kupila
61.061 funtov železa za Bakar. Toda Zois je
poslal v Bakar »slabo železo in naznanil Italijanom, da iz Bakra lahko pričakujejo slabo
kakovost. To je storil, da bi si pridobil ugled
in uničil Čabar«.
1750 je bil Janez Jurij Sitzenfrei iz Ligista nastavljen za železarskega agenta. Pripeljal je
tudi dva kovača in dva kurjača, ki naj bi bila
domačim delavcem za vzor11.
Zoisove spletke so v njegov vplivni krog pritegnile tudi ljubosumne kameraliste, tudi
oni so pričeli z gonjo proti Čabru. Dne 12.
marca 175112 toži cesarsko – kraljeva bancodeputacija denarnemu in rudniškemu
dvornemu kolegiju, da je čabransko železo
zelo slabo, lastniki ladij ga nočejo menjavati za sol, ker ga v Italiji ne morejo prodati;
deputacija je prosila, da morajo skrbeti za
boljšo železo. 13. marca je dvorni kolegij
Hauptmannu naročil, da mora sporočiti, ali
je pritožba utemeljena. Upravitelj Huss iz
Čabra in rudarski svétnik Hauptmann sta
očitke odločno zavrnila13. Povedala sta, da
se je gonja proti Čabru ponovno sprostila,
ker marsikomu ni všeč, da so fužino ločili od
dominija v Bakru in da je čabransko železo
najmanj tako dobro, ali celo boljše od Koroškega, ki ga nakladajo na ladje tudi v Bakru.
Zaradi zelo pomembne zadeve za erar in Čabar sta se 19. julija 1751 upravitelj Huss in
železarski agent Payer odpravila iz Čabra v
Bakar zaradi preizkušnje železa; z njima sta
šla fužinski kovaški mojster Simon Brovet
in ključavničar Martin Zadnik. Dne 20. julija so opravili preizkus vročega in hladnega
železa, preizkusa sta se iztekla enako dobro.
Preizkus so opravili v navzočnosti kastelana
Suppeta, uradnika Pokorna (kameralna uradnika) in lastnikov ladij Frančiška Maroshinija, Frančiška de Agneze in kapitana Mihaela Cragnicza ter bakarskih kovačev Žagarja,
Kavčiča in Jelenca.
V skladišču so eno uro iskali najslabše železo. Ko so povabili lastnike ladij, naj se pridružijo atestu kakovosti železa, so povabilo
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zavrnili z opazko: »Kaj naj pomaga, če bi bilo
železo čisto zlato in ker je čabransko, ne bi
bilo odvzeto samo železo, temveč tudi ladja
kot tihotapsko blago.«
Ko so hoteli izvedeli resnični vzrok za diskreditacijo, sta Marochini in Agnese povedala: »Gospod M. Zois je s podkraljem Neaplja sklenil dogovor in se obvezal, da bo celo
Italijo oskrboval z železom po nizkih cenah.
Zois je podkralju razložil, da je čabransko
železo najslabše kakovosti. Zato se baron
Wiesenhütten in višji rudniški urad Idrija
nista upala sama pošiljati čabranskega železa
v Italijo. Morala bi kupiti železo pri Zoisu,
ga pripeljati v Bakar in ga prodati v Italijo
kot čabransko železo«. (Omenjeno je že bilo
slabo Zoisovo železo, vidi se, da M. Zoisu
nobeno sredstvo ni bilo preslabo).
Ker sta se lastnika ladij upirala, da bi podala
pisno izjavo, je Huss zaprosil priči Suppeta
in Pokorna (kameralna uradnika) za izjavo.
Pokorn je menil, da to vè že dolgo in ne bi
mogel oddati pisne atestacije.
Huss in Payer sta šla s Suppetom in Pokornom k de Denaru, ki je potrdil, da so mu
Zoisove trgovske zvijače dobro poznane, in
je zagotovil, da bo poskrbel, da se bo zadeva
pisno potrdila, brž ko bodo prišli prvi lastniki ladij.
Preizkusili so tudi Zoisovo železo, vendar iz
tega železa niso mogli skovati podkve.
Rudarski svétnik Hauptmann je v poročilu
3. marca 175214 svetoval, da naj v Čabru izdelujejo žeblje in izdelke, ki se prodajajo na
Kranjskem, kot so: motike, lopate, lemeže,
orožje itd.; v vsakem primeru se mora opremiti livarna za lonce, peči in podobno, »ker
se hoče Zois uveljaviti in čabransko železo
popolnoma uničiti«.
Trgovino s soljo z Barletto je Zois popolnoma uničil. V marcu in aprilu so odplule iz
Bakra in Reke domače ladje pod cesarsko
zastavo proti Barletti. Ladje naj bi pripeljale
sol za avstrijsko Primorje, toda vrnile so se
prazne.
V petletju 1748–1753 je fužina Čabar po poročilu idrijskemu rudniškemu uradu z dne
8. novembra 175415 prikazala primanjkljaj
7705 goldinarjev 35 ¼ krajcarjev: v tem času
so dobavljali retorte za Idrijo, drugo železo
erarju v Ljubljano in Idrijo; vsega seveda
niso plačali. Fužina je imela gradbene izdat-

ke itd., vsota teh zneskov je znašala 12. 896
goldinarjev 12 ¼ krajcarjev. Dobiček Fužine
je znašal 5.190 goldinarjev 37 krajcarjev; čisti dobiček gospostva je znašal 4.262 goldinarjev 45 ¾ krajcarjev. M. A. Zois je mislil,
da je dovolj pritiskal na fužino Čabar, da jo
dozori za svoje namene. Dvorni kolegij je 26.
marca 175516 razkril rudarskemu svétniku
Sartoriju v Idriji, da je »nekdo« pred kratkim
v dvornem kolegiju predlagal, da bi mu cesarsko kraljevo fužino v Čabru s pripadajočim dominijem pogodbeno dali v zakup za
nekaj let. Rudarski svétnik naj bi se o zadevi
izrazil. Imena niso povedali, toda po vsem,
kar se je zgodilo, je bil to lahko samo Zois.
Dela v fužini so se nadaljevala in s strokovnim naporom izkušenih rudarskih in železarskih mož, Hauptmanna in Hussa, se je
posrečilo, da so brezhibno izdelovali železo,
tako da so se lastniki ladij v juniju in oktobru
1755 prostovoljno in pisno obvezali, da bodo
prevzemali čabransko železo kot plačilo za
sol17 in račun v Čabru za osemletje 1748–
1755 je pokazal čisti dobiček 2.635 goldinarjev 4 krajcarje od fužine in 4.759 goldinarjev
52 krajcarjev od dominija. Uprava fužine
Čabar je trgovinska menjavo za sol v Barletti
spravila via facti v prave tirnice, toda kameralisti in Zois še vedno niso dali miru.
Zdi se, da je ravnateljstvo v popolnem nepoznavanju dejanskega stanja šepalo v publicis
et cameralibus za tekom dogodkov. 23. 11.
175618 je sporočilo dvornemu kolegiju, da je
neapeljski dvor izjavil, da za sol iz Barlette
ne bodo prevzeli niti lesa niti železa. Vztrajali so pri odkupu železa, o čemer Neapelj ni
hotel ničesar slišati, in je raje odstopil od pošiljanja soli, kakor da bi sprejel te pogoje. Za
bati se je, da so trgovino z Barletto preprečili državi, da bi notranja Avstrija in koroške
dežele trpele pomanjkanje soli, zaradi tega
bi utrpela škodo plovba ladij in erar. Vse se
je zgodilo zato, ker so lastnikom ladij vsilili čabransko železo, čeprav je bilo v Neaplju
prepovedano in prejem železa so zavrnili.
Potemtakem so se morali železu v celoti odpovedati, da bi napravili konec z Neapljem.
Nakup soli v drugih deželah ni bil mogoč
zaradi gusarjev, kuge in oddaljenosti, zato so
pričakovali še nadaljnje težave.

Dvorni kolegij je moral popustiti pritisku od
zgoraj in se je 12. decembra 1756 obrnil na
višji rudniški urad v Idriji, da mu poroča,
kakšno korist ali škodo je Čabar povzročil
erarju, odkar ga je prevzel rudniški urad?
Povedati bi se moralo tudi mnenje, ali se
železa ne bi moglo prodati kako drugače,
morda tudi z oddajo v zakup, namesto da
ga dostavljajo v Bakar, ker se je slišalo, da
je kraljevi neapeljski dvor prepovedal uvoz
tujega železa.
Skritim gonilnim silam se je zdelo, da je vsa
stvar tekla prepočasi, ker so že 15. marca
175719 višjemu rudniškemu uradu v Idriji
naravnost ukazali, da mora najti kupca. 1.
aprila je rudarski svétnik Sartori predlagal
Michelangela pl. Zoisa (v tem času je bil
povzdignjen v plemiški stan)20 kot primernega. Že 13. aprila so višjemu rudniškemu
uradu v Idriji ukazali, da primerno ukrepa.
Zois je bil pred ciljem, toda njegove spletke
za dosego želja, ki sta jih v poročilih razkrila Hauptmann in Huss, so preprečile zadnji
korak. Po razkritjih spletk se z Zoisom kot
edinim kupcem, ki bi prišel v poštev, niso
hoteli več ukvarjati. Ob začasni oddaji fužine v zakup so se po pravici bali, da bo prišlo
do izčrpanja in nazadovanja fužine. Vrhu
tega sta fužina in dominij postala donosna
in kakor je pokazal že omenjeni račun med
leti 1748–1755 je potekala trgovina s soljo z
Barleto v normalnih tirnicah. Cesarica Marija Terezija je z resolucijo 18. oktobra 175721
odločila, da fužina ostane erarska.
Zois in kameralisti so se morali z odločitvijo
sprijazniti in se umakniti, sledil je deset let
mir vsaj v tem pogledu, zakaj drugih težav
ni manjkalo.
(se nadaljuje)

Danes je to jasno, ko človek vidi, kako so
gospodje na najvišjih mestih na Dunaju osupljivo klicali na pomoč morske roparje in
kugo, da bi izločili Čabar.
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SONCE
Za oblaki vedno siješ,
toplo sonce, dan in noč,
vsako jutro spet se vračaš,
včeraj, danes in nekoč.
Nam podarjaš čar svetlobe,
zbujaš trave, rože, gozd,
daješ toplo vinski trti,
da je opojen, sladek grozd.
Vsako jutro up nam daješ,
o, prelep si, sončni vzhod,
ti nam vsem enako siješ,
vsem tvoj žarek, vsepovsod.
Pridi zjutraj kakor včeraj,
zopet šel ti bom naproti,
zjutraj s ptičkom, ki se zbuja,
bom tvoji se predal toploti.

Stanko Grl

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v MARCU 2021 je bilo:
NAJBOLJŠI SOSED
Nagrade prispeva:
Mercator
Market Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 26, 1386 Stari trg pri Ložu
051/285-618
Nagrade:
1. nagrada: Mercator darilno kartico za 30 €
prejme: Aleks Tomac, Podcerkev 46, 1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrada: Mercator darilno kartico za 20 €
prejme: Henrik Razpotnik, Kresnice 1a, 1281 Kresnice
3. nagrada: Mercator darilno kartico za 10 €
prejme: Anja Šebenik, Viševek 7, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!

Nagrado tokratne križanke Polepitev v vrednosti 40 € prispeva:

Wrap it, Nejc Urbiha s.p.
Kozarišče 65, 1386 Stari trg pri Ložu
T: 031 893 993 / W: www.wrapit.si / E: nejc.urbiha@gmail.com
Predstavitev na strani 24.
tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih,
 Tudi
ki izhaja iz slike. Rešitev napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek in
naslov) do 17. maja 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

tekst in fotografije:
Mario Žnidaršič

Še zadnje

Gostinci tudi v
Loški dolini
ponovno odprli
lokale

Primorsko-notranjska regija se je
obarvala rumeno, zato je tam po dobrih
petih mesecih ob preventivnih ukrepih
zaradi epidemije korona virusa od
ponedeljka, 22 marca, dovoljena
strežba pijače in jedi na gostinskih terasah.
Glede na to, da so bili gostinski obrati ena
izmed panog, ki so bile najbolj na udaru,
je potrebno poudariti, da je tu zaposlenih
tudi ogromno študentov, ki so ostali brez dela,
državne pomoči pa so dobili bore malo.
V Loški dolini so ljudje komaj čakali,
da lahko spet sedejo po terasah
in naročijo svojo priljubljeno pijačo.
Študentje in tudi zaposleni pa se veselijo
dela, saj to delo marsikomu predstavlja
glavni vir dohodka.

tel. administracija: 01 709 78 32/34, tel. kontrolorji: 01 709 78 33

TEHNIČNI PREGLEDI
TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH
PRIKLOPNIKOV
Traktorji morajo biti tehnično
brezhibni:
brez pripetih priključkov,
z urejeno homologacijo za gozdarske
nadgradnje, delujočo svetlobno in
električno opremo, delujočimi zavorami in
z obvezno opremo.
Stari trg

ponedeljek

12. 4. 2021

8.00-15.30

Gasilski dom

Stari trg

torek

13. 4. 2021

8.00-15.30

Gasilski dom

Kozarišče

sreda

14. 4. 2021

8.00-15.30

Kozarišče 23, Baraga

Kozarišče

četrtek

15. 4. 2021

8.00-15.30

Kozarišče 23, Baraga

Vrhnika

petek

16. 4. 2021

8.00-11.00

Vrhnika 34, Reljič

Iga vas

petek

16. 4. 2021

12.00-15.30

Gasilski dom

ponedeljek

19. 4. 2021

8.00-15.30

Toni bar

četrtek

6. 5. 2021

8.00-11.00

Gasilski dom

Babno polje
Stari trg

Delovni čas tehničnih pregledov na sedežu organizacije:
od ponedeljka do petka od 800 do 1600, sreda od 800 do 1700

NAPOVEDNIK april 2021
Dogodek

Enostavno do
e-poslovanja v
turizmu

Datum, Ura, Kraj

Začetek v petek,
2. 4. 2021
ob 13.00

Cena

Vsebina
Na 40-urnem tečaju boste spoznali osnove digitalnega poslovanja, družabna omrežja, Google aplikacije,
Facebook stran, vse o digitalnem certifikatu, u-upravi, ajpes-u, se seznanili z e-vem, e-turizem, booking
ter airbnb.

BREZPLAČNO

Tečaj bo potekal trikrat na teden, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 13.00 in 16.00 uro. Tečaj bo vodila
ga. Katja Rezman. Glede na trenutne epidemiološke razmere je možno, da bo tečaj potekal »na daljavo«.

Prijave do

Več informacij:
031 314 805,
maja.zalar@zavod-znanje.si

Prednost pri vključitvi imajo zaposleni ali brezposelni prebivalci Notranjsko-Primorke regije, starejši od 45
let, razen oseb s statusom študenta, dijaka ali upokojenca.
Priprave na
strokovni
izpit prve
stopnje Zakon
o upravnem
postopku (ZUP)

V aprilu 2021
(dva dni)

150 EUR

Cilj priprav je pridobitev ustreznega znanja s področja Zakona o splošnem upravnem postopku, ki bo
omogočalo opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka na 1. stopnji. 12-urni program priprav
bo zajemal vsebine, ki jih v svojih členih obravnava Zakon o upravnem postopku. Predavateljica: mag.
Milena Pečovnik

Več informacij:
031 314 805,
maja.zalar@zavod-znanje.si

Delavnica
za praktično
uporabo
Zoom-a

7. 5. 2021,
od 9. do 10.30
ure, Ljudska
univerza Postojna

BREZPLAČNO

Zoom je trenutno ena najbolj priljubljenih spletnih platform, vendar je številni še ne poznajo dovolj, da
bi jo lahko samozavestno uporabljali. Ta delavnica je namenjen vsem začetnikom, ki morate (ali si želite)
Zoom uporabljati za delo, učenje ali samo za druženje s prijatelji.

Več informacij in prijava:
05 721 12 84,
ana.sabec@zavod-znanje.si

Svetovalno
središče Postojna

Vsak delavnik
med 8.00 in 11.00
ter med 12.00 in
16.00

BREZPLAČNO

Se je v korona časih vaša kariera zamajala ali ste ugotovili, da potrebujete nekatera nova znanja, veščine
in spretnosti? Kaj točno morate storiti, da bo vaša zaposljivost bolj prilagojena sodobnim časom? Na vaša
vprašanja vam v svetovalnem središču pomagamo ugotoviti brezplačno in zanesljivo.

Več informacij in prijava:
05 721 12 87,
erika.svara@zavod-znanje.si

Središče za
samostojno
učenje Postojna

Vsak delavnik
med 8.00 in 11.00
ter med 12.00 in
16.00

BREZPLAČNO

Se pripravljate na izpit iz slovenščine za tujce? Potrebujete dodatno znanje za uporabo spletnih aplikacij
ali pomoč pri uporabi pametnega telefona? Potrebujete pomoč pri učenju za različne šolske predmete?
Vabljeni v naše središče.

Predhodna najava na
ana.sabec@zavod-znanje.si ali
05 721 12 84

VGC TOČKA MOČI

Aktualna
napoved
dogodkov je na
Fb profilu

BREZPLAČNO

V večgeneracijskem centru, preko različnih delavnic, predavanj in aktivnosti, stremimo k temu, da je vaš
vsakdan bolj prijeten in kakovosten. Vsebinsko zanimive dogodke trenutno prirejamo še na daljavo, preko
online delavnic. Spremljajte naše dogodke na našem Facebook profilu in v Prepihu in se nam pridružite.

Informacije na:
tocka.moci@zavod-znanje.si,
041 397 114)

PUM-O

Vpis preko celega
leta

BREZPLAČNO

»Si star/a med 15 in 26 let? Potrebuješ pomoč, motivacijo in spodbudo, da končaš šolo, najdeš zaposlitev,
svojo pot? Ali varen kraj, kjer boš premislil, kako naprej? Tukaj smo zate! Izvajamo zanimive delavnice,
ustvarjamo, se skupaj učimo ...

Za več informacij nas pokliči na:
031 360 977 ali nam piši na
pum-o@zavod-znanje.si«

