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Glasilo občine Loška dolina

Lipca v
Kozariščah
Lipco v Kozariščah je zasadila vaška mladež na predvečer
osamosvojitve. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je
Slovenija formalno postala neodvisna.
V njeni senci najdemo lesen smerokaz z navedbo starih
poimenovanj vaških ulic. Na njem razberemo, da lipa stoji na
Lončarjevem placu in v katero smer se podamo na Blatno ali
pa na Petelinjo gaso ...

Turistična tržnica
pri gradu Snežnik
V soboto, 1. maja 2021, je Javni zavod Snežnik
organiziral Turistično tržnico, na kateri se je
predstavilo deset lokalnih ponudnikov.
Več v članku na strani 33
foto: Mario Žnidaršič
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Drevo mora v globino, da lahko zraste v nebo.
(Rudi Kerševan)

Na naslovnici vas je pozdravila lipa, drevo, ki je simbol slovenstva. Kozarska je bila zasajena v
čast prelomnemu dogodku naše zgodovine. 30 let, dan za dnem, uro za uro … je nema priča
dogajanju pod njo in v njeni bližini. Ves ta čas se vzpenja proti nebu, proti svetlobi in njen vrh
že lahko zre v daljavo čez strehe kozarskih hiš … Vesel sem, da je že več kot dvajset let priča
dogajanja tudi naše glasilo, ki na svojih straneh zbira delček naše zgodovine. Ponosen sem na
praznik, ki ga kozarska lipca simbolizira in počaščen, da skupaj z mnogimi že dobrih 15 let tudi
sam soustvarjam naš Obrh.
Tako državi Sloveniji kot tudi Obrhu želim, da bi skupaj doživela še veliko obletnic in prazničnih
trenutkov. Da bo temu tako, pa lahko prispevamo vsi, vsak po svojih močeh. Predvsem pa je
pomembna strpnost in tvorno sodelovanje.
Vse najboljše in srečno Slovenija.
Bralkam in bralcem Obrha ter občankam in občanom Loške doline čestitam za dan državnosti.
Čas do septembra, ko je napovedana četrta letošnja številka, preživite lepo in ostanite zdravi.

Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 25. avgust 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: Lipca v Kozariščah • 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

Kljub zavoram delo za skupnost ter skupno
blaginjo ni zastalo

G

lede na vse zadnje informacije, ki so
zaokrožile v javnosti, menim, da je
več kot potrebno podati določena pojasnila, na podlagi katerih sem prepričan, da si
boste bralci ustvarili svoje mnenje. Vem, da
smo vsi ljudje naravnani tako, da velikokrat
preprosto nasedamo le tistim, ki znajo bit
najbolj glasni. Dejstvo pa je, da »trio adijo«
dela naprej ter ne bo podlegel vsem možnim
poskusom diskretizacije in zavajanj, ker se
zavedamo, da je naše delo delo za skupnost
ter skupno blaginjo in ne delo v korist zaradi
privilegijev posameznika. O vsem pa malo
več v zaključku tega članka.
Kot ste občanke in občani lahko opazili,
gredo dela v Pudobu proti zaključku. Verjamem, da ste mogoče malo tudi potarnali, ker
je cesta zaprta in vam onemogoča normalen
prehod iz južnega dela Loške doline proti
centru – proti Starem trgu. Verjemite mi,
da se vsi skupaj maksimalno trudimo, da se
celotna investicija zaključi v dogovorjenem
roku in da bo že v začetku naslednjega meseca vse drugače. Vas Pudob bo dobila novo
podobo, vsi občani v občini skupaj pa novo
vodovodno omrežje in bolj varno vodooskrbo. Trenutno potekajo še zadnja ureditvena
dela ter asfaltacija pločnikov, čemur bo sledila samo še dokončna ureditev vozišča z
zaključno asfaltno prevleko.
Tudi načrtovan projekt za obnovo vodovoda in ceste Lož–Podlož ni zastal. Projektna
dokumentacija za izvedbo odseka v skupni
dolžini 2200 m je pridobljena. Sledi še priprava in objava razpisa za izbor izvajalca in
prepričan sem, da bomo uspešno izpeljali
tudi ta del naloge ter po zaključku razpisa
takoj pristopili k izvedbi investicije. Moram
pa tu še posebej poudarit, da bomo še prej
uredili cestno navezavo vasi Podlož z državno cesto proti Bloški Polici, ki bo vaščanom
Podloža v času gradnje ceste Lož–Podlož
omogočala normalno prevozno povezavo,
ki je nujno potrebna za vsakodnevna opravila. Manjši problem bodo imeli prebivalci
Svete Ane, ker bodo morali prehajati po gozdni cesti mimo Križne jame ali pa po cesti
na Lipsenj. Upam, da bodo prebivalci obeh
vasi predvideno gradnjo in določene ukrepe sprejeli z razumevanjem. Bi se pa ob tej
priložnosti zahvalil vsem lastnikom zemljišč
na trasi Podlož–državna cest R1-213 (Bloška
Polica–Lož), ki so pokazali veliko razumevanja ter vsi brez izjeme podali pisna soglasja s
podpisano služnostjo za predvidene posege

širitve obstoječe gozdne poti.
Tudi na Babno Polje nismo pozabili. Dana
je bila naša obljuba, da bomo v Babnem Polju izgradili fekalno kanalizacijo, obnovili
vodovod ter vse ceste na območju gradnje.
Kot je že poznano, smo pri časovnici za izvedbo največkrat omejeni s pridobivanjem
ustreznih mnenj, ki jih na projekt podajo
pristojne državne službe. Tudi ta projekt
v temu pogledu ni izjema. Mogoče bi kdo
ob tem pripomnil, da je to nerazumno ali
celo nedopustno in s tem bi se tudi jaz celo
strinjal. Pa vendar drugače pač ne moremo
izpeljati vseh postopkov in moramo čakati
na ustrezna mnenja. Občina je šele v prejšnjem tednu pridobila mnenje (vloga – oktober 2020) Direkcije za vode. Upam, da bo
pridobitev tega mnenja vplivala na izdajo
mnenja Agencije RS za okolje ter pospešila
izdajo le tega.
Za zaključek pa še nekaj o nedavnih dogodkih v občinskem svetu in občinski upravi
Občine Loška dolina. Iz raznih elektronskih
in ostalih medijev vam je že verjetno poznano dogajanje zadnjega tedna. Ne nameravam se spuščati v dolgovezne polemike
in komentarje. Početje nekaterih občinskih
svetnic in svetnikov me resnično žalosti in
zgrožen sem nad njihovim ravnanjem. Ne
me razumeti narobe, ker njihovi pobudi in
njihovim predlogom resnično ne nasprotujem. Tudi na napovedano sejo sem njihove
predloge umestil na dnevni red. Žalosti pa
me predvsem to, da mi preprečijo podati
osebno mnenje in odgovor ter da bi to lahko
javno izrazil na seji. Česa se bojijo, da sklicujejo »izredno dopisno sejo«, ki ni potrebna,
vsaj kar se mene tiče. Ali gre tu predvsem za
populistične poteze posameznika, poskus
zavajanja javnosti, priprave na volitve ali pa
s podano izjavo za javnost, celo za poskus
medijskega »linča« župana občine. Ne vem,
zakaj se že več kot dve leti izogibajo kakršnih
koli pogovorov z menoj in sodelavci. Če nimajo potreb, bi dejal, da je to OK, pa me vedno znova presenetijo in eksplodirajo z nekimi »ad hoc« predlogi in odločitvami, ki jih
potem želijo brez slabe vesti in argumentov
izsiliti. Popolnoma mi je jasno, da se v naslednjem letu bližajo lokalne volitve, pa vendar
se mi zdi nerazumno in pretirano prehitevanje dogodkov, kajti od vsega tega »šmorna«
najkrajšo vlečejo občani. Občina že celi dve
leti in pol razvojno nazaduje, občinski svet
pa se celotno pretečeno obdobje ukvarja le

sam s seboj ali pa s problematičnim županom oziroma občinsko upravo. Ostalo ni
pomembno. Pa je, in to zelo pomembno.
Očitno po vseh teh letih še vedno nekaterim svetnicam in svetnikom ni jasno, zakaj
so jim volivci na volitvah 2018 zaupali svoj
glas, in samo upam, da bomo vsi spoznali resnico pregovora, da » Na napakah se učimo«
ter da se bomo na naslednjih volitvah volivci
odločali drugače. Kajti škodo, ki je storjena
v tem mandatu, bo treba popravljati. In vsi
tisti, ki se sedaj resnično aktivno trudijo (nekateri tudi iz zakulisja), kako pokoriti župana, se bodo morali prej ali slej postaviti pred
ogledalo in pred vse občane, ker skrivati in
pretvarjati se ne bodo mogli večno.
Nedolgo nazaj je nekdanji občinski svetnik v
elektronskih medijih zapisal: »Maske so padle.« K temu lahko dodam le to, da nekatere
res. Nekateri pa jih žal ne snamejo NIKOLI. ■

Janez Kvaternik

ŠMARATA
Iz najlepše vasi pozdravi hitijo,
seveda najprej pozdravljajo žirijo,
ki se je tako odločila,
in nam prvo mesto dodelila.
Veseli vaščani in vsi,
ki ste se voljni tu sprehajati,
brez muje se čevelj ne obuje,
tako se včasih modruje.
Vsak pred svojim pragom počisti,
potem konec je zavisti,
vsak po malo se žrtvuje,
kakšen red imajo, če greš na tuje.
Besede mičejo, zgledi vlečejo,
In treba veliko truda,
samo dobra beseda je pobuda,
iz te sence izmečejo.
Tudi lepota nekaj velja,
da prideš do medalje,
trudimo se še nadalje,
za čistočo, red in dobro voljo. 
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Danica Zrim

Obnova kulturnega doma v Starem trgu

Pogled na obstoječi kulturni dom

Idejna zasnova prenove

ulturni dom v Starem trgu trenutno predstavlja edini javni
objekt z notranjo dvorano namenjeno kulturnim dejavnostim v
sklopu občine Loška dolina. V kulturnem domu so pred razglašeno
epidemijo potekale različne dejavnosti, predvsem s področja kulturnih dejavnosti (gledališke predstave, nastopi pevskih zborov, nastopi
otrok vrtca in šole ...).

Glavni cilji prenove so:
• zagotovitev ustrezne varnosti pri uporabi objekta,
• zagotovitev neoviranega dostopa, tako do dvorane kot tudi
prostorov v pritličju (umestitev dvigala),
• izboljšanje funkcionalnosti zaodrja ter reorganizacija odra in
sedišč,
• izboljšanje funkcionalnosti in podobe »predprostora« dvorane
(vhod, stopnišče, dvigalo),
• izboljšanje zunanje podobe objekta in vzpostavitev zunanjega
javnega »predprostora« pred vhodom,
• energetska sanacija objekta.

(foto: Borut Kraševec)

K

Kulturni dom je za svoj dom vzelo tudi Delavsko prosvetno društvo
Svoboda, Loška dolina, ki ima v Loški dolini najdaljšo tradicijo na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, saj v prihodnjem letu praznuje častitljivih 100 let. Gre za amatersko gledališče, katerega člani s
pozitivno energijo in zavzetostjo pripravljajo gledališke predstave, ki
dobivajo priznanja tudi na državnem nivoju.
Kultura v Loški dolini si zasluži primernejše prostore, zato je želja, da se
objekt preuredi v sodoben kulturni dom s funkcionalno zasnovo in kvalitetno oblikovano podobo, zato je Občina pristopila k njegovi obnovi.

(foto: AO studio)

Za predvideno obnovo je Občinska uprava že pridobila idejno zasnovo. Do konca leta se predvideva še izdelava projektne in investicijske
dokumentacije ter tudi dokumentacije za prijavo na razpis za energetsko sanacijo objekta. Obnova objekta bo predvideno potekala v
letih 2022 in 2023. ■

Dragana Trivunčević

Gradnja gozdne ceste nad Podložem

K

onec lanskega leta je Občina Loška
dolina v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, krajevna enota
Stari trg začela pridobivanje soglasij lastnikov parcel za gradnjo gozdne ceste
nad Podložem. Odziv s strani lastnikov
je bil pozitiven, ker se večina vaščanov
in lastnikov parcel v Podložu zaveda
pomembnosti izgradnje gozdne ceste.
Nova gozdna cesta v makadamski izvedbi bo omogočala varno sečnjo in skrajšano razdaljo za spravilo lesa ter s tem
tudi trajnostno gospodarjenje z gozdom
na tem območju. Prav tako bo zelo pomembna v primeru elementarnih nesreč

(poplave), saj se bo lahko uporabila za pomožno pot do glavne ceste Stari trg–Bloška
Polica. Hkrati pa bo dobrodošla pridobitev
tudi za rekreativne dejavnosti, kot so npr.
pohodništvo in kolesarstvo. Z izvajalcem
del je že podpisana pogodba, izbran pa
je tudi že nadzornik del gozdarske stroke. Dela bodo zaključena v dveh mesecih.
Nova povezava bo služila tudi kot obvoz pri
izvedbi rekonstrukcije ceste Lož–Podlož in
obnovi vodovoda med obema naseljema.
Posebna zahvala gre lastnikom parcel in revirnim gozdarjem za njihov hitri odziv in
ureditev potrebne dokumentacije. ■

m
Obstoječa gozdna pot nad Podlože
(foto: Dragana Trivunčević)
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Nina Komidar Šraj

ČEBELA-ZNA

P

rojekt S čebelami do znanja s simpatičnim akronimom ČEBELA-ZNA smo se z občinama Bloke in Cerknica ter RRA Zeleni
kras prijavili na javni poziv LAS Notranjska in zanj pridobili sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Čebelnjaki
v vseh treh občinah so postavljeni v izobraževalne namene. V upravljanje jih bodo dobila lokalna čebelarska društva, preko katerih se že
izvajajo čebelarski krožki v osnovnih šolah.

Veliko težavo izbira lokacije postavitve čebelnjaka predstavlja tudi
izkušenim čebelarjem. Po najboljših močeh in dobri volji lastnika
parcele, od katerega smo pridobili brezplačno služnost za uporabo
zemljišča, smo objekt umestili na lokacijo, ki marsikomu ni primerna, je pa za dejanski namen uporabe objekta – učni namen – edina,
kjer smo lahko zagotovili oziroma izpolnili tudi druge pogoje postavitve tako z vidika gradbene zakonodaje kot soglasja čebelarske zveze
in ostalih nosilcev urejanja prostora. Kot vsa druga živa bitja so tudi
čebele usodno povezane z okoljem, ki jim mora dajati čim boljše možnosti za preživetje, razvoj in razmnoževanje – bližina tekoče vode,
bližnji travniki, zavetje grmovnic, orientacija panjev v smeri vzhajajočega sonca, oddaljenost od javnih stavb in naselja.
V čebelnjaku sta dva ločena prostora. Prvi vhodni del je namenjen
delu s čebelami, v katerem je šest velikih desetsatnih panjev in štirje
mali sedemsatni panji. Drugi del pa je ločen z vmesno steno in drsnimi vrati, za katerimi so klopi in miza za učenje znotraj čebelnjaka,
ter prostor, kamor bodo lahko krožkarji pospravili tudi preko razpisa
pridobljeno opremo za delo. Namen projekta je predvsem dvig kakovosti izvajanja obstoječih krožkov s poudarkom na izkustvenem
učenju, saj bodo učenci v svoji novi učilnici imeli tudi opremo za
izvajanje krožka in interpretacijo življenja čebel.

foto: Borut Kraševec

Čebelnjak, ki stoji tik ob obvozni cesti v Starem trgu, je bil 20. maja
na svetovni dan čebel predan čebelarskemu društvu Loška dolina. Z
novim čebelnjakom se je tako rekoč za mlade čebelarske navdušence
vzpostavila nova učilnica v naravi in v njem bodo lahko že nadaljevali s krožkom. Panje pa bodo likovni navdušenci – učenci osnovne
šole – popestrili z motivi iz Loške doline pod mentorstvom učiteljice
likovnega pouka. Njihovo delo in nadarjenost bosta tako olepšala čebelnjak še z zunanje strani.

promocijo lokalnih produktov, ponuja povezovanje ponudnikov na
fizični ravni in zagotavlja konkretne možnosti za degustacijo in prodajo lokalnih produktov na novih stojnicah. V okviru projekta bodo
pripravljena tudi usposabljanja za nove produkte in storitve – delavnice/mentorstva o tržni dejavnosti in razvoju integriranih produktov
ter kulinarične delavnice na temo medovitih izdelkov. Predstavljene
bodo tudi možnosti različnih registracij dejavnosti kot npr. odprtje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, odprtje s. p. ali doregistracija obstoječe dejavnosti in na ta način bo preko delavnic lokalnim prebivalcem
dana možnost spoznavanja in zavedanja človeških potencialov. ■

Svetovni dan čebel, otvoritev čebelnjaka in
Slakov »Čebelar« v izvedbi Žiga Sterleta

V čebelnjaku je tudi loč
prostor za učenje

en

Za lažje učenje in predstavo o življenju čebel bo v čebelnjaku tudi
nov učni pripomoček, imenovan virtualni panj. Virtualni panj je izdelan po zgledu slikovnih satnikov z obojestranskimi fotografijami v
razmerju 1 : 1, na katerih je prikazano dejansko spomladansko stanje
čebeljih družin v plodišču. Preko fotografij si lahko v virtualnem panju na varen način ogledamo posnetke realne čebelje družine, zato
je virtualni panj mogoče uporabiti tako za prikaz čebelje družine in
njenih posameznih sestavnih delov kot tudi za izvajanje učnih nalog
– čebelarskih opravil. Virtualni panj je varen učni pripomoček, ki
bo uporaben skozi vse leto in za vse, ki jih zanima življenje v panju.
Bistvo zavedanja pomembnosti čebel, ki z opraševanjem prispevajo
k ohranjanju ravnovesja v naravi ter omogočajo obstoj različnih rastlinskih in živalskih vrst, je ključno za mlajše generacije, saj bodo
tako lažje vzpostavile pozitiven odnos do varstva okolja in ohranjanja narave ter kulture slovenskega čebelarstva.
Poleg postavitve didaktičnega čebelnjaka smo v okviru projekta postavili tudi nadstrešnice na tržnem prostoru v Starem trgu in nabavili
pet premičnih stojnic. Pokrita tržnica zagotavlja skupni prostor za

Predsednik Čebelarskega društva Janez Žnidaršič je učencu in
učenki čebelarskega krožka starotrške osnovne šole predal ključ
učnega čebelnjaka in poučno knjigo Brez čebel ne bo življenja

7

IZ OBČINSKE HIŠE
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Daliborka Radovanović Jenc

Na kratko iz občinskega sveta
ŠTIRINAJSTA REDNA SEJA

znižanju za uporabnike povišala.

V četrtek, 22. aprila 2021, so se člani občinskega sveta Občine Loška
dolina sestali na svoji 14. redni seji.

Predstavljen je bil Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za
leto 2020 skupaj s poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem. V nadaljevanju je občinski svet imenoval
direktorja Javnega zavoda Snežnik. Po tretjem objavljenem razpisu je
bil imenovan dosedanji direktor in trenutni vršilec dolžnosti direktorja Zdenko Truden. Imenovani so bili tudi predstavniki ustanovitelja v
svet Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

Občinskemu svetu so bila predstavljena letna poročila vseh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina, in
sicer Javnega zavoda Snežnik, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu, ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica ter JP Komunala Cerknica. V
potrditev sta bila predložena Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode in Elaborat o oblikovanju cen
za oskrbo s pitno vodo. Cena obeh storitev se bo znižala, za oskrbo
s pitno vodo pa je župan predlagal tudi subvencioniranje, s katerim
bo cena za uporabnike ostala enaka dosedanji. Občina namreč že od
leta 2013 subvencionira oskrbo s pitno vodo, tako, da bi se ta kljub

Občinski svet je podal soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice OŠ
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu ter se seznanil s končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d. o. o. za leto 2019.

Informacijski terminal na postajališču
za avtodome

O

bčina Loška dolina je v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik v Starem
trgu na parkirišču za avtodome postavila digitalno tablo z informacijskimi vsebinami, v katerih je zajeta turistična ponudba Loške doline. Informacijski terminal, ki ponuja celovito predstavitev občine, je
namenjen turistom, ki bodo obiskali občino Loška dolina. Terminal
deluje v slovenskem in angleškem jezik po principu zaslona na dotik.
Na njem najdemo predstavitve turistične ponudbe v Loški dolini in
Babnem Polju, in sicer so vsebine pripravljene po naslednjih sklopih: znamenitosti (grad Snežnik, Križna jama, Učna pot Po sledeh
živali, Polharski muzej, Obeležja II. svetovne vojne, Sakralna dediščina, Ostrnice, Babno in Loško polje), zasebne zbirke in domačije,
opazovanje gozdnih živali, vodene sprehode in izlete, nastanitvene in
gostinske ponudbe, označene pohodniške poti z možnostjo kolesar-

jenja. Tabla prikazuje tudi
zemljevid in druge koristne
informacije iz naše občine.
Prepričani smo, da bo bogata in skrbno pripravljena
vsebina s čudovitimi fotografijami na informacijskem
terminalu domačim in tujim
turistom podrobno predstavila našo občino.
V občinski upravi si želimo,
da bi vsebine na informacijskem terminalu pripomogle k boljši in
lepši prepoznavnosti naše Loške doline. ■

Lojze Škulj, Štab Civilne zaščite Občine Loška dolina

Uspešna izvedba cepljenja zaposlenih v gospodarstvu
proti virusu Covid 19
V sredo, 26. 5. 2021, je bilo v podjetju Kovinoplastika Lož izvedeno cepljenje zaposlenih iz gospodarstva v Loški dolini proti virusu Covid 19. Glede na dejstvo, da so nekatere občanke in občani
že preboleli Covid ter da je bilo veliko prebivalcev naše občine že
cepljenih, je bil odziv zaposlenih več kot presenetljiv.
Na cepljenje se je odzvalo 125 zaposlenih iz vseh gospodarskih
družb v Loški dolini. Ob tej priložnosti moramo izreči veliko
zahvalo županu občine Loška dolina Janezu Komidarju in poveljniku občinskega štaba CZ Loška dolina Igorju Palčiču, da sta

uspešno zorganizirala in realizirala celotno cepilno akcijo.
Poleg njiju pa ne gre pozabiti velikih prizadevanj za izvedbo cepljenja vseh vodstev podjetji ter še posebej gospe Metode Vrtar iz
podjetja Kovinoplastika Lož in Nataše Poje članice, OŠ CZ Loška
dolina, ki sta opravili vsa potrebna administrativna dela.
Hvala tudi vsem, ki ste se odločili cepiti, saj ste tako izkazali veliko mero odgovornosti za svoje in splošno zdravje. ■
OSTANIMO ZDRAVI.

arhiv : Občina LD

Dragana Trivunčević
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SVETNIŠKA STRAN

mag. Armida Bavec,
članica občinskega sveta

Lojze Škulj,
občinski svetnik

Kjer je volja, je tudi pot

Moj pogled 2

Praviloma nimam težav karkoli napisati. Tokrat pa je zadeva
drugačna. Res se trudim poiskati kaj pozitivnega, spodbudnega,
veselega in razvojno perspektivnega, a je strašansko težko. Pa ne
bom jadikovala in opozarjala na
napake, nereševanje problemov
in zaničljiv odnos do vseh nas.
Vse to itak zelo občutimo. Prvi
zaradi dolgoletne nezmožnosti
priklopa na kanalizacijo, drugi zaradi neurejanja športnih
površin glede na zmožnosti
proračuna, tretji zaradi vodovomag. Armida Bavec
dno-investicijsko-obnovitvenih
(arhiv: Armida Bavec)
odsekov, ki se ne morejo priklopiti na omrežje, četrti zaradi
neustreznega angažiranja glede oskrbe starejših, peti zaradi neuglednega »urejanja« skupnih površin, šesti zaradi odhoda vseh bank iz
občine, sedmi zaradi nepremišljenega kanalizacijskega opremljanja
vasi in projektov, ki ne dajejo upanja na pozitivno soglasje Arsa …
skratka, tu so še osmi, pa deveti in tako naprej, ki smo tako ali drugače razočarani nad ne/dejanji lokalnih pristojnih. Zdaj pa res, dovolj
je bilo tega nazadovanja, svojstvenih »obrazlag in pojasnil« in netenja prepirov med ljudmi. Čas je, da se pogleda v prihodnost, ki si
jo moramo sami narediti svetlo, perspektivno, navdihujočo in varno.
In prihodnost bomo gradili skupaj, brez »enoglavih vizij razvoja, ki
se hranijo med ušesi« in se sesujejo ob vsaki težavi in posledično
uničujejo vse okoli sebe. Tako se ne sme delati! Tako se ne dela in
tudi v bodoče je, v prid razvoja občine, potrebno takšne projektne
rešitve »naprej skok, potem pa hop«, preprečiti. Kako? Takole. Sorodno misleči bomo pripravili srednjeročni in dolgoročni načrt
razvoja občine in v njem dorekli, kaj potrebujemo, kje potrebujemo,
kako bomo do potrebnega prišli in do kdaj bo posamezna naloga
realizirana. Razvojni načrt je zelo zahteven večmesečni, če ne celo letni, projekt, pri izdelavi katerega sodeluje ogromno ljudi, ki zastavijo
svoje znanje, izkušnje, sposobnosti. V nadaljevanju pa tudi aktivno
delajo na uresničitvi zastavljenih ciljev. V občini imamo ljudi, ki so
sposobni vse to realizirati. Vrednost človeka pa se pokaže v tem, da
ljudem, ki so boljši, sposobnejši in pogumnejši, pripoznaš vrednost
in jim pustiš delati. Zavist in merjenje sposobnosti drugih po svojih
»miselnih in sposobnostnih gabaritih« pa pomeni le to, da se ne prenese, da kdo več zna ali zmore in da se takšne ljudi poskuša vedno
znova in znova blatiti, teptati in zaničevati. Zato pa smo se znašli v
stanju, kot smo. Torej, pustimo zgodovini ljudi, ki zaničujejo vse,
ki se ne podreja njihovim ukazom in »medušesnim razvojnim vizijam«. V našem okolju se čuti prebujenje, pozitivno vrenje, gejzirji
idej, kako naprej, ideje, kako nam in našim otrokom zagotoviti preživetje, »debelejši kos kruha« in možnost, da mladi ustvarjajo družine
v domačem kraju. In to bomo tisti, ki znamo in zmoremo, skupaj
naredili!
https://armidabavec.blogspot.com/

junij, 2021

Lojze Škulj (foto: osebni arhiv)
Odločil sem se, da predstavim drugo plat obvestila za javnost (vsebine, ki se nanaša name) ki so ga podali občinski svetniki in svetnice
Loške doline ga. Romana Zakrajšek, ga. Armida Bavec, ga. Janja Urbiha, g. Vojko Mlakar in g. Stanislav Sterle.
Županovo pooblastilo sem na seji imel. Ni pa moja dolžnost, da z njim
maham pred svetniki. Če bi koga zanimalo, ali pooblastilo imam, je
imela proceduralno možnost, da postavi vprašanje in dobila bi odgovor.
Verjemite, da se nisem samovoljno odločil za vodenje seje OS.
Pred potrditvijo dnevnega reda 14. redne seje OS sem vprašal, ali ima
kdo od svetnic in svetnikov željo po umiku ali dodatni točki dnevnega
reda. Ker te želje ni bilo, sem dal dnevni red na glasovanje in vsi prisotni člani OS (6) smo ga potrdili. Pred glasovanjem je imela ga. Armida
Bavec možnost, da doda točko dnevnega reda, vendar tega ni izkoristila.
Pri zadnji točki dnevnega reda »Vprašanja in pobude« nam že ime
pove, da v tej točki ne gre za sprejemanje sklepov in glasovanje. Kot
predsedujoči sem se odločil, da o tem sklepu ne bomo glasovali in svetnici razumevajoče razložil, da ima možnost, da poda vlogo za točko
dnevnega reda na naslednji seji OS. Ker tu ni uspela, je dala »nalogo«
ge. Romani Zakrajšek, da izpelje 1. izredno dopisno sejo OS LD.
Dotaknil se bom še glasovanja na tej 1. izredni dopisni seji. V izjavi
za javnost je glasovalo 5 od 7 svetnic in svetnikov. Jaz sem glasovnico
oddal na uradni mail občine, ga. Janja Sterle pa jo je osebno oddala
na sedežu Občine. Predsedujoča in zapisnikar ga. Romana Zakrajšek
bi se morala zglasiti na Občini in iz uradnega maila in pošte pridobiti podatke o glasovanju in jih objaviti. Vsi, ki smo bili izvoljeni ali
bili kasneje imenovani, pa moramo prenesti tudi kritiko javnosti in
vedeti, da je uradni naslov organa še vedno na naslovu Občine in ne
nekje v Iga vasi, kar izgleda kot delo od doma. Vsaka svetnica in svetnik ima odprta vrata Občine in dostop do župana in do informacij,
ki jih potrebuje, pa tega noče uporabljati. Žal je cilj nekaterih samo
blatenje, neargumentirano poročanje javnosti (čisti populizem) glede moje tako imenovane »odstopne izjave«. Predlog izjave za samorazpustitev OS sem po enem letu nedela, nagajanja, rušenja projektov (večnamenska športna dvorana, dom ostarelih …) na seji OS LD
razdelil vsem svetnicam in svetnikom. V potrditev svojega nagajanja
je ga. Armida Bavec izjavo raztrgala pred kamero na sami seji, zato
res ne more vedeti, kaj je bilo v izjavi zapisano.
Čeprav sem jim vsebino prej prebral z obrazložitvijo, da, če ne bo
velika večina ZA, je stvar brezpredmetna, še vedno zavajajo javnost
in zganjajo populizem.
Sam se bom še naprej trudil, da čim prej do konca pripeljemo projekt
rezervnega vodnega vira Kozarišče ter širitev stavbnih površin za potrebe gospodarstva kot tudi za individualne gradnje.
op.: dokumenta: Županovo pooblastilo in Predlog izjave za samorazpustitev OS
sta na vpogled na Občini Loška dolina
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Bernarda Okoliš

Sestre Starc –sestrski trio v glasbi in življenju
Tokrat je za pogovor v tej rubriki na vrsti nežnejši spol. Na sončno popoldne smo se skupaj
odpravile na sprehod po Cerkniškem polju,
nekako na polovici poti med Loško dolino in
njihovimi trenutnimi domovi. Ja, več nas je
bilo. Kar tri sogovornice sem imela. Naj vam
jih predstavim – to so sestre STARC – Tina,
Nina in Manja, doma iz Loža. Spomnim se jih
še iz vrtca in šole, ko sem jih videvala skupaj
z mojimi otroki na raznih pevskih in drugih
nastopih. Kasneje pa sem jih spremljala le še
na fotografijah na družbenih omrežjih, iz katerih je bilo razvidno, da še vedno ohranjajo
veselje do petja in nastopov. Dekleta delujejo
zelo zrelo, enotno in povezano. Kar pove ena,
se hitro s tem strinjajo tudi ostali dve ali pa le
dodajo kakšno malenkost. So simpatične, iskrene, naklonjene dobrodelnosti, kar ni ravno
pogosto med toliko staro populacijo. Navdušile so me s svojo preprostostjo in pripravljenostjo delati dobro, kjerkoli vidijo priložnost za
to. V pogovoru prepuščajo iniciativo pripovedovanja Tini, enako delujejo tudi pri pripravi
in izvedbi nastopov. Kar ostali dve ne vzameta kot slabo, saj se zavedajo, da mora vedno
biti vodja, ki pelje stvari naprej.
Torej kako se spomnite vaših začetkov
prepevanja?
Že v ranem otroštvu je mami opazila, da
imamo glasbeni talent in nas je vzgajala v
tem duhu. Prirejale smo domače družinske
koncerte, praktično vsakodnevno. V času
obiskovanja osnovne šole smo sočasno obiskovale glasbeno šolo in pridobile več strokovnega znanja. Poleg petja smo vključile
tudi inštrumente, ki smo se jih učile igrati.
Sodelovale smo pri pevskem zboru. Kasneje
kot trio smo začele sodelovati na različnih
prireditvah, kamor so nas povabili. Na razne
kulturne prireditve, tudi pri loški slikarki in
umetnici Dagmar, na kar smo posebej ponosne, dogodke v knjižnici, na partizanske
prireditve – pogosto skupaj z mladinskim
pevskim zborom, na porokah znancev in
prijateljev, obhajilu in rojstnih dnevih. Nekajkrat smo nastopale z upokojenskim zborom v kulturnem domu v Cerknici, Logatcu,
pa tudi v domu upokojencev v Cerknici.
Kako se dogovorite za nastope?
Kdo vas kontaktira?
V bistvu se vest o naših nastopih širi od ust
do ust. Kot se spomnimo, smo se praktično
za vse nastope dogovarjale z ljudmi, ki so nas
poslušali in smo jim bile všeč, pa so želeli, da
bi zapele še kje drugje. V nas je zelo verjela

Pevski nastop na poroki prijateljice (Rudi, Manja, Nina, Tina)
(foto: Nejc Bole)

zborovodkinja – obenem družinska prijateljica Gertruda Zigmund, ki nas je priporočila za nastope tudi drugod.
Katerih inštrumentov pa ste se učile
igrati v glasbeni šoli? Lahko poveste, ali
ste bile zelo pridne pri vadenju?
Nina in Manja sta se učili igranja na prečno flavto, Tina pa klavirsko harmoniko. Vse
smo zaključile nižjo glasbeno šolo. Nina in
Manja sta kasneje igrali tudi v Pihalnem
orkestru Kovinoplastike Lož. Pri vadenju
igranja na instrument smo bile prva leta zelo
vestne in nas praktično ni bilo potrebno priganjati k igranju. Kasneje, ko smo odraščale
in prišle v puberteto, pa se pojavijo drugi
interesi in takrat smo potrebovale več spodbude in motivacije, da smo se usedle k vaji.
Zdaj, ko smo v bistvu odrasle, pa k temu seveda pristopamo drugače. V bistvu si vse tri
želimo spet obiskovati glasbeno šolo. Tina:
»Želim si igrati violino.« Nina: »Jaz pa bi
rada igrala violončelo ali se učila jazz petja
pri Jadranki Juras.« Manja: »Jaz pa imam
ukulele in se v bistvu igranja že učim.« To
nam sedaj pomeni poleg pridobivanja novega znanja predvsem sprostitev.
Ste kdaj razmišljale, da bi se po osnovni
šoli vpisale na srednjo glasbeno šolo?
Tina: »Jaz sem razmišljala, pa se potem nisem odločila. Smo pa tudi kot srednješolke
veliko nastopale na glasbenem področju. Z
Nino sva sodelovali v gimnazijskem pevskem zboru, kot trio pa smo nastopile na
različnih prireditvah v okviru dijaškega
doma Tabor. Pele pa smo tudi na poročnih
obredih, sv. obhajilih … Na poročnih obre-

dih smo se za izbor pesmi dogovarjali z duhovnikom in poročnim parom. Na nastopih
pa se nam je pogosto pridružil tudi kitarist,
največkrat Rudi Doles ali Rok Opeka, tudi
Blaž Albreht in Kevin Ravšelj. Na bobnih je
z nami sodeloval Filip Fratina. Na violini pa
Matej Kržič.«
Kako se odločite za sodelavce pri
nastopih?
Gre za priložnostne zasedbe, tako kot so priložnostna povabila. Pogosto se glede na potrebe dogodka, na katerega smo povabljene,
odločimo, koga bomo povabile k sodelovanju. Ravno tako temu prilagodimo izvedbo,
zasedbo in sam izbor skladb.
Kdo je vaš strokovni vodja?
Vodenje prevzame Tina, ker ima največ znanja
z glasbenega področja in ima najboljše kompetence za vodenje. Naša priprava na nastop
se začne tako, da začnemo z izborom pesmi,
razen, če nimajo prireditelji dogodka prav določenih želja glede izbora pesmi. Potem poskušamo narediti primeren aranžma glede na naše
pevske sposobnosti in glede na to, koga imamo
na razpolago za spremljavo. Na tak način gradimo nastop. Pred takimi dogodki veliko vadimo, se usklajujemo za vaje. Sedaj nobena ne
živi več v Loški dolini, zato je včasih kar izziv
poiskati skupen čas za vajo.
Kako pa ste organizirane glede vadenja
in ostalih priprav, glede na to, da ne
živite več skupaj?
Vadimo vedno le za načrtovane skupne nastope. Najprej običajno vsaka sama zase doma.
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Zahvalni dan Plavajoči grad
(Nina, Manja in kitarist Rudi Doles) (foto: Sašo Rudolf)
Nato pa se uskladimo in dogovorimo za skupne vaje. V času obiskovanja fakultete je vsaka izmed nas tudi posamezno urila svoj glas,
npr. z vajami in nastopi pri zboru na fakulteti,
individualna vadba doma … Tina je eno leto
obiskovala tudi šolo solo petja v Cerknici.
Je sodelavce za spremljavo na
inštrumentih težko dobiti?
Moramo reči, da niti ne. Z vsemi, s katerimi
sodelujemo, smo v bistvu prijatelji, kolegi.
Seveda je potrebno veliko prilagajanj, da v
času pred nastopom uskladimo čas za skupne vaje in seveda izpeljemo nastop. Moramo
poudariti, da niti ne gre za pomoč, pač pa za
enakovreden nastop, saj se morajo sodelujoči na instrumentih izjemno potruditi. Včasih
imamo kar veliko zahtev. Vedno se zelo dobro
pripravijo in so na nastopih zelo zanesljivi.
Kako izbirate pesmi? Tudi same pišete
priredbe?
Sledimo izboru pesmi ljudi, ki si želijo našega nastopa. Lahko ljudske ali priredbe
avtorskih skladb. Skupaj tudi oblikujemo
aranžmaje, kar seveda zahteva več časa in
skupnega angažiranja.
Ste bolj naklonjene slovenskim ali tujim
skladbam?
Zelo veliko izvajamo slovenske ljudske pesmi in stare popevke. Večinoma izbiramo
balade, za katere menimo, da nam najbolj
odgovarjajo. Kar se tiče porok, pa največkrat
sledimo izboru mladoporočencev.
Mogoče malo preveč privatno vprašanje,
pa vseeno … kako se dogovorite za
plačilo vaših sodelavcev in navsezadnje
tudi vas samih za nastope po naročilu?

Večinoma nastopamo prostovoljno, je pa
tako, da nam gostitelji vedno pripravijo zahvalo, poklon, pozornost, cvetje … Zahvalijo se nam na drugačen način, ne s plačilom
v denarju, kar nam je v bistvu izjemno všeč.
Njihovi pokloni so vedno polni hvaležnosti
in naklonjenosti. S tem, ko smo povabljene
na nastope, se širi tudi naša prepoznavnost
in dober glas. Za podobno izmenjavo gre pri
osebah, ki sodelujejo z nami. Včasih smo jim
želele pokloniti tudi skromno plačilo, pa ga
nikoli niso sprejeli. Zdaj se jim zahvalimo
s kakšno pozornostjo. Pomembno se nam
zdi, da znamo v današnjem času še negovati
prostovoljstvo, dobro voljo, sodelovanje in
prijateljstvo, ki se rojeva v takšnem odnosu. To posamezniku zagotovo prinese veliko
zadovoljstva in grajenja lepe in celovite skupnosti.
Kot razberem iz vašega pripovedovanja,
je bila podpora družine nedvomno tista,
ki vam je dala pogum in podporo, da ste
se razvijale na tem področju …
Absolutno. Mami nas je spodbujala in motivirala bolj v smislu umetnosti – kako naj se
gibamo, pojemo, nastopamo, plešemo. Oči
pa je predvsem prevzel vlogo prevoznika na
vaje in nastope ter nas seveda pri tej dejavnosti brezpogojno podpiral. Tudi ostali sorodniki so verjeli v nas, venomer spremljali
na nastopih in nas spodbujali. Podpora družine je seveda zelo pomembna navsezadnje
iz organizacijskega in finančnega vidika.
Ste kdaj sodelovale tudi v kakšnih drugih
zasedbah?
Tina: »Nekaj časa sem pela pri prijateljskem
ansamblu v Cerknici, nato v Medvodah, enkrat sem pomagala s petjem pri narodno-zabavnem ansamblu, ker je bila njihova
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pevka na porodniški.« Manja: »Približno pri
17 letih sem začela peti pri skupini iz Logatca Abstrakt kot back vokalistka. Kitarist te
skupine mi je napisal skladbo in takrat sem
izdala svojo prvo pesem. Nekaj let nazaj pa
se nas je na pobudo Rudija Dolesa v Loški
dolini zbralo pet nadobudnih posameznikov
in kakšno leto smo vneto vadili predvsem
stare slovenske pesmi, nato pa smo se prenehali dobivati, saj smo imeli preveč težav, da
bi našli čas za skupno vajo. Imenovali smo
se Predigra.« Nina: »Spomnim se, da smo
konec osnovne šole v našem razredu imeli ansambel QL. Šest nas je bilo v skupini.
Sodelovali so še Peter Kraševec – bas kitara, Klemen Kraševec – kitara, Jana Šušnjar
– klavir, Rudi Doles – kitara, Nina Starc –
flavta, Tina Starc je pa pela. Nastopali smo
na naši valeti in kasneje enkrat tudi za Zagradnih njivah.«
Imele smo priložnost nastopati tudi skupaj
s pevko Vesno Kovač, ki je izdala pesem
Komaj čakam, da bo petek. Takrat smo bile
prvič v snemalnem studiu, kar je bila za nas
izjemna izkušnja. Prvič smo doživele, kako
poteka snemanje in delni proces ustvarjanja.
Delo v studiu moraš doživeti. Res lepo.
Kako pa ste opremljene z zvočno tehniko,
mikrofoni itd.?
… vse tri se od srca nasmejejo … To pa računamo, da imajo poskrbljeno na dogodkih,
kjer nastopamo. Po pravici povedano – najrajši nastopamo brez ozvočenja. To še posebej velja na prireditvah v manjših prostorih.
Na večjih dogodkih pa imamo prej seveda
generalko, kjer preizkusimo tudi petje z
ozvočenjem.
Koliko ste sedaj še aktivne pri igranju na
inštrumente?
Zadnja leta vse tri bolj malo igramo. Smo
v službah in poleg drugih aktivnostih za to
preprosto zmanjka časa. Znanje igranja na
inštrument in glasbeni talent pa zagotovo
pride zelo prav pri pedagoškem poklicu,
kjer na ta način lahko zelo spodbudimo,
sprostimo in animiramo otroke. Nasploh
znanje in izkušnje z glasbenega področja
lahko koristno uporabimo vsaka pri svojem
poklicnem delu in seveda v vsakdanjem
osebnem življenju.
Ali imate še posebej lep spomin na
kakšnega glasbenega pedagoga ali
zborovodja?
V osnovni šoli smo definitivno veliko, veliko znanja in izkušenj odnesle iz obiskovanja pevskih zborov (otroški in mladinski).
Ogromno smo nastopali – na samostojnih
koncertih, pevskih revijah, kot gostje na
raznih prireditvah – tako na domačem področju kot tudi izven Loške doline. Vse po
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odpeljala v druge kraje. Že od srednješolskih
let smo bivale najprej v dijaških, nato v študentskih domovih, nato smo dobile službe
in je seveda najbolj praktično bivati bližje.
Seveda se redno vračamo domov, sploh ko
imamo skupne pevske nastope. Ohranjamo
pa stike predvsem s kolegi, ki se ukvarjajo z
glasbo. Veliko se jih je tudi preselilo v Ljubljano in druge kraje. Na primer Ljubljana
ponuja več možnosti za razvoj mladega človeka, za razne kulturne in druge prireditve,
ki jih tukaj včasih manjka. Je pa v Loški dolini zagotovo ogromno ljudi, s katerimi bi se
dalo zelo dobro sodelovati. Veliko je aktivnih, sposobnih in nadarjenih glasbenikov,
umetnikov in strokovnjakov z drugih področij, ki se res angažirajo po svojih najboljših močeh in v svojem delu blestijo.
Dobrodelni nastop v Podcerkvi
(kitarist Rok Opeka, Tina in Nina) (foto: Sašo Rudolf)
zaslugi dobrih zborovodij ge. Jasne Lekan in
ge. Vide Truden.
Tina: »Meni pa je še posebej v spominu ostala tudi profesorica pevskega zbora na fakulteti, ki je na meni pustila en poseben pečat.
Glasba je ob njej postala eliksir za dušo.«
Nina: »V osnovni šoli nam je bil zelo všeč
pristop učenja glasbe učiteljice Alenke Romih, ki nam je res z občutkom približala
umetnost. Omenile bi še profesorico flavte
Ivano Barčič Mišič, ki je izredno topla in

strokovna oseba. Hvaležne smo vsem, ki so
nas v umetniškem – glasbenem duhu spremljali in nas učili. Poleg tega so bili tudi
ostali profesorji, s katerimi smo se srečale
na naši glasbeni poti odlični, strokovni in
topli. Res, res smo očitno imele srečo, prav
z vsemi .«
Kolikor sem razbrala iz pogovora, ne živite
več v Loški dolini. Koliko še prihajate
nazaj, spremljate kaj dogajanje pri nas?
Loška dolina je čudovita, vendar nas je pot

Kaj bi še rade sporočile bralcem Obrha?
Rade bi izpostavile vidik hvaležnosti. Res to
občutimo do vseh, ki so z nami sodelovali in
nam pomagali pri naši glasbeni, duhovni in
osebni rasti. Želimo poudariti, da se splača
biti dober, splača se učiti in biti hvaležen za
vse, kar nam prinese življenje. Vsaka stvar,
ki jo v življenju izbereš, ima neko nit in so
obdobja, ko je na tej niti tudi težko, vendar
to zagotovo pripomore k osebnostni in strokovni rasti.
Tina, Nina in Manja: »Prav je, da stvari delamo v zdravem in svežem duhu. Posebno
moč imajo tudi besede. Naj bodo lepih barv.
Prav vsako izberemo sami. Izbirajmo prave.«

Drago Frlan

ZDAJ ZAORI PESEM O SVOBODI 2021
Letos mineva 80 let od ustanovitve OF slovenskega naroda, ki
je bila ustanovljena v noči 26. na 27. april 1941. leta in pomeni
hkrati 80-letnico oboroženega odpora proti fašističnemu in nacističnemu okupatorju. V naši regiji že od prvih let osamosvojitve
obeležujemo pomembne dogodke iz naše polpretekle zgodovine na prireditvi, ki smo jo za praznične dni poimenovali ZDAJ
ZAORI PESEM O SVOBODI. Spominjamo se 24. aprila – dneva
ustanovitve Notranjskega odreda; 27. aprila – dneva OF slovenskega naroda; 1. maja – mednarodnega praznika dela; 4. maja –
dneva osvoboditve Cerknice in 9. maja – mednarodnega dneva
zmage nad fašizmom in nacizmom. Te dogodke smo izbrali zato,
ker pomenijo pomembne mejnike v naši polpreteklosti, pomenijo naš dolg do generacije naših staršev in dedov, hkrati pa po
svoji vsebini odražajo naš svetovni nazor in odnos do aktualnih
razmer v družbi. In nenazadnje, ker imamo, tako kot v času oboroženega odpora bogato kulturno življenje z izjemnimi pevskimi
zbori, godbo, recitatorje iz OŠ in imamo res kaj pokazati.
Prireditev je pripravil organizacijski odbor pod vodstvom Toneta
Urbasa, pozdravni nagovor je prispeval župan občine Cerknica

Marko Rupar, slavnostni govornik pa je bil predsednik Združenja
borcev za vrednote NOB Cerknica Drago Frlan. V programu so
sodelovali MPZ Tabor, Bogdana Herman in Iztok Tori, Nikolovski ter mladinski in otroški pevski zbor OŠ Cerknica, Komorni
pevski zbor Fran Gerbič, deklamacije v izvedbi učencev OŠ »11.
maj« Grahovo, MePZ Rak Rakek, Vokalna skupina Cluster, Godba Cerknica, trobilni ansambel Godbe Cerknica ter Andreja Buh
in Miha Razdrih.
Zaradi ukrepov preprečevanje epidemije Covid-19 je bila prireditev predstavljena na lokalni TV postaji Oron 24. in 27. aprila 2021, možno pa si jo je ogledati tudi na spletni strani Občine
Cerknica.
Priložnost smo izkoristili in ob tej svečanosti podelili priznanji
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, in sicer srebrni
plaketi članoma Branku Kovaču in Francu Bavcu za njuno dolgoletno in uspešno delo pri utrjevanju zgodovinske resnice, ohranjanju
vrednot NOB ter vestno opravljanje nalog praporščaka v krajevni
organizaciji ZB NOB Loška dolina in Notranjskega odreda.
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Andreja Buh

Zlatka Mlakar in Aleš Svenšek,
prostovoljca Rdečega križa

Zlatka Mlakar (foto: Borut Kraševec)

Aleš Svenšek (foto: Borut Kraševec)

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki meri tako imenovano relativno revščino,
kar pomeni, da ugotavljajo, koliko ljudi je revnih
v primerjavi z drugimi, torej si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti načina življenja, ki je
običajen za družbo, v kateri živijo, je v Sloveniji
veliko revnih.
Kar 243.000 oziroma 12 % ljudi živi z dohodkom,
nižjim od praga revščine, to je z manj kot 703 euri na
mesec. Tveganju socialne izključenosti (oz. tik nad
pragom revščine) pa jih je izpostavljenih 293.000
oziroma 14,4 %. Najbolj so ogroženi starejši, saj pod
pragom revščine živi kar 18,2 % vseh upokojencev,
zaskrbljujoče pa je tudi dejstvo, da je v enakem položaju tudi kar 40.000 delovno aktivnih ljudi.
Morda so to res samo številke, a, ko jih postavimo
v domače, nam znano okolje, dobijo čisto drugačen
pomen. Povedo, da so v teh številkah naši prijatelji,
znanci, sosedje … Povedo, da velikokrat ne vidimo,
kar bi morali videti. Da mi vsi kot družba ne naredimo vsega, kar bi lahko. Da smo ljudje vendar
družabna bitja in da smo potrebni eden drugemu.
In da socialna stiska, ki je danes pri nekem daljnem
znancu, že jutri lahko obišče tudi nas.
Na srečo imamo v Sloveniji veliko dobrodelnih,
humanitarnih, prostovoljnih organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski in mednje sodi tudi Rdeči
križ Slovenije. Zato sem k pogovoru povabila dva
prostovoljca – aktivista Rdečega križa, Zlatko
Mlakar in Aleša Svenška.

Mrkolčič. Pomagala je in ostala v vrstah organizacije. Vesela in zadovoljna. Težko bi bila brez
te svoje aktivnosti, saj jo prostovoljstvo izredno
bogati. Ne razume ljudi, ki njeno aktivnost sprejemajo negativno in jo neumestno komentirajo.
Pravi, da smo ljudje v Loški dolini precej zaprti in
bolj ali manj vsak misli le nase, smo pa vendarle
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, ko jo nekdo res potrebuje.

Zlatka je prostovoljka že skoraj 30 let in pravi, da
se kot prostovoljec pravzaprav rodiš. Že kot otroku ji je bilo to domače, članica Rdečega križa je
bila že v osnovni šoli. Aktivno pa se je vključila ob
priložnosti nekega srečanja krvodajalcev pri gradu Snežnik, kamor jo je na pomoč povabil Rudi

Aleševa vzornica prostovoljstva je bila njegova
babica in tako je tudi njemu prostovoljstvo blizu
od malega. Rdečemu križu pa se je pridružil leta
2008, ko je pomoč potreboval njegov sin Tim. Tim
se je namreč rodil z redko anomalijo rok in ko
je družina potrebovala pomoč, jim je Rdeči križ
takoj ponudil roko. Aleš se je takrat aktiviral kot
prostovoljec in vztrajno deluje tudi zdaj.
Obseg dela Rdečega križa je izredno širok. Pomoč
starejšim in drugim ranljivim skupinam na raznih
področjih, nudenje psihosocialne pomoči, pomoč
pri organiziranju krvodajalskih akcij, vodenje
krožkov rdečega križa, sodelovanje v ekipah prve
pomoči, počitniško varstvo in letovanje otrok …

Zlatka in Aleš sta zadnje leto
več ali manj angažirana pri
razdeljevanju hrane in oblačil
ter obiskovanju starejših. In
uvodoma sem ju vprašala, kako
je s socialnim položajem v Loški
dolini. Če rečemo, da je v dolini
stanje podobno slovenskemu
povprečju, potem to pomeni, da
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je tu okoli 450 ljudi pod pragom
revščine in okoli 540 ljudi
izpostavljenih tveganju socialne
izključenosti. Ali to drži?

Na žalost te številke držijo. Okoli 1000 prebivalcev Loške doline je v izredno slabem položaju. In še bolj žalostno je dejstvo, da je med
ogroženimi veliko število zaposlenih. Plače
so majhne, premajhne za kolikor toliko dostojno življenje. Pravzaprav so v boljšem položaju tisti, ki prejemajo socialno pomoč, saj
jim dodatno pomagajo še druge humanitarne
organizacije. Štiričlanska družina, kjer sta zaposlena oba starša, pa komaj preživi.
Težko živijo tudi upokojenci, saj so pokojnine v Loški dolini večinoma zelo nizke. Najtežje je tistim, ki živijo sami v hišah, morda
s kakšnim dodatnim poslopjem in nekaj zemlje. Gre za hiše, ki so jih naredili z lastnimi
žulji, zaradi katerih so se morali odrekati počitnicam in še čemu, hiše, v katerih so zrasli
njihovi otroci. Zato se ne morejo sprijazniti
z dejstvom, da je življenje doma zanje enostavno predrago in ne morejo se odločiti, da
bi hišo prodali in odšli drugam. Kljub težavam se oklepajo svojega varnega okolja in če
vprašaš, kako jim je, odgovorijo, da dobro.
Vendar vidimo, da temu ni tako. Osnovni
življenjski stroški so visoki, od komunalnih
storitev, do RTV naročnine, pa tudi hrana je
v podeželskih trgovinah dražja kot v večjih
središčih.
Kljub vsemu pa starejši ne morejo (oziroma
nočejo) obremenjevati svojih otrok, ki imajo
običajno dovolj svojih težav in skrbi. Pa tudi
vse pogosteje se izseljujejo, predvsem zaradi
slabo plačanih delovnih mest.

Po vajinem videnju je torej
v Loški dolini veliko pomoči
potrebnih. Kako pa tisti, ki pomoč
želi, pride do nje?

Predvsem je potrebno povedati, da ljudje težko govorijo o revščini in svojo stisko dolgo
držijo zase. Prostovoljci rdečega križa poznamo svoje okolje in vidimo, komu gre težko, a
preden sprejme pomoč, si moramo pridobiti
njihovo zaupanje. Potrebno je kar nekaj pogovorov, preden se nam zaupajo. Tudi ko potrkamo na vrata in ponudimo pomoč, je ljudje
ne sprejmejo takoj. Po večkratnih pogovorih
pa si pridobimo njihovo zaupanje, začutimo,
na katerem področju potrebujejo pomoč in
jim jo diskretno ponudimo.
Prvi korak, ko govorimo o pomoči v obliki
hrane (enako velja tudi za finančne pomoči),
je potrebno naredili na Centru za socialno
delo. Tam pomoč odobrijo, prosilca pa napotijo na sedež Območne organizacije Rdečega
križa v Cerknici, kjer ga popišejo in takrat tudi
prejme prvi paket. Potem pa seznam upravičencev dobimo v dolino in hrano delimo v
Starem trgu. Starejšim, ki nimajo svojega prevoza ali pa so nespretni pri komuniciranju z
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uradi, seveda pomagamo. Pri izpolnjevanju
obrazcev, pridobivanju potrebnih potrdil, pa
tudi peljemo jih do Cerknice.

Od kod pa Rdeči križ dobiva
sredstva za pomoč socialno
šibkim?

Pomagajo različni donatorji, od gospodarskih družb, podjetnikov do posameznih občanov. Rdeči križ materialno pomoč dobi iz
razpisa iz Evropskega sklada za pomoč socialnim šibkim ter kupijo se paketi iz FIHO
(fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij) za ogrožene ljudi.
Ob tej priložnosti želiva spomniti ljudi, da
sredstva rdečemu križu lahko namenijo tudi
od svoje dohodnine. Predvsem se obračava
na tiste, ki decembra na to pozabijo in sredstva, ki bi lahko pomagala različnim organizacijam in preko njih ljudem, ostajajo v
državnem proračunu. Ne praviva, da denar
namenite prav rdečemu križu, nekomu jih
pa le dajte.
Pa se vrniva k osnovnemu vprašanju. V Loški dolini je nekaj posameznikov, ki že leta
sodelujejo z našo organizacijo in, predvsem
v materialu, pomagajo. A želijo ostati anonimni in njihovo odločitev strogo spoštujemo.
Kar pa se tiče gospodarstva, je stanje slabše
kot je bilo pred leti. Tudi zaradi epidemije je
zbiranje sredstev težje, saj so osebni kontakti
omejeni. Prej smo osebno stopili do odgovornih v podjetjih in jim razložili naše delovanje in naše potrebe, telefonsko ali celo
preko računalnika pa so kontakti seveda
povsem drugačni.
Pa tudi na splošno je sodelovanje domačega
gospodarstva s humanitarnimi organizacijami zadnja leta v nazadovanju.

Potrebe po pomoči pa so večje
kot pred leti?

Potrebe po pomoči v hrani niti ne bistveno.
So pa večje potrebe pri logistični pomoči pri
razdeljevanju le-te.
S pojavom korone se je pri vseh nas pojavil
strah pred neznanim. Ker sama ne zmoreva
(poleg tega je Aleš zaradi zdravstvenih težav
že lep čas bolj »pisarniški« pomočnik) razdeliti oziroma razpeljati vseh paketov hrane,
sva iskala nove prostovoljce, a ni šlo lahko.
Naša naloga je namreč tudi delitev paketov
tistim, ki jim pripada pomoč neposredno
preko centra za socialno delo (brezposelni,
samohranilci …). Poleg tega smo v sodelovanju s civilno zaščito pomagali tudi pri dostavi hrane iz trgovin.
Dela je bilo veliko in potrebno je bilo zavrteti
kar nekaj telefonskih številk, preden smo našli dodatne pridne roke. Veseli smo, da sta se
nam pridružili Tanja Modec in Branka Mlakar, ki sta začeli z dostavo hrane iz trgovin,
danes pa priskočita, kjerkoli je potrebno.

LJUDJE IN KRAJI

Kako pa je z oblačili?

Oblačil ne zbiramo več sistemsko, saj za to
nimamo skladišča, jih pa seveda vzamemo,
če nam jih ljudje ponudijo. Največkrat gredo
oblačila kar naravnost »iz rok v roke«, saj več
ali manj vemo, komu bodo prišla prav. Kadar pa ne gredo naravnost k uporabnikom,
jih shranimo pri naši, tudi dolgoletni, aktivistki Faniki Prevc.
Pred leti so za oblačila prosili tudi delavci, ki
so k nam prišli iz drugih držav in se zaposlili v lesni industriji. Tega danes ni več, saj
je zdajšnji delodajalec lepo poskrbel zanje in
svoje delavce primerno oblekel. Višek oblačil zdaj, v sodelovanju z Medgeneracijskim
centrom Gaber, posredujemo Kraljem ulice.

Omenila sta že, da imajo ljudje,
potrebni pomoči težave z
zadržanostjo in osamljenostjo,
ob pojavu Korone pa se je temu
pridružil še strah.

Drži. Ljudje, predvsem starejši, so bili zelo
preplašeni. Niso vedeli, kaj naj pričakujejo, saj
se je življenje začelo ekstremno spreminjati.
V Starem trgu so ukinili banko, krožile so govorice, da bodo zaprli tudi pošto. Režim v trgovinah se je močno spremenil. Panika. Stres.
Strah. Predvsem pri starejših, ki so manj spremljali informacije in niso vešči sodobnih komunikacijskih sredstev.
Zato smo obiskali (kar seveda ni bilo enostavno) veliko ljudi in jih poskušali pomiriti.
Hkrati pa tudi pomagati pri premagovanju
novih ovir.
V Loški dolini je zelo veliko starejših, ki živijo
sami. In ne glede na to, kako razmišljajo firme, ki delajo z in za ljudi, se osemdesetletnik
ne bo začel učiti uporabe računalnika in spletne banke. Nekateri ljudje (tisti, ki odločajo)
razmišljajo, kot da oni ne bodo nikoli stari.

Vidva kot prostovoljca oziroma
aktivista Rdečega križa
pravzaprav sodelujeta z vsemi v
dolini, ki se ukvarjajo s pomočjo
socialno ogroženim?

Seveda. Sodelujemo s Karitasom, Društvom
upokojencev Loška dolina in posamezniki.
Sodelujemo pa tudi z organizacijami, ki prevzamejo pobudo ob ekstremnih dogodkih,
kot je bil na primer potres na Hrvaškem.

Zlatka in Aleš, naš pogovor
teče predvsem o socialnih in
drugih stiskah ljudi, pa vendar
organizacija rdečega križa izvaja
še veliko drugih programov.

Eden najbolj prepoznavnih je gotovo organizacija krvodajalskih akcij in morava reči, da
so (ste) prebivalci Loške doline odlični krvodajalci. Tudi ukrepi, potrebni zaradi korone,

junij, 2021

niso bistveno zmanjšali števila udeležencev
na akcijah.
Izvajamo tudi brezplačne meritve holesterola, krvnega sladkorja in pritiska in tudi na
teh akcijah je udeležba zelo dobra. Veliko
pride takih, ki že imajo težave in se pridejo
»kontrolirati«. Ljudem, ki jih rezultati meritev morda negativno presenetijo, pa seveda
priporočamo obisk zdravnika.
Ena naših nalog je tudi obiskovanje in skrb
za starejše ljudi. Pri tem obdarujemo vse, ki
so dopolnili 90 ali celo 100 let. Obiščemo jih
tudi ob koncu leta, tudi starejše v domovih, z
namenom ohranjanja stikov z domačim krajem in s tem ohranjanje njihovega zdravja
ter družabnega življenja. Program je naravnan tudi v smeri za sistematsko obiskovanje
starostnikov po domovih in ugotavljanje
potreb po osnovnih življenjskih in bivalnih
pogojih (npr. toplota) tam, kjer živijo, ugotavljanje sposobnosti opravljanja osnovne
higiene, osnovnih gospodinjskih opravil ter
zdravstvene nege.
V osnovni šoli izvajajo krožek rdečega križa,
ki ga vodita Helena Novak Obreza in Anita
Bajc. Člani krožka tudi pomagajo pri krvodajalskih akcijah (trenutno zaradi korone
ne) in upamo, da so to naši bodoči prostovoljci.
Omeniti morava še eno aktivnost, namenjeno osnovnošolcem. To je počitniško letovanje otrok, kamor pa se zadnja leta vključuje
vse manj otrok iz Loške doline. Verjetno je
vzrok v tem, da med vaditelji ni nobenega
domačina. Res je, da delo z otroki, predvsem
na letovanju, ni enostavno, je naporno in
odgovorno, a hkrati tudi polno dobrih izkušenj, smeha in zabave. Zato vabiva v svoje vrste prostovoljce, ki bi bili pripravljeni delati
kot vaditelji.

Ko smo že pri otrocih, ali so v
dolini tudi otroci, ki so zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev
prikrajšani za neobvezne vsebine
oziroma aktivnosti? Na primer
šolski izleti, ogledi predstav, učne
inštrukcije?

V Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja je
zelo dobro urejen šolski sklad in sama šola
se močno angažira pri tem, da otroci iz socialno šibkih okolij niso prikrajšani.

Tako, kot se angažirate tudi
vi, prostovoljci. Za konec le še
»retorično« vprašanje – zakaj
postati prostovoljec?

Ker prostovoljstvo bogati, pri tem delu se
počutiš izpopolnjenega. Na deželi pa prostovoljstvo prinese še nekaj: mi lahko potrkamo
na vsaka vrata in ljudje nam bodo odprli.
Zlatka in Aleš, hvala za pogovor in še naprej
uspešno trkajta na vrata. ■
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Mario Žnidaršič

Monika
M
onika Zgonec praznovala 90 let
Od Podsrede do Beograda
in v Loško dolino

foto: Franc Zabukovec

Življenje je polno naključij. To velja tudi za
življenje naše članice (MDI Cerknica – Loška dolina – Bloke) Monike Zgonec, ki je
sredi aprila praznovala 90 let.
Verjetno si kot otrok nikoli ni mislila, da jo
bo pot peljala tako naokoli. 1931. se je rodila
v družini lončarja Franca Kolarja v Podsredi
na Kozjanskem. Kot najstarejša hči pri hiši je
že zgodaj morala pomagati v gospodinjstvu
in opravilih na skromni kmetiji. Dva brata
in sestra so bili še premajhni za delo, ki ga
je bilo vedno več, saj je mama zgodaj zbolela, očeta pa so mobilizirali v nemško vojsko. Poslali so ga na bojišče v Francijo, kjer
so ga zajeli, nakar se je pridružil prekomorskim brigadam in žal padel razmeroma blizu
doma. Menda nekje v okolici Knina.
Po vojni sta brata odšla v uk, Monika pa je
morala skrbeti za mlajšo sestro in vedno
bolj bolno mamo. Naključje je hotelo, da so
Kolarjevi bili sosedi Titove tete, pri kateri je
precej časa preživela tudi Titova druga žena
Mariborčanka Herta Haas. Po ločitvi od Tita
se je preselila v Beograd, se poročila, rodila dve deklici, ki sta ob zelo zaposleni mami
rabili varstvo. Beseda je dala besedo in leta
1950 je Monika Kolar odšla proti glavnemu

mestu. Za varuško in kasneje gospodinjo v družini Herte Haas.
Kot vojak je v Beograd odšel tudi
Jože Zgonec iz Bajerja. Po odsluženju vojnega roka pa se je v vojski
tudi zaposlil. Naneslo je, da sta se
na prvomajski paradi v Beogradu slučajno
srečala in ne prav dolgo odlašala s poroko.
Kmalu sta se jima rodila tudi hči in sin in
tudi zato sta se odločila za selitev domov. V
začetku leta 1960 sta prišla v Stari trg, se oba
zaposlila v Kovinoplastiki ter v tem podjetju
tudi dočakala upokojitev. Monika se je upokojila leta 1986, ko se je družina tudi preselila v novo hišo na Ograde.
Upokojitev pa je za Moniko Zgonec bila tudi
nekakšen začetek življenja na novo. Že prej
je bila aktivna v društvih, danes pa je seznam članstva kar dolg. Na njem so gasilci,
rdeči križ (kar 26-krat je dala kri ), Ostrnice,
Zveza borcev, Društvo invalidov, Društvo
upokojencev in seveda balinarsko društvo
Balinar. Do balinanja jo je zopet pripeljalo
naključje. Po upokojitvi je namreč občasno
pomagala v društvenem bifeju in ker je že
bila na balinišču, je z nekaj ženskami tudi
zaigrala. Igra je postala resna stvar leta 1994,
ko so jih kot ekipo sprejeli v društvo. Sledila so tekmovanja in kolajne. Monika jih ima
več kot 100, a več kot kolajne ji pomeni dru-

Razgled po dolini
Pogled skozi fotografski objektiv Franca
Zabukovca izpred spomenika na Ulaki proti
Gobovcu in Sigi.

90 letnica Monika Zgonec
(foto: Mario Žnidaršič)

ženje, še posebej po moževi smrti leta 2004
in prerani smrti sina leta 2008.
Pa bi kdo rekel, da vse to ni nič tako posebnega. Da se takšne stvari dogajajo tudi
drugim. Ampak tako bi rekli samo tisti, ki
je ne poznajo. Po vseh udarcih, ki jih je prineslo življenje, po zamenjanih obeh kolenih
in kolku ohraniti toliko volje in energije pri
90-tih letih, ni ravno običajno. Mnogi bi že
zdavnaj klonili, za njo pa se zdi, kot da ji je
druženje in balinanje vedno na novo dalo
moči in energije za življenje. Res zadnji čas
balina malo manj, energije pa ji še ne zmanjkuje. Verjetno zaradi njenih treh sončkov,
treh pravnukov: Vida, Žana in Jana, ki jo
vsak dan dobro zaposlijo. Druga dva pravnuka, Jaka in Zala, sta malo bolj daleč in se
redkeje vidijo. Tu so še njene rože, ročno
delo in z veseljem do dela in druženja zapolnjeni čas, ki bogati in izpolnjuje življenje.

Slavljenki še enkrat želim
vse najboljše in še na mnoga leta.
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Tadej Jerman

Ureditev poliških gredic
arhiv: Tadej Jerman

Pred ureditvijo

V

aščani Babne Police smo se po večletnem govorjenju »Be blu pa fajn, be blu
pa enkrat trejba zrihtat gredice …« končno
lotili dela. Že jeseni, kmalu po tem, ko je z
drevja in grmovja odpadlo listje, smo vzeli
v roke orodje in začeli ročno čistiti območje
okoli gredic. Najprej zunanjo stran ograde –
zložene iz kamna, nato še notranjo. Ker so
bile gredice res dolgo časa zapuščene, je bilo
treba del ograde odstraniti in s tem omogočiti vstop v notranjost tudi strojem in traktorjem. Po opravljenem delu smo ogrado
seveda vrnili nazaj v prvotno stanje.
Nekoč so gredice služile predvsem vzgoji sadik za presad (zelja oz. kapusa, kolerabe oz.
kavre) in vzgoji semen. Že zgodaj spomladi
so gospodinje posejale seme zelja, kolerabe in
tudi solate, ki je kalila v zavetju, zrasla pa je
šele, ko so populili zelje in kolerabo. Da pa ze-

mlja ni ostala neobdelana, so nekateri po presaditvi sadik na njive v gredice posadili tudi
krompir, čebulo, posejali korenje in še kaj. Na
vseh gredicah pa so vzgajali tudi zelišča za čaj,
kot sta sladki janež (koromač) in kamilica.
Gredice se nahajajo tik nad vasjo, na desni
strani makadamske ceste, ki vodi proti Babnem Polju. Vseh gredic je enajst in skupaj
merijo približno 360 m2. Imenujejo se po
domačih imenih lastnikov: Antonova, Mlakarjeva, Črnakova, Rihtarjeva, Bajtarčkova,
Tastarih, Tamladih in Majdarjeva. Nekateri
imajo v lasti tudi po dve gredici. V gredicah (zlasti v zgornjih) je zemlja zelo plitva,
vendar zaradi prisojne lege rastline izjemno
dobro uspevajo. Sneg se hitro stopi, kamnita
ograja služi tudi kot protivetrna zaščita, zato
narcise v gredicah zacvetijo od 2 do 3 tedne
prej kot v vasi.

Urejen prostor za gredice obdan s kamnito ogrado

Za kramp so poprijeli tudi najmlajši
Pridelke iz gredic so v glavnem porabili
sami, kadar pa so ostajali, so jih ponudili vaščanom Vrha in Babnega Polja ali pa so jih
prodali.
Nekoč je Jožefa Mihelčič – Majdarjeva
mama – pridelala in prodala toliko semena
repe, da je z izkupičkom kupila nove čevlje
vsem osmim otrokom.
Odslej pa nas vsako leto čaka veliko dela, saj
je treba gredice obdelati, kamnito ograjo in
okolico pa redno vzdrževati, sicer se bo hitro
zarastla nazaj. ■

Gredice dobivajo pravo podobo
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Edo iz Žage

Pozejdonova avantura jezdecev iz Loške doline
prečenje Cerkniškega jezera po potopljeni cesti do otoka Gorica

N

foto: Edo iz ŽAge

aš veliki ljubitelj naravne dediščine, obnavljanja ljudskih običajev ter prikazovanja življenja in dejavnosti preteklih rodov
Janez KANDARE iz Iga vasi je pripravil projekt ježe iz Loške doline
preko Lisičjega vrha in Gole Gorice do mostu Malenšče, kjer se Obrh
preimenuje v tok Steržena in po stari sedaj še vedno potopljeni cesti
mimo Otoka do vasi oz. otoka Gorica.
Potopisno ježo je razdelil v dve fazi. Prvemu delu sta se pridružila
Lina – simpatično dekle kitajskega rodu in njen partner Boštjan – sicer oba iz Rožne doline v Ljubljani. Lina je z elegantnostjo navdušila
vodjo projekta Janeza, Boštjan pa je pri svoji prvi ježi pokazal veliko
mero odločnosti.
Prelepe kobile so zajahali na domačiji Janeza v Iga vasi, prečkali
Mali Obrh v Kozariščah blizu snežniškega gradu, nato jezdili mimo
Pudoba in preko travnikov Nadleškega polja do domačije Franceta Kandareta v Danah – ki leži v spodnjem delu Loške doline. Tam
so objahali eno najstarejših in še očuvanih kmečkih poslopij v naši
Dolini, zgrajeno leta 1804 in še starejšega skednja iz leta 1796, last
Kebetovega Franceta.
Za drugi, bolj zahteven del avanturistične ježe so kobile zajahali:
Emilio, legendarni ljubitelj konj in ježe ter pri svojih 83 letih še vedno poln energije, odlična jahačica Federica in njen prijatelj Denis,
ki se je kljub svoji prvi daljši ježi v ključnih momentih izkazal za zelo
pogumnega. Vsi trije prihajajo iz našega zaledja v Italiji oz. Trsta.

ga drevaka – ki je tesarska umetnost Toneta z otoka Gorice – tokrat
je veslal in krmaril v dokaj težkih vetrovnih pogojih, jaz pa sem poizkušal čim bolj avtentično posneti »vodno avanturo« in prečudovito
naravo Cerkniškega jezera, ki jo je opeval že Valvasor.
Po velikih Ponikvah v smeri otoka Gorica se je cesta vse bolj odmikala gladini in konji so že bredli s trebuhi. Ko so jim jezdeci dali
vzpodbudo, pa jih je bilo videti kot torpedne čolne na morju. Na to

Četverica avanturistov je odjezdila nad ponorno jamo Golobino – največjim požiralnikom v naši Dolini, čez Lisičji grič, na to Gorico in se
spustili mimo dveh z okoljem čudovito skladnih vikendov blizu Velike
udornice – tu se je nekoč v podzemno jamo udrlo celo področje travnikov. Jamarji Križne jame so tu našli kosti jamskega medveda.
Dalje je četverica jezdila preko Gače do izvirnega dela Cerkniškega jezera, konkretno do izvira Čolniči, naprej mimo malega izvira Kotrajž,
kjer so nekoč domačinke prale perilo, in mimo stare legendarne vrbe
do mostu Malenšče, kjer vodotok spremeni ime iz Obrha v Steržen.
Od mostu, ki sicer povezuje Gorenje Jezero z Lazami pod Javornikom in je sedaj zelo priljubljena turistična točka, so se jezdeci podali
po kolovozu ter sledili neandrom ali odkljukom, kot imenujejo ovinkarjenje potoka Steržena. Tu je Janez vzpodbodel svojo kobilico in
sledil je okoli pol kilometra dolg skupinski galop.
Pri Črnih mlakah je skupina zabredla v vodo in nekaj kilometrov
prejezdila v hodu in kasu med Otokom na levi in 1114 m visoko Slivnico – domovanjem čarovnic – na desni. Ves čas se je udeležencem
nudil izredno lep pogled na kuliso Julijskih Alp s simbolom slovenstva – Triglavom!
Podvodna cesta je vodila mimo Velikih in nato Malih Ponikev proti
otoku Gorica, ki je porasel s smreko in jelkami. Sicer so na Cerkniške
jezeru trije otoki; otok Otok z vasico, otok Gorica – cilj naše ekspedicije – in še manjši z imenom Goričica, ki se nahaja blizu največje
ponorne jame na koncu jezera.
Ježi po jezerskem delu sem sledil s fotoaparatom v roki iz originalne  
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Alenka Veber

Babji odkruški
Kamniti zidovi

foto: Alenka Veber

pa se je globina hoda še povečala in voda je jezdecem segla že do
sedla. Vse je postajalo vse bolj avanturistično, tudi nevarno – pa le
nekaj sto metrov nas je še ločilo od obale otoka Gorica in jahači so se
vseeno odločili, da prebrodijo to globino – kajti zelo težko bi zmogli
vso dolgo pot nazaj.
Janez Kandare kot najbolj izkušen jezdec pa je za vzpodbudo ostalim trem malo skrenil s cestne podlage ter zajahal v globino, ki je
kmalu presegla hrbet kobile. Želel je dokazati, da višina vode ni še
problematična in da jo konj premaga tudi, če mora splavati … Se je
pa pripetila nezgoda, da se je strgalo premočeno jermenje, s katerim
je bilo pritrjeno sedlo in se obrnilo pod trebuh kobile. Janez je poponoma pristal v vodi, kobila pa se je zaradi rotacije sedla potopila
z glavo navzdol … V objektivu sem videl le brcajoče noge in nato
dolgih skoraj deset sekund kobile ni bilo izpod gladine. Vsem nam je
pošel dih v prepričanju, da se je uboga žival utopila. Nato pa se je kot
v fantazijskem filmu pojavila glava iz vode … izbljuvala vodo in zajela sapo … potem pa z vso glasnostjo nekajkrat zarezgetala v smeri
Janeza, ki je plaval na varni razdalji. Tako očitno še nisem videl, da bi
žival nadrla gospodarja.
In vse se je srečno končalo – v vodi je ostala le ostroga … kobilo je
varno ob sebi pripeljal na kopno Emilio, ki je bil s svojo mirnostjo in
treznim ravnanjem v veliko pomoč našemu Janezu.
In tako se je Pozejdonova avantura za vse udeležence dobro končala.
Na kopno smo se vzpeli na Pretržju, kjer so domačini nekoč kopali
posebno ilovnato zemljo za tesnitev sodov, ko so namakali sadje za
kuhanje žganja, ker pač še ni bilo plastike.
Na otoku Gorica, kjer smo se »izkrcali«, so se konji opomogli s pašnjo na lepo osojnem terenu »Pr gredah«, kjer so domačinke imele
nekoč gredice, sedaj pa tam stoji nekaj slikovitih čebelnjakov.
Kako je nam vsem »prijalo« povsem domače Notranjsko kosilo, ki
sta nam ga iz domačije »Bela griva« pripeljala Jolanda in Frenk Levar: tepkovec za aperitiv in pomiritev živčkov, pa jota s prekajenimi
klobasami in za naše kraje značilna špehovka oz. ocvirkovka.
Kasneje sem poizvedoval, ali je že kdo pred nami izvedel ježo po
podvodni cesti Cerkniškega jezera in ugotovil, da je to bilo prvič, torej zgodovinsko in to preko cele Loške doline pa vse do otoka Gorice.
Udeleženci smo bili vsi z menoj vred in čolnarjem Tonetom veseli
uspelega podviga.
Gospod Emilio je zagotovil, da mu bodo v Trstu iz materialov, ki
sem jih posnel, naredili filmsko verzijo – to je storil pred tremi leti,
ko je iz mojih posnetkov ježe po celcu med Dolenjimi in Gorenjimi
Poljanami dal narediti film Zoro. Film je dosegel lep odziv gledalcev
pri nas in v Trstu. ■

E

na od mikavnejših podob, kadar med prostim časom stopam
po skorajda golih otokih, obdanih z vodo, in po suhi kraški
pokrajini, so kamniti zidovi. Enostaven kamnit suhi zid, pri katerem fuge niso zapolnjene z malto.
Izmed vseh zidov, pred katerimi sem se v življenju znašla, so mi
kamniti najbližji. Po navadi kamnit zid, ki ga imate v tem trenutku
mogoče v mislih vi, ni tako visok, da ga ne bi mogli preplezati ali
celo preskočiti. S seboj lahko vzamete tudi pručko, pripomoček za
vzpenjanje, in že se boste znašli na drugi strani zidu ali pa boste
samo pogledali čez njegov rob. Na drugi strani vas bo lahko čakala
opleta njiva, negovana vinska trta, zablodéla ovca z gosto dlako ali
pa figa s sočnim in sladkim sadom.
A v mojih mislih imajo kamniti zidovi globlji namen. Ko ste enkrat na drugi strani – pa čeprav vas je moral kdo dobesedno vreči
čez – lahko z razkritjem svoje izkušnje pomagate drugim.
Ljudje smo izjemni graditelji. Na dolgo neodgovorjeno vprašanje
– koliko je dolg Veliki kitajski zid, stara obrambna gradnja – smo
odgovor dobili šele pred nekaj leti, pa čeprav je zgodovina gradnje
tega mogočnega obrambnega zidu dolga skoraj dve tisočletji. Prve
sledi zidu segajo še v 8. stoletje pred Kristusovim rojstvom, ko je bila
Kitajska razdeljena na veliko malih držav. Da bi se države obranile
medsebojnih napadov, so začele graditi obrambne zidove.
Ljudje ne gradimo samo zidov iz kamnov in opek, gradimo tudi
zidove nezaupanja, odtujenosti. In ti so navadno še daljši in trdnejši od Velikega kitajskega zidu. Zaradi dolin in ostrih gorskih
grebenov so strokovnjaki potrebovali kar sedem let raziskovanja,
da so ugotovili njegovo pravo dolžino.
Človeški zidovi, pa ne tisti, s katerimi omejujemo svoje parcele in
dvorišča, so zgrajeni iz trdovratnih materialov. V stroj za mešanje
navadno zmečemo vse tisto, kar daje naši nedostopnosti še večjo
moč. Velikokrat nas kdo postavi pred zid ali pa sami za vsako ceno
rinemo z glavo skozenj.
Verjetno ni zidu, v katerega ne bi mogli zvrtati vsaj majhne luknje
in pokukati na sosedovo stran. Lahko pa za naše obzidje sami koga
povabimo. A za vsak slučaj v žepu hlač le nosite kamenček, s katerim boste lahko zapolnili luknjo in se prenehali razgaljati pred vsem
svetom. Poletni čas in vročina nas bosta razgaljala že sama po sebi.
Škoda, da nas največkrat zanima samo tisto, kar je za sosedovim
zidom. Najvišji zidovi so namreč naši lastni. Če zid predolgo gradimo, nam lahko zmanjka moči, da bi ga porušili ali celo preskočili. ■
______
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

18

LJUDJE IN KRAJI

junij, 2021

Janja Kozarka

Kdo je bila Luisa?

R

azmišljala sem, da bi bilo prav, da v Obrhu spregovorimo tudi o kakšni zanimivi
ženski iz naših krajev.
Na enem od spomladanskih sprehodov po
okolici gradu Snežnik sem nedavno naredila
tale posnetek:

Razgledna točka »Lojzen štajn«:
Do tu so nekdaj segale grajske
sprehajalne poti. (foto: Janja Kozarka)
Ob gradu Snežnik stojijo Pristave. Za njimi
se vzpenja hrib Slivak. Tik pod vrhom naletimo na pečino, od koder se razlega lepa
razgledna točka s pogledi na Loško dolino.
In prav tu najdemo kamen z napisom Luisen
Stein.
Kraj domačini imenujemo Luojzәn štajn, od
Luisen stein ali Luizin kamen.

Lep pogled na Loško dolino delno zastira drevje, včasih pa je semkaj segal laz.
Ob vznožju leži vas Kozarišče, streljaj naprej čez polje pa že vidimo večjo
rumeno stavbo. Gre za podružnično šolo v Iga vasi. (foto: Janja Kozarka)

Kdo je bila ženska,
po kateri so poimenovali
znamenit kamen?

Obeležuje zaključek grajskih sprehajalnih poti. Tu so nekdaj grajski gospodje prirejali vsakoletno zabavo na sv. Štefana dan,
26. decembra, in s tem obeležili zaključek
lovske sezone.

Luizin kamen na karti graščine
Snežnik iz leta 1925 (arhiv: Janja Kozarka)

Princesa Luisa je bila žena princa Jurija
oziroma Georga Schönburg Waldenburg. V
šestdesetih letih 19. stoletja sta v naše kraje
prišla iz daljne Saške na podedovan grad
Snežnik in začela obnavljati močno zanemarjeno posestvo. V zakonu so se jima rodili
trije otroci: Herman, ki je po očetovi smrti
podedoval posestvo Snežnik, Ulrik in Ana.
Luisa je ovdovela leta 1900.
Po Luisi niso poimenovali le razgledne točke, njeno ime nosi tudi ena od cest v Snežniških gozdovih. Petnajst kilometrska Luizina
cesta “Luisen Strasse” je bila dokončana leta
1888. Mimo Bičkih lazov pelje na Mašun,
kjer se priključi na Schönburgovo cesto. ■

Portret princese Luise na grajski terasi

(vir: Iz knjige Ostrnice – dediščina Loške doline,
Javni zavod Snežnik, 2018)

Luizina cesta na karti graščine
Snežnik iz leta 1925 (arhiv: Janja Kozarka)
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In kaj vetrič v mojih mislih budi,
da nekdo pozabil je zapreti duri?
Vetrič piha nežno vendar hladno,
jaz želim le ugotovitev povsem uradno.

Prepričan v sanje
podzemnega jezera
Podzemlja čarobni svet
daleč spodaj je v temo odet,
vabi me kot malega otroka,
kje zadaj magična je roka,
da pospremi me v svet čudes,
svet v biserne kapnike odet?
Da mi videti je poti hodnikov
globeli, rove in voda premikov!

Da teorija moja pije vodo,
potrjuje vneti jamar Lado,
da voda ta ima dovolj kisika,
ker površina z zrakom ima stika.
Ko veslam v mislih po gladini
zagledam odprtine na strmini;
to so nartnce skalnati izviri,
ki v naravi redki so primeri,
z njimi tam, kjer naš Obrh kraljuje,
narava nas ob deževjih obdaruje.

Od nekdaj močno si želim,
ves čas s sabo se borim,
in to že dolgo vrsto let,
da raziskal bi podzemni svet.
Vstopil bi ob izviru našega Obrha,
da videl bi od kod in k'terga vrha
spušča se v jezero podzemna voda,
morda pa prav iz Babnega poda.
Do vodne površine je le metrov pet,
tako blizu je ta podzemni svet.
potem pa do dna še metrov je deset.
Vetrič prikrade se nad vodno polje.
pod s kapniki ozaljšano skalovje.

foto: Edo iz Žage

Edo iz Žage

Jezero pod Snežniške hribe se razteza
izrednih dimenzij je, to je moja teza,
morda v Sloveniji je celo največje,
saj napaja tud' Ljubljanice porečje.
V prepričanju, da teorija moja je ta prava,
da z jezerom Obrha nas obdarila je narava
pozivam vseh jamarjev ta pravega junaka,
da v podzemlje našega Obrha odkoraka,
razišče jezero, pritoke, kapnike, globeli,
da teorijo mojo za resnično bomo vzeli.

Dolina Loška v svetu znana bi postala,
jama med čudesa nas bi popeljala
in če speleologi dohod bi še uredili,
v National Geografik gotovo bi se uvrstili!
Skromna pripomba pesnika:
Sanje se mi ne bi prvič uresničile.
Zgodilo se mi je že večkrat, da sem sanjal,
in sanje so se naslednjega dne uresničile!
Tudi mojemu stricu Mirotu Zakrajšku so se,
ko je pred gradnjo vodovoda v Žagi z
bajalico našel podzemni vir pitne vode –
jaz pa sem danes prepričan, da je to veliko
podzemno jezero pod Racno goro.

KULTURA
Borut Kraševec

Fortunat Bergant
300 letnica rojstva

Kristusovega trpljenja. Slika sv. Vida v kotlu je
skoraj žanrsko občutena; Sv. trije kralji pa so
slovesna, orientalna skupina v bogatih oblačilih,
kakor si jih je predstavljala živa baročna in ljudska domišljija.
Da je »Križna gora« na častnem mestu naše
umetnostne zgodovine, gre zahvala prav Bergantovim oltarnim slikam. Originali so sicer
že nekaj desetletij shranjeni na ustreznem in
varnejšem mestu. V oltarnih okvirjih pa jih nadomeščajo kopije, ki jih je izdelala akademska
slikarka Stanislava S. Pudobska.

Na seznam dragocene kulturne dediščine Loške
doline so umeščena tudi slikarska dela Fortunata
Berganta, ki sodi med naše najkvalitetnejše slikarje
poznega baroka in velja za samosvojega in kultivira- Sveti trije kralji v cerkvi na Križni
gori (foto: Borut Kraševec)
nega umetnika svojega časa. Umetnikovo življenje
in nekatera dela še danes ostajajo ovita v skrivnost. Rodil se je 6.
V ljubljanski Narodni galeriji
junija 1721 Pod Mekinjami pri Kamniku. Svojo likovno nadarjenost
je bila ob 300-letnici umetnije najbrž podedoval od svojega očeta, ki je bil umetnostni rezbar in
kovega rojstva do 30. maja na
mizar. Šolal se je na akademiji sv. Luka v Rimu. Za svoje slikarsko
ogled občasna razstava Fortuustvarjanje je po vrnitvi v domovino našel mecene in podpornike,
nat Bergant (1721-1769). Med
med drugim tudi pri baronu Volbenku Danijelu Erbergu iz Dola pri
razstavljenimi deli je bila tudi
Ljubljani, katerega družino je tudi portretiral. Pri njih se je 31. marca
oltarna slika s Križne gore »Kri1769 izteklo njegovo življenje. Drugi njegov pomemben mecen je
žanje«, 1763, olje na platnu.
bil stiški opat Frančišek Ksav. Taufferer. Poleg portretov sodobnikov
iz višjih in nižjih družbenih slojev je Bergant slikal predvsem oljne
slike nabožne vsebine, večinoma za plemiške in samostanske cerkve.

Skoraj povsod, kjer naletimo na Bergantove cerkvene slike, slutimo v
ozadju naročilo ali vsaj priporočilo stiškega opata. To verjetno velja
tudi za oltarne podobe sv. Volbenka v Zelšah pri Cerknici, za sliko sv.
Petra spokornika v Ložu, za sv. Florijana, ki je bil nekoč v znamenju
med Ložem in Starim trgom in gotovo tudi za oltarne slike v cerkvi Sv.
Križa na Križni gori. Te so nastale leta 1763 in spadajo med Bergantova najlepša dela. S pretresljivo ekspresivnostjo je upodobil prizore

________
vir:
- Janez Kebe, Križna gora nad
Ložem, Stari trg pri Ložu, 1987
- Milček Komelj, Življenje in
delo Fortunat Bergant, MK,
Ljubljana 1997
- www. leksikon.si
Bergantova oltarna slika »Križani«
- Narodna galerija Ljubljana
v cerkvi sv. Križa na Križni gori
(foto: Borut Kraševec)
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Kristina Kebe, mag.
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram

Pokrivala na Notranjskem – od odseva izginjajočih
lokalnih posebnosti do iskanja pripadnosti za
doživeto turistično ponudbo

V

projektu »Pokrivala na Notranjskem« sodelujemo štirje partnerji, ki delujemo na območju Las Notranjska, ki obsega območje občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vodilni partner je
Društvo dolomitne lutke, ostali partnerji pa Zavod za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine jezerski hram, kmetija T'dolenj iz Laz
pri Gorenjem Jezeru ter TGC Jezerski hram.
Povezali smo se z namenom, da raziščemo dediščino pokrival na Notranjskem. Naša želja je, da vzpodbudimo medgeneracijsko druženje, pripovedovanje in izmenjavo zgodb naših prednikov o skorajda
izgubljenem znanju izdelave pokrival iz naravnih materialov, ki je
bilo na našem območju zelo razširjeno. 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 pred poškodbami, izdelovali so polhovke, pa tudi klobuke.

Polhanje

Prvo pričevanje o polšjem lovu in uživanju polhov sega v leto 1240,
takrat je bil lov na polhe tudi obdavčen. O tem sta pisala tudi Valvasor in Steinberg. Polšji lov je bil sicer pomemben vir beljakovin,
maščob in postranskega zaslužka (prodaja kožic).
»Je pa na Kranjskem čudna živalca, ki jo je težko videti v drugih evropskih deželah, tu v naši deželi pa se najde v prav veliki množini in se
po nemško imenuje Bilch, po kranjsko pa POUH«, piše Janez Vajkard
Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske.

Posebna živalca: polh – baje jih hudič pase

Valvasor opisuje, da ta žival v nobeni deželi ni tako številna kot na
Kranjskem, marsikateri kmet jih nalovi kar po mnogo tisoč. Polh jé
razno sadje kakor veverice, zadovoljen je tudi z bukovim žirom. Te živalice prebivajo vso zimo pod zemljo, v poletnem času pa pridejo na
dan, v velikih bukovih gozdovih lahko samo iz ene luknje po več tisoč.
No, za trdno pa pravijo, da jih goni vrag na pašo. Sicer ga sam Valvasor ni srečal, je pa slišal na lovu v gozdu močno pokanje in tleskanje,
kakor pokajo vozniki z bičem. Potem so pritekli polhi, kmetje pa so
odvrgli suknje in škornje, vanje pa so zlezli polhi, toliko, da so bili
suknjiči in škornji čisto polni. Ko je bila ta polšja armada mimo, so
polhe pobili in pobrali.

Različen lov na polhe

Lov na polhe je različen, Valvasor je opisal tri načine.
Polhe love v pasti, katerih premore marsikak kmet po sto in več. Te
pasti so preprosto napravljene in podobne strelnemu loku. Narejene
so iz lesa, ki je ukrivljen v loku ter vrvice. Kot vabo uporabljajo suhe
ali sveže hruške.
Polhi imajo mladiče v duplih dreves in tukaj se preko dneva zadržujejo tudi stari polhi (ponoči pa hodijo po sadje in žir). Če v votlo

drevo močno pihneš začnejo polhi
notri mrmrati drn,
drn, drn, nato pa
vtakneš dolgo šibo
v duplo in podrezaš
sem in tja, pa pride
polh ven.
Najpogosteje jih loHelena Kotnik (na desni) in Polona Klavžar
vijo v pozni jeseni, in
z izdelano polhovko (foto: Vekoslav Kebe)
sicer tako, da naredijo
veliko skrinjo in v
sredini odprtino. Vanjo umestijo pésto starega kolesa in v cev nabijejo
veliko ostrih žebljev, da konice spodaj gledajo ven. Polh gre lahko notri,
ven pa ne more, saj mu žeblji predstavljajo osti.

Polšje meso

O naših polhih je treba povedati še, da so lepo rejeni in imajo več masti kot mesa, zato jih je najbolje peči. Plemenitaši in meščani se sicer
branijo te jedi, sploh ženske. Pravijo, da zato ker jih sam hudič pase
in ker so tako podobne podganam. Kmečki človek pa jih nasoli polne
lonce in sode ter kadi in jih uživa vso zimo – marsikdo jih nasoli po
več tisoč. Ta živalca pa ni samo za jed, ampak tudi za okras obleki.
Njihove mešiče prevažajo v oddaljene dežele in kraljestva, na primer v
Rimsko cesarstvo. Krznarji potrosijo kožice z apnom, od česar dobiva
krzno črnikaste lise kakor tiger. Toliko o polhih, zaključi Valvasor.

Polhovke

Eden izmed poglavitnih materialov za izdelavo kap na Notranjskem
so bile kože polhov, izdelovali so pokrivala, imenovana polhovke.
Ta dejavnost je bila najdlje prisotna in se tudi ohranila v mestu Lož.
Polhe so, poleg tega da so jih uporabljali v prehrani, lovili tudi zaradi
masti in kože. 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 pri Gorenjem Jezeru –
Kmetija T'dolenj. Prav pod mentorstvom Helene Kotnik, ki natančno pozna celoten postopek izdelave, je že nastala prva polhovka.
S tem pomembnim korakom smo že bližje k doseganju enega osrednjih ciljev projekta, to je prenos tradicionalnega znanja o izdelovanju pokrival na mlajše generacije. Za cilj smo si postavili izdelavo 12
pokrival, postopek izdelave pa bomo tudi dokumentirali in posneli
film. Izvedli bomo festival, s katerim bomo s tematiko Pokrivala na
Notranjskem povezali različne ponudnike storitev ter si prizadevali, da le ta postane tradicionalen. Za višjo ozaveščenost prebivalstva
območja Las Notranjska o varstvu okolja ter ohranjanju narave in
kulturne dediščine si bomo prizadevali vključiti čim več lokalnega
prebivalstva občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, katere vabimo k
spremljanju projektih aktivnosti in k udeležbi na dogodkih, ki bodo
objavljeni na spletih straneh: https://raziskovalni-turizem.si/ in www.
jezerski-hram.si. Projekt poteka v okviru lokalne akcijske skupine
(Las) Notranjska ob podpori Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. ■
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Milena Ožbolt

Knjižničarka
iz Auschwitza

Č

e vzamete v roke spodbudno knjigo Antonia Gonzalesa Iturbe Knjižničarka iz
Auschwitza, ki govori o kljubovanju grozotam uničevalnega taborišča smrti s pomočjo
skrbno skrivane pisane besede in pripovedovanja zgodb, najdete v njej tudi tele še kako
resnične misli:
• Knjiga je nevarna, ker spodbuja razmišljanje.
• Literaturo lahko primerjamo z vžigalico,
ki jo v temni noči prižgemo sredi polja.
Območje, ki ga osvetli plamen ni veliko,
pokaže pa nam, koliko teme ga obdaja
(Javier Marias, navedba Williama Faulknerja).
• Čisto vseeno je, koliko šol zaprejo nacisti ... vsakič, ko si kdo vzame čas in začne
pripovedovati zgodbo, in tej zgodbi otroci prisluhnejo, se rodi šola.
• Ljudje, ki imajo dovolj kruha za hrano in
dovolj vode za pitje, bodo preživeli, a če
bodo imeli samo to, bo umrla človečnost
(A. Iturba, o tem zakaj je napisal Knjižničarko iz Auschwitza).
• Knjige med platnicami hranijo modrost
ljudi, ki so jih napisali.
• Knjige nikoli ne izgubijo spomina.
• Knjige vedo vse.
• Ko odpreš knjigo, je enako, kot da bi stopil na vlak, s katerim boš odpotoval na
počitnice.
• Romani dodajajo življenju, kar mu manjka.
• Časovni stroj res obstaja – to so knjige.
• Ljudje, ki verjamejo, da rože rastejo v vazah, ne razumejo ničesar o literaturi.
• Prva žrtev vojne je resnica.

SLOVENEC
Ta svet je zibelka ljudi,
vsa polna solz in sreče,
Slovenec v njej postilja si,
kot pamet mu veli.
Ko dela, dosti mar mu ni
za žulj in vse, kar peče,
po delu, ko oddahne si,
se rad poveseli.
Ko pije, se nazaj drži,
da vince lažje teče,
se prej ko slej ga nacedi,
ker vsak čas mu diši.
Ko poje, v pesem spremeni
življenje si hiteče
in vanj si sreče nalovi,
ko še ima moči.
Ko pleše, mu oko žari
in mu srce trepeče,
ko se z dekletom zavrti
ob krajnski muziki.
Ko ljubi, nežno govori,
a ljubljena šepeče,
da tak naj bo vse žive dni
in si le nje želi.
Če kdo se v tej pesmici našel ne bo,
zrcalo spominov naj vzame v roko,
ki vsako življenje pokaže tako,
kot ga doživel je nekdo.
Če komu Slovenec prav tak se ne zdi,
spomin naj kar sam si nazaj obudi,
kar ta mu poreče, zapomni naj si
in svojo si pesem uglasi.

France Žnidaršič

Stanko Grl

POTOK
Potok bistri kam odhajaš,
od izvira pa do kje,
kam odnaša tvojo vodo,
s tabo moje gre srce.
Kam odnaša val za valom,
tvoja voda, kam le gre,
kam tolmuni, kje slapovi,
kam izgine enkrat vse?
Kje rodiš se, kje umiraš,
kako je dolga tvoja pot,
kaj vse vidiš, kaj odnašaš,
ko razliješ se povsod?
Potok dragi, kam vse solze,
iz kapljic drobnih pisal bi,
pesmice in drobne verze,
za vse čase in ljudi.
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Miha Razdrih

KRPAN V LOŠKI DOLINI
Mesarica

O

d srede maja je v Kozariščah v produkciji Teatra Matita in s pomočjo
Društva ljubiteljev gradu Snežnik nastajala mobilna lutkovno-glasbena predstava za odrasle po motivih Martina Krpana
z naslovom MESARICA. Režija in glasba
sta delo Matije Solceta, poleg njega pa v
njej nastopajo še Tines Špik, Miha Arh,
Filip Šebšajevič in Miha Razdrih. Za sceno je poskrbela Larisa Kazić, za lutke pa
Brane Solce.
Mesarico uprizarja pet igralcev, animatorjev in hkrati glasbenikov. Predstava
nosi tako elemente folklore kot tudi značilnosti moderne intermedialne uprizoritve. V podobnih zasedbah je večina
ustvarjalcev predstave sodelovala pri nagrajenih predstavah (Lutkovno gledališče Maribor: Proces, Lutkovno gledališče
Ljubljana: Mojster in Margareta, Luknjakabaret, Seansa Bulgakov ...), sedaj pa so
se odločili združiti moči v samostojni
skupini. Namen predstave je prinesti alternativno, satirično, živahno glasbeno
predstavo v vsako slovensko vas. Poetiko
ritmične dramaturgije, ki jo v svojih režijah razvija Matija Solce, izvajajo z dodelano predmetno-lutkovno animacijo, komunikacijo z občinstvom in teatraličnim
koncertom, tako da nastop izzveni kot
mešanica kabareta, lutkovne predstave,
velikih lutk in živega koncerta. Predstava je namenjena vsem gledalcem, v prvi
vrsti pa odrasli publiki. Je prostorsko prilagodljiva in primerna za izvedbo tudi v
času epidemioloških ukrepov. Predstavo,
ki traja približno eno uro so prvič predstavili občinstvu 2. junija v Loški dolini.
Mesarica bo zdaj potovala po Sloveniji in
tujini.
Če je niste ujeli pri nas, si jo lahko oglejte
na kakšnem od prihajajočih nastopov.
Ne bo vam žal! ■
sarica
foto: arhiv predstave Me

Med osmimi knjigami, ki so jih judovski taboriščniki uspeli izmakniti uničenju in jih za
ceno življenja skrbno skrivajo, je tudi Vojak
Švejk Jaroslava Haška. Branje odlomkov iz
njega uspe preostale prebivalce barake št.
31 obuditi iz mrtvila groze ob smrti skoraj
polovice otrok, ki so hodili v skrivno šolo in
zato deluje kot odrešilno zdravilo v najhujših
trenutkih. »Švejk je vojak, ki se s tem, da se
dela bedaka, norčuje iz vojne, iz vseh vojn
na svetu …«
Zgodba je napisana na osnovi pripovedi
preživele, takrat štirinajstletne taboriščnice
Dite Kraus, ki je s pogumom in vztrajnostjo
kljubovala grozotam nacizma in zrla smrti v
obraz.
Knjigo Antonia G. Iturbe Knjižničarka iz
Auschwitza je izdala založba Učila internacional, Tržič, 2020. ■
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Milena Ožbolt

Nova knjiga

Matija Turk: Rejč damača

M

atijo Turka v Loški dolini skoraj vsi poznamo, ne le kot
dolgoletnega hišnika v Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja
Stari trg, ampak še bolj kot glasbenika kantavtorja, ki je s svojimi
v narečju zapetimi skladbami in ob spremljavi harmonike tudi v
Loški dolini nastopil tolikokrat, da najbrž še sam ne ve kolikokrat.
S sodelavci je do sedaj izdal štiri CD-je, na katerih se predstavlja
kot avtor glasbe in besedil: leta 2003 je izšla Rejč damača, 2005
Spit se sliše rejč damača, 2010 Rejč damača 3 (s podnaslovom Ko
se pilen ob Čabranke) in 2018 Spit se vrača rejč damača.
Leta 2008 je za svoje glasbeno delo prejel Zahvalo mesta Čabar, v
Ljubljani pa leta 2012 Zlato Gallusovo značko. Nastopal je v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu, Cankarjevem domu v Ljubljani,
Palači Matice Hrvatske, na glasbenih srečanjih Gorskega Kotarja
in ob predstavljanju številnih knjig Ogranka MH Čabar.
Nedavno pa je izšla pri Matici Hrvatski, Ogranak Čabar, tudi
knjižica njegovih besedil, ki so brez izjeme napisana v nam sosednjem, njemu pa maternem kostelskem govoru, točneje govoru
Črnega Potoka, Osilnice in okolice.
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Vsebina njegovih besedil se človeka dotakne na tak ali drugačen
način: z domačijskim humorjem, modrostjo, starožitnotjo ali
možatostjo, spet drugič pa s presenetljivo liričnostjo in tankočutnostjo. Mnoga so polna spominov na mlade, tako zelo drugačne
čase, na pajdaše in dekleta, hkrati pa razmišljajo o neizogibnosti
minevanja, a tudi o nujni stoični vdanosti v usodo in sprejemanju
življenja. Nobeno pa bralca ne pusti hladnega.
Že prvo besedilo v knjigi pravi:
Če češ al pa ne, istu pride te,
istu zgadi se,če češ al pa ne ...
… in proti koncu:
Pa če priznaš – če se zuažeš,
plejšo – sive uasi kažeš,
če češ al pa ne,
a zez neba – zez uobuaka,
ne vejš kaj te jutre čaka
če češ al pa ne …
Besedila so res vredna objave
v knjigi in samostojnega sprejemanja, brez glasbe, ki pa je
tudi plod bogatega krajevnega in družinskega izročila.
Knjigo je uredil prof. Ivan
Janeš, kot redaktor in lektor
čabranskih govorov pa je
svoj delež prispeval Slavko
Malnar. ■
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Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu
Anđelka Pogorilić

izbor knjižnih novosti
Priročniki za odrasle
 O'Mara, Shane | Hvalnica hoji : o znanosti, lepoti in
blagodejnosti hoje
 Liebscher-Bracht, Roland | Laž o artrozi
 Kramer Pesek, Nastja | #Sladice : najboljše sladice slovenskih
blogerjev
 Koman, Mojca | Buče in bučne jedi
 Liebscher-Bracht, Roland | Koleno : odpravite bolečine sami
: poškodbe meniskusa, obraba kolenskega sklepa, poškodba
vezi, Bakerjeva cista
 Ellsworth, Abby | Anatomija vadbe za močno jedro
 Košič, Mojca | Montessori za starše
 Filliozat, Isabelle | "Vse smo poskušali!" : nasprotovanje, jok,
izpadi jeze
 Masuno, Shunmyo | Zen : preprosto srečno življenje
 Javornik, Matejka | Papirnato cvetje
 Pušenjak, Miša | Zemlja, naše osnovno orodje
 Elzer-Peters, Katie | Naj zraste spet : vnovična uporaba
ostankov zelenjave, semen in gomoljev
 Vombergar, Blanka | Dobrote brez glutena
 Fyfe, Atasha | Odkrivanje preteklih življenj
 Thompson-Adolf, Julie | Semena, sejanje in shranjevanje
 Lončar, Sanja | Samooskrba v praksi : več pridelka, manj
površine

Leposlovje za odrasle























Murakami, Haruki | Uboj komturja
Coben, Harlan | Deček iz gozda
Shen, L. J. | Igra z ognjem
Drakulić, Slavenka | Dora in Minotaver : moje življenje s
Picassom
Herbert, Frank | Otroka peščenega planeta
Tucker, K. A. | Preprosto divji
Kennedy, Elle | Ljubezenska napaka; Ljubezenski izid
Ross, Louise | Smrt pod platano
Iosivoni, Bianca | Upaj si pasti; Upaj si poleteti
Ross, Louise | Sveti otok
Roberts, Victoria | Višavski osvajalec
Byrne, Kerrigan | Zgodba o Alexandri
Gabriel, Agnès | Hvala, gospod Dior
O'Neal, Barbara | Ko smo verjeli v morske deklice
Scarrow, Simon | Cesarjeva izgnanka
Afshar, Tessa | Hči Rima
Bannalec, Jean-Luc | Bretonske specialitete
Kliesch, Vincent | Auris : frekvenca laži
Audrain, Ashley | Sunek
Dean, Abigail | Dekle A
Kliesch, Vincent | Auris. Frekvenca smrti
Young, Samantha | Najiskrenejša stvar
















junij, 2021

Stonex, Emma | Svetilničarji
Foley, Lucy | Seznam gostov
Vojnović, Goran | Đorđić se vrača
Bussi, Michel | Črni lokvanji
Ragnar Jónasson | Tema; Otok; Megla
Levy, Deborah | Vsega tega nočem vedeti
Roslund, Anders | Tok-tok
Tremayne, Marie | Zakrinkana ljubezen
Knox, Joseph | Sirene
Martin, Charles | Čuvaj voda; V objemu dežja
Mason, Carol | Ko si odšel
Chamberlain, Diane | Hči iz prihodnosti
Roberts, Nora | Pribežališče
Lainšček, Feri | Kurji pastir

V knjižnici vas čakajo pestre in
aktualne knjižne novosti, ki jih lahko
poiščete v sistemu COBISS +. Lahko
brskate po vsebini, različnih kazalih
in /ali pregledujete bibliografske
opise posameznih gradiv: tiskanih in
elektronskih knjig, časopisov, CD, CDROM, DVD itd.
Na elektronskem naslovu:
https://plus.si.cobiss.
net/opac7/bib/search/
advanced?ax&ti&kw&db=sikcer-2&mat=allmaterials&dpf=0
2&max=100&pdfrom=18.5.2020&pdto=18.5.2021
dobite vse novosti, ki jih potem s pomočjo pojmov na levi
strani (npr. roman) še zožite na želeno kategorijo.

Razstava
Likovnega
izobraževanja
Loška dolina
2019/20 – 2020/21
Spoštovani,
vabimo vas na ogled zaključne razstave
Likovnega izobraževanja Loška
dolina 2019/2020 in 2020/2021, v
Medgeneracijskem centru Gaber,
Cesta Notranjskega odreda 45,
1386 Stari trg pri Ložu.
Zaradi epidemije v lanskem letu tokratna razstava združuje likovna dela dveh let
likovnega ustvarjanja Loška dolina.
Razstavo sestavljajo dela odraslih slušateljev in otrok pod mentorstvom akad. slik.:
Stanislava Sluga Pudobska, mag. um. Karmen Bajec in mag. um. Ana Sluga.
Razstava je odprta do konca avgusta 2021 v odpiralnem času Medgeneracijskega
centra Gaber od 8h do 14h od ponedeljka do četrtka. V popoldanskem času se lahko od
pon. do pet. dogovorite za ogled razstave po 15.30 na tel. 031 453 743 (Karmen Bajec).
Program Likovnega izobraževanja Loška dolina je sofinancirala Občina Loška dolina.
Vljudno vabljeni v našo družbo, ekipa Likovnega izobraževanja Loška dolina.

arhiv: KJUC

NOVICE S KNJIŽNE POLICE
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Janja Kozarka

PESEM
DOMOVINI
SLOVENIJI

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
arhiv: Janja Kozarka

Na sliki iz prejšnje št. 2, april 2021 je bila
Mónga je priprava za ožemanje ali likanje
oz. predhodnik pralnega stroja. Sestoji se iz
dveh valjev in močnega okvira. Pri manjših napravah, kot je ta na sliki, valja poganjamo ročno. Valja nista ogrevana, likamo
na hladno. Posebno primerno je monganje
za velike ravne kose blaga, kot so rjuhe in
prti. Spretnejši pa so z mongo zlikali tudi
oblačila.
Mongo so kot pripomoček pri pranju in likanju izumili že v 18. stoletju. Izraz je nastal iz
korena mangle, ki v več zahodnoevropskih
jezikih pomeni drobiti, cefrati, razobličiti.
Za nepazljive upravljavce je lahko tudi nevarna! Prvotni mehanski pralni stroji so bile
pokončne valjaste posode, na vrhu obvezno
opremljene z mongo.
Mongo na sliki je iz Črnakove zasebne zbirke na Babni Polici. V časopisu za slovensko
krajevno zgodovino Kronika sem zasledila,
da so tako napravo premogli tudi v gradu
Snežnik. V sobi za kaminom je bila shramba
grajske posteljnine in likalnica perila in tam
so perilo likali z mongo.

Pesem moji domovini
pod nebo naj modro zadoni,
čez planine, hribe in doline,
mesta bela, polja in vasi.

To slovenska je krajina,
kjer je dedom tekla zibelka,
kjer za hčer je prostor in za sina
in za vnuka, ki bo tu doma.

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.

LEOPOLD SENGER - ILEVC

OBJEM

To deželo že v davnini
čas ogradil je v Slovencev dom,
tu pognale nam so korenine,
ki ne 'zruva jih vihar, ne grom.

Bog te živi domovina,
ki iz dna srca si ljubljena,
saj v slovensko vežeš nas družino,
tu doma in z vseh strani sveta.

France Žnidaršič

Ana Avsec

MAMINE SKRBI

Nemirno poplesavajo snežinke skozi sivino zimskega dne. Tiho strmi vanje fantičevo oko, spremlja jih na poti. Njegov pogled je zamišljen, …
Pusto in hladno je v sobi. Mrak leze iz vseh kotov
in skrivnostno ovija predmete.

škrta v vratih. Odpro se. Fantek steče k njim,
veselo mu svetijo oči. „Babica!” vzklikne. Skoči k njej in jo objame. „Igorček, jutri pojdeva
k očetu!” „Res?” Srce mu burno udarja. „Res,”
prikima babica.

Ko temna noč zapre oči,
pri mami 1000 se zbudi skrbi,
predvsem z družino svojo se ubada,
da zdrava, srečna bi bila, je njena nada.

Dvoje hrepenečih oči zre v vrata, ki so trdno zaklenjena. Nič se ne premakne. Le tema se je še
zgostila. Stisne se k oknu, … zaihti. Kod hodita
mamica in očka? Že dolgo ju ni bilo. Ali jima ni
več mar zame? Le kaj sem jima storil? Rad bi ju
objel, tako dolgo je že sam, ... Samo babica je pri
njem, ona ga ima še rada. Tudi on jo ima rad, …
Kje neki hodi tako dolgo? Obljubila je, da se hitro
vrne. Fantič počasi odtava v kuhinjo. Hladno je
in peč je mrzla. Ogenj v njej nič več ne prasketa.

*******
Igor stopa zelo hitro. Stopa tako naglo, da ga
babica komaj dohaja. Mudi se mu. „Igorček ne
hiti tako! Še dovolj časa imava.” Igor je ne sliši. Samo hiti. Ves gori od misli: „Videl ga bom,
videl ga bom, …!” Zre v daljavo. „Kje neki je
ta avtobusna postaja? Tja morava! Tako je rekla babica, …!” Postajal je nestrpen. Avtobusi
prihajajo in odhajajo, … a očka ni. Vprašujoče pogleda babico, ki pa se mu vzpodbudno
smehlja. Igor premišljuje, kakšen bo videti
očka? Bo lahko ostal pri njem?

Le kaj družini svoji še bi dala,
kako bi le najbolje pomagala?
vsak večer v mislih vse drage preleti,
preden zaprejo se ji utrujene oči.

O, nekoč je bilo lepo. Mamica je bila zmeraj doma.
Zdaj jo vidi le redkokdaj. In očka! Kolikokrat se je
poigral z njim! Občudoval je tega svojega očka!
Njega sploh ni več. Plašno zre dvoje oči naokrog,
misel v glavici išče razlago. „Kar nenadoma sta
oba odšla in namesto njiju je prišla babica, … saj
jo ima rad, ampak rad bi mamico, …” Ključ za-

„Očka!” V Igorju je vse vztrepetalo. Planil je
v očetove roke in se tesno, tesno privil k njemu. Po licih so mu polzele solze, a z njegovega
obraza je sijala sreča. Šepetal je: „Očka, očka,
… ostani pri meni!”

Pa vendar taka njena je karizma,
da ji nikdar ne zmanjka optimizma,
in četudi kdaj težko prenaša
tudi svoje križe,
vsem svojim brezpogojno rane liže.
In nikdar vere v življenje ne izgubi,
čeprav skrbi za mamo nikdar konca ni,
in če več otrok se ji rodi,
zmnoži se njena sreča in skrbi!
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»Iskrene čestitke
Timu Žnidaršiču Svenšku za odličen
nastop na Evropskem članskem
prvenstvu v paraplavanju na Madeiri.
Tim je sodeloval kot najmlajši
udeleženec in edini predstavnik
Slovenije ter odplaval kar dva osebna
in en državni rekord ter se v svoji
paradni disciplini (50 m delfin)
uvrstil na osmo mesto v Evropi.
Bravo, Tim!«
Timovi navijači (zanje Andreja Buh)
foto: Peter Giodani

Domen Kordiš

Smučarski klub Loška dolina v sezoni
2020–2021

K

onec marca se je za Smučarski klub Loška dolina končala sezona 2020/2021.
Na žalost je bila zelo nepredvidljiva in zahtevna, saj je vsem znana epidemija »določala« dovoljene aktivnosti, ki so bile pogosto
precej omejene, v določenih obdobjih za nekatere tekmovalce tudi povsem ustavljene.
Najbolj so bili z odpovedjo oz. prepovedjo
tekmovanj v biatlonu prikrajšanji mlajši
tekmovalci na zračni puški, prav tako pa je
bil odpovedan celotni Junior IBU pokal za
mladince na malokalibrskem orožju. Z nekaj
iznajdljivosti, dodatnega truda ter prilagajanja smo sezono kljub vsem preprekam uspeli
realizirati v okviru pričakovanj.
Že sam začetek sezone je postregel z nekaj pomembnimi spremembami oz. novostmi. Konec svoje uspešne, a žal prekratke športne poti
je oznanila Urška Poje, ki je z 12. mestom
na olimpijskih igrah v PyeongChangu
2018 pustila pomemben pečat delovanju kluba v zadnjem desetletju. Takoj nato smo bili
prisiljeni poiskati tudi novega trenerja, kajti
Boštjan Klavžar se je pridružil ekipi trenutno
najuspešnejše slovenske tekačice na smučeh
Anemarije Lampič. Na naše zadovoljstvo se
je, kljub pojavu virusa, negotovim razmeram
in usodi na področju športa, povabilu odzval
nekdanji tekmovalec našega kluba Simon
Kočevar in prevzel delo trenerja v SK Loška
dolina. Istočasno smo veliko pozornosti namenjali še dvema pomembnima projektoma.
Prvi, ki je bil že v sklepni fazi, je bila menjava
klubskega vozila. Skupaj s partnerji smo bili

namreč uspešni na razpisu LAS Notranjska,
kjer smo uspeli pridobiti sredstva za sofinanciranje nakupa novega kombija ter še nekaterih manjših projektov. Drugi projekt pa je namenjen prihodnosti biatlona, teka na smučeh
in športnega turizma v Loški dolini. Skupaj z
Občino Loška dolina in ostalimi vpletenimi
deležniki smo namreč pristopili k pridobivanju potrebne dokumentacije za izgradnjo
nordijskega centra na obrobju Babnega Polja.
Za konec novosti naj izpostavim še, da smo
v sezono stopili z novim logotipom kluba, s
katerim smo želeli na nek način obeležiti 50.

SK LOŠKA DOLINA
obletnico delovanja kluba. Žal nam je situacija z epidemijo tik pred zdajci preprečila tudi
že načrtovano izvedbo s tem povezanega praznovanja. Ob tem jubileju pa smo za aktivno
delovanje na področju vzgoje mladih tekmovalcev in 50-letno aktivno delo na področju
zimskih športov prejeli županovo priznanje.
Na tekmovalnem področju je bil poletni del
sezone izveden še kolikor toliko normalno.
Odpadle so le nekatere skupne priprave, realizirati pa nam je uspelo težko pričakovane
klubske priprave na Debelem rtiču, kamor

Tekmovalci s trenerjem na poletnem DP na tekaških rolkah
(arhiv: SK Loška dolina)
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Pot na klubske priprave na Debeli rtič
(arhiv: SK Loška dolina)

so se starejši tekmovalci odpravili s kolesi.
Izvedena pa so bila tudi vsa tekmovanja na
tekaških rolkah in v letnem biatlonu. Dve
tovrstni tekmovanji smo organizirali tudi v
Loški dolini, in sicer v septembru tradicionalno tekmovanje na tekaških rolkah »SKI Rolke LOŽ 2020« na relaciji Podcerkev–Klance
ter v oktobru tekmovanje v letnem biatlonu
za mlajše kategorije na Nadleškem polju. Na
poletnih tekmovanjih smo kot klub konstantno osvajali stopničke, z naslovom državnih
prvakov pa se lahko pohvalijo Nikita Funda
(na tekaških rolkah v kategoriji starejših deklic), Tia Mišič (v letnem biatlonu pri mlajših deklicah) ter Gašper Ožbolt (letni biatlon
– mlajši mladinci v disciplini sprint). Nikita
Funda je osvojila 1. mesto tudi v skupnem
seštevku Poletnega pokala Alpina na tekaških
rolkah v kategoriji starejših deklic.
V zimskem delu sezone je bilo vezano na
omejitve v povezavi z epidemijo več težav
tako z organizacijo trenažnega procesa kot z
izvedbo tekmovanj. V biatlonu so bila tako
na državni ravni izvedena le tekmovanja državnega prvenstva v starejših kategorijah na

malokalibrskem orožju. Organizator enega
od teh tekmovanj je bil v januarju na Pokljuki
tudi naš klub, nekaj naših članov pa je nato v
februarju in marcu prav tako na Pokljuki pomagalo tudi pri izvedbi IBU članskega svetovnega prvenstva v biatlonu ter Alpskega pokala
v biatlonu. Na domačih biatlonskih tekmovanjih v zimski sezoni si je naslov državnega prvaka v kategoriji mlajših mladincev dvakrat
zagotovil Gašper Ožbolt (v disciplinah zasledovalno in super sprint), pomemben delež k
zbiranju medalj na državnih tekmovanjih v
biatlonu pa so prispevali še Luka Milavec, David Zabukovec in Kiara Hace. V mednarodni
konkurenci pa so se tekmovalci našega kluba
merili na nekaterih tekmah Alpskega pokala,
kjer velja omeniti 3. mesto mlajše mladinke
Kiare Hace v sprintu na tekmi v Italiji. Kot že
navedeno so biatlonska tekmovanja na zračni
puški na žalost odpadla, tako da so se lahko
mlajši tekmovalci udeležili le nekaj tekem v
teku na smučeh, kjer velja omeniti naslednje
dosežke: 3. mesto Nikite Funda, prav tako 3.
mesto Kiare Hace in 2. mesto štafete v postavi
Nikita Funda, Anja Šebenik in Tia Mišič, in
sicer vse na tekmovanjih državnega prvenstva

Gostovanje Nikite Funda v oddaji počitniški krompir
(arhiv: SK Loška dolina)
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v kategoriji mlajših mladink. Zaradi dodatnih
omejitev smo prav tako morali prekiniti izvajanje nordijskega krožka v šolski telovadnici.
Kar se tekmovalnega dela tiče, naj kot zanimivost navedem še, da je bilo v celotni sezoni
opravljenih skupno 211 treningov, od tega so
starejši imeli 43, mlajši pa 20 treningov na
snegu, 18 skupnih treningov na snegu pa je
bilo omogočenih tudi v Loški dolini in okolici. Tekmovalcem na zračni puški so bile
trikrat omogočene po šestdnevne skupne
priprave, tistim na malokalibrski puški pa
devetkrat v skupni dolžini 38 dni. Izpostavim
naj še, da je naša tekmovalka Nikita Funda februarja gostovala na RTV SLO v oddaji Počitniški krompir, kjer je poskrbela za promocijo
biatlona, kluba in Loške doline. Prav tako so
bili člani našega kluba med nosilci slovenske
olimpijske bakle Tokio 2020, ki je v okviru
projekta Olimpijskega komiteja Slovenije
»Imamo olimpijske sanje« na poti po 212 slovenskih občinah in je v naši občini gostovala
sredi maja. V okviru te prireditve je Športna
zveza Loška dolina podelila tudi priznanja
domačim perspektivnim mladim športnikom
za leto 2020 – iz našega kluba sta to postali
Anja Šebenik in Nikita Funda.
Maja smo tako začeli že s pripravami na
novo sezono 2021–2022. Osnovna želja je,
da bi bila drugačna, torej taka, kot jih poznamo iz preteklih let in da se bomo lahko
ponovno nemoteno ukvarjali predvsem z
našo osnovno dejavnostjo, torej vzgojo otrok
in mladine v biatlonu in teku na smučeh, ki
bo nato tudi lahko realizirana z nastopi vseh
tekmovalcev tako na domačih in kot tudi
mednarodnih tekmovanjih. Naj na koncu izrazim še zahvalo vsem staršem tekmovalcev,
članom, simpatizerjem, sponzorjem, donatorjem in ostalim podpornikom kluba, ki
na kakršenkoli način po svojih zmožnostih
prispevate k uspešnemu delovanju Smučarskega kluba Loška dolina. ■

Varnostnik na progi za Racno goro
(arhiv: SK Loška dolina)

ŠPORT IN REKREACIJA
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Zdenko Truden, Športna zveza Loška dolina

Slovenska bakla
V petek, 14. 5. 2021, je Športna zveza Loška dolina skupaj z nacionalnim organizatorjem Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa uspešno izvedla prireditev ob prihodu slovenske
(olimpijske) bakle za Tokio 2021.

93-LD1: Simon Kočevar, Andreja Podobnik in Janez Ožbolt

Para športnik: Alenka Curl, Anton Bavec, Zdenko Truden

Organizatorji OKS – ZŠZ so zapisali: »Slovenska bakla je simbol povezovanja. Z njenim popotovanjem po Sloveniji v spremstvu njene ambasadorke Urške Žolnir Jugovar in tekačev, nosilcev plamenice, želimo
povezati občanke in občane iz vseh 212 občin, v njih prebuditi jekleno
voljo in širiti vrednote olimpizma. Soočanje z nepredvidljivimi okoliščinami globalne razširjenosti koronavirusne bolezni nas je vse osupnilo,
a hkrati utrdilo v veri v upanje, svetlobo. Zremo naprej. Močnejši. Imamo slovensko baklo. Imamo olimpijske sanje. Imamo Tokio!«
V vsaki občini, ki sodeluje v projektu, baklo praviloma najprej prevzame župan občine in jo nato preda drugim nosilcem. Kdo nosi
baklo in kdo so spremljevalci, je večinoma odvisno od odločitve lokalnega organizatorja. Športna zveza Loška dolina se je tako odločila,
da so nosilci sedanji in bivši uspešni in priznani športniki (olimpijci,
nogometaši, rekreativci). Ker nam je mar tudi za otroke, smo k sodelovanju povabili še osnovnošolce, ki so naše upanje in bogastvo
za uspešnejši športni jutri. G. županu pa smo pustili proste roke pri
izbiri dveh spremljevalcev. Občina je namreč pokrila celotne stroške
nacionalnega organizatorja.

Učenci: Anja Šebenik, Žiga Sterle in Nuša Ožbolt

Čeprav nas je večino časa pošteno "zalivalo od zgoraj" in smo bili
nekateri premočeni do kože, pa pri udeležencih ni bilo opaziti slabe
volje ali mrkih pogledov. Ravno nasprotno. Številni nasmehi, čestitke
in pohvale, objemi veselja in prijateljstva so le dokaz, da je bila prireditev dobro organizirana in da je projekt Slovenska (olimpijska)
bakla s strani nacionalnega organizatorja OKS - ZŠZ zadetek v polno.

(vir: https://bakla.olympic.si/fotoutrinki)

Uradne fotografije z naše in vseh dosedanjih prireditev si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://bakla.olympic.si/fotoutrinki
V okviru dogodka je Športna zveza podelila tudi priznanja domačim
PERSPEKTIVNIM mladim športnikom za leto 2020. Žal se dva dobitnika zaradi objektivnih razlogov podelitve nista mogla udeležiti,
bosta pa priznanje dobila v šoli v okviru športne vzgoje.
V imenu Športne zveze Loška dolina in v svojem imenu se iskreno
zahvaljujem vsem, ki ste v res neprijaznem vremenu prispevali svoj
kamenček v mozaiku uspešne izvedbe prireditve.

Nogometaši: Jan Leskovec, Jure Kandare in Suvad Okić

Nasvidenje ob naslednjih športnih prireditvah z željo, da naj nas
šport združuje in ne razdvaja ter da bi odločevalci v kar največji meri
upoštevali športne želje in potrebe naših otrok in naših športnikov.
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Jana Nadoh Bergoč, Podjetniški inkubator Perspektiva

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva odslej
s skupnimi prizadevanji za razvoj podjetništva
Postojna, 31. 3. 2021. Danes je podjetništvo v Primorsko-notranjski regiji dobilo dolgo načrtovano in zelo pomembno spodbudo, saj so svojo
podporo razvoju in krepitvi podjetniških aktivnosti s slovesnim podpisom sporazuma izkazali župani občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,
Loška dolina, Pivka in Postojna. Na pobudo Podjetniškega inkubatorja
Perspektiva, ki v regijskem prostoru in tudi na nacionalni ravni več kot
uspešno uveljavlja programe za podjetnike ter aktivno sodeluje pri uveljavitvi in razvoju podjetništva, je bil vzpostavljen Mrežni podjetniški
inkubator Perspektiva. Gre za poenoten, skupen nastop in prizadevanja
občin in Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, da dobi podjetništvo v
regiji pravi pomen, predvsem pa priložnosti, da postane del vizij, projektov in vsestranskega delovanja v regiji.
Ne glede na epidemiološke razmere, ki zaznamujejo naše zadnje leto, je
današnji dogodek potrditev predanosti in predvsem namer, ki tudi v prihodnje optimistično napovedujejo uresničitev ambiciozno zastavljenih ciljev
in izzivov na področju podjetništva. V to je prepričana tudi vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, dr. Jana Nadoh Bergoč: »Ideja o mrežnem
inkubatorju v naši regiji obstaja že od 2006, zato smo resnično veseli, da
smo jo vendarle uspeli tudi v resnici realizirati. Tu gre še posebna zahvala vsem županom, ki izkazujejo veliko mero razumevanja tako do potreb
podjetnikov in širšega gospodarskega okolja kot tudi pomena takšnih iniciativ. Je pa treba opozoriti, da gre za prvi korak na dolgi poti, kjer nas čaka
še veliko izzivov. Kljub kar nekaj investicijam v poslovno infrastrukturo
v preteklosti, imamo še vedno veliko pomanjkanje primernih poslovnih
prostorov, tako za storitveno kot proizvodno orientirane start-up. Med
pomembnimi prihodnjimi izzivi, kjer vidimo tudi veliko vlogo države, je
zagotavljanje zagonskih sredstev za nova podjetja, ključno pa je tudi, da k
programom mrežnega inkubatorja pritegnemo tudi obstoječe podjetnike.
Veliko nam pomeni podpora, ki jo našim naporom izkazujeta Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencija SPIRIT, ki nas podpirata
tako pri načrtovanju prihodnih aktivnosti kot pri financiranju aktualnih
programov, ki jih nudimo novim podjetnikom.«
Uradnemu dogodku ob podpisu te pomembne regijske namere so svojo
podporo izkazali tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo. Državna sekretarka na MGRT Ajda Cuderman je poudarila:
»Na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj smo izjemno veseli,
da se znotraj regije povezuje več občin sploh z namenom krepitve gospodarske dejavnosti v smislu malega, uspešnega podjetništva z visoko dodano vrednostjo. To na eni strani pomeni razvojni potencial za celotno industrijo, po drugi strani pa s tem ohranjamo prebivalce v svojih občinah in s
tem zagotavljamo nek dolgoročni razvoj. To je ena prvih tovrstnih pobud v
Sloveniji, zato izrekamo vsem občinam in ekipi Podjetniškega inkubatorja
Perspektiva veliko pohvalo v želji, da bi s svojo namero čimprej prispevali
k razvoju visoko tehnoloških podjetij in delovnih mest z visoko dodano
vrednostjo. Ocenjujemo, da je potenciala za res prebojne ideje, glede na
dobro zastavljene strategije, tukaj ogromno.«
Namen Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva je na širšem območju, ki presega meje samo ene občine, vzpostaviti vzvode na sistemski
ravni za spodbujanje nastajanja in rasti novih podjetij. Pri tem so pomembna skupna prizadevanja za podporo razvoju mladih podjetij, spodbujanje
podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture ter tudi podpora občinskim
službam občin podpisnic pri izvedbi razpisov za spodbujanje podjetništva
in drugih podpornih dejavnosti pri razvoju podjetništva.
Zadovoljstvo ob skupni nameri vseh občin v regiji je izkazal tudi župan ob-

čine Loška dolina Janez Komidar ki je izpostavil, da je bilo podjetništvo
v Loški dolini doslej povečini v senci dveh izrazitih panog, kot sta lesarstvo
in kovinarstvo. »V tem primeru je zato Mrežni podjetniški inkubator potencial za nove možnosti, ki bo z novimi pristopi in idejami vzpostavil podjetništvo kot pomembno dejavnost. Ideja namreč ne rastejo vedno samo
doma, dobrodošel je regijski napredek, ki mu s tem utiramo pot.«
Podjetniški inkubator Perspektiva je z lanskim februarjem pridobil tudi novo
ekipo, ki jo sestavljajo dr. Jana Nadoh Bergoč, Ana Širca, Doris Komen Horvat in Dolores Keš. Podjetnikom je tako na enem mestu na voljo pomoč pri
razvoju poslovnega modela, iskanje novih poslovnih priložnosti, finančnih
virov, predvsem pa tudi vsi viri, ki jih ima na voljo inkubator (podpora strokovnjakov, mreža podjetij in drugih domačih in tujih organizacij), saj so le ti
pomembna spodbuda, s pomočjo katere podjetniki lažje vstopajo na domače
in tuje trge ter se tudi pospešeno razvijajo po ustanovitvi.
Vodja inkubatorja Jana Nadoh Bergoč pa še dodaja: »Mrežni inkubator ne
more in tudi noče delovati sam zase, brez sodelovanja z ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju podpore podjetništvu. Tako na nacionalni
kot regionalni ravni imamo kar nekaj uspešnih mehanizmov, ki so na voljo
podjetnikom, izziv pa vidimo v povezovanju in dopolnjevanju med njimi s
ciljem zagotoviti kar najboljšo podporo podjetnikom, da se bodo ti lahko
čim hitreje in čim uspešnejše razvijali. Možnosti za takšno sodelovanje je
prav gotovo veliko, na inkubatorju smo profesionalna in zagnana ekipa, ki
z velikim entuziazmom raziskuje, kaj vse je še mogoče.«
Dober primer sodelovanja je zagotovo povezava med inkubatorjem in Izobraževalnim centrom sodobnih tehnologij, ki so si ga ogledali predstavniki ministrstva v spremstvu ekipe Podjetniškega inkubatorja Perspektiva,
saj le-ta nedvomno v prostor prinaša nove razvojne potenciale. Tudi ICST
predstavlja pomemben dejavnik spodbude razvojnemu potencialu podjetij,
saj združuje novo tehnologijo in hkrati doprinaša k novim znanjem tako v
šolskih programih kot tudi znotraj gospodarstva. V prihodnje načrtujejo
tudi še dopolnitev razpoložljive opreme, hkrati pa se tudi oni povezujejo v
programe, kakršne nudi tudi podjetniški inkubator.
Podjetništvo, kot gonilo razvoja gospodarstva, ima torej v naši regiji velik potencial, predvsem pa pomembno podporo, z jasnimi in pogumnimi
vizijami ter cilji. To potrjuje tudi vzpostavitev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki odslej predstavlja enega ključnih akterjev, kjer je
podjetništvo pravzaprav edina prava pot. ■

Udeleženci uradnega dogodka ob podpisu pomembne regijske
namere o skupnem prizadevanju za razvoj podjetništva
(foto: Simon Avsec)
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Tatjana Leskovec
v imenu sodelujočih v projektu TIM
na OŠ heroja Janeza Hribarja

Vrtec in šolo iz Siska je poleg pandemije Covid-19 prizadel tudi
potres. Z učiteljicami in ravnateljico OŠ bratov Bobetko smo se
videli preko videokonference v začetku februarja. V pogovoru
smo izvedeli, da je veliko otrok ostalo brez doma in brez osnovnih življenjskih pripomočkov. Učencem najbolj primanjkuje torb,
barvic, zvezkov in seveda tudi igrač. V šoli v tem času poteka dvoizmenski pouk. V popoldanskem času šolske prostore nudijo učencem in učiteljem iz Petrinje.

arhiv: OŠ heroja Janeza Hri
barja

Naš vrtec in šola sodelujeta v evropskem projektu Erasmus+ (»Mehak prehod iz vrtca v šolo«), v katerem sodelujeta tudi vrtec in šola
iz Latvije in Hrvaške (Sisak).

V ta namen smo organizirali
dobrodelno akcijo in v vrtcu
in šoli dober teden zbirali
vse zgoraj omenjene stvari.
Zbiralna akcija je presegla
naša pričakovanja. Zbralo se
je ogromno uporabnih, lepo
ohranjenih in tudi novih stvari, ki so velikokrat shranjene
v naših omarah in pri nakupu
novih šolskih potrebščin nanje
kar pozabimo.

Posebna zahvala gre tudi trgovini Sonček, ki je podarila
nove šolske torbe, pisala in
ostale šolske potrebščine.
V teh negotovih časih bi tudi
prevoz do Siska zahteval kar
nekaj iznajdljivosti, zato smo
zelo hvaležni Mateju Škulju in
podjetju Kolektor, da je lahko
odpeljal poln kombi stvari v
Sisak.
Ob tej priložnosti se Vam v
imenu otrok in učiteljev iz
Siska iskreno zahvaljujemo.
Sodelujoči v projektu TIM na
OŠ heroja Janeza Hribarja

ZA BISTRE GLAVCE
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Avtorica: Alma Kandare
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Zdenko Truden,
direktor Javnega zavoda Snežnik

Čistilna akcija v
Loški dolini

V

Javnem zavodu Snežnik nam ni vseeno, kakšen je izgled Loške doline. Za lepoto in urejenost naših vasi smo v preteklosti že veliko naredili. Tokrat pa smo se odločili, da po nekaj letih
premora ponovno organiziramo tudi čistilno akcijo. Opažamo
namreč, da je ob naših cestah in poteh vedno več plastenk, pločevink, plastičnih vrečk in druge embalaže. Akcijo smo ob kar
največjem možnem upoštevanju predpisov NIJZ o preprečevanju širjenja korona virusa organizirali v soboto, 24. 4. 2021. Na ta
način smo obeležili tudi dan zemlje, ki je bil nekaj dni prej. Moramo poudariti, da je bil odziv nad vsemi pričakovanji. Sodelovalo je kar 16 različnih skupin (društva, vasi, posamezniki) s preko 200 udeleženci. Prvotni podatek je bil sicer nekoliko manjši,
ko pa smo upoštevali še skupine, ki so akcijo izvedle kakšen dan
prej ali kasneje, pa je ta številka prav presenetljiva. Skupno smo
zbrali preko 12 m3 različnih odpadkov. To pomeni, da je bila odločitev za izvedbo čistilne akcije pravilna in da se velik del naših
občanov zaveda pomembnosti lepote in urejenosti naše lepe Doline. Je pa bilo tudi nekaj nasprotujočih si mnenj, češ da tovrstne
akcije ne dosežejo svojega namena in da so nepotrebne. S takim
razmišljanjem se seveda ne moremo strinjati, zato smo v Javnem
zavodu Snežnik veseli, da so taki posamezniki v manjšini, saj je
ravno urejenost prvi vtis obiskovalcev, ki pridejo v naše kraje. In
ravno prvi vtis je največkrat odločilnega pomena, kakšno mne-

DRUŠTVA IN ZAVODI

junij, 2021

nje bodo obiskovalci,
turisti ponesli domov o naši Dolini. V
Javnem zavodu Snežnik si prizadevamo,
da kar najlepšega in
da tudi mi, domačini, živimo v lepem in
čistem okolju.
Ob uspešno izvedeni akciji se moramo najprej zahvaliti
vam, drage občanke
in občani, za tako
pozitiven
pristop
Poln kontejner odpadkov
in množičen od(foto: Zdenko Truden)
ziv. Verjamemo, da
bomo v prihodnosti
tudi z vašo pomočjo naredili še veliko dobrega za našo lepo Dolino.
Zahvaliti pa se moramo tudi JP Komunala Cerknica, ki nam je
brezplačno priskrbela večino vreč in rokavic. Ravno tako pa so
brezplačno dostavili in odpeljali kontejner z odpadki.
V želji, da bi bilo potrebnih čim manj tovrstnih akcij, se vam,
drage občanke in občani, iz srca zahvaljujemo za udeležbo in
opravljeno dobro delo ter vas že sedaj vabimo na naslednje prireditve, ki jih bomo v Javnem zavodu Snežnik organizirali že v
prihodnjih dneh. ■

Mateja Peček

DEDIŠČINA – TURIZEM
– ŠPORT

V

Loški dolini se izvaja LAS projekt »Dediščina – turizem – šport«, v okviru katerega
nastajajo produkti, ki bodo prispevali k povečanju števila turističnih nastanitvenih
kapacitet v občini.

Operacija tako po eni strani razvija nove oblike turističnih nastanitev, ki na programskem območju ne obstajajo (kozolec kot del kampa v izgradnji), po drugi strani pa podpira obnovo starih, propadajočih in zapuščenih objektov za turistične namene. V okviru
projekta bodo oblikovani in pilotno izvedeni tudi 4 programi: dvodnevne delavnice Ex-tempore, športni tabor, interpretativni sprehod in turistični produkt »Živeti v gozdu«.
Z njimi želimo k sodelovanju spodbuditi domačine in jih oblikovati tako, da bodo primerni tudi za turiste. V okviru programov se spodbuja vključevanje različnih generacij
in ranljivih skupin, zdrav in aktiven življenjski slog, spodbuja se kulturno dogajanje in
zavest o varovanju narave.

foto: Mateja Peček

Turizem kot hitro rastoča panoga ima velik razvojni potencial na območju LAS Notranjska. Občina Loška dolina ima na programskem območju (občine Cerknica, Bloke in
Loška dolina) najmanj prenočitvenih kapacitet, z operacijo pa bo na novo zagotovljenih
cca 30 ležiš. Namen operacije je razviti osnovne pogoje za razvoj turizma, in sicer s povečanjem števila raznolikih nastanitvenih kapacitet, dodatnih ležišč ter razvojem novih,
inovativnih programov, ki jih turizem na tem področju lahko ponudi. Z novimi investicijami, predvsem z ureditvijo kozolca, bo območje zanimivo tudi za specifične ciljne
skupine turistov, ki želijo dopust preživeti v naravi.

Partnerji v projektu so Mateja Peček, Janez Sterle,
Zavod Snežnik in Društvo dolomitne lutke. Operacijo preko razpisa LAS Notranjska sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. ■
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Mihaela Klančar, vodilni partner

ŠPAJZA 2

J

unija 2021 smo začeli z izvajanjem projekta ŠPAJZA 2, zaključili
pa ga bomo junija 2021. To je projekt EKSRP v okviru LAS Notranjska, o katerem smo v Slivniških pogledih že nekajkrat poročali.
S projektom nadaljujemo pred tem uspešno izveden projekt, s katerim promoviramo zdrav način življenja in prenos ter uporabo starih
znanj z novimi vedenji v današnji dan. V projektu sodeluje 7 partnerjev iz občine Cerknica in Loška dolina. Sodelujejo tudi osnovne
šole iz Unca, Cerknice in Loške doline. V svoje šolske programe so
vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja
in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga. Vsaka šola izvaja dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela,
vsem pa je skupna enaka vsebina. Aktivnosti bodo ostale stalnica v
njihovem programu dela. Zavod ORON skrbi za izvedbo produkcije
10 TV prispevkov.
V OŠ Notranjski odred Cerknica učitelji naravoslovnih predmetov
stremijo k celostnemu izobraževanju in vključevanju starih kmečkih
opravil v sam pouk. V šoli zaradi dviga kvalitete pouka vedno delujejo
v smeri praktičnih dejavnosti. Učenec tako pridobi trajnejše znanje in
bolje razume proces, če ga lahko raziskuje s poskusi, raziskovanjem
sprememb, izdelovanjem uporabnih izdelkov in samostojnim praktičnim izvajanjem dejavnosti. Veliko znanja dedkov in babic se izgublja
ali pa ostajajo na nivoju opisnega. Naš cilj je, da se učencem na novo
ponudi možnost, da se tudi sami preizkusijo v stvareh, ki so jih dedki
in babice delali vsak dan. Za te dejavnosti so zato v okviru projekta pridobili ustrezne delovne površine in orodje. Do sedaj so bili primorani
določene dejavnosti krčiti in prilagajati glede na trenutno situacijo ali
pa jih niso mogli izvesti. Izvajali so le eno dejavnost naenkrat, saj so
bili odvisni od proste učilnice z ustrezno opremo, ki bi bila primerna
za tovrstno skupinsko delo.
Pri rednih urah kemije, biologije, naravoslovja, gospodinjstva in izbirnih predmetih KIK, KID, ROD, ONA, SPH, NPH in KEŽ so za izvajanje praktičnih dejavnosti pridobili orodje, s katerim sedaj lahko

Peka palačink in vafljev

(arhiv: OŠ heroja Janeza Hribarja)

V Iga vasi smo v novem sušilniku sušili sadje
(arhiv: OŠ heroja Janeza Hribarja)

urejajo šolski sadovnjak in vrt ter delovne površine. Na šoli so razširili možnosti praktičnega dela, saj so kupili mize, stole, eksperimentalno mizo in vrtno orodje (lopate, vile, žago, škarje, grablje …). Z nakupom so pridobili pripomočke, ki omogočajo nemoten pedagoški
proces, predvsem pri praktičnem delu, kamor sodijo tudi stari običaji (delanje podtaknjencev, presajanje rož, cepljenje sadnega drevja,
destilacija eteričnih olj, oskrba vrta in sadnega drevja, gojenje zelišč
in starih zelenjavnih sort, izdelava dišečih blazinic z zelišči, šivanje
ovitkov za knjige iz starih oblačil, izdelava domače kozmetike itd.).
S tem je omogočeno, da se program iz učilnic razširi na šolski vrt
in dvigne na višjo raven. Učencem je sedaj omogočeno, da spoznajo
proces rasti sadnega drevja od cepljenja na oko do sajenja in uporabe
le tega. Rezultat projekta je tako trajno opremljen delovni prostor in
pripomočki za izvajanje dejavnosti na šolskem vrtu in sadovnjaku.
Prostore bodo še naslednja leta uporabljali za omenjene dejavnosti,
hkrati pa bodo učenci imeli na voljo tudi nove dejavnosti.

Priprava bučne juhe

(arhiv: OŠ heroja Janeza Hribarja)
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V sklopu projekta učenci pri rednih urah
biologije in izbirnem predmetu genetika
raziskujejo dedni material iz banan, jagod,
paradižnika in drugih tkiv in izolirali deoksiribonukleinsko kislino (DNA).
Pri urah kemije izdelujejo kozmetiko iz naravnih sestavin.
Pri glasbeni dejavnosti pa s kupljenimi cajoni in boomwackersi spoznavajo in obujajo
staro ljudsko glasbo.
Na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja v
Starem trgu so (in še) učenci v okviru projekta izvedli delavnice sodobne priprave
hrane tradicionalnih lokalnih jedi v okviru izbirnega predmeta. V parku poleg šole
bodo pripravili delavnico peke zdravih palačink. Provošolčki so v jesenskem času že izvedli delavnico priprave bučne juhe. V celotnem času projekta pa se bodo učenci naučili
fotografiranja s fotoaparatom.
Na POŠ Rudolfa Maistra Unec pa aktivnosti
projekta potekajo v okviru pouka, interesne
dejavnosti – vrtnarski krožek in v okviru
OPB. V času projekta je bilo in še bo izvedenih več srečanj za posamezno operacijo. Vse
aktivnosti se odvijajo z namenom ureditve
zapuščenega šolskega vrta, ki bo potem odprta učilnica v naravi. V aktivnostih sodeluje
tudi Društvo biodinamikov Notranjska. Člani pomagajo pri fizičnem delu in s strokovnimi nasveti.
Aktivnosti potekajo v 5 sklopih: do zaključka projekta bo izdelan skalnjak – suh vodni
motiv, druga delavnica je cvetlična greda, delavnica tri je zeliščni vrt ki bo na novo oblikovan in preurejen. S četrto aktivnostjo – sadno
drevje – so bila odstranjena nekatera stara in
bolna drevesa in v jeseni posajena nova. V naslednjih letih bodo učenci opazovali rast rastlin in spreminjanje glede na letne čase, čez
čas pa tudi uživali njihove sadeže.
V peti aktivnosti pa bo urejena nova gredica
»Divja trava«.
Z marcem smo, kljub težavam zaradi ukrepov pristojnih organov zaradi corona krize,
uspešno zaključili drugo fazo. Aktivnosti so
bile skoraj v celoti realizirane, kar nam zaradi objektivnih razlogov ni uspelo narediti,
bomo naredili v zadnji fazi.
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Turistične tržnice pri gradu Snežnik

T

ržnice in sejmi se zdijo v današnjem virtualnem svetu kot nepotrebni ostanki
pred stoletji prevladujočih odnosov blagovne menjave, vezane na konkreten, fizičen
prostor. Takemu prepričanju lahko po izkušnji, ki smo jo imeli na Turistični tržnici pri
gradu Snežnik, z lahkoto ugovarjamo.
Tržnico je na prvomajsko soboto organiziral Javni zavod Snežnik z namenom predstavitve lokalnih turističnih ponudnikov.
Graščinski kompleks Snežnik je s samim
gradom – muzejem in njegovo parkovno
urejeno okolico izredno priljubljena turistična točka. Obiskovalcem smo hoteli pokazati,
da zunaj grajskih zidov obstaja tudi druga,
prav tako privlačna in raznolika turistična
ponudba zasebnikov, društev in zavodov iz
občine Loška dolina.
Tokrat se je predstavilo deset ponudnikov,
ki so na stojnicah razgrnili pestro paleto izdelkov in storitev. Obiskovalci so spoznavali
gostinsko ponudbo in nastanitvene storitve,
okušali izbrane dobrote lokalne kulinarike,
medu ter izdelkov iz sadja. Navdušili so jih
polsteni izdelki, unikatni nakit in pletarski
izdelki prav tako kot sam pletar s svojo prezentacijo in animacijami za mlado in staro.
Glasbene točke s strehe 'rdečega gasilca' so
ob poplesavanju budile prešerno razpoloženje ter napovedovale letošnji festival Plavajoči grad. Grajsko dvorišče je preplavljala
živahnost. Četudi so zadovoljstvo, sreča,
veselje, … osebna čustvena stanja, o katerih
je nevarno soditi, so bila le ta tokrat tako
izrazita, da jih v tem prispevku ne moremo
zaobiti. Vsi, ponudniki in obiskovalci, smo
bili veseli, da se zopet vidimo brez ekrana,
srečni, da klepetamo na prijetnem majskem
soncu, ki je ravno ta dan pokazalo vso svojo
blagost in dalo čistost barvam pomladnega
ambienta. Zadovoljni nasmehi so se risali ob

poslušanju žive glasbe in dotikanju izdelkov
na stojnicah. Tudi takrat, ko se je pozornost
usmerila izven tržnega prostora – ali je bil
to voden sprehod med grajskimi drevoredi,
obisk nove naravoslovne učne poti, obisk
Polharskega muzeja ali zgolj dodatna informacija o zanimivostih Loške doline in Babnega Polja – se je odobravanje, da tržnica je,
vedno znova pojavljalo in klicalo po še!
Letošnje poletje bodo tržnice s ponudbo lokalnih izdelkov in storitev pred gradom Snežnik v organizaciji Javnega zavoda Snežnik
potekale vsak poletni mesec: meseca junija v
sklopu prireditev V Deželi ostrnic, julija kot
dogodek mednarodnega festivala Plavajoči
grad, avgustovska tržnica pa bo prevzela pridih poletnih prireditev. Poleg tega bosta od
25. junija 2021 dalje vsak vikend (in praznik)
na grajskem dvorišču odprti dve stojnici, namenjeni informiranju o turistični ponudbi v
občini Loška dolina in predstavitvi/prodaji
lokalnih izdelkov. Poziv za sodelovanje je že
bil objavljen, morebitni interesenti pa se še
lahko prijavite v TIC Lož.
Za razumevanje pri uporabi grajskega dvorišča in okolice se zahvaljujemo Narodnemu
muzeju Slovenije in zaposlenim v gradu Snežnik za podporo in sodelovanje.
V času izolacije in video dogodkov smo se začeli zavedati, kako pomemben je neposreden
stik. Tržnice nam v prvi vrsti nudijo prostor
neposrednega odnosa med razstavljavcem/
ponudnikom in kupcem. A kar je mogoče še
bolj pomembno, so prostor druženja, kjer se
lahko oplaja tudi vrednost človeka kot socialnega, kulturnega bitja. In to nas navdaja z
optimizmom in celo radostjo, ko vas vabimo
in se z vami srečujemo na … tržnicah. ■
(več fotografij tržnice na strani 2)

foto: Mario Žnidaršič

Vsi partnerji smo sedaj že dobro utečena
ekipa. Sodelovanje je izredno dobro, rezultati skupnega dela so že vidni. Upamo da se
bodo trenutne razmere čimprej umirile in
bodo aktivnosti in delo normalno stekle.
Ob tej priložnosti se vsem partnerjem in
ostalim sodelujočim še enkrat zahvaljujem
za korektno, enkratno sodelovanje. Zahvaljujem se tudi odgovornim na Občini Cerknica in Občini Loška dolina, ki nam takoj,
ko zaprosimo za kakšno potrdilo za potrebe
poročil, le-tega izdajo praktično takoj ...
Brez vsega tega projekt ne bi tako uspeval. ■

DRUŠTVA IN ZAVODI
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Petra Komidar

Satia, zavod učenje za
življenje

DRUŠTVA IN ZAVODI
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predstavlja bistven vir vsega, kar naše telo potrebuje. Seveda smo si
to pripravili sami tekom druženja. Sprehodili smo se po bližnji okolici in hitro ugotovili, da je že na vrtu okrog hiše veliko uporabnih
rastlin za v lonec ali kot vitaminska bomba v solati. Vanja je prinesla
tudi nekaj svojih izdelkov, tako smo imeli za solato vložene robidove vršičke, poskusili smo jerebikino marmelado, ki je sladko trpkega okusa, jedli v glavni jedi divje šparglje, japonski dresnik, okušali
kraški šetraj … in še in še. Pridobili smo veliko novih in uporabnih
informacij, uživali na sončku in ustvarili super vzdušje.

V zadnjih mesecih je bilo pri nas precej pestro.
Zaključili smo z delavnico GLINE za odrasle. Poleg tega izvajamo
prav tako delavnico gline za OTROKE. V gosteh smo imeli tudi
Vanjo Vodenik, ki je konec aprila, vodila delavnico NAZAJ K
NARAVI. Med prvomajskimi počitnicami pa smo uživali in širili
svoja obzorja v ŠOLI PREŽIVETJA pod strokovnim
mentorstvom Larisa Žurge.

Delavnica GLINE za odrasle

Delavnica je potekala v treh srečanjih, zadnje četrto pa je neformalno
sproščeno druženje, ko pridejo udeleženci po izdelke. Tekom treh
zaporednih srečanj se udeleženci seznanijo z celotnim postopkom
izdelave keramike. Vključno s poslikavo, barvanjem, žganjem in glazuro. Poleg naštetega se na zadnjem srečanju poigramo tudi z vretenom. Prvo srečanje je bilo predstavljeno že v prejšnjem izidu Obrha.
Tako da tu nadaljujem z drugim srečanjem.
Začeli smo z brušenjem vsakega (pol)izdelka. Tisti, ki so več truda
vložili na prvem srečanju, so imeli tokrat manj dela. Sledila je poslikava in barvanje oz. krašenje z engoba barvami. Ko se vse skupaj nekoliko posuši, se približamo prvemu trenutku resnice, sledi namreč
prvo žganje, v peči na temperaturi 950–1250°C, odvisno od vrste
gline. Kar predstavlja preizkus, ali bo, kar smo naredili, ostalo celo
ali ne. Včasih se zgodi, da narejeno poči že med samim sušenjem na
zraku. Mi smo bili zelo zadovoljni, vsi izdelki so ostali celi tudi po
prvem žganju.

Nazaj k naravi
(arhiv: Satia)

ŠOLA PREŽIVETJA

Med prvomajskimi počitnicami pa smo imeli za šoloobvezne otroke
organizirano ŠOLO PREŽIVETJA pod strokovnim vodstvom mentorja Larisa Žurge. Dogodek je bil za otroke iz občine Loška dolina
delno subvencioniran s strani občine. Za nami so nepozabni dnevi,
polni dogodivščin, prejetih novih znanj in osvojenih veščin. Učili
smo se primitivnega kurjenja, izdelave orodij, loka, kuhali in pekli
smo kruh na ognju v naravi, izdelovali pasti, vozle, gradili bivake …
itd. Poleg vsakodnevnih zanimivih delavnic smo uživali tudi v surviver družabnih igrah, ki so povezane z vsemi našimi čutili. Hvala
vsem udeležencem in staršem za zaupanje. Bilo je poučno druženje,
polno smeha, sproščenega vzdušja in novih poznanstev, skratka nepozabna dogodivščina. ■

Ustvarjanje z glino
(arhiv: Satia)

Na zadnjem (tretjem) delovnem srečanju smo izdelke barvali s podglazurno barvo, glazirali in izvedli še zadnje popravke. Za konec pa
smo se poigrali še z vretenom. Za tem pa je sledilo še drugo žganje in
ponovno smo misli usmerjali v pozitivo, da noben kos ne poči.

Nazaj k naravi

Konec aprila smo imeli delavnico Nazaj k naravi, vodila jo je Vanja
Vodenik. Predstavila nam je svoj način življenje z osrednjim motom:
»Kako (pre)živeti vsaj 6 mesecev brez nakupa v trgovini.« Predajali
smo se tudi kulinaričnim užitkom, s poudarkom na divji hrani, ki

Šola preživetja
(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.
Aktualnim dogodkom pa sledite na:
KOLEDAR DOGODKOV /
https://zavodsatia.com/koledar-dogodkov/
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Jasna Lekan
Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Kulinarična doživetja Notranjske
Kislo zelje tako kot številne druge sestavine tradicionalnih jedi stopa iz pomilovanja vredne
'hrane revežev' na piedestal izredno cenjenega živila, ki blagodejno in zdravilno vpliva na delovanje človeškega telesa. Strokovnjaki za prehrano njegovo uživanje priporočajo predvsem pozimi, ko svežega sadja in zelenjave ni ravno v izobilju.
Nekdaj je bilo kislo zelje na naših kmečkih jedilnikih vsak teden. V času vročih poletnih dni je
okrepčalo tudi kosce in grabljice, zato upamo, da bo prijalo tudi vam. Če ste med tistim, katerim
se 'zelje na rebra obesi', si poleg privoščite klobaso ali pa z ocvirki zabeljene ajdove, koruzne ali
krompirjeve žgance.
Priprava in fotografiranje jedi je bilo izvedeno v obliki delavnice Kulinarična doživetja septembra 2020 v sklopu projekta NATURE&WILDLIFE, ki se je izvajal s finančno pomočjo sredstev
ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Kislo zelje
Sestavine:
kislo zelje, krompir, fižol, sol, zabela

SESTAVINE:
150 g sladkorja
100 g gustina
70 g moke
30 g kakava
1 l mleka
50 g margarine
250 ml sladke smetane
200 g kokosove moke
Kokosovo moko razporediš po
velikem pekaču (tistem iz pečice).
V 200 ml mleka zamešaš suhe
sestavine, ki jih zakuhaš v ostalo
vrelo mleko. Mešaš tako dolgo,
da se masa zgosti. V vročo kremo
dodaš margarino.
Vročo kremo porazdeliš po pekaču
s kokosovo moko. Razpotegneš jo
čez cel pekač. Daš jo za 30 minut v
hladilnik (lahko tudi za več časa).
Stepeš sladko smetano, ki ji dodaš
malo sladkorja, in jo porazdeliš po
hladni kremi v pekaču.
Narežeš trakove in jih do polovice
zaviješ v rolice. Tako dobiš sarmice.
Zaviješ ves pekač.

Ajdovi žganci
Sestavine:
300 g ajdove moke, žlica masti, sol, ocvirki
V lonec nalijemo vodo, ki ji dodamo žlico masti, solimo in zavremo. V krop stresemo moko,
da nastane kepa in pustimo vreti. Po nekaj minutah temperaturo znižamo in v nastalo kepo z
ročajem kuhalnice naredimo 2-2,5 cm široko luknjo. Lonec pokrijemo in na zmerni temperaturi
kuhamo še 20 minut (nič hudega, če kakšno minuto več). Nato odstavimo in v drugo posodo
odlijemo vodo. Kepo moke dobro premešamo. Če opazimo, da je preveč suhe moke, postopoma
dolijemo prihranjeno vodo. Žganci pridejo lepši, če jih zmešamo bolj 'na suho' in tekočino
previdno dodajamo. Žgance s kuhalnico zajamemo iz lonca in jih z vilicami nadrobimo v večjo
skledo. Zabelimo z ocvirki in pustimo stati nekaj minut, preden jih postrežemo.

foto: Simon Avsec

SULTANOVE
SARMICE

Da zelje ne bo prekislo, ga pred kuhanjem malce speremo. Zalijemo ga z vodo in kuhamo
toliko časa, da je še čvrsto. V drugi, nekoliko večji posodi, skuhamo osoljen, na koščke narezan
olupljen krompir. Ko je krompir kuhan, ga malo pretlačimo, dodamo zelje in kuhan fižol. Vse
skupaj zmešamo, malce pokuhamo, da se okusi povežejo in po želji zabelimo. Jed naj ne bo
pregosta niti ne preredka.
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Tanja Mihelčič

Vrtnarski kotiček Agrocentra Iga vas
Vrtičkarski izzivi
pri vzgoji sadik
Tako živahen vrtičkarski utrip, kot ga poznamo v naši deželi, bi težko našli še kje drugje.
Kar dve tretjini Slovencev ima namreč vrt.
Če k obdelanim koščkom zemlje ob domovih prištejemo še balkone, urbane vrtičke in
ostale površine, ki se jih prav tako uporablja
za gojenje vrtnin, lahko ugotovimo, da vrtičkarji odločilno prispevamo k izboljšanju
samooskrbe ter k dvigovanju zavesti o pomenu zdrave, doma pridelane hrane. Ni ga
čez svež, dišeč in sočen doma pridelan paradižnik. In kaj sploh lahko prekosi božanski
okus sladke in arome polne jagode, ki smo jo
pravkar utrgali na domačem vrtu? Vrtnine,
ki jih pridelamo sami, nam vloženi trud in
ljubezen vedno poplačajo s petino, tretjino
ali celo nekajkrat več rudninami in vitamini,
kot jih vsebuje kupljena masovno pridelana
zelenjava.
Ker pa ni vrtičkarja, ki ne bi v svoji vrtičkarski karieri občasno naletel na izzive pri vzgoji vrtnin, si bomo pogledali nekaj nasvetov
in trikov, s katerimi lahko na enostaven način izboljšamo rastne pogoje sadik in optimalno poskrbimo za vrtnine.
Ob težavah na zelenjavnem vrtu, ki povzročajo propad rastlin, marsikdo najprej
pomisli na škodljivce in bolezni. In čeprav
so nekatere med težavami lahko povezane
tudi z napačnim pristopom pri vzgoji sadik,
pa nam daleč največje težave v zadnjih letih
povzročajo vremenske, klimatske spremembe in nihanja. V februarju in marcu se ozračje preveč ogreje, potem pa v aprilu spet nenadoma ohladi, ne preseneti pa nas več niti
mrzlo in deževno aprilsko vreme sredi maja.
Takšno ogrevanje in ohlajevanje v ciklih ter
močna deževna obdobja pa slabo vplivajo na
same rastline. Če so bile

posajene na prosto pred aprilom, lahko
pride do prekinitve razvoja in rasti zaradi
slabega vremena v aprilu in maju ter slabe
oplodnje v začetku vegetacije.

Preprečevanje
zastajanja vode
in omejevanje škode
Kadar sadimo na težkih tleh, ki vsebujejo veliko gline, lahko škodo, ki jo povzroči zastajanje vode zaradi obilnih spomladanskih padavin, omejimo s pripravo dvignjenih gredic
(15-20 cm). Na ta način preprečimo zastajanje vode v deževnih obdobjih, saj voda lepše
odteka po grebenu, korenine pa se zato ne
zadušijo. Pomembno je tudi, da rastline, ki
so utrpele vodni stres, pognojimo s hitro
delujočimi gnojili in jih okopljemo, da pride
gnojilo do korenin in lahko spet hitro zaštartajo v rasti. V primeru, da si rastline po dveh
tednih nege in dognojevanja ne opomorejo,
jih zavržemo in posadimo nove sadike.

Triki za uspeh pri
poznem presajanju
Pri poznih zasaditvah plodovk po 15. maju
se priporoča senčenje z mrežo za 10–15 dni,
da ne bi prišlo do sončnih ožigov ali upočasnitve rasti zaradi izpostavljenosti rastlin direktnemu soncu. Rastline resda potrebujejo
sonce, a poletno sonce je lahko zelo močno.
Paprike, jajčevci, kumare in paradižniki bolje
uspevajo, če so nekoliko senčeni, sploh v popoldanskem soncu. Zaščitimo jih z mrežami
za senčenje, s katerimi zmanjšamo sončno
osvetlitev za 30–40 %, tudi v času zorjenja.
Tako bodo rastline bistveno bolje uspevale in
naredile več plodov. Pri zasenčenih rastlinah
pa je manjša tudi potreba po vodi. Paziti moramo le, da rastlin ne zasenčimo
preveč, saj še vedno potrebujejo dovolj svetlobe za normalno
rast in razvoj.

Najbolj pogoste
napake pri
vzgoji sadik
Pri zgodnjih presajanjih na
prosto brez (ustrezne) zaščite pred mrazom pride
lahko do zaustavitve rasti in

razvoja rastlin iz družine razhudnikov (paradižnik, jajčevci, paprike, feferoni) in bučevk (kumare, bučke, lubenice, melone). Te
sadike od marca do konca aprila zaščitimo
tako, da jih prekrijemo z nizkim tunelom ali
kopreno. Tudi na sama tla damo prozorno
vrtno folijo, ker zemlja akumulira sončno
toploto, ki jo prepušča vrtna folija. Ko dnevi
postanejo topli, je potrebno tunel odpreti in
odstraniti zaščito, saj bi se drugače rastline
''skuhale''.
Pri rastlinah, ki so že dolgo časa v zemlji in
ostajajo ves čas enake kot takrat, ko smo jih
posadili, se vzrok za njihovo nerazvitost najpogosteje skriva v pomanjkanju vode ali pa
v pomanjkanju hranil, tj. gnojila. Takšne rastline pognojimo s hitro delujočimi gnojili,
jih okopljemo in zalijemo. Vendar dognojevanje samo s hlevskim gnojem tu ne bo dovolj, da bi si rastlina lahko opomogla. Dobro
je dodati hitro delujoče gnojilo, kot je npr.
Super Robur, ki ima veliko dušika. Rastline
bodo tako dobile dušično injekcijo direktno
skozi korenine in si lažje opomogle.
Pomembno je tudi, da pri paprikah in jajčevcih prve plodove redčimo oz. jih kar potrgamo stran. Praviloma naj prvih 30 dni po
saditvi na prosto te sadike ne imele plodov.
Kadar gredica ni zares dobro pognojena,
rastlina namreč ustavi rast, saj usmeri vso
svojo energijo v plodove. Da bi se rastlina
razvila in postala dovolj velika, je potrebno
odstraniti prve plodove in jo dognojiti s hitro delujočimi gnojili. Šele potem pustimo
plodove na rastlini.
Tudi pri bučkah je prvih 30–40 dni normalno in celo zaželeno, da prvi njihovi plodovi
odmrejo, ker drugače sami plodovi jemljejo
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Živana Meljo

Planet zemlja
in mi
Zavedanje odgovornost pravičnost
Vse fotografije iz strokovne ekskurzije v Italiji oktobra 2019, v Forliju
na testnih poljih podjetja Orto Mio (arhiv: Tanja Mihelčič)
preveč energije bučki, da se normalno razvije in vegetativno zraste. Tudi tu je treba
pobrati vse plodove, ki jih rastlina nastavi v
prvih 30 dneh po presajanju, in počakati na
razvoj rastline.
Do napake lahko pride tudi pri prezgodnjem
ali prepoznem pobiranju plodov. Najprej pri
jajčevcih, saj se navadno pobira prestare
plodove, ki so grenki in z veliko semeni. Pomembno je, da opazujemo barvni odtenek
ter spremljamo njihovo rast. Če opazimo, da
je plod 2–3 dni enake velikosti, to pomeni,
da se je plod ustavil v rasti in ga je potrebno pobrati. Ni velikost tista, ki nam pove, ali
je jajčevec dozorel ali ne, ampak prej barva
plodu. Zato je jajčevce bolje pobirati, ko so
plodovi še mladi.
Do težav pogosto prihaja tudi zaradi zelene
barve, ki jo imajo mladi plodovi paprike.
Vse paprike namreč niso babure, ki so že
majhne rumene. Pri ostalih vrstah paprike
so njihovi mladi plodovi praviloma zeleni.
Da paprika spremeni barvo plodov iz zelene
v oranžno, rumeno ali rdečo, je treba počakati še približno 3 tedne od končne velikosti, ki jo dosežejo mladi zeleni plodovi. Če
smo neučakani, v tem času pobiramo samo

zelene mlade plodove, medtem ko pustimo
ostale še 2–3 tedne, da dozorijo in spremenijo barvo v oranžno, rumeno ali rdečo.
Preprečevanje najpogostejših bolezni
Če se hočemo izogniti paradižnikovi plesni,
virusom in pepelovki na bučkah ter verticilijski uvelost jajčevcev, je priporočljivo posaditi več različnih sort (3, 4 ali več sort iste
vrste rastline) ter ob temu izkoristiti sorte,
ki so odporne na bolezni, in tudi cepljene
sadike (paradižnik, jajčevci in paprike). S
plodovkami, predvsem s paradižniki, lahko
tako naredimo 2 do 3 presajanja na prosto
v časovnem intervalu 20–30 dni. To pomeni, da na 10 ali 14 dni posadimo npr. le 3–4
paradižnike, nikakor pa ne sadimo vseh na
enkrat. Na ta način se izognemo določenim
vremenskim vplivom ter boleznim in s tem
tudi podaljšamo čas obiranja.
Ljudski pregovor pravi, da če mokra ali
"uscana" Zofka, ki goduje 15. maja, zemlje
ne poškropi, vreme poleti prida ni. Upam,
da je Zofka imela prav in nam je z letošnjim
dežjem napovedala plodno poletje in dober
pridelek na vrtovih, balkonih in njivah. A
na koncu ne pozabite, da ni pomembno le,
koliko smo pridelali, ampak tudi, kaj smo
pridelali. Doma pridelane vrtnine so vedno
najboljša naložba za zdravo življenje. ■

Mario Žnidaršič

foto: Mario Žnidaršič

Stari trg obiskala mobilna banka
Zaprto poslovalnico v Starem trgu pri Ložu
je pri NLB nadomestila mobilna bančna
poslovalnica Bank&Go. Pri nas se je vozilo
mobilne banke Bank&Go na tržnem
prostoru ustavilo prvič 29. marca 2021 ob
8.30 uri za eno uro, njene storitve pa bodo
na voljo vsaka dva tedna. Kot pravijo v
Novi ljubljanski banki, bo mobilna banka
med drugim ponujala finančne nasvete, na
njenem vozilu je nameščen tudi bankomat.

Ž

ivljenje naj bi teklo v smeri BITI, DELOVATI, IMETI.
BITI pomeni prepoznati sposobnosti oz. potenciale osebe za uspešen razvoj, za življenje.
Skratka – zavedati se sebe.
DELOVATI – sposobnosti, potenciale uresničiti skozi različna izobraževanja do poklica oz. dela. Skratka prevzeti odgovornost za
svoje delovanje v življenju.
IMETI – »kar smo sejali, to bomo poželi«,
»dobro se vrača z dobrim, slabo s slabim.«
Žal teče življenje večinoma v obratni smeri. Najprej želimo IMETI čimveč materialno-finančne osnove, da bi lahko DELALI
to, kar nas veseli in osrečuje, na koncu pa
se sprašujemo, kaj pravzaprav v tem svetu
SMO. Zato je odgovorno spoznati, kaj v resnici smo. Verjamem, da smo vsi duhovna
bitja. V življenju »zaidemo« v težave, ko si
tega ne priznamo oz. ko ne živimo po načelu
Pravičnosti, kljub temu da je njena iskrica v
vsakem bitju.
Kakšno dediščino, kakšen vzor so (smo)
starši oz. odrasli ljudje mlajšim? Se nas bodo
spominjali kot: ta je bil bogat, ta je imel to
in to ..., ampak kot oseba kot človek je bil pa
... Bog mu pomagaj, baraba, lažnivec, nesramnež, prekupčevalec orožja, zdravil, ljudi ...
Ali se nas bodo spominjali kot: res se je komajda preživljal – a pošteno z delom svojih
rok, imel skromno izobrazbo – ampak kot
oseba, kot človek pa mu ni para, poštenjak,
vedno pripravljen pomagati, kljub težkemu
življenju vedno optimist.
Človekov karakter ne gradi in ne opredeljuje izobrazba, poklic, narodnost, barva kože,
veroizpoved, še manj ga ne opredeljuje kakršenkoli poklicni ali politični status. Opredeljuje ga le človečnost. Beseda zajema več
sopomenk, blizu mi je ta misel: »Človek ne
more postati human, če ne čuti potrebe po
izmenjavi naklonjenosti, ljubezni do drugih
ljudi, kajti sposobnost biti povezan z drugimi na smiseln način izraža raven samooblikovanja. Samooblikovanje pa je stalen, vse
življenjski proces. Ali na kratko – ni mogoče
postati human, če človek ni odkritosrčen do
svojega notranjega bistva, do katerega pa v
resnici nikdar ne pride, če ni odkritosrčen v
medčloveških odnosih.« (Konfucij)
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Se spominjamo ljudi po poslovnih uspehih
ali po osebnostnih kvalitetah? Kakor pač
kdo ceni oz. mu je bolj pomembno.
Pregovor pravi: »Kot je bogataš »reven« v
vsem svojem bogastvu, je revež »bogat« v
svoji skromnosti.«
Malemu otroku (ali dojenčku) za njegov
razvoj, rast ni pomembno materialno-finančno razkošje. Zanj je potrebna toplina
odnosa, ljubeč, skrben, odgovoren, varen,
zanesljiv odnos in preprostost v hrani, obleki, bivanju. Z eno besedo – pomembna je
Ljubezen do bitjeca. ISTE stvari so pomembne, ko to bitjece odraste in dozori v starost.
Iste preproste stvari štejejo – nežnost, dobrota, prijaznost, dobronamernost, spoštljivost. Vse te lastnosti niso prav nič odvisne
ali pogojene z materialnostjo ali denarjem.
So odraz človečnosti človeka, so zastonj, so
samo naša osebna odločitev, so vrednote človeštva, ne pripadajo nobeni veri. Pripadajo
edini rasi ČLOVEŠTVU.
Kaj pa vmesno obdobje med otroštvom in
starostjo?
Je čas, ko skušamo uresničiti svoje sposobnosti, svoje želje, svoja pridobljena znanja
za določen poklic. Je tudi čas preizkušenj
osebnosti, vztrajnosti, potrpežljivosti, doslednosti, sposobnosti sodelovanja, spoštovanja, sposobnost razlikovanja, kaj je prav in
kaj ne, sposobnost priznati lastne zmote in
napake, odpustiti te sebi in drugim – skratka
živeti in delovati v Pravičnosti.
Žal (ali pa tudi ne) ljudje imamo in cenimo
različne vrednote in vrline.
Nekaterim so vrednote resnica, spoštovanje, sočutje, sodelovanje, ustvarjalnost,
pravičnost ...
Drugim pa laž, prezir, sovraštvo, egoizem, destrukcija, izdajstvo ...
Zakaj je tako? Kdo bi vedel. Ljudje tako različnih vrednot obiskujejo iste šole, pridobijo
si enako izobrazbo, opravljajo enake poklice
– pa vendar so si v »srčnem« in »duhovnem«
bistvu tako različni. Med ljudmi iste stroke,
enake izobrazbe so vedno boljši ali slabši
(učitelji, zdravniki, duhovniki, znanstveniki,
policisti, gradbeniki, trgovci, zgodovinarji ...).
To še ne predstavlja hude težave. Hudo narobe je, celo usodno takrat, kadar so v teh
poklicih »DOBRI« ali »ZLI« ljudje.
Nekaj primerov, ki so vplivali na zdravje
ljudi, živali, rastlin, voda, zemlje, torej celega Planeta – vse zaradi pohlepa, dobesedno
preko trupel.
Geokemik C. C. Patterson je odkril starost
Zemlje. Radioaktivni uran in torij razpadeta
na izotope svinca. Svinec je nevrotoksin, kopiči se v kosteh in mehkih tkivih, poškoduje
živčni sistem, povzroča nevrološke motnje,
kot so možganske poškodbe in vedenjske
motnje. Pred 100 leti so ga začeli dodajati
bencinu zaradi vžiga brez »klenkanja« mo-
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torja. Ugotovili so, da bi lahko dodajali jod,
toda postopek je bil predrag. Lahko bi dodajali etilni alkohol, toda postopek je preprost
in prepoceni!!, ne bi ga mogli patentirati, ne
bi bilo profita. Ne bi bilo profita!, prišlo pa
je do težkih zdravstvenih obolenj in smrti
– vse za denar oz. pohlep. Vso to pokvarjenost je obelodanil Clair Cameron Patterson.
Naftni karteli so mu osebno grozili in celo
dosegli (podkupovanje – lobiranje), da so ga
leta 1971 izključili iz Raziskovalnega centra
za onesnaževanje okolja, čeprav je bil največji strokovnjak na tem področju. Karteli so
najemali druge »strokovnjake«, ki so zagovarjali varnost svinca. Patterson ni popustil
pritiskom. Proces je trajal 4 leta in uspel je
– uvesti so morali neosvinčen bencin. Svojo
študijo je ponovil 1990. leta – ugotovil, da
imamo v krvi 80 % manj svinca kot v 70ih letih, da je hrana manj onesnažena, da
je voda manj onesnažena. Bencin oz. nafta
so pogonsko gorivo za motor, Voda za bitja.
O tem na koncu. Skratka, že samo en pogumen človek, pravih vrlin, vrednot in seveda
z znanjem lahko naredi ogromno dobrega
za ves Planet, ker se zaveda odgovornosti in
pravičnosti.
Drugi primer – genski inženiring – MONSANTO – dokumentarec: Svet, kot ga razume Monsanto. Pojav »vrtljivih vrat« – veliko ljudi, ki so nekoč delali za Monsanto, so
kasneje delali v FDA in obratno (Food and
Drug Administration/ Uprava za hrano in
zdravila je ameriški urad za prehrano in
zdravila pod okriljem ministrstva ZDA za
zdravje). Ameriški kongres je na zahtevo nasprotnikov pošiljanja transgenega hormona
na tržišče 1998. leta sprožil tudi preiskavo,
ki pa nikoli ni bila končana. rBGH je transgeni hormon v mleku, leta 1989 afera gensko spremenjene aminokisline L-triptofan s
hudimi zdravstvenimi posledicami (epidemija sindroma eozinofilne mialgije oz. SEM,
veliko ljudi je umrlo, več tisoč pohabljenih).
Ker smo ljubitelji krompirja, še nekaj o tem.
Svetovno ugledni znanstvenik, biokemik dr.
Arpad Pusztai je leta 1998 izgubil delo, ker je
izrazil zaskrbljenost nad gensko spremenjenimi organizmi. Delal je na Inštitutu Rowet
na Škotskem, najboljšem evropskem laboratoriju za testiranje hrane. S skupino 30-ih
znanstvenikov je na zahtevo kmetijskega
ministrstva vodil raziskavo o transgenem
krompirju, za katero je bilo namenjeno več
kot 2 miliona EUR. Rezultati so bili » slabi«
zato je bil odločno proti, da bi bili britanski
državljani poizkusni zajčki za Monsanto. Poleg izgube službe je bil deležen nesramnih,
žaljivih diskreditacij, kljub 37-letnemu vrhunskemu raziskovalnemu delu na tem inštitutu. Toda Inštitut je dobil od Monsanta
ogromno denarja, seveda pa ne za Resnico. 8
let po tem dogodku je bilo dr. S. Ewenu povedano, da je bila zadeva nadnacionalna. Na
britansko vlado so Američani izvajali pritisk,
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naj ustavi raziskave, ker škodijo razvoju njihove industrije oz. biotehnologije. Dr. Ewen
je izjavil, da si po tem dogodku ne dela več
utvar o neodvisni znanosti!! »Če nadzorujejo semena, nadzorujejo hrano. To je močnejše od bomb, močnejše od orožja. Tako
nadzorujejo svetovno prebivalstvo.« (zapis
iz dokumentarca, zapisanega zgoraj).
Tako kot med znanstveniki so taki in drugačni tudi na drugih področjih – dr. Mengele, dr. A. Carrel (Nobelov nagrajenec pa tudi
pristaš evgenike). Taki in drugačni so tudi na
področjih izobraževanja, kulture, umetnosti,
da ne govorimo o novodobnih zgodovinarjih, še manj pa o politiki. Zanimivi so prispevki mladega italijanskega zgodovinarja
dr. Erica Gobettija.
Pa nekaj v umetnosti.
Prav posrečen je stavek v »Beneškem trgovcu« W. Shakespearja.« Za dosego svojih ciljev celo hudič citira Sv. pismo.«
In D. Alighieri v »Božanski komediji«,
zbirki tedanjega znanja in komentarjev tedanjega političnega dogajanja. V delu, ki
opisuje Pekel, opiše 9 krogov. V zgornjem
delu pekla si po vrsti sledijo: predkrščanski pravičniki, pohotneži, požeruhi, pohlepneži, jezni in lenuhi. V spodnjem delu pa
(spet po vrsti): neverniki, nasilneži, prevaranti, izdajalci. O zadnjih, o izdajalcih, ki so
prav na dnu pekla, pravi, da niso vredni niti
pogleda. V celotnem epu obsoja krivice,
nasilje, vojne in izdajstva, a istočasno sporoča, da bi ljudje imeli raj na zemlji, če bi
znali živeti v slogi in ljubezni. Ko pa vidimo
prebivalce Dantejevega pekla, se res lahko
vprašamo, ali je naš Planet pekel, nam življenje krojijo take vrednote. Bolj se me dotakne njegovo drugo sporočilo, sporočilo,
ki ga nosi tudi naša himna.
»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat
dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo
pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le
sosed bo mejak.« Kako močno besedilo in
opozorilo, če ga le razumemo in tako živimo! To bi morala biti svetovna himna. Žal
17 % Slovencev ne razume ali noče razumeti pomembnosti sporočila – za vse človeštvo. Še več, delujejo nasprotno – sovražijo vse drugače misleče, sovražijo druge
narode, sovražijo ljudi drugačnih veroizpovedi. Vsak posameznik ima odgovornost za
lastne vrline in vrednote, zavedati se mora,
kakšne posledice nosijo »takšne ali drugačne« vrednote.
Pred časom so me v dobro voljo spravile besede plemenitega poslanca, ki nas je označil
takole: »Narod je glup.« Popolnoma se strinjam z njim. Zakaj? Pregovor pravi: »Vsak
narod ima tako vlado, kot si jo zasluži.« Glup
narod – temu ustrezna vlada.
Na koncu prošnja za pravico do pitne vode.
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Ta je sicer zapisana v ustavo, toda »drugačne« vlade z raznimi zakoni spreminjajo vse
za svojo korist na škodo »glupega« naroda.
Npr. sedaj se lahko pozida ves priobalni pas
ne da bi bilo potrebno pred tem pridobiti
vodovarstvena soglasja. Torej najprej bomo
vse pozidali, potem ko bo pozidano, bomo
pa iskali soglasja!! Mislite, da to ni res, da to
ni mogoče? Seveda je mogoče. Ne pozabite,
narod je glup!
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Pomena vode se izredno malo zavedamo.
(glej članek o VODI, Obrh). Brez zraka zdrži človek nekaj sekund, brez vode nekaj dni.
Malo znano pa je to: »Informacije v možganih in od njih do organov in ostalih delov
telesa (kot tudi obratno) se izmenjujejo preko električnih impulzov. Da bi se ti impulzi
prevajali po telesu dovolj hitro (optimalno),
je potrebna zadostna količina pitne vode.«
Torej – če nam onemogočajo svobodo kul-
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turnega govora (v modi je primitivizem in
prostaštvo prve vrste, ker le tak način govora
razume »glupi« narod), nam skušajo onemogočiti še svobodo razmišljanja – vsaj vodo si
ne pustimo sprivatizirati, ker je to namen teh
pametnih zakonov. Podpišite za vodo oba
obrazca, ne gre le za našo generacijo, gre za
vnuke naših vnukov ..., gre za odgovornost,
za zavedanje, za pravičnost, pa nič hudega,
če smo še tako »glupi«. Srečno! ■

Simona Avsec, študentka magistrskega študija Prehrana na Biotehniški fakulteti v Ljubljani

Hrana je preveč dragocena, da bi končala v smeteh
Letos smo 24. aprila prvič obeležili slovenski dan brez
zavržene hrane. Namen tega dne je spodbuditi vsakega posameznika posebej, da prispeva k zmanjšanju
in preprečevanju nastanka zavržene hrane. Globalno
gledano vsako leto zavržemo približno tretjino vse
hrane. proizvedene za prehrano ljudi, kar predstavlja
količino, s katero bi lahko letno nahranili 3 milijarde
ljudi. V Sloveniji vsako leto zavržemo 141.000 ton
hrane, od tega je skoraj 40 % užitnega dela. Problem zavržene hrane je v celotni prehranski verigi,
ki se začne pri proizvajalcu ali kmetu, nadaljuje v
predelovalni industriji, transportu, trgovini in konča
pri nas, potrošnikih. Vsak izmed nas ima pomembno
vlogo pri zmanjševanju živilskih odpadkov in lahko že
z majhnimi spremembami spremeni svoje navade. Z
odgovornejšim ravnanjem prispevamo k ohranjanju
naravnih virov in okolja, preprečimo nepotrebno potrošnjo embalaže in drugih materialov ter prihranimo
svoj denar. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj
koristnih napotkov, kaj storiti za zmanjšanje količine
odpadne hrane.

1. Premišljeni nakupi
V trgovino se vedno odpravimo z nakupovalnim listkom, ki ga napišemo doma. Pred pisanjem listka preglejmo zalogo hrane v hladilniku in shrambi. Kupimo
le tisto, kar je zapisano na listku, in pazimo, da nas ne
zavedejo akcijske cene, kot so: ''Plačaj dve, dobiš tri.''
Če se le da, se v trgovino odpravimo siti, saj je v primeru lakote večja možnost, da bomo kupili bolj nezdravo
hrano in tudi večje količine.

2. Razumevanje pojmov
»porabiti do« in
»uporabno najmanj do«
Pred nakupom izdelka je dobro preveriti rok uporabe in
premisliti, ali bomo živilo do takrat uspeli porabiti. Na
živilih najdemo dve različni oznaki roka uporabnosti.
Pojem »porabiti do« je namenjen označevanju živil, ki
so hitro pokvarljiva in jih moramo porabiti do datuma, označenega na embalaži. Po tem datumu živila
niso več varna in lahko predstavljajo tveganje za naše
zdravje. Teh živil nikoli ne kupujemo na zalogo, tem-

več sproti in po potrebi. Oznako običajno najdemo
na izdelkih, kot so sveže meso in ribe, mlečni izdelki,
sveže mleko, ...
Pojem »uporabno najmanj do« predstavlja datum
minimalne trajnosti, kar pomeni, da živilo do tega
datuma ohranja pričakovano kakovost. Pojem je namenjen označevanju živil z daljšim rokom trajanja,
kot so riž, moka, testenine, stročnice, konzervirana
živila, ... Ta živila so tudi po preteku roka še vedno užitna in varna za uporabo, lahko pa pride do sprememb
v njihovi kakovosti.

3. Hrano shranjujmo, kuhajmo
in postrezimo premišljeno
Embalaža živil nam ponuja informacije o pravilnem
shranjevanju živil (prostor, temperatura, ...) ki jih je
priporočljivo prebrati in tudi upoštevati. Preden se
odločimo, kaj bomo pripravili za kosilo ali večerjo,
preglejmo sestavine v hladilniku, ki jih moramo porabiti. Pred kuhanjem imejmo v mislih, za koliko oseb
kuhamo in kakšne bojo končne porcije. Pri tem nam je
lahko v pomoč kuhinjska tehtnica, s katero natančno
odmerimo potrebovane količine. Ko hrano postrežemo, naj bo vedno porcija manjša – bolje, da si hrano
ponovno naložimo na krožnik, kot da jo zavržemo.
Hrana, ki nam ostane od kosila, je v večini primerov
užitna tudi zvečer ali naslednji dan. Najbolje je, da
hrano shranimo v steklene/plastične posode in postavimo v hladilnik ali zamrzovalnik, kjer nam bodo na
voljo za ponovno uporabo.

4. Uporabimo cela živila
Velik del odpadkov se ustvari tudi med pripravo hrane, ko obrežemo neželene dele rastlin. Pri nekaterih
živilih, na primer brokoli, smo navajeni uporabiti le
cvetove, ne pa tudi listov in stebla, ki so prav tako
hranljivi, užitni in okusni. Poskušajmo izkoristiti celo
živilo in s tem zmanjšajmo nepotrebne odpadke.

5. Varnost/nevarnost plesni
Živila lahko med shranjevanjem spremenijo svoj
izgled, a to še ne pomeni, da jih moramo zavreči.

Neprivlačne dele živil lahko enostavno obrežemo in
uporabimo preostali užitni del. V primeru rasti plesni
moramo biti pri odstranjevanju pazljivi, saj ta v določenih primerih predstavlja tveganje za naše zdravje.
Iz trdih živil, kot so siri in nekatere vrste zelenjave
(zelje, paprika, korenje, ... ) lahko plesen odstranimo
in pojemo preostali del. Pri mehkih živilih, kot so jogurti in drugi mlečni izdelki, marmelada, kruh, mehki
siri, namazi in mehko sadje ter zelenjava (marelice,
breskve, jagodičevje, paradižnik), pa moramo živilo v
celoti zavreči, saj spore plesni lahko prehajajo tudi v
notranjost živila.

6. Zbiranje odpadkov
Na koncu ostane vedno del hrane, ki je ne moremo ponovno uporabiti. Ti odpadki naj bodo pravilno zavrženi,
najbolje na domačem kompostniku. Tam mikroorganizmi ostanke predelajo in ustvarijo bogat kompost,
uporaben za gnojenje domačega vrta. V primeru, da
kompostnika nimamo na voljo, organske odpadke zbirajmo ločeno, v pravih vrečkah in zabojnikih.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj idej, s katerimi
neporabljena živila enostavno predelamo in iz njih
pripravimo okusne jedi. Priprava ne zahteva zahteva
višek kuharskega znanja in je primerna za vse starostne skupine.
• odvečen skuhan krompir: krompirjevi svaljki,
slivovi cmoki,
• star in posušen kruh: kruhovi cmoki, cvrte kruhove
rezine – ''šnite'', drobtine, opečeni kruhki (toast),
popečene kruhove kocke (za v juho)
• zelenjava in kuhane testenine: enolončnice
• kuhane testenine: testeninska solata
• prezrelo sadje: kompot, čežana, jabolčni zavitek,
bananin kruh in palačinke, sladoled, suho sadje,
marmelade, smutiji, sadni sokovi
• ostanki peciv in tort: kokosove kroglice
• riž in ostala žita: narastki z dodatki sadja, pudingi,
mlečni riž
Z malce truda in iznajdljivosti vam bo zagotovo
uspelo spremeniti svoje navade in zmanjšati delež
zavržene hrane. ■
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Grega Dobrin,
vodja občinske nogometne lige Loška dolina

Odgovor podžupanu Lojzetu Škulju:
Dovolj je gonje proti športnikom!
Pretekla seja občinskega sveta nas v Športni zvezi Loška
dolina žal ne more pustiti ravnodušnih. Podžupan g. Lojze
Škulj je namreč dejal: »Če pogledamo naše nogometaše,
vrle nogometaše, v kakšni ligi pravzaprav igrajo? Je to
medobčinska, državna liga, evropska? Alo, kje smo. Brcajo
tukile mičkeno, se dobijo v nedeljo popoldne ali dopoldne,
mal pobrcajo, popijejo dva piva in gredo domov … Ali mi to
sploh potrebujemo?« Ta izjava je izzvala ogorčenje velikega
števila sedanjih in bivših nogometašev ter drugih prebivalcev
naše občine in je očitno pravi odraz odnosa trenutnega
vodstva naše občine do športa.
Naj pojasnimo, da igrišče z umetno travo ni bilo nikoli
mišljeno za igranje občinske nogometne lige, ampak si ga
želijo mladostniki, izvajalci obšolskih programov športa za
otroke in mladino ter predvsem osnovna šola, ki stremi k
boljšim pogojem za izvajanje športne vzgoje otrok. Primerno
pa bi bilo tudi za organizacijo večjih državnih tekmovanj. Ker
so športne aktivnosti na stadionu z naravno travo dobršen
del leta onemogočene zaradi različnih vremenskih vplivov
(dež, suša, sneg, zmrzal), bi bila kombinacija z manjšim
igriščem na umetni travi najboljša rešitev, ki bi omogočala
zunanje športne aktivnosti skozi celotno leto. Umetna
trava omogoča mnogo boljše pogoje za izvedbo športnih
aktivnosti v vseh letnih časih, kar je velika prednost tako za
razvoj mladih športnikov kot tudi rekreativcev, ki pogosto
ostanejo brez zunanjih aktivnosti več mesecev. Igrišče z
umetno travo bi zagotovo predstavljalo pomembno dodano
vrednost na področju gibalnega in socialnega razvoja otrok
in mladine ter na področju rekreativnega udejstvovanja
splošne populacije. Številne študije strokovnjakov s tega
področja govorijo temu v prid.
Kar se tiče izjav o nogometaših in ligi, odgovarjamo, da ima
nogometna liga v Loški dolini izjemno bogato tradicijo,
ki traja že 45 let (neprekinjeno od leta 1976). Lahko smo
ponosni, da danes v njej igrajo mladi nogometaši, ki so
predstavniki že tretje družinske generacije sodelujočih v
ligi. Sicer pa so se nogometaši iz Loške doline v letih od
2013 do 2016 udeležili štirih državnih prvenstev v malem
nogometu in vsa so bila na umetni travi. Leta 2015 so v
Piranu dosegli odlično 3. mesto. Dva naša igralca sta že od
leta 2014 člana slovenske malonogometne reprezentance,
ki se je udeležila številnih evropskih in svetovnih prvenstev.
Leta 2014 je reprezentanca na EP v Črni gori osvojila drugo
mesto (na umetni travi, tako kot vsa dosedanja prvenstva).
V letih 2017 in 2018 je ekipa Loške doline nastopala v Ligi
Ena - prvi slovenski malonogometni ligi, ki jo organizira
in vodi Slovenska malonogometna zveza. Žal je bila

prisiljena končati z nastopanjem predvsem zato, ker v Loški
dolini nimamo javne športne infrastrukture, za vzpostavitev
katere je odgovorna občina, in ki bi nudila vsaj minimalne
standarde, ki jih pogojuje organizator tekmovanja ter so
nujni za igranje nogometa na takšni ravni.
Podžupanu predlagamo, da gre po Sloveniji z odprtimi
očmi in se na lastne oči prepriča, kakšne pogoje in kakšno
nogometno infrastrukturo imajo druge občine. In ne,
močna športna infrastruktura se ne zgradi takrat, ko
športniki nastopajo v medobčinskih, državnih ali evropskih
prvenstvih, temveč je nujen pogoj za njihov uspeh!
Večkrat ste v zagovor odločitev vpletali skrb za otroke. Vse
bolj se nam dozdeva, da je ta »skrb« prisotna samo takrat, ko
želite doseči nekatere lastne cilje. V kolikor bi bilo drugače,
bi brez (pre)velikega razmišljanja pristopili k izgradnji
nogometnega igrišča z umetno travo, ki si ga tudi v naši
osnovni šoli želijo. Saj to so (tudi) otroci, na katere mislite,
ali ne? Resnično bi bil že čas, da g. podžupan preneha z gonjo
proti športom in športnikom, ki mu očitno niso pri srcu, saj
mu njegova funkcija »v službi vseh ljudi« tega vsekakor ne
dovoljuje. Športniki nismo sovražniki in smo enakopravni
ostalim občanom, podžupan pa je bil kot svetnik izvoljen od
ljudi in mora delati za ljudi.
Žal je zanimanja za šport med mladimi vedno manj. Otroci se
premalo gibljejo in ustvarjalno igrajo, svoj prosti čas pa raje
preživijo na telefonih in računalnikih. Analize strokovnjakov
kažejo, da je prišlo do upada gibalne učinkovitosti pri skoraj
dveh tretjinah otrok. Zato ni samoumevno, da bo občinska
nogometna liga potekala tudi v prihodnjih letih, kar je
škoda, saj daje zdajšnjim in nekdanjim prebivalcem Loške
doline možnost in priložnost, da se vključijo v dejavnost, ki
jih osrečuje, da se sprostijo in uživajo. Pomaga pri socialni
aktivaciji, sklepanju novih prijateljstev in ja, če je g. Škulj že
omenil, tudi pri druženju »ob dveh pivih« ...
P.S.: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je
objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 (rok
za oddajo je 11. 6. 2021). Se boste nanj prijavili?
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Soudeležba pri domu ostarelih

Zdenko Truden

Dom upokojencev, športna
dvorana in trgovanje z glasovi
G. podžupan Lojze Škulj je na 14. redni seji
občinskega sveta ob moji izvolitvi na mesto
direktorja Javnega zavoda Snežnik, v funkciji podžupana in občinskega svetnika o meni
izrekel številne neresnice, s čimer je protipravno posegel v mojo osebnostno pravico
do varovanja časti in dobrega imena. Navedel
je, da sem v prvem mandatu direktorja Javnega zavoda Snežnik naredil malo, da sem bil
»eden glavnih akterjev pri rušenju športne
dvorane«, da sem bil »soudeležen pri domu
ostarelih« in da sem »v prvem mandatu trgoval z glasovi«.
Njegovi očitki so povsem neupravičeni, žaljivi, ponižujoči in temeljijo na neresničnih
dejstvih. Zaradi teh laži mi je izjemno težko,
saj ne želim, da si občanke in občani mnenje o
meni ustvarjajo na podlagi neresnic. Ogrožena
sta tudi moj ugled in dobro ime direktorja javnega zavoda, kar zna pustiti posledice tudi pri
poslovnih partnerjih zavoda.
Delo v preteklem mandatu
Preko različnih projektov smo v JZ Snežnik
v preteklem mandatu v občino pripeljali več
kot 200.000,00 EUR državnih in evropskih
sredstev, kar je skoraj enoletni proračun zavoda, vzpostavili smo dodatno turistično ponudbo in infrastrukturo, organizirali številne
delavnice, prireditve in predavanja, uspešno
smo sodelovali s praktično vsemi turističnimi
ponudniki v občini, jim pomagali na razne
načine in še bi lahko našteval.

junij, 2021

je občina, ali se potem tudi do ostalih občanov kot človek v funkciji ljudi obnaša tako?
S svojimi izjavami g. podžupan ni užalili in
ponižal samo mene, temveč vse zaposlene v
zavodu in člane sveta zavoda, ki zelo aktivno
sodelujejo pri njegovem oblikovanju dela.
Rušenje športne dvorane
Ne jaz ne Športna zveza Loška dolina (sem
namreč tajnik) nismo NIKDAR podali negativnega mnenja za gradnjo športne dvorane.
Še več, vedno, kadar je občina rabila pozitivno mnenje za prijavo na razpise Fundacije za
šport, smo tako izjavo podali. Vedno! Običajno so tako izjavo pripravile kar občinske strokovne službe ali pa so nam sugerirale, kakšna
naj bo njena vsebina.
Dovolil si bom trditi, da s sodelavci na Športni zvezi poznamo uporabnost, opremljenost
in funkcionalnost športnih dvoran veliko bolje kot celotna občinska uprava. Nekateri smo
bili (ali pa so še) skoraj celo življenje športno
usmerjeni in smo velik del prostega ali poklicnega čas preživeli po različnih dvoranah na
treningih in tekmovanjih. Poleg tega smo si
v preteklih letih ogledali praktično vse športne dvorane od Ribnice do Rakeka, nekateri
pa tudi drugje po Sloveniji. Pogovarjali smo
se z uporabniki, hišniki, upravljalci dvoran in
tako pridobili še dodatna znanja in izkušnje,
katere smo vam dali v celoti na razpolago.

Ocene, ki sem jih dobival s strani Sveta zavoda, so bile vsako leto visoko nad povprečjem,
tako da najvišji organ zavoda na moje delo
ni imel v celem mandatu praktično nobenih
pripomb. Tudi g. podžupan je vsako leto v
okviru sprejemanja občinskega proračuna
brez pripomb potrjeval letne plane dela
Javnega zavoda. Tako je bilo tudi z vsemi poročili, razen v letu 2019, ko mi je očital premalo pridobljenih lastnih sredstev. Pa jih je
bilo več kot tretjina celotnih prihodkov zavoda! Kako bi bili šele zadovoljni občani, če bi se
s takim uspehom pohvalila tudi občina sama?

Tudi po skupnem sestanku z arhitekti, županom, svetniki in športno javnostjo v Medgeneracijskem centru, ko smo vložili ogromno
truda v konstruktiven dialog z arhitekti in
podali konkretne predloge, ki bi pripomogli, da bo dvorana funkcionalna in ustrezno
opremljena, ter da bo občina na osnovi sprejetega sklepa in pripravljenih predlogov našla skupni jezik s svetniki, ki so po zakonu
edini merodajni za odločanje o občinskem
proračunu in posledično tudi investicijah. Na
usklajevanja je bil vabljeni tudi g. podžupan,
vendar se na naše pozive ni odzval. Zakaj?
Kdo si tu ne želi dialoga?

Večkrat sem g. podžupana (tudi javno) povabil, da se dobiva in pogovoriva o delu zavoda,
o tem, kaj ga moti ipd. Vendar od leta 2018
do danes ni našel pol ure časa za tak pogovor. Sprašujem se, če se pogovoru izogiba, ker
nima konkretnih predlogov? Ob tem pa me
kot občana zelo skrbi, saj če se ne želi dobiti
z direktorjem zavoda, katerega ustanoviteljica

Zaradi neplodnosti razgovorov, ki smo jih
imeli z vodstvom občine od leta 2013, sem
se v začetku leta 2018 enostavno umaknil od
takih sestankov in v javnosti na temo športne dvorane aktivno nisem več sodeloval. Sedaj pa mi g. podžupan očita, da sem bil eden
glavnih akterjev rušenja športne dvorane!?
Neresnično in žaljivo!

Vse, kar imam z domom starejših občanov v
Loški dolini, je to, da sem kot občinski svetnik leta 2017 dvignil roko ZA izgradnjo
doma na Ogradah. Da pa bi kadarkoli kogarkoli nagovarjal, naj glasuje proti domu,
ali da naj »minira« dom za ostarele, pa je
neresnično, zelo žaljivo in ponižujoče. Problematiko doma za starejše, odkar nisem več
občinski svetnik, spremljam preko medijev.
Kot bivši občinski svetnik v štirih mandatih
(poznam, kako je delovati v udobni koaliciji
in tudi uspešno voditi občino brez podpore
večine svetnikov), pa menim, da je velik del
odgovornosti za ta neuspeh tudi na strani
vodstva občine. Pa če to želite priznati ali ne.
Pošten, korekten in konstruktiven dialog, kjer
se sogovornika poslušata in tudi slišita, odpira marsikatera vrata …
Trgovanje z glasovi
Pravzaprav niti ne vem, na kaj naj bi se ti očitki nanašali. Mi je pa s tem g. podžupan očital nemoralno in celo protipravno ravnanje,
s čimer me je očrnil pred vsemi prisotnimi
na seji in vsemi, ki so javno sejo občinskega
sveta spremljali. Sprašujem pa se, zakaj njegove izjave o trgovanju z glasovi ni v predlogu
zapisnika seje, na kateri je to trditev izjavil?
Je »nekdo« spoznal, da je šel tudi tu korak
predaleč? Z moje strani lahko pri tem povem samo še to, da nikdar in nikomur nisem
za podporo za izvolitev na mesto direktorja
Javnega zavoda ponujal ali obljubil ničesar.
Nikdar in nikoli, saj to enostavno ni v meni,
v mojem načinu razmišljanja in delovanja.
Verjamem, da so takšne nečednosti marsikomu blizu, vendar prosim, da jih meni ne
pripisujejo.
Na neposrednih volitvah smo občani izvolili župana in občinske svetnike. S tem smo
vam (jim) zaupali odgovornost za uspešno
vodenje občine v izvoljenem mandatu. Ker
po zakonu župan vodi občino, podžupan pa
je njegova desna roka, je največji delež odgovornosti ravno na njiju. Pa če jima je to všeč
ali ne. In tu se glede odgovornosti za uspehe
in neuspehe vse začne in konča. Izjave, s katerimi pa g. podžupan prelaga odgovornost
za neuspešne poteze in spodletele projekte
name, pa so enostavno neprofesionalne, žaljive, ponižujoče in povsem neprimerne za
funkcijo, ki jo zastopa.
Kdo je odgovoren, če ekipa ne zmaguje? Trener ali igralci? Kdo je odgovoren, če podjetje
posluje slabo? Direktor, vodja ali čistilka?
Od g. podžupana pričakujem, da se mi bo
na naslednji seji občinskega sveta javno
opravičil in vsaj delno popravil škodo, ki
jo je storil tako meni osebno kot Javnemu
zavodu Snežnik.
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Borut Kraševec

Novice iz Loške doline (1931)
Pred 90 leti, 19. julija 1931, je uničujoč požar močno prizadel vas Nadlesk. Dva dni po požaru je
bil o tej veliki nesreči objavljen obsežen zapis v dnevniku Slovenec. Sledile so novice in poročila
v Domoljubu ter Domovini in z več fotografijami v njeni prilogi Tedenske slike in tudi Ilustriranem Slovencu, tedenski prilogi Slovenca.
Poleg same novice o katastrofalnem požaru in njegovih posledicah nam ti zapisi nekoliko razkrivajo tudi takratne splošne, družbene in gospodarske razmere ter način življenja, podajajo pa
tudi informacije o delovanju in razdelitvi občin, takratni razvitosti, problematiki vodooskrbe,
urejenosti doline in tudi nekaterih njenih znamenitostih …

prične brizgati močan curek vode v plamene, že se morajo umakniti. Ogorki so padali
na slamnate strehe po celi vasi. Naenkrat so
bili gasilci sredi plamenov. Gorelo je za njimi, na desni, na levi … Komaj so rešili sebe
in orodje.
Nad nekaterimi zidanimi stavbami so bili
leseni skednji. Požar se je preko njih širil s
strašno naglico. Nudil se je strašen prizor.
Kamor si se ozrl, povsod je gorelo in vsak
trenutek so plameni objeli novo poslopje.

Ljudstva se je polastila strašna panika

(Slovenec, št. 161a, 21. julija 1931, str. 3. prepis je dobeseden, brez lektorskih popravkov)

Strahovit požar v Loški dolini
V vasi Nadlesk je zgorelo 22 hiš in nad 40
gospodarskih poslopij – Strašno pomanjkanje vode – Gasili so z gnojnico – Okrog
3 milijone Din škode
Stari trg pri Ložu, 20. julija.
Včeraj v nedeljo ob pol 9 zvečer se je pokazal za četrto hišo v lepi vasi Nadlesk silen
plamen, čigar ogromni, proti nebu sikajoči
zubelj je žarko razsvetlil vas in okolico. Več
ur daleč so ga videli. Vžgal se je iz neznanega
vzroka skedénj posestnika Viktorja Mulca,
p. d. Rajbeka, št. 82.
Plat zvona je opozoril vaščane in okolico na
nevarnost. Kmalu so se oglasili zvonovi vseh
cerkva po lepi loški dolini. Glasovi požarnih
rogov so jeknili v mirno noč … Stotine ljudi
so hitele na kraj požara. Gasilci iz Pudoba,
Starega trga, Loža, Blok in Grahovega so bili
v najkrajšem času na mestu.
Vendar se ni še nikomur sanjalo, da bo nesrečni element, ki je začel gospodariti, povzročil tako katastrofo.
Ogenj je namreč v najkrajšem času začel divjati s strašno silo naprej. Saj ni čudno! Veliko
hiš in večina skednjev je bilo kritih s slamo.
Suša morda nikjer ni bila tako huda kot tu.
Vse je bilo suho kot poper. – Gospodarska
poslopja so bila polna sena.

moledovali, toliko potov naredili in toliko
obljub dobili, bi vse te nesreče ne bilo. Šest
let se že trudita župan Kržič, ki je tudi doma
iz nesrečne vasi, in župnik Hafner za vodovod, a doslej brezuspešno. – Tifus in ogenj
neomejeno gospodarita v naši dolini.
Pred par leti je ogenj uničil vas Gor. Jezero
predvsem radi pomanjkanja vode, letos je
radi istega vzroka cvetoča vas Nadlesk kup
ožganih razvalin.

Ogenj divja naprej
Komaj je začela delovati nova motorna brizgalna gasilnega društva iz Pudoba, kateri so
dekleta v škafih donašala vodo, ki so jo iskale
po kapnicah, že se je pripetila prva nesreča:
Pri brizgalni je počil cilinder. Postala je neporabna. Pripeljejo drugo brizgalno. Komaj

Otroci so jokali, ženske klicale na pomoč,
gospodarji so z nadčloveško močjo reševali, kar se je v par trenutkih rešiti dalo: predvsem živino. Vse je delalo z nadčloveško
močjo, a zaman.

Požara ni bilo mogoče lokalizirati
Pet gasilnih društev je bilo takoj na mestu,
500 mož in fantov, večinoma izvežbanih gasilcev je delalo, več sto žena in deklet je neumorno donašalo vodo, z gnojnico so gasili,
a zdelo se je, da vse brez uspeha. Ogenj je
gospodaril nemoteno dalje …
Končno se je ogenj ustavil ob hiši župana
in posestnika Lud. Kržiča. Rešili so njegovo
hišo in pod njo ležečo rojstno hišo župnika
Mihelčiča iz Amerike. Nad cesto, nasproti
Kržiču, so obvarovali pet hiš. Enako so rešili,
razen prvih dveh, vse hiše, ki leže ob cesti v
Stari trg od odcepka ceste v Pudob dalje.

Najhujše pa je bilo radi
pomanjkanja vode
Potok Obrh je oddaljen četrt ure. Kapnice v
vasi so bile domala prazne. Ko bi imeli tako
potrebni vodovod, za katerega smo že tako
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Popolnoma je pogorelo 22 hiš. – Štiri
hiše so močno ožgane in poškodovane. –
Gospodarskih poslopij je zgorelo nad 40
V sredi pogorišča so ostale cele štiri hiše, ki
so bile zidane in z opeko krite. Ogenj se je
ognil tudi trgovine g. Al. Mlakarja.
Sreča v nesreči je bila, da je bilo ozračje mirno, sicer bi ne ostalo celo niti eno poslopje.
Prvi dve uri ni bilo prav nič vetra, šele proti
koncu požara je pričelo lahno pihati. Toda
ta čas se je nabralo na kraju nesreče toliko
gasilcev, da so lahko zatrli razširjanje ognja.
Prišli so gasilci iz Cerknice, Jezera, Rakeka,
Planine, Babnega polja, Prezida itd. Na pomoč je bilo pozvano tudi ljubljansko gasilno
in reševalno društvo, ki je takoj odbrzelo z
avtobrizgalno in moštvom na karaj nesreče.
Vsega skupaj je gasilo 6 motork in 13 ročnih
brizgaln.
Ljudje so vsi radi in neumorno pomagali pri
gašenju.
Orožništvo je vzorno skrbelo za red.
Zelo je primanjkovalo lestev, da bi mogli ljudje pravočasno na strehe in gasiti ogorke, ki
so padali vsepovsod: celo več kilometrov daleč so padali na tla šopi goreče slame.
Plamen, ki je objel vas, je dobesedno razsvetlil celo dolino. Na 4 km oddaljeni Križni
gori je bilo tako svetlo, da so se razločno videli kazalci in številke na stolpni uri.

Dajte nam vodovod!
Če bi imeli vodovod, bi požar lahko omejili
na tri ali štiri hiše. Z denarjem, ki bi nam ga
prihranil ta požar, bi si lahko zgradili vodovod za celo dolino. Enako s stroški požara na
Gor. Jezeru! Dva ognja v treh letih sta nam
uničila dvakrat toliko, kot bi bilo treba za
vodovod.
Upamo, da bo ta katastrofa podrla zadnje
pomisleke prebivalstva proti vodovodu in da
bo spodbudila tiste odgovorne faktorje, od
katerih je odvisno, ali bo vodovod ali ga ne
bo nikdar.
Sedaj čakamo, kje se bo rdeči petelin prihodnjič pokazal … Pogorelcem, ki so rešili
golo življenje, vozimo vodo, obleko, živež. V
procesijah hodimo prosit dežja. Z grozo mislimo na možnost tifusa, ki se je v naši dolini
že zopet pojavil.

Vzrok požara
Kako je v imenovanem skednju požar nastal, ni jasno. Govore o zlobni roki, vendar ni za to nikakih dokazov. Mogoče je le
nesrečen slučaj. V taki suši je vsak vzrok
dovolj. Opomin za nas vse bodi: bodimo
skrajno previdni!
Resno se ni nihče ponesrečil. Pač pa so gasilci pri svojem napornem delu dobili marsikako lažjo prasko in opeklino. Tudi živino
se je posrečilo rešiti, razen perutnine in šest
prašičev, ki so zgoreli.
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Lepo gesto je naredil g. župan L. Kržič, ki je
odprl ponoči svojo hišo in v gostilni in trgovini delil brezplačna okrepčila gasilcem.
Škoda se natančneje ne more ugotoviti.
Gotovo pa je večja, kot je bila na Zg. Jezeru. Vsekakor ni pretirano, ako trdimo, da je
ogenj uničil za tri milijone dinarjev ljudskega premoženja.
Občina, cerkev in vsi merodajni faktorji so
ustanovili poseben pomožni odbor, ki bo
skušal povsod potrkati na dobra srca in olajšati bedo pogorelcev.

Prva vest o požaru v Ljubljani
Prvo vest o požaru je v Ljubljani prejelo uredništvo »Slovenskega lista« par minut pred
9. Ob pol 12 je z gradu zagrmel topovski strel
in kmalu se je v Mestnem domu zbrala četa
vrlih prostovoljnih gasilcev. Na mestu je bil
takoj novi gasilski poveljnik g. Maks Ižanc,
ki je ukrenil vse potrebno za nujno pomoč.
Ob 11.40 je zapustila Mestni dom motorna
brizgalna z gasilci. Ko je izšel »Slovenski list«
z vestjo o požaru, se je takoj zbralo pred Mestnim domom mnogo občinstva, ki je poizvedovalo o nadaljnjem poteku katastrofe. Z
grozo je občinstvo sprejelo na znanje vest, da
je do polnoči pogorelo že 30 objektov.

Loška dolina in vas Nadlesk
Vasica Nadlesk leži v prelepi loški dolini, za
katero bi bilo najboljše, da jo tujski promet
ne bi nikoli odkril, kakor jo do sedaj še ni,
ker bi bilo škoda njene lepote. Po vseh vrhovih okoli doline same cerkvice, nad mestom
Ložem (najmanjše, a eno najstarejših slovenskih mest) se dviga romantična razvalina gradu. Človek bi mislil, da je to razvalino
postavila tja sijajna fantazija kakega filmskega režiserja, toda ne, vse je pristno, kakor so
pristni slovenski ljudje, ki v tej dolini žive.
Rajska gora na eni strani, na drugi strani pa
Snežnik, vmes med obema pa so drugi hribi,
ki oblegajo to prijazno, dve uri dolgo dolino. Sredi doline teče potok Obrh – prva faza
Ljubljanice. Ta potok teče tudi pod nesrečno
vasico Nadlesk ter se izliva potem v Cerkniško jezero. Od postaje Rakek je Lož oddaljen svoje štiri ure in približno toliko tudi od
Čabra. Dolina je bogata raznih arheoloških
zanimivosti, ki pa so po večini še neraziskane, kakor je neraziskano še mnogo drugega
v tej dolini. Gozdovi pod Snežnikom tod in
na drugi strani debelo uro oddaljene državne meje so last snežniških knezov, vendar
so končno v zadovoljstvo vsega prebivalstva
padli ti gozdovi pod agrarno reformo. Ljudje
žive tu od poljedelstva, od lesne stroke in
od prevozništva. Seveda je sedaj mnogo ljudi
zaradi krize v pomanjkanju, zlasti, ker je prevozništvo izgubilo velik del zaslužka.
Je pa ta dolina tudi zelo nesrečna. V spominu
je še velika požarna katastrofa v Gorenjem
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Jezeru, še pred kratkim pa so goreli gozdovi
nad skrito vasico Knežjo njivo in nad vasico
Bukovico pri Babnem polju.
Vasica Nadlesk, kjer je doma tudi dolgoletni
župan starotrške občine, vrl katoliški mož
gospod Kržič, ima še posebej idilično lego.
Dokler ni vodila mimo te vasice glavna cesta
Gorenje jezero – Pudob, je bila vas povsem
skrita pred svetom. Pred pogledom iz doline
jo namreč zakriva nizek, travnat Nadleški
hrib, in tujec, ki se slučajno mudi v Ložu ali
v Starem trgu, za to vasico niti ne ve.
Vsa dolina je razdeljena v dve občini: veliko
starotrško eno največjih slovenskih občin in
pa malo loško, ki obsega le mesto Lož in vas
Podlož ter je povsem v teritoriju starotrške
občine.
V Ložu je sodišče, uradni zdravnik, notar
itd. V vsej dolini je močno razvito zadružništvo, kar je zasluga sedanjega dobrovskega
župnika g. Hauptmanna, ki je bil v Starem
trgu dolgo časa kaplan in župni upravitelj.
Še pred kratkim smo poročali o veliki stiski
Loške doline, ki je namreč brez vodovoda.
Ob suši hodijo ljudje ure in ure daleč po
pitno vodo v Beli malin, kjer je edini trajni
studenec v vsej dolini. Iz vasi Nadlesk pa do
Belega malina je na primer eno uro hoda.
Pomanjkanje vode je ravno vzrok, da so požarne katastrofe v tej dolini tako pogoste,
čeprav je prebivalstvo na ugledni stopnji
razvoja izobrazbe. Poleg raznih ekskurend
in drugih manjših šol sta v dolini dve veliki
popolni šoli: v Iga vasi in v Starem trgu. Igavaška šola je dolgo veljala za največjo in najmodernejšo podeželsko šolo na Slovenskem.

Prosimo
vsa dobra srca cele dežele, pritrgajte kaj od
svoje revščine in darujte pogorelcem! Enako
prosimo oblasti: državo, banovino, cerkvena
predstojništva, da nam po možnosti pomagajo. Splošna kriza, suša, ki uničuje naša
polja, in še ta katastrofa, je za nas prehudo
breme. Ne zmoremo več!

Prva pomoč
Ljubljanski trgovec in občinski svetnik
gospod Josip Olup je izročil uredništvu
»Slovenca« več novih oblek za pogorelce
v Nadlesku. Naj bi ta lepi zgled imel veliko
posnemovalcev. Uredništvo »Slovenca« je
radovolje pripravljeno prevzeti prve darove,
ki jih bo takoj odposlalo pomožnemu odboru v Stari trg.
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(Domovina, št. 30, 23. julija 1931, str.
8–9-prepis je dobeseden, brez lektorskih popravkov)
DVA STRAŠNA POŽARA NA
NOTRANJSKEM
Stari trg pri Rakeku, v juliju.
Obmejno vas Nadlesk je v nedeljo ponoči
zadela strašna požarna nesreča. Okrog 9.
ure je začelo iz neznanega vzroka goreti pri
posestniku Viktorju Mulcu, katerega hiša
se nahaja na koncu vasi. Ogenj se je spričo
velike izsušenosti lesa in slamnatih streh v
kratkem času razširil na vse strani in zajel
skoro vso vas. Po vsej dolini je bilo plat
zvona in gasilci so hiteli z brizgalnami na
pomoč. Vse bližnje brizgalne so bile v najkrajšem času na mestu, toda gašenje je bilo
zelo otežkočeno, ker je v vasi primanjkovalo vode zaradi že poldrugi mesec trajajoče
velike vročine.
Napeljati so morali po 1 km dolgih ceveh
vodo na vzhodni strani od mostu v Pudobu in na zapadni strani iz potoka Obrha.
Gašenje pa je bilo težavno tudi zaradi silne
vročine. Ljudje so si rešili le to, kar so imeli
na sebi.
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ški župan Ludovik Keržič, Josip Srpan, Franc Levec, Jakob Komidar, France Žnidaršič, France
Gregorič, Karolina Trape, Anton Srpan, Janez Mulec, France Mulec, Terezija Intihar in Josip
Pelan. Zadnji je bil v Ameriki in je tam pred dvema letoma umrl, dočim je na domačiji pustil
ženo z otroki. Korenovim dedičem je pogorela hiša.
Ubogo prebivalstvo je nujno potrebno pomoči, saj so mu poleg poslopij zgorela tudi skoro vsa
živila. Živino so rešili, le dvema posestnikoma je zgorelo šest svinj.
Istočasno je bil enak požar preko meje v Stranjah pod Nanosom, kjer je ogenj upepelil domala
vso vas. Podrobnosti o tem požaru niso znane.
(Tedenske slike, priloga Domovini, št. 30, 23. julija 1931,
prepis je dobeseden, brez lektorskih popravkov)

Gasilci iz Starega trga so brizgalno sami
pripeljali na pogorišče; za njimi so prišli z
motornima brizgalnama gasilci iz Pudoba
in iz Loža. Na pomoč so jim prihiteli še
gasilci iz Velikih Blok, Nove vasi, Babinega polja, Žirovnice, Grahovega, Dolenjega
jezera, z Rakeka, z Begunj, Logatca, Planine
in naposled so prišli ljubljanski prostovoljni
gasilci pod poveljstvom g. Ižanca z veliko
motorno brizgalno. Združenim močem neumornih gasilcev se je posrečilo da so rešili
vsaj nekaj hiš.
Grozen je bil prizor v ponedeljek na pogorišču. Najlepše hiše sredi vasi so čez noč
postale razvaline; prav tako tudi lepa, pred
leti zgrajena gospodarska poslopja, hlevi in
kozolci. Škoda je ogromna in jo cenijo na
dva in pol milijona dinarjev. Največ škode
ima posestnik Janez Truden, ki si je pred
leti zgradil novo hišo in štiri gospodarska
poslopja. Vsi posestniki so bili pri raznih zavarovalnicah zavarovani skupno za približno
500.000 dinarjev. Pogorelo je 25 posestnikom 68 objektov, med temi 17 hiš. Pogorelci so: Jernej Truden, Anton Truden, Viktor
Mulec, Franc Truden, Janez Škrbec, Matevž
Bavec, Marjeta Gorše, Ivana Urbiha, Miha
Janežič, Jera Okoliš, Janez Žnidaršič, starotr• Dva pogleda na pogorišče vasi Nadlesk. Iz ruševin štrli še nekaj sten in dimnikov,
znamenj ognjene furije, ki je tako neusmiljeno uničila vso naselbino.
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(Domoljub, št. 33, 19. avgusta 1931,
str. 488–489 – prepis je dobeseden, brez
lektorskih popravkov)

• Med bornim pohištvom in malenkostmi, ki jih je bilo v kratkem času mogoče rešiti,
iščejo otroci zamanj svojih malih zakladov, ne pojmujoč velike nesreče, ki je zadela
njihove roditelje.
(Slovenec, št. 166, 26. julija 1931, str. 8 – prepis je dobeseden,
brez lektorskih popravkov)
3,300.000 Din škode v Nadlesku
Stari trg pri Ložu, 25. julija.
Občinska cenilna komisija, v kateri so namestnik g. župana g. Jakob Škrbec iz Dan,
graščinski nadupravitelj g. Leon Schauta in pa tesarski mojster g. Ivan Srpan iz Nadleska, je dovršila delo z ocenjevanjem škode po požaru v Nadlesku. Komisija je vrednost vsega uničenega imetja precenila na 3,000.000 Din. Danes popoldne je obiskal
Nadlesk minister za javna dela g. ing. Dušan Sernec. Starotrški župan g. Kržič mu je
razložil katastrofo in ga prosil v imenu prebivalstva za pomoč. Minister je v imenu
centralne vlade obljubil pomoč in prebivalstvo upa, da bo ta pomoč izdatna.

Po požaru
(Nadlesk)
Naši pogorelci zelo pridno obnavljajo
pogorišče. Skoro vse hiše imajo že novo
streho tudi že nekaj hlevov in skednjov.
Gradi se ognja varno, s požarnimi zidci in prezidki, krije z opeko. Okoličani
radi pomagajo z kamenjem, vožnjo in
krmo. Skrbi pa pogorelce, kako bodo
plačali, ker so bili mnogi že prej zadolženi. Popolnoma zaupajo oblastem
in odboru, pa tudi dobrim ljudem, so
za vse hvaležni in pa složni med seboj,
dasi vedo, da bo danes, ko je splošno
pomanjkanje zaslužka in dosti požarov
težko spraviti skupaj izdatno podporo.
Zanašajo se najbolj na sosedne vasi in
občine za blago, pa na zbirko po občinah in župnijah za denar, seveda tudi
od oblasti upajo kaj dobiti. Kajti nič
bi jim ne bilo pomagano, če bi zgradili
domove le za druge, ki bi jih na dražbi
kupili. Zdaj Nadleščane love zavarovalni agenti; nekateri bi jih radi zavarovali
za stvari, ki jih še nimajo in za več, kakor so vredne. To pa je sleparija, ker po
požaru ne bi zato nič dobili, le plačevali
bi in agente redili. Vzajemna zavarovalnica je že izplačala zelo ugodno, Domoljubovih podpor po 2000 Din dobi
pet pogorelcev, k so jim pogorele hiše
s pohištvom in so plačali v januarju za
celo leto naročnino.

(Ilustrirani Slovenec, tedenska priloga
Slovenca, št. 30, 26. julija 1931, – prepis
je dobeseden, brez lektorskih popravkov)
Velika požarna katastrofa
v Loški dolini
Pred tremi leti je pogorela v Loški dolini do tal vas Gor. jezero, v nedeljo, dne
19. p. m. je pa zadela nesrečno dolino
nova, strašna požarna katastrofa. V vasi
Nadlesk je namreč pogorelo 22 hiš in 40
gospodarskih poslopij: škode je okroglo
3 milijone Din. Da je zavzel ogenj tak
strašen obseg, je vzrok zlasti pomanjkanje vode, kajti za neobhodno potrebni
vodovod se bori vsa dolina že dolgo let
zaman.
Čimvečja pomoč prizadetim je nujna.
(vir: www.dlib.si)
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Stane Okoliš

Loško mestno pomirje in kapelica sv. Roka
S podelitvijo mestnih pravic je bila dotedanjemu trgu v ustanovni listini 8. marca 1477
priznana tudi meja mestnega pomirja. Loški
meščani svojih posebnih pravic niso imeli
samo za mestnim obzidjem, ki jim je zagotavljal svobodo in varnost, ampak tudi na
svojih zemljiščih in posestvih zunaj obzidja.
Na območju mestnega pomirja je sodna in
davčna oblast pripadala mestnemu sodniku
in svetu, ki so si ju meščani sami volili. Zaradi tega niso bili podložni zemljiškim gospodom, niso dajali urbarialnih dajatev in niso
opravljali tlake, ki je bila najbolj prepozneven znak nesvobode. Po turškem opustošenju, ki je glavni razlog za podelitev mestnega
privilegija, meje mestnega pomirja niso bile
natančno določene. V besedilu listine je zapisano, da podeljeno mestno pomirje seže
tako daleč, kakor je segalo v preteklosti. (NL
I, 1977, str. 55) Cesarski privilegij o podelitvi mestnih pravic se tako v zvezi z obsegom
pomirja naslanja in sklicuje na stanje, ki je za
trg veljalo že od prej.
Mesto Lož s svojim mestnim pomirjem je
bilo z ustanovno mestno listino izvzeto izpod
sodne in davčne oblasti loškega gospostva,
s katerim so v različnih pravnih razmerjih
upravljali predstavniki višje habsburške, pred
njimi pa tudi celjske, ortenburške, vovbrške
in oglejske oblasti. Loško gospostvo je nastalo kot enovito teritorialno gospostvo, ki pa se
je začelo navznotraj drobiti, ko so s podeljevanjem posebnih pravic in imunitet nastale
različne oblike svobodne posesti posvetnega
in cerkvenega izvora. Najbolj vidna in za zgodovino najbolj pomembna je podelitev nižjega sodstva, ki sta ga vovbrška grofa, Ulrik
iz Strmca in njegov brat Viljem iz Malte leta
1237 podelila svojim plemenitim ljudem in
ministerialom v Ložu. Ta podelitev tudi v širšem prostoru velja kot eden redkih listinsko
izpričanih primerov, ki kaže na proces osvobajanja ministerialov in nastajanje nižjega
plemstva. (ZČ 49, 4/101, 1995, str. 557)
Na prvotni teritorialni značaj loškega gospostva spominja status gospostva in utrjenega
gradu kot središča deželskega sodišča in nosilca višje sodne in upravne oblasti, h kateri je
pripadala tudi vsa neprilaščena posest in pra1
2

3
4
5
6
7

vice, ki so iz nje izhajale. Naselja na južnem
obrobju cerkniškega jezera, ki še danes spadajo v starotrško župnijo, tudi opozarjajo, da se
meje teritorialnega gospostva prepoznavajo
v mejah pražupnij. Loški reformirani urbar
iz leta 1606 podrobno popisuje meje loškega gospostva, s tem pa določa tudi deželsko
sodno mejo, ki je s sosednjim postojnskim
gospostvom potekala po sredini Cerkniškega
jezera. (ARS, AS 778, Gospostvo Snežnik).
Knezi Eggenbergi, ki so sredi 17. stoletja postali lastniki obeh gospostev, so nato meje
gospostev in deželskih sodišč preuredili po
svojih potrebah.

večkrat pregledali, popisali in reformirali v
novih urbarjih, na podlagi katerih so lažje
ugotavljali njihovo dejansko vrednost. Z urbarialno reformo so začeli leta 1573, vendar
pa ugotavljanje vrednosti gospostva v tem
obdobju ni bilo najbolj uspešno, ker so bile
posledice turških vpadov iz prve polovice
16. stoletja še žive in je bilo veliko kmetij še
vedno pustih. Turki niso samo požigali in
uničevali, ampak so veliko ljudi odpeljali s seboj tudi v sužnost. Ko so leta 1606 dokončno
izdelali reformirani urbar loškega gospostva,
je bilo Babno Polje še vedno opustelo in brez
prebivalcev.

Ko je kranjski deželni knez Friderik Habsburški ob številnih naslovih tudi z avtoriteto
rimsko-nemškega cesarja leta 1477 Ložu podelil mestne pravice, je z izdajo privilegijske
ustanovne listine zagotovljal tudi njihovo
uveljavitev. Podelitev posebnih pravic loškim
meščanom je naznanil vsem svojim podanikom na Kranjskem, jih pozval k spoštovanju
podeljenih pravic in jim zagrozil s kaznimi v
primeru kršitev. Naznanilo je posebej namenil oskrbniku loškega gospostva, saj so podeljene pravice neposredno posegale v njegovo
pristojnost. S podelitvijo mestnih pravic je
bilo najbolj prizadeto loško gospostvo, ki je
bilo po nasledstvu od celjskih državnih knezov leta 1456 prideljeno habsburški kameralni posesti na Kranjskem. Meščani so svoje
pravice skrbno varovali. Zlasti so skrbeli za to,
da so jim nasledniki podeljevalca mestnega
privilegija njihove pravice ob nastopu oblasti
na novo potrdili. Zapisane mestne pravice v
ustanovni listini in njihove vsakokratne potrditve so bile zagotovilo, da se s sklicevanjem
nanje ubranijo pred vsakršnimi poskusi poseganja v njihove svoboščine.

Pri pogostem popisovanju prihodkov, pojezdah posesti in menjavah zastavnih gospodov
tudi spori med gospostvom in mestom niso
bili nič posebnega. Ker meja loškega mestnega pomirja v ustanovni listini mesta Lož ni
bila natančno določena, mejni spori niso bili
prav daleč. Loški meščani so se morali braniti
zlasti pred zastavnimi imetniki loškega gospostva. Potek meje je bilo potrebno dokazovati s pričami kot tudi z vsemi drugimi pravnimi inštrumenti, s katerimi so razpolagali.
Nikakor pa pri tem ni bilo česa, kar bi nastalo
na novo, ampak je vse temeljilo na tem, kako
je bilo v preteklosti.

Pod skrbništvom habsburškega kranjskega
vicedoma so na loškem gradu najprej gospodovali habsburški oskrbniki, nato je kranjski
deželni knez gospostvo za dogovorjeno ceno
za določeno obdobje večkrat zastavil, končno
pa ga je za primerno ceno prodal v polno last.
Pri zastavitvi in pozneje pri prodaji gospostva
je bilo potrebno ugotoviti njegovo dejansko
vrednost. Vse prihodke gospostva, ki so bili
delno razvidni iz priročnih urbarjev, so zato

Gašper Lipec, loški župnik (1551–1614). O njem tudi: Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem I, 1996, str. 44.
Prepis listine, ki jo je župnik Lipec dne 11. julija 1611 izdal v Ložu, je v zbranem gradivu o zgodovini snežniškega gospostva »Geschichte der
Herrschaft Schneeberg in Krain II« med »Belege aus Archiven, Urkunden und Schriften« iz leta 1924, na str. 139, naredila »Margaretha von
Schollmayer - Lichtenberg.« (ARS, AS 778, Gospostvo Snežnik)
Iz izvirnika v arhivu gospostva Snežnik je besedilo komisarskega poročila v zbrano zgodovinsko gradivo prepisala Margareta pl. Schollmayer Lichtenberg, Geschichte der Herrschaft Schneeberg, str. 144–146.
Popolinek se v komisarskem poročilu iz leta 1611 omenja kot staro ledinsko ime (pot) na meji pomirja, ki ga izrisovalec priloženega načrta leta
1825 istoveti z imenom Kopavnik, kakor se je to ohranilo do danes.
Majda Smole, Graščine na nekdanjem Kranjskem, Ljubljana 1982, str. 269–270.
Schollmayer - Lichtenberg, Geschichte der Herrschaft Schneeberg, str. 146. Omenjeno listino navaja iz loškega mestnega arhiva, ki so ga Ložani
leta 1924 še skrbno varovali.
Schollmayer - Lichtenberg, Geschichte der Herrschaft Schneeberg, str. 146–147.

Prvi znani mejni spor z loškimi meščani za
mestno pomirje je imela okrog leta 1565 zastavna imetnica loškega gospostva Uršula pl.
Lamberg. Ko je namreč leta 1611 nastal drugi
mejni za mestno pomirje z zastavnim gospodom Volfom Paradeiserjem, je loški župnik
Gašper Lipec1 pod prisego izpričal, da sta se
že »pred približno 46 leti« pri njem v župnišču
štiri dni mudila dva deželno-knežja komisarja,
ki sta mejo mestnega pomirja pod starim trgom določila na mestu, kjer je omenjena gospa
kot mejno znamenje nato postavila kapelico sv.
Roka. Župnik Lipec je mejo mestnega pomirja z njima tudi pojezdil od mesta, kjer je nato
stala kapelica, do Križne gore. Zapis je sklenil
z ugotovitvijo, da po tistem v zvezi z mejo mestnega pomirja dolgo časa ni bilo nobenega
spora. Pisno pričevanje je v potrditev rasničnosti opremil s pečatom in se pod besedilom
tudi lastnoročno podpisal.2
Volf Paradeiser je bil zadnji zastavni gospod
loškega gospostva. V prizadevanju, da bi loško gospostvo od deželnega kneza odkupil v
polno last, je leta 1611 prišel v mejni spor z
loškimi meščani prav zaradi meje mestnega
pomirja. Na prošnjo loškega mestnega sodnika in sveta je po pisni zaprisegi župnika Lipca
zaradi mejnega spora z zastavnim gospodom
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Paradeiserjem v Lož prišlo pet deželno-knežjih komisarjev, ki so več dni natančno zaslišali
obe strani. Komisarja Hans Engelshausen in
Gregor Zueler sta njihovo delo in ugotovitve
natančno popisala v poročilu kranjskemu
vicedomu in svetniku avstrijskega nadvojvode Ferdinanda. Poročilo je bilo izdano v
Ljubljani 15. novembra 1611.3 Med drugim
sta v njem popisala mejo mestnega pomirja,
kakor jo je predstavil zastavni gospod loškega
gospostva na eni in kot so jo na drugi strani
s pričami in neizpodbitnimi dokazi utemeljili
loški meščani.
Loški meščani so se pred komisarji zbrali s
svojimi sosedi, da bi jim tako skupaj pokazali
mejnike mestnega pomirja. Zastavni gospod
loškega gospostva Paradeiser je moral vse te
priče najprej zaslišati. Ko je to delo pred komisarji opravil, je menil kot nepotrebno, da
bi mejnike še pojezdili. Ne glede na to, da so
meščani imeli za svoje trditve trdne dokaze,
si je Paradeiser prizadeval, da bi komisarjem mestno pomirje predstavil v majhnem
obsegu okrog mesta. Trdil je, da se mestno
pomirje začne pri vodnjaku »pri Kamnih«,
da meja pomirja od vodnjaka poteka čez
Popolinek4 na Greben in sv. Ano do cerkve
sv. Križa, da se iz Križne gore nadaljuje na
Ostri vrh in Pogačo in da s Pogače po bližnji
poti doseže mestna vrata. Ker se meščani s
to mejo nikakor niso strinjali, je bilo naslednji dan sklenjeno, da meščani pokažejo, kje
je meja pomirja potekala v preteklosti, kakor
tudi do kod seže njihova posest. Po njihovih
izkazih se je meja pomirja začela pri kapelici sv. Roka na polju. Od kapelice je v smeri
proti zahodu potekala na Nadleški hrib in
na hrib sv. Petra nad starim trgom. Čez Popolinek je dosegla Greben, nato pa sv. Ano
in cerkev sv. Križa. S Križne gore je v smeri
proti vzhodu potekala na vrh Pogače, od tam
pa proti jugu na Kneška vrata in čez Markov
hrib na izhodišče pri kapelici sv. Roka. S to
mejno črto so po zapisu v komisarkem poročilu soglašali tudi deželno-knežji komisarji.
Volf Paradeiser je loško gospostvo s kupno
pogodbo z dne 15. junija 1613 sicer pridobil v
polno last,5 vendar se z zgoraj potrjeno mejo
še dolgo ni strinjal. Nadvojvoda Ferdinand je
šele 17. septembra 1617 v Gradcu naznanil
rešitev spora, ki ga je imel Paradeiser z loškim
mestom zaradi mestnega pomirja.6 Po zapisu
dolgoletnega snežniškega upravitelja Ignaca
Tannerja je bila meja mestnega pomirja še
med letoma 1800 in 1809 nespremenjena.
Kapelico sv. Roka, ki je služila kot mejno znamenje, sta po ugotovitvi Margarete Schollmayer - Lichtenberg pred letom 1565 postavili
Uršula pl. Lamberg, hči Volfganga barona
Dietrichstein in Katarina pl. Reischko, žena
Volfa barona Lamberga, obe pokopani v župnijski cerkvi v Starem trgu.7 Kapelica je leta
1924, ko je podatke o njej zbirala omenjena
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Margareta, med ljudmi bolj znana kot Greta,
po očetu Henriku Schollmayerju - Lichtenberg zadnja predvojna lastnica graščine Koča
vas, stala na svojem prvotnem mestu na levi
strani deželne ceste od Starega trga proti Pudobu, to je ob križišču poti, ki pelje na Marof.
Na tem mestu, po skoraj sto letih, kapelica
tudi danes še vedno stoji.
Do zadnjega desetletja 19. stoletja je kapelica
ohranila svojo prvotno obliko. Ker pa je bila
zapuščena in zanemarjena, se je lastnik snežniškega veleposestva princ Jurij Schönburg
- Waldenburg v začetku devetdesetih let 19.
stoletja odločil, da se prenovi. Predelali in
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obnovoli so jo po načrtu in pod vodstvom
snežniškega gozdarja Jožefa pl. Obereignerja.
Ker so v kapelico postavili Marijin kip, je sčasoma postala Marijina kapelica.
Zgodovina kapelice nam odkriva zanimiva
poglavja naše zamegljene preteklosti. Morda bo spodbudila večje zanimanje tako za
preteklost kot tudi za odkrivanje znamenj,
ki nam o njej pričujejo. Se bomo preteklosti bolj zavedali in bo s tem večje tudi naše
spoštovanje do kulturne dediščine in prizadevanj naših predhodnikov. Znamenja nas
navezujejo na naše korenine, da po njih lažje
spoznavamo sami sebe.

Meja loškega mestnega pomirja. Načrt je na podlagi starejše predloge 8. novembra 1825 izrisal Gessner,
okrajni sodnik pri snežniški gosposki. Cesto iz snežniške graščine v župnijsko središče v Starem trgu,
ki se še v začetku 19. stoletja imenuje Župnija Lož (Pfarr Laas), je meja loškega pomirja presekala pri kapelici
sv. Roka na Marofu. Proti zahodu je meja od kapelice potekala na Nadleški hrib in na Ulako, kjer so bili takrat
še sledovi cerkve sv. Petra. Z vrha Ulake se je mejna črta usmerila proti severu na Kopavnik in Greben do
sv. Ane, kjer je dosegla takratno glavno cestno povezavo iz Loške v Cerkniško dolino. Od Sv. Ane se je meja
pomirja povzpela do cerkve sv. Križa, s Križne gore pa v smeri proti vzhodu potekala na vrh Pogače.
Po gorskih grebenih je proti jugu dosegla Kneška vrata in se čez Markov hrib strnila na izhodiščni točki pri
kapelici sv. Roka. Kopijo risbe loškega mestnega pomirja je Margareta Schollmayer Lichtenberg leta 1924 iz
snežniškega graščinskega arhiva vložila med zgodovinsko gradivo, ki ga je o preteklosti Loške doline
skrbno zbirala iz vseh takrat razpoložljivih zgodovinskih virov. V snežniškem graščinskem arhivu so
dokumentacijo o mejnih sporih hranili po registraturnem načrtu na posebnem mestu. Dokumenti o
sporu med zastavnim gospodom loškega gospostva Volfom Paradeiserjem in loškimi meščani za meje
mestnega pomirja iz leta 1611 so z loškega gradu shranili v snežniško graščino po združitvi loškega in
snežniškega gospostva ter prenosu upravnega središča na Snežnik. Spomin na kapelico se je po stoletjih
pozabe ohranil, ker je graščina preživela nemirne čase, z njo pa tudi dokumentacija mejnega spora, zaradi
katerega je bila kapelica postavljena. (ARS, AS 778, Gospostvo Snežnik)

48

IZ ZGODOVINE

Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2. izdaja, Koča vas 1928 je rokopis napisan
v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika Schöllmayerja Margarete Schöllmayer, domačinom
poznana kot Kočevska Greta. Rokopis je v slovenščino prevedel Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.
Delo pod skrajšanim naslovom Zgodovina Čabra in Babnega Polja izhaja v nadaljevanjih.
Avtor tega zgodovinskega dela Henrik Schöllmayer - Lichtenberg je leta 1924 v Koča vasi zapisal:
»Vprašanja o mejnih sporih med gospostvoma Snežnik in Čabar, ki se ne umirijo, so me vzpodbudila,
da razrešim njihove vzroke.
Proučevanje arhivskih listin me je pripeljalo do tega, da nisem napisal samo zgodovino Čabra, temveč
tudi zgodovino nastanka vasi Babno Polje.«

Henrik SchÖllmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje IV.)

Kameralno gospostvo in
fužina Čabar 1671 – 1796
Na začetku je bilo omenjeno, da je bila za
fužino v Liču in pozneje za fužino v Čabru
najbolj ranljiva točka pomanjkanje rude. Pomanjkanje rude je bilo vedno bolj občutljivo,
kolikor večja je postajala fužina.
Fužini sta se nahajali na zahodnem obrobju triasne formacije1, na katero se naslanja kredna formacija, ki sega do Jadrana. V
apnencu triasa se nahajajo posamezne plasti,
razpoke in gnezda gline, ki skrivajo večje količine železove rude (bobovec in podobno).
Na pridobivanju rude iz teh plasti je temeljilo primitivno fužinarstvo kranjskih praprebivalcev in Keltov. Tudi za poznejše domače kmečko pridobivanje železa na talilnih
ognjiščih in še celo za peči na volka so takšna nahajališča zadostovala. Toda količina
rude ni zadostovala, ko so prešli na taljenje
v plavžih. Ne ravno bogata in redka nahajališča rude so že od davnih časov prekopavali
in končno izčrpali.
Sredi 18. stoletja je geologija tičala še v povojih. Vse vedenje je počivalo na majhnem
empiričnem znanju posameznih rudarjev,
v tem primeru idrijskih, ki so nedaleč od
Trstja našli zgornje karbonske plasti, kakršne so poznali v Idriji in so mislili, da se v
njih nahaja železova ruda2. Poročilo višjega
rudniškega urada v Idriji dne 20. decembra
17493 navaja, da so vidne večkratne zelo lepe
plasti z rudo in upa ter domneva, da bo pod
njimi »gospodarska« plast železove rude.
Upanje se je pokazalo za prazno, storiti so

morali enako kot mogočni Zrinjski, iskati
so morali ilovnate plasti z železovo rudo na
drugih ozemljih. Erarju je »rudniška oblast«
prišla prav, ker so se ravno zaradi kopanja
rude gospostva obnašala odklonilno in sovražno in po rudniškem zakonu kopanja
rude niso mogli preprečiti. Vrh tega je bil
erar kot dedič Zrinjskega v sporu zaradi
meja z vsemi sosedi.
Dne 6. novembra 1758 poroča rudarski
svétnik Sartori4, da je ob mlinih v Mošeniku
na Kočevskem, pet ur hoda od Čabra, blizu
župnije Kočevska Reka (vzhodno od Čabra)
žena čabranskega rudarja Čopa, ki je šla na
božjo pot, odkrila najlepše in najbogatejše
nahajališče železove rude. Ker je zbolela, je
Simonu Žagarju razkrila, kje je najdišče. O
najdbi je sporočil čabranskim uradnikom.
Železarski agent Payer si je ogledal najdišče
in začel s kopanjem. 4. decembra 17615 Satori ne poroča samo o pridobivanju rude v
Trstju, Črnih Lazih (čabranska nahajališča
rude) in Mošeniku, temveč tudi v Delaču, v
soseski Fara na Dolenjskem in neposredno
pri mestu Kočevje. Najdišča rude so v zračni
črti oddaljene od Čabra 20 km. Rudo so morali mukoma prenašati na tovornih konjih,
preko gora in skozi pragozdove do fužine.
Zanimivo je, da je ta ruda, ki so jo pritovorili
v fužino Čabar, pogosto celo manj stala, kakor ruda iz domačih nahajališč pri Trstju in
Črnih Lazih. Vzroke smemo iskati v moralnem propadanju čabranskih rudarjev, ki se
je kazalo v vseh fužinah na Kranjskem.
23. januarja 17676 je umrl sposobni upravnik
Huss; izšel je iz šole Antona Hauptmanna,
fužino je vodil tako uspešno, da se je lahko
celo zoperstavil finančno močnemu Zoi-

Prim. Fr. Ritter von Hauer Geologische Übersichtskarte der österreichischen Monarchie, list VI., Dunaj, c. kr. K.
K. Geologische Reichsanstalt 1860–1870
Lastniki Čabra imajo še danes pravico do iskanja živega srebra na svojem gospostvu.
3
Hofkammer – Archiv, fasc. 54, 2. julij 1750, Müllner I. str. 568
4
Hofkammer – Archiv, fasc. 156, 16. november 1758, - Müllner I. str. 570
5
Hofkammer – Archiv, fasc. 222, 8. oktober 1762, - Müllner I. str. 571
6
Müllner I. str. 594
7
Müllner I. str. 571
8
Nič čudnega, če so zemljiški gospodje grozili s smrtjo
9
Müllner I. str. 571
10
Müllner I. str. 54, 544
11
Grof Larisch je iskal železovo rudo tudi v Loški dolini; Fužina v Ponikvah je imela 1858. izgubo 40.000 goldinarjev in je prenehala obratovati,
enako Zagradec (Archiv Snežnik 5,6 I, Acten aus Waldenburg, zvezek 33.)
1
2

junij, 2021

su. 7. decembra 1767 ga je začasno nasledil
Alojz Kappus pl. Pichelstein.
Fužina je delala naprej po starem, toda tudi
stiska za rudo je naraščala in silila k iskanju
novih nahajališč rude, vedno bolj oddaljenih od Čabra. Po sledeh prazgodovinskih
topilnic železa v »Empfachbuchu« dne 10.
julija 17677 najdemo naslednje vpise dovoljenj za iskanje rude za c. kr. rudnik Čabar:
Repše nad vasjo Trebnje (danes ob dolenjski železnici), na Logu za Žalostno goro pri
Mokronogu (prazgodovinska naselbina), pri
Hrastnem v Grabnu proti severu, v Kotu (pri
Ribnici), v Mali Loki, v dolini za gradom
gospoda Widerkerja, na sedanji njivi s pšenico8 (danes ob dolenjski železnici) in pri
Sottlu; v teh krajih so zbirali prebiralnino.
Kje je bil nazadnje omenjeni kraj, se danes
ne da več ugotoviti, toda dostavek govori, da
je bila tu fužina, kar izrazi »Klaubwerk, tudi
Waschwerk, Klaubeisen, Bachschlacken« pri
kranjskih fužinarjih pomenijo »pobirovno«.
»Pobirovna« je bila že enkrat staljeno železo,
ki so ga iz talilnih peči vrgli v potok, ženske
in otroci so ga pobrali in ga prodali fužini.
Bil je priljubljen in dober dodatek pri taljenju. »Pobirovna« iz Sottla kaže, da je bila
zelo dobra.
V »knjigi prejemkov« najdemo, da so 17.
februarja 17689 podelili fužini v Čabru jame
na »Gradišču blizu Dobrepolja« (danes ob
dolenjski železnici, ki pelje iz Grosupljega v
Kočevje); tudi tukaj so v prazgodovini talili železo. Na teh nahajališčih železove rude
v Ponikvah je grof Larisch - Mönich 1854
zgradil veliko fužino, potem ko je v istem
letu kupil od barona Ludvika pl. Lazarinija
gospostvo Čušperk in fužino v Zagradcu ob
Krki. Larisch je vložil v fužino v Ponikvah
preko 600.000 goldinarjev10, toda ko sem v
svoji mladosti (1867–1869) obiskal te kraje,
fužina ni več delovala11.
Opisom in poznejšim poročilom smemo
dodati, da je Čabar posegal tudi na prvotno
Zrinjsko ozemlje, na gospostvo Grobnik, od
koder je tudi dobival rudo. Rudo je dobival iz krajev, kjer je svoj čas kopal Zrinjski
za Lič. Po konfiskaciji Zrinjskih posesti je
vse bilo erarsko, dovoljenje za iskanje rude
niso bila potrebna, zato v listinah najdemo o
tem zelo malo. Maloštevilni viri ne navajajo
samo nahajališča rude Sakale, pravilno Sokoli, južno od Trstja, dve uri od Čabra, torej
še na ozemlju gospostva Čabar, temveč tudi
v Lokvah (danes postaja ob progi Reka–Zagreb), Mrzli Vodici, zahodno od Lokev (severno od železniške proge) in na Mašunu.
Krajev s takšnim imenom najdemo v okolici
Čabra še več; današnja gozdarska hiša Mašun, severozahodno od kranjskega Snežnika
ne pride v poštev, ker leži na kredni formaciji, ki kaže samo železove sijajnike, toda nima
gline z železovo rudo. Mašun, jugovzhodno
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od Racne gore, na vzhodnem obrobju Loške
doline, leži že v formaciji triasa, vendar tam
niso nikoli našli gline z železovo rudo. Starejši
zemljevidi12 navajajo blizu izvira reke Kolpe
neki kraj Mašun, ki ga na novejših zemljevidih13 kot majhen zaselek komaj najdemo,
ker so v njegovi okolici zrastla večja naselja
(Skednari, Šafari (nem. Schaffer – ovčar), ležijo jugozahodno od Osilnice). Iz tega Mašuna so dobivali rudo in je ležal kakor Lokve in
Mrzla Vodica na ozemlju gospostva Grobnik.
Dokler je bil erarski, se je pridobivanje rude
odvijalo gladko naprej, toda ko je Grobnik
prešel v druge roke, so nastajala trenja, kakor
bodo opisana v nadaljevanju kronološkega
pregleda. Poznejša poročila omenjajo tudi Lasitz (Velike Lašče). Mišljeno je že omenjeno
nahajališče rude pri Dobrepolju.
25. marca 1769 je bil upravitelj Alojz Kappus pl. Pichelstein dokončno imenovan v
svoji službi14. Na začetku 1770 je bilo število
rudarjev sledeče: 69 ljudi, med njimi 27 rudarjev, fužinarski kovaški mojster, 2 njegova
namestnika, 2 kurjača, 2 podajalca vode, 1
kovač žel. palic, 20 žebljarjev in 14 oglarjev,
poleg njih so bili nameščeni še železarski
agent Franc pl. Payer, merilec oglja in rude,
čistilec oglja, voznik gradbenega lesa, 3 gozdni čuvaji, čuvaj, volovski hlapec in sodniški
sluga. Župnik v Čabru je prejemal od gospostva 95 goldinarjev na leto in 11 goldinarjev
40 krajcarjev v lesu. Železarski agent Franc
Margani je bil v letu 1744 prestavljen iz Bakra na Reko15. Trgovina v Bakru je vedno
bolj nazadovala, trgovina s soljo z Barletto je
počasi zaspala in Reka je vedno bolj cvetela
kot pristaniško in trgovsko mesto, odkar je
Karel VI. zgradil cesto Via Carolina in Reko
z obalo povezal z osrčjem Hrvaške.
Lastnik gospostva Grobnik, grof Teodor
Bathyani je torej mislil, da rudo iz svojega
gospostva sam spravi v denar in zgradi fužino v Delnicah (danes najvišje ležeča železniška postaja ob progi Reka – Zagreb) in v vsakem primeru kupil cel Čabar in se je zaradi
nakupa obrnil na dvorno komoro. Komora
je v juniju 177016 ukazala idrijskemu višjemu
rudniškemu uradu, da poroča o stanju v Čabru in tudi o tem, ali je Bathyani sposoben
zgraditi novo fužino v Delnicah brez Čabra.
V že omenjenem poročilu višjega rudarskega svétnika grofa Inzaghija v juniju 177017

je fužina Čabar prikazana kot pasivna in bo
pasivna tudi ostala, ker so prisiljeni rudo
dostavljati z visokimi stroški iz oddaljenih
ozemelj; zgradbe fužine izvirajo še iz časov
Zrinjskega in v večini propadajo; dominij
pa je še vedno aktiven. Za Bathyanija bi bilo
bolj koristno, da bi rudo kopali njegovi podložniki in jo prodajali v Čabar, kakor da bi z
visokimi stroški zgradil novo fužino v Delnicah. Nakupa tako dolgo ne bo, dokler se ne
končajo spori z gospostvom Kočevje zaradi
vasi Kot z okolico in gospostvom Snežnik
zaradi plačila letne najemnine 200 goldinarjev za gozdni distrikt, ki so ga dali v najem in
je podlaga za obstoječi spor.
V začetku smo že omenili, da so vas Kot z
okolico končno vrnili prvotnemu lastniku –
grofiji Kočevje in se je ponovno vrnila k deželi Kranjski, ki ji je nekdaj pripadala in ji danes spet pripada. Ker se v poznejših cenitvah
gospostva Čabar ta dvomljivi kraj ne pojavlja
več, se je vrnitev vasi odvijala v letih od 1770
do 1776. Distrikt Babno Polje, ki je bil vzet
gospostvu Snežnik, seveda ni bil vrnjen.
Če se vrnemo h kronološkem prikazovanju
usode Čabra, vidimo, kako vneto so nadaljevali z iskanjem potrebne rude. Rudarski
svétnik grof Inzaghi poroča 177118 iz Idrije,
da si je potem ko so roparje končno pregnali
in večino pobili19, lahko spet ogledal nahajališče rude okoli Kočevja in Čabra. Poroča o
pridobivanju rude v Kačjem Potoku (južno
od Kočevja, cesta Kočevje – Mozelj – Kočarji – Suhi Potok – Kačji Potok), ki ni posebno
bogato in v Škocjanu (pri Mokronogu, prazgodovinske topilnice), kjer je ruda dobra in
v velikih količinah, tako da bi bila čabranska
fužina lahko preskrbljena še leta, toda oddaljenost je znašala od enega do poldrugega
dne, transport bi lahko olajšali, če bi namesto uporabe tovornih poti popravili deloma
propadle ceste in jih naredili prehodne.
V »knjigi prejemkov« so v letu 1773 dne 18.
septembra, in v letu 1775 z dne 12. avgusta20 zapisana nahajališča v Žužemberku za
Čabar. Tudi tukaj so iskalci rude hodili po
prazgodovinskih tleh, po nekdanjih talilnicah starih praprebivalcev in so brezobzirno
posegli v rudogorje fužine Zagradec, ki je,
kakor kažejo listine, stala že v letu 1568 ob
Krki. (V oktobru 1854 je fužino prevzel že
omenjeni grof Larisch – Mönich, toda kakor

Karte des Herzogthums Krain, von Gottfried Loschan 1844
Österrichiscke Spezialkarte 1 : 75000, predel 23, stolpec XI, Laas – Čabar, 1880
Hofkammer – Archiv, fasc. 1574, 25. marec 1769, - Müllner I. str. 595
15
Hofkammer – Archiv, fasc. 1575, 10. februar 1770 in 1581, 11. september 1778, - Müllner I. str. 595
16
Hofkammer – Archiv, fasc. 1575, 30. junij 1770, - Müllner I. str. 595
17
Hofkammer – Archiv, fasc. 1575, 30. junij 1770, - Müllner I. str. 595
18
Hofkammer – Archiv, fasc. 1647, 14. september 1771, - Müllner I. str. 572
19
Nevarnost na mejah je bila v 17. in 18. stol. zelo velika. Iz neke prošnje grofa Franca Ignacija pl. Lichtenberga,
da so 1758 napadli grad Snežnik uskoki - knjižnica Koča vas,– zbirka listin, moja zbirka listin 115
20
Müllner I. str. 572
21
Müllner I. str. 533 + ff
22
Hofkammer – Archiv, fasc. 1579, 7. april 1775, - Müllner I. str. 594
23
Hofkammer – Archiv, fasc. 1579, 7. april 1775, - Müllner I. str. 594
24
Hofkammer – Archiv, fasc. 1582, 12 februar 1779, - Müllner I. str. 597
25
Hofkammer – Archiv, fasc. 1585, 5. junij 1781, - Müllner I. str. 597
26
Hofkammer – Archiv, fasc. 1586, 6. november - 1781, - Müllner I. str. 597
12
13
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že omenjena fužina Ponikve tudi fužina v
Zagradcu 1869. leta ni več delovala). Knez
Henrik pl. Auersperg je hotel 1763 zgraditi
fužino na Dvoru pri Žužemberku. Toda zaradi Čabra je bilo dovoljenje zavrnjeno in
šele na ponovno prošnjo kneza Viljema pl.
Auersperga dne 22. maja 1793 je bilo dovoljenje izdano 6. februarja 1795 z izrecnim opozorilom, da je »deželnoknežja fužina Čabar
na Hrvaškem, kamor so dostavljali železovo
rudo iz knežjega gospostva Žužemberk, prenehala delovati že pred desetimi leti«. Fužina
na Dvoru je delovala do leta 189621.
V letu 1775 je grof Bathyani ponudil za cel
Čabar kupnino 12.000 goldinarjev22. Komora je dne 10. januarja 177623 ovrednotila gospostvo po desetletnem donosu brez fužine
na 23.443 goldinarjev 7 krajcarjev, toda če
bi odšteli del Babnega polja, ki ga je terjal
grof Lichtenberg za Snežnik, skupaj z ostalimi distrikti, bi se vrednost znižala na 16.829
goldinarjev 7 krajcarjev. (Lastnik Snežnika
je bil takrat grof Alojz pl. Lichtenberg, roj.
29. junija 1748, umrl 17. februarja 1801, sin
Franca Ignacija). Rudniški urad Idrija je ocenil gospostvo s fužino na 52.031 goldinarjev 23 krajcarjev, fužina je bila ocenjena na
10.316 goldinarjev 14 krajcarjev.
Listine iz leta 177924 povedo, da je cesarica Marija Terezija razmišljala, da prepusti
Čabar knezom Auerspergom. Če ga ne bi
kupil Auersperg, bi prišel v poštev grof Teodor Bathyani, ki ponuja 12.000 goldinarjev.
(Bathyani se je potegoval za to posest, ker je
imel v lasti Grobnik in je v Delnicah hotel
zgraditi fužino). Četudi Bathyani ne bi hotel,
bi prišel v poštev grof Krištof pl. Erdödy, ki
hoče plačati 18.000 goldinarjev.
Toda prodaje ni bilo. Fužina Čabar je vegetirala še nekaj let in je nato popolnoma
propadla, kakor mnoge manjše fužine na
Kranjskem, ker je tuja konkurenca postajala
vedno močnejša in uspešnejša. Že 1722 so
ladje pripeljale bogato švedsko rudo za majhen denar in jo kot balast odložile na jadransko obalo. Kmalu se je pridružila tudi ruska
ruda in v času Napoleona I. so si Angleži,
Švedi in Rusi popolnoma prisvojili trgovanje
z železom na Jadranu.
Iz zadnjih let fužine izvemo, da je leta 1781
mesto upravitelja ostalo nezasedeno25. Upravitelj Kappus pl. Pichelstein je služboval že
30 let in so ga upokojili z letno pokojnino
400 goldinarjev. Njegovo mesto je 19. novembra 1781 zasedel upravitelj Eggerjevih
topilnic v Treibachu na Koroškem, Janez Kazimir Lassacher pl. Weyersberg, v tem času
je bil imenovan Michael Szaibali za nadzornika gospoščinskega fiskala26. Prvič se je pojavilo madžarsko ime med uradniki Čabra.
(se nadaljuje)

NAGRADNA KRIŽANKA

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v APRILU 2021 je bilo:
LEPLJENJE POHIŠTVA
Nagrado 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

nagrado prejme:
ZDENKA PARTL, ULICA ZA MLINOM 2, 1380 CERKNICA

Čestitamo!

Nagrade tokratne križanke:

3 x knjiga ZELENO KMETOVANJE,
Priročnik za uspešno ekološko kmetijo ali vrt
(avtor: Rebecca Laughton).
prispeva:
Agrocenter Iga vas
Iga vas 4, 1386 Stari trg pri Ložu
082 003 227
info@ac-gredin.si
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 20. avgusta 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

Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov
na območju Primorsko-notranjske regije 2021
RRA Zeleni kras, d. o. o. tudi v letu 2021 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja javni razpis za Sofinanciranje obresti
podjetniških kreditov za leto 2021 na območju Primorsko-notranjske regije. Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75 % vseh
plačanih obresti za posamezno vlogo. Vsak upravičenec lahko odda
največ 3 vloge. Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale
in plačane obresti od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2021. Rok za oddajo vloge
je 15. 10. 2021.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki
po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v
skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu in prihajajo iz: občin
Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.
Razpisna dokumentacija – povabilo, vloga in priloge so objavljene na
spletni strani RRA Zeleni kras, d. o. o.
Dodatne informacije dobite na:
• elektronskem naslovu: tjasa@rra-zk.si
• telefonski številki: 05/721 22 48 (Tjaša Fajdiga)
• sedežu RRA Zeleni kras, d. o. o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

Avtor: Dean Grgurica

Avtor: Nada Žgank

junij, julij 2021

Rakov Škocjan
Kulturni dom Cerknica

Vecˇ na www.kd-cerknica.si
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V vsakem primeru, se vidimo!

Jero: 040 221 663 ali Matijo: 040 472 730
te na ßoatingcastlefestival@gmail.com.
malu več info na www.ßoatingcastle.si
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Tradicionalna etnološka prireditev v občini Loška dolina

V DEŽELI OSTRNIC 2021
Prijazno vabljeni na praznik košnje, ostrnic in ustvarjalnosti

› 28.-29. maj, Vrh, kamp družine Peček

VIII. Ex-tempore Dežela ostrnic - srečanje likovnikov

› 11. junij ob 19. uri, Podcerkev, galerija Zavoda Ars Viva

Odprtje razstave VIII. Ex-tempora Dežela ostrnic

› 18. junij ob 20. uri, pred gradom Snežnik

Kulturni večer - Povodenj: predstavitev knjige in kamišibaj

› 19. junij od 10. do 16. ure, pred gradom Snežnik

› 20. junij, celodnevni dogodek, Zagradne njive pri gradu Snežnik

Ob košnji - ljudski običaji v času košnje, ostrnice in tradicionalna kulinarika
Prireditve bodo potekale ob upoštevanju vseh veljavnih priporočil in zahtev NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

INFO: TIC Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
T: 081 602 853, E: tic.loz@zavod-sneznik.si, www.loskadolina.info

Foto: Borut Kraševec

Turistična tržnica - ponudba turističnih storitev in izdelkov Dežele ostrnic

