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Glasilo občine Loška dolina

MEŠJAKOVA LIPA v Starem trgu
Lipa je zaščitena. Njen obseg meri 390 centimetrov. Pred leti so v njenem deblu gnezdile čebele, a se je luknja z leti povsem zarasla.
V stari hiši pri tej lipi je bil doma Lekan, dobro poznan kamnosek, ki je izdeloval portale in nagrobnike.
Ta mož je izdelal tudi nulti kamen, ki stoji v parku gradu Snežnik.
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Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
V uvodniku prejšnje številke nas je Borut Kraševec presenetil s svojim slovesom z mesta
odgovornega urednika. Na tem mestu bi se mu v imenu vseh bralcev in ustvarjalcev Obrha
rad zahvalil za vse opravljeno delo v njegovih mandatih na tem mestu. V upanju, da bo glasilo nadaljevalo začrtano pot, sem se odločil, da sam sprejmem izziv urednikovanja. Obrh
tako še naprej ostaja praktično nespremenjen. Tako vizualno kot vsebinsko. Je mozaik Vaših prispevkov, odprt za vse strani in za vsa Vaša mnenja. Je odraz kraja in časa v katerem
živimo. Nekakšna kronika dogajanja v Loški dolini. Verjamem, da številni pričakujete še
več, zato Vas ponovno vabim k sodelovanju. Vsa društva, zavode, posameznike. Vse pisce,
fotografe, risarje in ustvarjalce. Vsi vaši prispevki niso zgolj dobrodošli, ampak tudi potrebni, da bo Obrh še naprej lahko opravljal nalogo arhiva življenja in dogajanja v tem raju
pod Snežnikom. V času od zadnje izdaje do danes se je nabralo veliko člankov, fotografij in
različnih tem, zato je glasilo malo obsežnejše. Lahko bi rekli, da gre kar za dvojno številko.
Vsak začetek je težak, zato upam, da mi boste oprostili vse napake, ki jih boste gotovo kje
našli. Trudili se bomo, da jih bo v bodoče čim manj. Vem, da nas čaka še veliko dela, zato
iskreno upam na Vašo pomoč!
Vsi v uredništvu Vam želimo vesele in mirne praznike. Vse po vrsti.
Srečno!
Miha Razdrih,
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 9. februar 2022
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, Milena Ožbolt • Odgovorni urednik: Miha
Razdrih• 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: Mešjakova lipa • tekst na naslovnici:
Janja Urbiha • fotografija na naslovnici: Mario Žnidaršič • 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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Staremu letu v slovo, novemu letu v pozdrav
Staro leto se poslavlja in počasi, pa vendar zagotovo se umika prihajajočemu novemu letu. Leto 2021 je bilo
za vse nas stresno leto, saj nam je vsem življenje krojil virus in epidemija, ki je močno zarezala v naš vsakdan,
v naša življenja. Stisk, ki smo jih občutili vsi, in celo žalostnih zgodb, ki so se dotaknile posameznikov, je
bilo v preteklem letu preveč, zato verjamem, da ga bomo hoteli kar se da hitro pozabiti. Dogodek, povezan z
epidemijo in s širjenjem virusa, nam je zlezel ne le pod kožo, ampak tudi v možgane, pa vendar je ravno
zaradi teh žalostnih dogajanj v preteklem letu nastalo ogromno pozitivnih zgodb, ki so jih zapisali v
naša življenja posamezniki, ki jim je mar za sokrajane in sodržavljane. V prihajajočem letu nam vsem
želim, da bi se med nas razširila pozitivna energija, medsebojno razumevanje, spoštovanje in srčnost –
hitreje, kot se je širil in se še širi virus, ter da bi srčen in spoštljiv odnos med nami dal pozitivne
stranske učinke, ki naj obogatijo naša življenja v novem letu 2022.
Blagoslovljeno, spoštljivo in srčno praznovanje božičnih praznikov ter srečno, zdravo in
medsebojnega razumevanja polno v novem letu vam vsem želim.
Župan občine Loška dolina
Janez Komidar

Daliborka Radovanović Jenc

Danica Zrim

Seja občinskega
sveta

PRAZNIK OBČINE
LOŠKA DOLINA

ŠESTNAJSTA REDNA SEJA
V četrtek, 14. oktobra 2021, so se člani Občinskega sveta Občine Loška
dolina sestali na svoji 16. redni seji.
Občinski svet je sprejel spremembo odloka o simbolih, občinskem
prazniku in priznanjih v občini Loška dolina. Za namen preverjanja
verodostojnosti podpisov, ki so potrebni pri predlogu za podelitev
priznanj, je bil v odloku dodan nov člen in izdelan enoten obrazec, ki
bo v bodoče olajšal zbiranje podpisov za podelitev priznanj. Obravnavan je bil tudi predlog odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave, ki je zaradi številnih sprememb zakonodaje potreben temeljite prenove. Občinski svet je uskladitev brez posebnih
vsebinskih pripomb in argumentov zavrnil.
Poveljnik Štaba Civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk je članom
občinskega sveta in javnosti podal izčrpno poročilo o trenutnih razmerah glede Covid-19 v občini in regiji.
V nadaljevanju je občinski svet obravnaval Lokalni energetski koncept. Gre za celovit dokument, ki analizira energetsko rabo in oskrbo na področju občine in predlaga rešitve za izboljšanje trenutnega
stanja in trajnostnega razvoja občine. Sprejeta je bila dopolnitev
letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ter sklep o
lastninjenju infrastrukturnih objektov, namenjenih izvajanju javne
službe v občini.
Občinski svet je odločil, da se na podlagi podanih predlogov letos podeli bronasti grb Občine Loška dolina Timu Žnidaršič Svenšku in zlati
grb Občine Loška dolina Faniki Prevec. Imenovan je bil tudi novi odgovorni urednik Javnega glasila Obrh. Po odstopu dosedanjega odgovornega urednika Boruta Kraševca bo to nalogo prevzel Miha Razdrih.
Župan Janez Komidar je občinskemu svetu poročal o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane ter o večjih investicijah, ki jih izvaja občina, občinski svet pa je obravnaval tudi končno
poročilo nadzornega odbora o učinkovitosti pridobivanja sredstev za
sofinanciranje razvojnih programov in investicij v letu 2019 in 2020.

D

evetnajsti oktober je občinski praznik Loške doline. Praznik je
v spomin na dogodek, ki se je zgodil 19. oktobra 1941 v Loški
dolini. Letos mineva 80 let, ko je skupina upornikov, ki jih je vodil
poročnik jugoslovanske vojske Ljubo Šercer napadla italijansko posadko v Ložu. Napad na Lož je bila majhna vojaška zmaga upornikov.
Letos je župan Janez Komidar ob občinskem prazniku podelil dve
priznanji, ki jih je na svoji 16. redni seji potrdil občinski svet Občine
Loška dolina.

Zlati grb Občine Loška dolina je na predlog

prvopodpisanega predsednika vaškega odbora Vrhnika Darka Razdriha in 5
odstotkov volivcev prejela Fanika Prevec iz Vrhnike pri Ložu za svoj
prispevek k oskrbi starejših v občini Loška dolina.
Predlagatelji so v svojo utemeljitev za podelitev zlatega grba Občine
Loška dolina zapisali:
»Gospa Fanika je dolgoletna sodelavka Rdečega križa in prostovoljka
v vseh humanitarnih akcijah. V zadnjem letu in pol, kar nas omejuje korona kriza, pa se je še posebno angažirala na področju pomoči
starejšim in nemobilnim prebivalcem Loške doline. Vozila jih je na
zdravniške preglede, jim iz lekarne dostavljala zdravila, skrbela za
njih na domu, jim bila psihična podpora v težkih trenutkih in na
voljo 24 ur na dan.
Starejšim prebivalcem nudi tudi osebno nego in jim pomaga na vseh
področjih. Za svojo pomoč ne zahteva plačila, celo ujezi se, če se ji
hoče kdo oddolžiti. Za go. Fani smo občani Loške doline zbrali potrebne podpise v podporo za podelitev priznanja, ker si to priznanje
ga. Fani sigurno zasluži.«

Bronasti grb Občine Loška dolina je na predlog svetnice
Romane Zakrajšek prejel Tim Žnidaršič Svenšek iz Starega trga za
posebne dosežke na področju športa.
Predlagataljica je zapisala takole:
»Tim Žnidaršič Svenšek je živahen sedemnajstletnik. Je dijak srednje
tehnične šole v Ljubljani in želi postati računalniški programer. Je
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ljubitelj nogometa, pa tudi drugih športov, zbiratelj kamnov in mineralov in zelo rad se druži z vrstniki. Ga pa od njih loči posebnost:
Tim je paraplavalec. Rodil se je namreč z redko anomalijo obeh rok,
kar pa Timu ne greni življenja, ampak iz njega ustvarja zmagovalca.
Tim je plaval od malega, s tekmovalnim plavanjem pa je srečal šele
leta 2017. Takrat se je po naključju srečal s paralimpijci, ki so se vrnili
iz paralimpijskih iger v Riu. Spoznal je paraplavalca Darka Đurića
in Nina Batagelja ter predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije
gospoda Damijana Lazarja, ki je Tima seznanil z njegovo sedanjo
trenerko, gospo Jano Čander.

IZ OBČINSKE HIŠE
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daršič Svenšek za posebne dosežke na področju športa, in sicer za
izjemne uspehe na področju paraplavanja podeli bronasti grb občine
Loška dolina.«
Župan je ob prazniku podelil tudi donacijo Rdečemu križu Slovenije, Območnemu združenju Cerknica – Loška dolina – Bloke. Gre za
sredstva, ki so se v letu 2021 kot prostovoljni prispevki zbrali na postajališču za avtodome v Starem trgu. Donacijo v višini 380,00 EUR
je prevzela sekretarka združenja Nina Kolarič. ■

Januarja 2017 je tako prvič plaval pod budnim očesom trenerke in
kar takoj je povedala, da ga bo prijavila na državno prvenstvo, ki je
potekalo maja v Radovljici. Pri trinajstih letih se je včlanil v Športno
društvo Riba in pričel trenirati v Ljubljani, kamor so ga enkrat tedensko vozili starši ali stari starši.
Sledila so prva tekmovanja. Prvič 18. marca 2017 v Tivoliju, in sicer v
prsni tehniki. Naslednja tekma pa je bila že državno prvenstvo v paraplavanju 27. maja, kjer je postal državni prvak na 50 m prosto in 50
m prsno v kategoriji S6 SB5. Na 50 m kravl pa je osvojil drugo mesto.
Temu uspehu so tekmovanja kar sledila: na Mednarodnem plavalnem mitingu v Brestanici je na 50 m prsno osvojil drugo mesto v
odprti konkurenci. Tudi na prvem mednarodnem tekmovanju v paraplavanju na morju avgusta 2017 v Puli je osvojil dve zlati medalji.
Sledile so Evropske para igre mladih v Genovi, kjer je opravil kvalifikacijske preglede in bil uradno mednarodno klasificiran v kategorijo S6 SB6 SM6. Uspešno je zaključil Evropske para igre na Finskem, kjer je osvojil zlato medaljo na 50 m delfin in odplaval tri A
norme za evropsko člansko prvenstvo ter eno A normo za svetovno
prvenstvo. Iz tekmovanja v tekmovanje je napredoval in plaval svoje
osebne rekorde.
Ne bomo naštevali vseh tekmovanj in vseh prejetih kolajn, saj je tega
enostavno preveč. Omenimo le še Evropsko člansko prvenstvo v paraplavanju v Madeiri letošnje leto, kjer je dosegel dva osebna in en
državni rekord ter se v svoji paradni disciplini (50 m delfin) uvrstil
na osmo mesto v Evropi. Prav to tekmovanje mu je odprlo vrata za
udeležbo na paralimpijskih igrah TOKIO 2020, ki se jih je Tim udeležil kot najmlajši član slovenske paraolimpijske reprezentance in se
odlično odrezal. Nastopil je v dveh disciplinah, na 50 metrov delfin
in 100 metrov hrbtno, obakrat je dosegel 16. mesto.
Tim Žnidaršič Svenšek ima v zelo kratkem času za seboj izjemno
športno pot, ki je posledica poguma, volje in vztrajnosti, s katero
pozitivno vpliva tudi na ljudi okoli sebe. Predlagam, da se Timu Žni-

foto: Arhiv občine LD
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Nina Komidar Šraj

Danica Zrim

LEK – lokalni energetski
koncept Občine Loška dolina

Tim Žnidaršič Svenšek
prevzel priznanje

T
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im Žnidaršič Svenšek je letošnji prejemnik priznanja »bronastega grba Občine Loška dolina«. Ob prazniku Občine Loška
dolina 19. oktobra, ga Tim ni mogel prevzeti. Ob številnih treningih in tekmovanjih je danes našel čas in prevzel priznanje, ki mu ga
je podelil podžupan Lojze Škulj. Ob prejemu priznanja mu iskreno
čestitamo. ■

Lokalni energetski koncept ali krajše LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na
področju oskrbe in rabe energije. Kot lokalna skupnost moramo v svojih dokumentih načrtovati obseg porabe in obseg ter način oskrbe z energijo in te dokumente
usklajevati z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko Republike Slovenije. Občina Loška dolina je prvi LEK sprejela konec leta 2011. V tem
dokumentu je tudi akcijski načrt, ki se počasi izteka, hkrati pa se je spremenila
tudi zakonodaja ter seveda razmere na trgu energentov in subvencij, zato smo
skladno z Energetskim zakonom pripravili novelacijo LEK-a. Po predhodni potrditvi Ministrstva za infrastrukturo, da je dokument skladen z energetsko politiko na
področju RS, je bil dokument potrjen tudi na redni seji občinskega sveta v oktobru.

foto: Arhiv občine LD

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj
enakovredni, so zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami, okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam, konkurenčnost
gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. energetskih storitev in pa zagotavljanje socialne kohezivnosti.
LEK je osnovni dokument, ki je identifikacija stanja in možnosti za naprej. V tem
dokumentu je pripravljen nov akcijski načrt, v katerem so glede na prioritete izvajanja posameznih aktivnosti ukrepi in aktivnosti razporejene v smiselnem zaporedju v letih 2021–2030. Ukrepe in aktivnosti, umeščene v skupni akcijski načrt,
se lahko sprotno prilagaja na potrebe in aktivnosti občine. Detajli samih investicij,
akcijskega načrta pa se naredijo tedaj, ko se vidi potencial za razvoj izvedbe predvidene aktivnosti.
Pomembno je, da si kot skupnost prizadevamo k izboljšanju energetskega stanja,
povečanju rabe obnovljivih virov energije, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov predvsem pa izboljšanju bivalnega okolja, kar so osnovni cilji energetskega
upravljanja, v smeri katerega bo potrebno razmišljati v prihodnje kot dosledno
implementacijo lokalnega energetskega koncepta občine. Določene aktivnosti, ki
peljejo k tem ciljem, so financirane tudi s sredstvi Eko sklada – Slovenski okoljski
javni sklad je največja finančna ustanova, namenjena prav spodbujanju okoljskih
naložb v Republiki Sloveniji. Več informacij si lahko zainteresirani občani pridobite
na spletni strani http://www.ekosklad.si, kjer nudijo tudi svetovanje in podajajo
odgovore na zastavljena vprašanja. ■

V trenutkih, ko se staro leto poslavlja
In se misli usmerijo v prihajajoče,
se zavemo, da so vse poti odprte za nove upe,
želje in velike načrte.

Vesele božične praznike ter srečno in zdravo
v novem letu!

Župan Janez Komidar s sodelavci

7

Daliborka Radovanović Jenc

Občina odkupila prostore
bivše NLB d. d.
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021, ki
ga je občinski svet sprejel dne 25. 2. 2021 skupaj s proračunom,
je Občina Loška dolina predvidela tudi nakup prostorov bivše NLB
d. d. v Starem trgu. Banka je svojo poslovalnico po izbruhu epidemije Covid-19 sprva začasno zaprla, potem pa so se, kot v nekaterih
drugih krajih v državi, odločili za trajno ukinitev. Prostore je NLB d.
d. dala za prodajo in izpeljala postopek javnega zbiranja ponudb, na
katerega se je prijavila tudi Občina.
Ker Občina ni bila najugodnejši ponudnik, je uveljavila svojo predkupno pravico v skladu z veljavno zakonodajo ter v mesecu avgustu
tudi sklenila pogodbo o nakupu prostorov bivše NLB d. d. ter dela
pripadajočega parkirišča. V oktobru je Občina izplačala celotno kupnino ter 14. 10. 2021 prostore tudi uradno prevzela v posest.
Prostori so po izpraznitvi potrebni določene prenove. Začasno bodo
namenjeni poslovanju pošte, ki namerava v kratkem obnoviti poslovalnico Stari trg. S tem bo med obnovo zagotovljeno nemoteno delovanje in dostopnost poštnih storitev za občane. ■
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Danica Zrim

V prostorih glasbene šole
v Starem trgu »se nič ne sliši«
foto: Arhiv občine LD
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Glasbena šola Frana Gerbiča iz Cerknice ima oddelke glasbene šole tudi v Starem
trgu. Trenutno obiskuje individualni pouk glasbene šole 41 učencev in še 4 učenci, ki
obiskujejo samo nauk o glasbi. Še 8 učencev pa obiskuje pouk in orkester v Cerknici.
Pred 20 leti, ko je bil zgrajen objekt osnovne šole v Starem trgu, v katerem »domuje« glasbena šola, prostori niso bili zvočno izolirani. Kasneje so se pokazali tudi
problemi na strehi in strešnih oknih, ki so bili v letu 2004 tudi odpravljeni.
Na pobudo glasbene šolo smo v letu 2021 v proračunu Občine Loška dolina zagotovili sredstva za zvočno izolacijo prostorov, saj so se pri individualnem izvajanju
pouka zvoki med učilnicami prekrivali. Investicija je zajela oblogo sten z obojestransko gumirano oblogo, ki jo prekriva gips plošča. V prostorih so bila zamenjana
tudi vsa vrata z zvočno izolativnimi vrati z nadsvetlobo. Po prenovi je bilo potrebno tudi dodatno beljenje prostorov in napeljati novo elektro inštalacijo.

foto: Arhiv občine LD

S prenovo prostorov smo zagotovili dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa v korist mladim glasbenikom Loške doline. ■

Danica Zrim

Nova ograja ob
šoli v Iga vasi
novim šolskih letom je podružnična šola v Iga
vasi dobila novo ograjo. Prejšnja žičnata ograja
je bila predvsem zaradi posledic pluženja dotrajana.
Nova panelna ograja je bolj stabilna in zagotavlja večjo varnost uporabnikom prostorov šole. Z drsnimi
vhodnimi vrati, ki so postavljena pred glavno regionalno cesto, sta se zagotovila večja funkcionalnost in
varnost. Lepo obnovljeni objekt podružnične šole s to
pridobitvijo predstavlja estetsko zaključeno celoto. ■

foto: Arhiv občine LD
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Nataša Poje

Dragana Trivunčević

Informiranje in ozaveščanje
prebivalcev o ukrepih ob poplavah

Občinska
stanovanja v
občini Loška
dolina

Občina Loška dolina je v skladu z oceno
ogroženosti Notranjske regije zaradi poplav
uvrščena v 4. razred ogroženosti. Na podlagi
velike ogroženosti je Občina Loška dolina v
sodelovanju z Upravo za zaščito in reševanje
RS omogočila predstavitev projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o
ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje
in obveščanje poplavno ogroženih subjektov
na območju pomembnega vpliva poplav.
Predstavitev aktivnosti v sklopu projekta je
potekala v nedeljo 17. 10. 2021 v sklopu 10.
pohoda po Loški dolini in ob občinskem
prazniku občine Loška dolina.
Obiskovalci so si lahko ogledali prikaz

protipoplavne zaščite s protipoplavnimi
vrečami, s ploščami, zidaki in podobno.
Obiskovalcem je bila protipoplavna zaščita (kako pravilno ravnati in ukrepati pred
poplavo, ob napovedi poplave, med njo in
po njej) predstavljena tudi s tiskanim gradivom, promocijskim materialom, razstavljenimi pingvini oziroma ogledom filma.
Najmlajši obiskovalci pa so se s tematiko
seznanili z didaktično igro Bolje pripravljen kot poplavljen.

foto: Arhiv občine LD

Za izvedbo predstavitve se zahvaljujemo
članom Zavoda za gasilno in reševalno
službo Sežana. ■

Občina Loška dolina je lastnik 64 različno
velikih stanovanj, ki so v Starem trgu, Ložu
in Babnem Polju. Oddajajo se prosilcem,
ki se prijavijo na Javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem. Skladno
s pogoji razpisa in veljavno zakonodajo
se vloge točkujejo in pripravi se prednostna lista. Najemniki plačujejo neprofitne
najemnine, ki se oblikujejo glede na velikost stanovanj, števila točk, korekcijskega
faktorja ter vrednosti točke, ki jo določa
stanovanjski zakon. Izračun vsebuje tudi
druge elemente, določene z zakonodajo.
Najemniki z nižjimi dohodki z vlogo lahko
zaprosijo za subvencioniranje najemnine
Center za socialno delo. Subvencija lahko
znaša do 80 % neprofitne najemnine. Subvencija velja največ leto dni, nato je mogoče ponovno vložiti vlogo. Sredstva, zbrana
iz najemnin, so namenska in se porabljajo
za obnovo in investicijsko vzdrževanje stanovanj. V letošnjem letu je v proračunu za
tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj namenjenih 74.000 eur. Popis potrebnih del
vsako leto pripravi upravljavec stanovanj
Stanovanjska d. o. o. Postojna, s katero ima
Občina Loška dolina sklenjeno pogodbo o
upravljanju občinskih stanovanj. Glede na
potrebe obnove posameznih neprofitnih
stanovanj je Občina letos pristopila k obnovi tistih stanovanj, za katera se je izkazalo,
da so obnove nujno potrebna. Tako se bo v
naslednjih nekaj mesecih obnovilo približno 10 stanovanj. ■

vas sem
napisala praznično
voščilo v obliki novoletne
smrečice. Zaradi korona zmešnjave
sem jo pozabila dobro zaliti, zato zdaj besede
ležijo
po
sobi
razmetan

e

naok

rog

po

prepr

ogi.

Želim Vam
srečen božič v dobri
družbi in novo leto
polno uspehov!

foto: Arhiv občine LD
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Milan Jurkovič, Predsednik nadzornega odbora

Nadzor učinkovitosti pridobivanja sredstev za
sofinanciranje razvojnih programov in investicij
v občini Loška dolina v letih 2019 in 2020
13. 5. 2021 je nadzorni odbor na sedežu Občine Loška dolina opravili nadzor, ki obsega
preverjanje učinkovitosti pridobivanja sredstev za sofinanciranje razvojnih programov
in investicij v občini Loška dolina v letih 2019
in 2020. Sredstva za sofinanciranje razvojnih
programov in investicij s strani EU predstavljajo pomemben vir za razvoj posameznih
subjektov in države kot celote. Nadzorni
odbor je preverjal, ali je nadzorovana oseba
ravnala namensko in smotrno pri porabi in
pridobivanju sredstev občinskega proračuna.
Županu g. Janezu Komidarju so bila zastavljena konkretna vprašanja, na katera je tudi
podal odgovore in dostavil vso dokumentacijo o planiranih prijavah na razpise in pa o
razpisih, na katere se je občina že prijavila.
Ugotovitve strnemo spodaj.
Občinska uprava v Občini Loška dolina vodi
in izpelje prijave na razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev z zaposlenimi, ki spremljajo posamezne razpise s svojega delovnega področja, za zahtevnejše projekte pa se
poslužujejo zunanjih sodelavcev. Za nadzirano obdobje se niso odločili za sodelovanje
z zunanjimi sodelavci.
Iz navedbe realizacij pridobljenih sredstev
za razvojne programe Občine Loška dolina
v letu 2019 in 2020 je razvidno, da je Občina Loška dolina pridobila in realizirala
v letu 2019 skupaj 942.296 EUR ter v letu
2020 475.612 EUR državnih in EU razvojnih sredstev. Projekti, za katere je Občina
Loška dolina v letih 2019 in 2020 pridobila
nepovratna sredstva so: šotor, obnova vodovodnega omrežja Viševek–Vrhnika–Žaga,
agromelioracija Nadlesk, gozdne ceste in
električne polnilnice.
Ker država nima enotnega pregleda nad razpisi, kandidaturami, odobrenimi sredstvi ter
dodeljenimi sredstvi, nas je zanimalo, kako
Občina spremlja vse razpise za nepovratna
sredstva. Občino Loška dolina o objavljenih
razpisih o možnosti pridobivanja evropskih
sredstev dnevno obveščajo iz RRA Zeleni
kras, d. o. o. in iz Združenja občin Slovenije. Z namenom ugotovitve učinkovitosti
koriščenja oziroma pridobivanja evropskih
sredstev s strani Občine Loška dolina smo
preverili objave na obeh spletnih straneh, pri
čemer smo ugotovili:
1. spletna stran Združenja občin Slovenije

http://www.zdruzenjeobcin.si nima objav
o razpisih, kar nam onemogoča preveritev
dejanskega stanja glede ugotovitve učinkovitosti koriščenja oz. pridobivanja evropskih sredstev s strani Občine Loška dolina.
2. S spletne strani Regionalne razvojne
agencije Zeleni kras, d. o. o. https://www.
rra-zk.si/ smo zajeli razpise o možnosti
pridobivanja evropskih sredstev za obdobje 2014–2020, ko bi Občina Loška dolina podala prijavo na posamezen razpis.
Osredotočili smo se na možnost podaje
prijave v letih 2019–2020.
Za ugotovitev dinamike pridobivanja nepovratnih sredstev za razvojne programe in
investicije tudi v posameznih okoliških občinah z namenom primerjave (Cerknica, Loška
dolina, Loški Potok in Pivka) smo podatke iz
zaključnih računov in proračunov navedenih
občin analizirali za zadnja zaključena tri leta,
in sicer za leto 2018, 2019 in 2020.
Spodnji graf prikazuje zbirno poročilo primerjave pridobljenih nepovratnih sredstev,
namenjenih razvoju in investicijam občin:

Viri: Končni računi Občin Loški Potok, Pivka,
Cerknica, Loška dolina; za leto 2020 Cerknica
pa proračun
Iz zgornjega grafa je razvidno, da se z izjemo
občine Pivka, ostale občine zelo malo poslužujejo pridobivanja nepovratnih sredstev
iz EU proračuna. Ne glede na navedeno, pa
Občina Cerknica, Občina Loška dolina in
Občina Pivka v letih 2019 in 2020 niso pridobile evropskih sredstev. Občine investicije
in razvojne programe v večji meri financirajo iz transfernih prihodkov javnega financiranja države.
Župan g. Janez Komidar nam je v nadzoru
zatrdil, da je pridobivanje skupnih nepovratnih sredstev v občini učinkovito, vendar
moramo na podlagi podatkov iz spodnjega

grafa to navedbo žal ovreči. Vsi zajeti podatki nam kažejo, da sta najbolj uspešni občini
pri pridobivanju sredstev za razvoj in investicije Občini Pivka in Loški Potok.
V spodnjem grafu so prikazani podatki pridobivanja nepovratnih sredstev za tri leta na
prebivalca posamezne občine.

Viri: Končni računi Občin Loški Potok, Pivka,
Cerknica, Loška dolina; za leto 2020 Cerknica
pa proračun
Kljub temu da pri črpanju sredstev obstajajo določene prepreke, ki jih je navedel župan (neizpolnjevanje zahtevanih kriterijev
pri prijavah na razpise, predvsem »majhnost« občine, zahteven postopek pridobivanja EU sredstev, soudeležba pri projektih z
lastnimi sredstvi), pa po izvedenem nadzoru ugotavljamo, da bi občina z ustreznejšim
pristopom lahko prispevala k boljšemu stanju glede pridobivanja nepovratnih sredstev za namene razvoja in investicij občine.
Glavna pomanjkljivost se kaže v tem, da
občina nima opredeljenega in začrtanega
srednje- in dolgoročnega razvojnega načrta v tem segmentu. Poudariti je potrebno
dejstvo, da se večina sredstev EU ne razdeli
preko razpisov, ampak preko neposredne
potrditve – odobritve projektov, kar je pogojeno s kakovostjo projektov. Ustrezna
organiziranost in kadrovska politika občine
pomembno vplivata na razvoj in uspešnost
posameznih projektov, kar je v večjem delu
v pristojnosti župana.
Nadzorni odbor je mnenja, da bi Občina
Loška dolina z ustrezno organizacijsko in
kadrovsko politiko lahko zagotovila dolgoročno vizijo razvoja, strategijo doseganja
teh ciljev in načrte razvojnih programov
in posamezne projekte, s katerimi bi lahko
uspešno kandidirala tudi za potrditev in sofinanciranje iz sredstev EU. ■
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Le tisto bogastvo, ki ga pokloniš, bo vedno tvoje.
V prihajajočem letu poklonimo ljudem okoli
sebe drobna bogastva.
Vesele praznike in vesele, prijazne in pozitivne
trenutke v letu 2022 želi svojim članom
in vsem občanom
Društvo upokojencev Loška dolina.

Nekateri ljudje se zavedajo, da ne poznajo
vseh sil, ki ovirajo njihove načrte.
Toda zoper tiste, ki jih poznajo, se bojujejo
tako srčno, kakor bi drugih sploh ne bilo.
In zato pogosto zmagujejo.
Domači gledališčniki smo srčni
in se bojujemo.
Bodite z nami, vstopite z polnim
srcem in pozitivno energijo v leto 2022
in mi vam podajamo roko.
SREČNO!
Amatersko gledališče DPD SVOBODA Loška
dolina ustvarjalni že od leta 1922
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Edo Šega

Boj do popolnega očiščenja jezu na izviru Velikega Obrha v žagi,
jezov, bregov ter vodotoka naše rečice do Golobine v Danah
Na izviru Obrha v Žagi pri vasi Vrhnika se je
končno pričelo čiščenje mulja!
Na dolgoletne pozive občanov v sklopu
Društva za čiste vode Loške doline, pobudo
župana Janeza Komidarja in zagotovitvi namenskih sredstev s stani občinskega sveta je
Hidrotehnik pričel odvažati mulj in rastje, ki
se je nabralo v zadnjih 80 letih in onesnažujejo nekaj stoletji pitni vir vode naše Doline
oz. enega večjih in nikoli presihajočih izvirov
porečja Ljubljanice.
Predstavniki Zavoda za ribištvo oz. upravljalcev Ribogojnice v Vrhniki ter predstavniki
Zavoda za varstvo narave pri ARSO (agenciji za varstvo okolja RS) so ne glede na naše
pozive o popolnem očiščenju jezu izdali dovoljenje za skromnih 600 m3 – četrtine z naše
strani ocenjene količine mulja. Razlogi so bili
varovanje divjih rac in ribjega zaroda, kar se
je nam zdelo nerazumljivo, saj je bilo pred
desetletji, ko jez še ni bil tako onesnažen, več
družin divjih rac, desetkrat več ribjega zaroda
in pred 70 leti tudi kaplov (frilkov po naše).
Sedaj pa so se ustvarili otoki kopnega, se povezali s kopnim in tako omogočajo kunam,
podlasicam in lisicam dostop do račjih gnezd,
čaplje pa lahko stojijo v plitki vodi in pridno
lovijo postrvi!
V skladu z dovoljenjem (oblasti) so ribiči
polovili skromni zarod postrvi (le okoli 300
primerkov) in odstranili podvodno zapornico, da je večinski del vode odtekel in je uradni
izvajalec vodnih del Hidrotehnik v skladu s
soglasji Ministrstva za okolje in prostor oz.
Direkcije za vode pričel odstranjevati dolgoletne naplavine in zarastline iz jezu.
Po izpustu vode iz jezu sploh ni bilo videti
dna, saj je bilo prekrito z izmerjenih 180 cm
naplavin, na južnem delu se je spojila s kopnim, na severovzhodnem pa so se pojavili visoki otoki iznad gladine vode. Nekaj občanov
naše Doline, ki so si to ogledali, so situacijo
ocenili za več kot katastrofalno, ki kliče po nadaljevanju del ter vrnitvi jezu v prvobitno stanje, kot ga beležimo po dokumentih in ustnih
izročilih.
Na pobudo župana g. Janeza Komidarja, lastnika žage in elektrarne Benjamina Žnidaršiča, predstavnika ribičev ter našega Društva za
čiste vode Loške doline in pooblaščenega izvajalca del Hidrotehnika je bil sklican ponovni ogled. Ogledu se pridružila ga. Maša Čarf
iz Zavoda RS za ribištvo, podžupan občine g.
Lojze Škulj in predstavnici Zavoda za varstvo
narave pri ARSO.
Ravno tega dne, kot da bi se vse zarotilo proti

nam, je padla izredno velika količina dežja in
tako ni bilo mogoče videti vse »grozote« naplavin oz. onesnaženosti jezu. Izvir Obrha je v vsej
svoji veličini bruhal vodo, da se je jez ne glede
na odprte zapornice ne samo napolnil, ampak
celo v višini 5–8 cm na dolžini 50 metrov prelival preko betonskega brana kot mali Niagarini
slapovi. Dan po ogledu pa je voda iz jezu zopet
usahnila – in pokazala grozoto naplavin.
Tokrat smo odgovornim iz vladnih zavodov
oz. ARSO izpostavili nevarno samozasipanje
izvirov (v jezu jih beležimo 12 in nekaj od teh
se je že zasulo). V Društvu za čiste pitne vode
Loške doline smo v pisni in slikovni obliki pripravili študijo prve zajezitve jezu v namen »gonila« žage, za tem večje obnove v letih 1888 in
1927 ter vzdrževanja vse od druge svet. vojne,
ko zakonodaje SFRJ in kasneje tudi sedanje R
Slovenije niso več dovoljevale posegov v vodne
vire oz. vodotoke in njihova čiščenja. To naj bi
urejal državni zavodi za vode, ki pa je v našem
primeru popolnoma odpovedal!
Za presojo, kaj je potrebno storiti za vzpostavitev prvotnega stanja jezu – namenjenega izkoriščanja vodne moči za žago in elektrarno,
ob pričakovanju obnove treh mlinskih koles,
pa tudi obratovanju mlina. Poleg tega bi jez
zopet postal čisti habitat za podvodna bitja,
postrvi, kaplov, beloušk itd., PriložilI smo fotografije sedanjega stanja jezu z dne 19. okt.
2021. Da bi podkrepili nujnost omenjenih
del, smo ročno prekopali enega od nasipin ob
glavnem izviru ter simulirali mali »Suez«, da
se je voda sploh lahko stekla proti koritu žage!
Povzetek elaborata o jezu na izviru Obrha.
Prvo zajezitev s kamnitimi kvadri beležimo
v leta okoli 1680.
Voda je s padcem slabih 2 m višine poganjala
tudi takrat zgrajeno žago, sicer pa je bil tudi
urejen dostop za napajanje živine in zajemanje vode v pitne namene.
Leta 1887 je novi lastnik posestva Anton
Zakrajšek zgradil nov kamniti bran jezu ter
zgradil še drugo poslopje z žago – in večjo stanovanjsko hišo z mlinom s tremi kamni. Skrb
za čisto vodo v jezu s konstantnim odvažanjem oz. odnašanjem naplavin je lepo vidna
iz arhivske fotografije iz leta 1888, na kateri je
Anton Zakrajšek na terasi Okroglice v družbi
preddelavcev žage.

mnov in v dolini prve vodne mini elektrarne.
Turbinsko kolo iz leta 1927 še danes služi pogonu nove mini elektrarne, ki jo je na mestu
stare diname zgradil sedanji lastnik žage Benjamin Žnidaršič.
Vzcvetela je žagarska dejavnost in izvoz polizdelkov rezanega lesa. Pod lastništvom Antona
Zakrajška se je zgradila ozkotirna železnica
(do polovice poti proti vasi Vrhnika) za prevoz »žaganc« desk v sušilne kope. Lepo vidno
na fotografiji iz leta 1927.
Lastniki posestva ob izviru Obrha o izgradnji
novega betonskega jezu leta 1927 so se zavedali vzdrževanja vodnega zajetja z rednimi
(dvakrat letno) košnjami rastja in vsakih 2-5
let odstranjevanjem naplavin, mulja. Za ta
vzdrževala dela so odpirali zapornico na najnižjem delu betonskega jezu, nato pa z nosili
in samokolnicami odvažali naplavine.
Zaradi recesije pred II. svet. vojno je zastalo
žaganje lesa in delno tudi mletje.
V času II. svet. vojne je bila v stavbi nad izvirom povezovalna postojanka med partizani in
zaledjem K-14 , lastnika domačije Poldeta in
sestro Marijo – mojo staro mamo so okupatorji aretirali in zastalo je čiščenje jezu.
Po osvoboditvi je sledil ponovni zagon žage,
mlinov in elektro-generatorja – vendar zaradi zakonodaje v SFRJ v zmanjšanem obsegu.
Jez se od tedaj ni več praznil in mulj se ni več
odvažal, kljub temu smo lastniki žage in lastniki parcel okoli jezu vsaj dvakrat na leto s
košnjo podvodnega rastja čistili jez. Pomagali
smo si s splavom in na dolgih ročajih kos, naplavine pa izmetavali iz vode pri zapornicah
pred turbino. Lastnik žage je pred dvema desetletjema uspel izruvati zelo razraščeno grmovje na otočku, ki je vzniknilo zaradi velikih
nanosov mulja, osebno pa sem posekal in izruval veliko področje grmovja na J delu jezu.
Ob enem od podvodnih čiščenj sem se celo
poškodoval in pristal na urgenci.
Od kar osebno pomnim, so žagarji in lastniki obrežja jezu (stric Polde, moj oče Edo

Sin Antona, Leopold Zakrajšek je po I. svet.
vojni zasnoval moderen žagarski objekt in leta
1927 investiral v betonski jez, v Škofjo Loko
je dal izdelati pogonski agregat vodno turbino
za pogon žage, cerkularja, treh mlinskih ka  
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je vseeno še deloval) – in se pričel truditi z vrtinami v Peščenku, kjer pa so strokovne analize geologov predvidevale čiste vire vode v Dolomitskih sklopih med 450 in 500 m globine!
V Društvu za čiste vode Loške doline smo
smatrali za veliko bolj razumno potezo akcijo
v Prezidu in Babnem Polju za urejeno kanalizacijo s čistilno napravo na eni strani in na
področju Loškega Potoka (od koder smo utemeljeno sumili prihod bakterije E-coli). Enako na drugi strani. K temu razmišljanju nas je
vodilo tudi dejstvo, da je vir vode v črpališču
pri izviru Obrha neizmeren in nikoli presihajoč (kljub večmesečnim sušam) in da je gladina »podzemnega jezera« le dobrih 7 m pod
zemljo, medtem ko so bile črpalke potopljene
na globino 13.80 m. Torej edinstvena prilika
za trajnostno oskrbo Doline.

in zadnja desetletja moja malenkost »Edo iz
Žage«) vse od konca II. svet. vojne dalje kosili podvodno rastje ter sekali in odstranjevali
grmovje, ki se je pričelo razraščati na otokih
mulja.
Medtem pa smo beležili 2-3 cm letno naplavljenega mulja; ki je tako do danes s skoraj 2 m
višine zapolnilo tri četrtine cele prostornine
jezu!
Alge v jezu, ki dajejo vtis mlakuže (ne glede
na konstantno temperaturo vode 8-9 stopinj
C), so se pojavile šele po II. svet. vojni oz.
ko je navadno milo zamenjal pralni prašek,
poln fosfatov. Veliko je k temu pripomogla
tudi lesna industrija v Prezidu in tamkajšnji
kamnolom.
Voda se je često tudi penila, kar je danes le
redek pojav!
V letu 1978 so bile opravljene vojaške raziskave z obarvanjem podvodnih tokov.
Ugotovljeno je bilo, da iz smeri Loškega Potoka priteka voda pod zemljo do glavnega izvira
na severnem delu jezu pod zgradbo »Svinjske
štalce«. Manjše izvire na JVZ delu jezu pa napajajo podzemeljski tokovi vode iz Prezida in
Babnega Polja.
Zgradil se je vodovod Loške doline in velik
zadrževalni bazen nad Žago. Laboratorijsko
preverjanje vode ni vse do 2012 pokazalo višine onesnaženosti, ki bi preprečevala črpanje.
V letu 2012 pa je rutinski test vode pokazal
prisotnost bakterije Ecoli, ki je terjala 600
obolelih in dvom v smrt dojenčka (sodno
sicer nedokazano). Takratna ministrica za
obrambo Jelušičeva je uslišala našega župana
Komidarja – in vojska je pripeljala na izvir
v Žagi visokotehnološke čistilne naprave, s
katerimi so dnevno očistili 220 m3 vode. Po
dobrih dveh mesecih je bakterija izginila! Iz
preventive je župan občine proglasil izvir za
onesnažen, zaprl črpališče v Žagi (nekaj časa

V sklopu civilne iniciative »Čiste vode Loške
doline« smo vsa leta opozarjali na značilnost
kraškega podzemlja in dotekanja onesnažene vode iz Loškega Potoka kot iz Prezida ter
Babnega Polja. Še vedno smatramo, da je za
brezskrbno in tudi količinsko polno oskrbo
pitne vode v naši Dolini nujna izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav na teh področjih.
Na žalost pa se v zadnjih mesecih pojavljajo
informacije o pripravah na izgradnjo velikega
zbirnika fekalnih in meteornih voda na področju Loškega Potoka, kjer bi se čistile tudi
velike količine industrijsko onesnažene vode
iz oddaljenih področij oz. naselij. Več kot nujno je, da bi morali organi naše Občine zadevo takoj preveriti in se vključiti v projekte, ki
nam groze z onesnaženjem naših virov čiste
vode nekaj generacij naprej!
Najmanj, kar bi se moralo zgoditi, bi bile ponovne meritve podzemnih vodotokov iz obeh
smeri do našega Obrha. Naši vrli sosedje pa
ne bi smeli pridobiti soglasij brez teh meritev
In naših soglasij!
Iskrica upanja glede čiščenja mulja iz jezu
na izviru Obrha se je pojavila v ponedeljek
dne 11. 10. 2021, ko se je na izviru Obrha v
Žagi sestala komisija Direkcije RS za vode,
Zavoda za varovanje narave, Zavoda za ribištvo, naš podžupan, predstavnik Hidrotehnike in lastniki obalnega pasu jezu ter ocenjevala opravljeno delo prve faze čiščenja jezu. Z
delom so bili zaenkrat zadovoljni – spontano
pa je vzniknilo mnenje, da je z odvozom velikih naplavin mulja nujno nadaljevati, kar je
glede na naravovarstveno zakonodajo mogoče v 9. mesecu naslednjega leta.
Sedaj z nestrpnostjo čakamo pisne sklepe odgovornih na ministrstvu oz. Direkciji za vode
in Zavodu za ribištvo, ki ga je zastopala zelo
razumna in pogumna strokovnjakinja Maša
Čarf!
Potrebno je poudariti dejstva
• Jez na izviru Obrha je delo človeka z namenom izkoriščanja vodnega padca za pogon
žage, mlinov in kasneje elektrarne
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• Omenjeni vodni habitat se je vso zgodovino redno očiščevalo zaradi nemotenega
obratovanja žage, mlinov in elektrarne, tudi
napajanja živine
• V čistem jezu so ribiči gojili potočne postrvi in skrbeli za njihov zarod, ki je štel vsaj
300-500 potočnih postrvi, danes pa zaradi
onesnaženosti skromnih 30-50.
• Poleg rib se je pred desetletji tu nahajal zarod »frilkov«, kapljev, ki so imeli zatočišča
pod kamenjem … ki ga danes ni več zaradi
nanesenega mulja.
• Pred pol stoletja so na jezu bivale dve do tri
račje družine z zarodki do 12 mladičk. V
zadnjih letih pa le občasno prileti kak parček – in še ta je ogrožen od kune, ki si lahko
privošči hojo po kopenskih delih jezu, čaplje pa ogrožajo še tistih par postrvi v jezu!
Žab na jezu ni, voda je premrzla, komarjev
je malo, enodnevnice pa so se zaradi onesnaženosti jezu izrodile! So pa netopirji tu
stoletna stalnica.
V sušnem obdobju je stalni obiskovalec
jezu rjavi medved, vendar zaradi onesnaženosti tudi vedno manj.
Zaključek
• Vsa navedena dejstva govore, da bi moral
biti jez vrnjen v prvotni namen izkoriščanja pogonske energije in kot tak, čist, poln
vode istočasno zavetišče postrvi, kaplov …
(frilkov), račjih družin in napajanja živine
ter obiskov gozdnih živali.
S skupnimi močmi vseh od Občine, ARSO
Direkcije za vode, Zavoda za varstvo narave, Zavoda za ribištvo, Lovske zveze in
občanov Loške doline moramo skupaj najti
način očiščenja »žile življenja«, to je potoka Obrha vse od jeza na izviru, naslednjih
jezov in vodotoka in vse do drugega konca
Doline v Danah, kjer potok ponikuje v Golobino.
Pogrešamo tudi predloge, kandidiranje za
Evropska sredstva – ki so pred leti bila že
enkrat dodeljena (in to preko 100 mio €) za
porečje Ljubljanice. Spomnil bi na rek: Riba
pri glavi smrdi! Očistimo naš skupni Obrh!
Tako bi ohranili enega najpomembnejših
virov čiste vodo, posledično tudi porečja
Ljubljanice in tudi zmanjšali nevarnosti
poplav, ki smo jim bili v preteklosti priča. ■
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člana občinskega sveta Loška dolina Romana Zakrajšek, Vojko Mlakar

OMREŽNINA na naših položnicah in
projekt Lož–Podlož

foto: Arhiv stranke NaNo

območju nove ceste in ne več po stari cesti
in njivah, kot je bilo do sedaj. Ali ima Občina pridobljena soglasja občanov – lastnikov
parcel, gradbena dovoljena itd. za ta projekt,
pa je že spet drugo vprašanje. Vsekakor podpiramo vse projekte, ki so v dobro občanov,
morajo pa v prvi vrsti biti realizirani odgovorno do porabe proračunskih sredstev ter v
soglasju z lastniki parcel, občinskim svetom,
v skladu z občinskimi odloki ter v okviru zakonodaje nasploh.

Glede na naše pogovore z naključnimi občani predvidevamo, da velika večina ne ve,
na kakšen način se izračuna/določi postavka omrežnine na naših položnicah ter kdo
jo pravzaprav na koncu dobi. Kot verjetno
veste, pa je omrežnina kar velika finančna
postavka na naših položnicah.
Omrežnina se računa glede na amortizacijsko vrednost komunalne infrastrukture
vodovoda in kanalizacije (vrednost same
infrastrukture, deljena s časom amortizacije
50 let). Najbolj pomembno za razumevanje
pa je:
1. da dražji, kot bo projekt izdelave nove
infrastrukture ali obnova/zamenjava stare,
dražja bo omrežnina za naslednjih 50 let in
2. da položnice sicer plačujemo JP Komunali Cerknica kot upravljavcu, ampak celotno
omrežnino na koncu dobi Občina Loška dolina kot lastnik infrastrukture.
Komunala tako ni vedno kriva za dražje
položnice. Za leto 2021 je Komunala npr.
znižala ceno svojega dela položnice (ne
plačuje se več dolga iz prejšnjih let zaradi
nepotrjevanja elaboratov), a cene na položnicah so iste kot prej, ker je Občina hkrati znižala subvencijo za te postavke. To si
lahko pogledate na posnetku 14. redno sejo
občinskega sveta iz 22. aprila 2021, ko se je
to obravnavalo.
Da bo mogoče lažje razumljivo, poglejmo
primer ...
Pri projektu rekonstrukcije ceste in obnove
vodovoda Lož–Podlož je bila najnižja ponudba CPK d. d. 951 tisoč € (z DDV), pogodbo pa so na Občini podpisali z Hidrotehnik d. o. o. za 1 milijon 806 tisoč € (z DDV)
Lahko rečemo, da so podpisali skoraj 100
% dražjo varianto, pa z najnižjo ni bilo nič
narobe – vsaj tako je razbrati iz dokumen-

ta Odločitev o oddaji javnega naročila, ki je
vsem dostopen na portalu javnih naročil.
Le da CPK d. d. ni poslal dodatne izjave, da
bodo vgrajevali cevi po pravilniku Komunale (ta pravilnik sta pred leti podpisala oba
župana kot zastopnika lastnikov), pa čeprav
so bile ustrezne cevi glede na razpis že v
njihovi ponudbi, kar so ob oddaji same ponudbe tudi potrdili. Zakaj iz CPK d. d. niso
poslali izjave in se borili za izvedbo projekta,
vedo oni sami, mi pa lahko samo ugibamo.
Nerazumljivo je, da je župan podpisal cca
100 % višjo pogodbo zaradi "dvoma" v cevi,
ki so vredne samo cca 10 % celega projekta.
Predvsem pa je nerazumljivo to, da ni razveljavil oz. ponovil razpisa tudi glede na to, da
v proračunu ni bilo zagotovljenih zadostnih
sredstev in je bilo to v neskladju z Odlokom
o proračunu, ki določa, kolikšen del sredstev
lahko sam razporedi.
Ponudniki imajo seveda vso pravico, da postavijo ceno, kot jim odgovarja, na naročniku (Občina, župan) pa je, da izbere ustreznega in najugodnejšega, pri tem pa ravna
gospodarno z občinskimi sredstvi in skrbi
tudi za čim nižji strošek omrežnine na položnicah. Nedvoumno pa iz tega izhaja, da, v
kolikor se ta projekt izpelje, bomo vsi občani
Loške doline naslednjih 50 let za odcep Lož–
Podlož dolžine 2400 m plačevali 100 % večji
strošek amortizacije (kakršen že ta bo), kot
bi ga, če bi izbrali cenejšega ponudnika. Poleg tega pa bo projekt že v osnovi po našem
mnenju nepotrebno preplačan za 850 tisoč €
(z DDV) – to je kar 20 % letnega proračuna.
Nam se to ne zdi sprejemljivo in vsaj glede
na dejstva ter dokumentacijo, ki je javno dostopna, se zdi, da zadeva ne poteka v pravi
smeri in v dobro občine in občanov. Vaščani
Podloža si zaslužijo širšo, bolj varno cesto ter
urejen vodovod, ki je po projektu umeščen v

Ne moremo soditi, ali je dotična zadeva
pravno formalno in finančno prav izpeljana,
to bodo, upamo, presojale ustrezne državne
inštitucije. Se nam pa zdi zelo pomembno,
da opozarjamo občane na take anomalije v
porabi proračunskih sredstev, saj bi se za
teh predvidoma preplačanih 850 tisoč € (z
DDV) v naši občini lahko naredilo še marsikaj, kar nujno potrebujemo. Za primerjavo
se lahko spomnimo obnove vodovoda v Pudobu v lanskem letu, ko je občina preklicala
»In-house« naročilo JP Komunali Cerknica
zaradi nekaj 10 tisoč € previsoke ponudbe,
sedaj, ko se pogovarjamo o bistveno višjih
številkah, pa ni po njihovem mnenju nič
spornega.
Namesto da se na vsak način sili s tem projektom naprej, na tem odseku vodovodnega
omrežja namreč ni večjih defektov, bi bilo
bolj smotrno, da se vsi napori usmerijo v
projekte, kot je rekonstrukcija čistilne naprave Stari trg, na kar opozarjamo že od
aprila 2020, da bi se končno lahko občani v
vaseh Viševek, Kozarišče, Šmarata in Iga vas
priklopili na komunalno infrastrukturo, ki
je bila zgrajena že pred 3 leti. Kaj se dogaja
pa v tej smeri? Po besedah župana na eni od
sej je datum priklopov neznan oz. kot nam
je odgovoril »da to ve samo cuprnca«. Kaj pa
vodovod Viševek–Vrhnika–Žaga? Po dveh
letih še vedno ni prevzet v upravljanje. Kdaj
bo? Tudi tega nihče ne ve. Postopki so znani,
če se jih ne držiš, pa so rezultati taki, kot jih
imamo, saj izvedba projektov »na črno« pač
ne gre, ne glede na osebna mnenja nekaterih
odgovornih.
Pa da zaključimo z bolj spodbudno, veselo
temo. Bližajo se božično-novoletni prazniki.
OO NaNo-Naša notranjska Loška dolina
vam želi mirne praznike in srečno, uspešno
ter zdravja polno leto 2022.
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Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

RAZMIŠLJANJE,
KAJ ŽELIMO IN KAJ
DEJANSKO IMAMO
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Andreja Buh

ANTON BAVEC:
»Nesreča ti zapre
nekatera vrata, odpre
pa tisoče novih.«
Anton Bavec, mag. je policist, doma iz Nadleska. Magistriral je na področju prava in kot policijski inšpektor služboval v Službi direktorja
Policijske uprave v Kopru, kjer je bil zadolžen za delo na področju pritožb in notranjih preiskav. Gre za delo ugotavljanja nepravilnosti, ki jih
policisti storijo pri svojem delu.
Gospod Bavec, vaše delo pravzaprav ni bilo prijetno.
Drži, saj smo morali ukrepati zoper svoje kolege, izvajati pravne postopke, izrekati kazni …, tudi odpovedi delovnega razmerja. Neprijetno, a korektno delo, ki zagotavlja pošten odnos do vseh – do policistov in drugih državljanov. Nihče namreč ni izven zakona.
To delo sem opravljal do leta 2018, zdaj pa delam kot analitik v Upravi kriminalistične policije, Sektorju za splošno kriminaliteto, v Oddelku za mladoletniško kriminaliteto.
Leta 2016 ste doživeli nesrečo in pristali na invalidskem vozičku.
Sprememba delovnega mesta je bila povezana s tem, torej vam je
delodajalec priskočil na pomoč?
Na policiji so v bistvu zame sistemizirali delovno mesto analitika.
Delo opravljam na področju spolnih zlorab otrok na internetu. Naš
oddelek pa se ukvarja še z nasiljem v družini in splošno s kriminaliteto otrok do osemnajstega leta starosti.

foto: osebni arhiv

Deževno obdobje je dobrodošlo, da
se v Podcerkvi, na Ogradah in tudi
v Ložu in Podložu (in verjetno še
kje) pipe napolnijo z vodo. Težko
si predstavljam, kako je živeti, če je
pipa suha. Ne moreš potegniti vode
v stranišče, ne moreš se umiti, ne
moreš oprati perila. V letu 2021!
Pa to ni nekje v saharskih krajih,
ampak je v Sloveniji, Loška dolina,
kjer izvira Ljubljanica – reka sedmih imen. In zato je prihodnost
namenjena iskanju vodnih virov
in regijskemu povezovanju s ciljem zagotovitve nemotene oskrbe
mag. Armida Bavec
s pitno vodo v vseh gospodinjstvih.
(arhiv: Armida Bavec)
Tudi narava nikomur ne prizanaša
z vstopom v zrela leta. Zato občanom v zrelih letih zagotovimo varno in lepo tretje življenjsko obdobje
– brez občutka razvrednotenosti. Za kakovostno bivanje in ohranitev
čistega okolja je nujna ureditev kanalizacije ali predpisanih nepretočnih greznic, s ciljem enakih cen za vse občane. Tudi družbeno odgovorno gospodarstvo, pomoč gospodarstvu pri pridobivanju resursov,
javno-zasebna partnerstva pri projektih so v obojestransko korist.
Potrebni so le korektni medsebojni odnosi in sodelovanje, ki prinaša
nova delovna mesta in sočasno ohranja okolje s povečanjem zadovoljstva prebivalcev. Ureditev športnega centra z gradnjo športne dvorane,
ureditvijo igrišč športnega parka in zimsko-športnih površin je nuja.
Tudi to je lahko doprinos k boljšemu počutju prebivalcev. Zavedati pa
se je potrebno, da se človek dobro počuti in z veseljem uporablja te
površine le, če ima preskrbljene osnovne življenjske dobrine in urejen
standard za preživetje. Začeti moramo živeti tudi od turizma. Najsi bo
to z ureditvijo ustreznega kamp naselja in spremljajočih dejavnosti ali
ureditvijo rednega prevoza med naselji po celi občini, tudi z namenom povezave turističnih produktov. Grajske pristave so zgodba zase,
ki ima potencial, pa najsi jih upravlja zasebni ali javni (občinski) kapital. Vsekakor pa je to potencial, ki našemu človeku lahko nudi kruh.
Le pristopiti k zadevi je potrebno pravilno. Tako kot je pomemben
pravilen pristop k izgradnji in obnovi ceste in vodovoda Lož–Podlož.
To investicijo je potrebno narediti, ljudje to potrebujejo, a jo je potrebno narediti prav, po zakonsko predpisanih postopkih in racionalno, v
skladu z razpoložljivimi sredstvi. Naša občina ima ogromen potencial,
le prepoznati ga je potrebno in znati zakonito udejanjiti možnosti. Cilj
mora biti: možnost preživetja v domačem kraju, večje število družin z
otroki, večja zasedenost šole, posledično večji interes ostalih ponudnikov – banka, zdravstvo, trgovine. A ni ravno to cilj, zaradi katerega je
ustanovljena občina? Se tega zavedamo? Je trio adijo sposoben vse to
zakonito rešiti? Ne! Jaz se tega zavedam in to ZNAM, zato ne molčim
in to povem. Če bomo to še dopuščali, pa je odvisno od nas vseh. Vredno razmisleka,kaj imamo in kaj si želimo!
https://armidabavec.blogspot.com/
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Predstavljam si, da je delo, ki ga zdaj
opravljate, pravzaprav še težje, kot je
bilo predhodno. Kako si pomagate,
da dela »ne nosite domov«, da vas ne
obremenjuje bolj, kot je potrebno?

foto: osebni arhiv

Pomagajo pogovori s sodelavci in interna izobraževanja, ki jih organizira policija. Kolegi
preiskovalci se izobražujejo tudi v tujini in pri
nas poskušamo vpeljati angleški sistem, kjer
se preiskovalcem po dveh urah računalnik izklopi. Torej je prisiljen narediti odmor in se za
tri četrt ure (ali za eno uro) zaposliti z nečim
drugim. Na tem področju je nemogoče delati
osem ur skupaj, saj je nasilje nad otroki ena
najhujših stvari, ki jih človek počne.
Je pa znotraj policije tudi organizirana mreža policijskih psihologov in policijskih zaupnikov in psihologi so na voljo za pomoč pri
vseh stresnih situacijah. Včasih je bil obisk
psihologa bolj ali ne »tabu«, danes pa to pomoč policisti veliko uporabljamo.
Enkrat letno se udeležimo tudi usposabljanj,
običajno v Gotenici. Po dveh dneh usposabljanja imamo »supervizijo« – avtogene
treninge, različne oblike sproščanja, veliko
pogovorov in s pomočjo tega in psihologov
lažje »predelamo« stresne situacije.
Naj dodam, da je mladoletniška kriminaliteta na žalost realnost tudi v našem prostoru,
a se o njej zaradi zaščite mladoletnikov ne
piše v medijih.
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kot jaz – postane paraplegik, pride do invalidske upokojitve. V zadnjem času pa tudi
Center za poklicno rehabilitacijo v Soči poskuša čim več ponesrečencev vrniti nazaj v
delovni proces. Če je možno, pri prejšnjem
delodajalcu ali pa se s pomočjo prešolanja,
dodatnih izobraževanj … poišče drugo primerno mesto.
Sam sem prve dni po nesreči, ko sem še ležal
na travmatološkem oddelku, seveda razmišljal o upokojitvi. Skozi rehabilitacijo pa so
se stvari zelo spremenile. Odziv vodstva policije je bil zelo pozitiven, obiskali so me že
v času rehabilitacije in povedali, da ni prav
nobenih ovir, da ne bi našli neko delovno
mesto zame ali pa ga na novo sistemizirali.
Ponudbo sem z veseljem sprejel in misel o
upokojitvi je »odplavala«.
Še eno vprašanje, preden spregovoriva
o vaši športni poti. Vaša nesreča, vaša
zdajšnja gibalna oviranost na žalost
prinaša tudi ne majhne finančne stroške –
predelava avtomobila, stanovanja, dvigalo,
nabava invalidskega vozička … Ali država
pomaga pri reševanju teh težav?

Gospod Bavec, ta malo daljši uvod naju
je pripeljal do bistva najinega pogovora.
Vaša nesreča leta 2016 je drastično
spremenila vaše življenje, pa tudi
življenje vaše družine. A se niste vdali,
niste se prepustili malodušju in tudi niste
ostali brez zaposlitve.

Država nekaj pomaga. Enkrat na šest let
sofinancira predelavo vozila v višini 85 %.
Prav tako dobivamo dodatke za pomoč in
postrežbo, ki pripadajo invalidom. Prav tako
smo invalidi upravičeni do invalidnine, ki so
jo do leta 2013 dobivali vsi, ne glede na to,
ali je šlo za nesrečo pri ali izven dela. Kasneje
so bili do invalidnine upravičeni le tisti, ki
so se poškodovali pri delu. Trenutno pa je
sprejet zakon, na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica (ki je tudi predsednik
Zveze paraplegikov), na podlagi katerega so
do invalidnine znova upravičeni vsi.

Običajno po takih nesrečah, ko človek – tako

Veliki pa so tudi stroški predelave stanova-
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nja. V hiši smo morali praktično vse »obrniti
na glavo«. Narediti smo morali dvigalo, da
sploh pridem do bivalnega dela, popolnoma
predelati kopalnico in sanitarije, zamenjati celotno pohištvo. Razbili smo tudi steno,
da imamo izhod na teraso, ki ga prej ni bilo.
Tukaj je največjo vlogo odigrala moja žena
Suzana in celotna družina, ki je poskrbela za
vsestransko prilagoditev. Brez njihove angažiranosti in podpore, bi bilo vse veliko težje.
Ste pa zdaj povsem samostojni?
Tako je. Zjutraj običajno vstanem prvi, se uredim in tudi skuham kavo za ženo. Potem pa v
avto in v službo v Ljubljano. Sam lahko vozim,
več časa mi vzame le invalidski voziček, ki ga
moram vsakokrat zložiti v avto, pa iz njega …
Sicer sem upravičen tudi do osebnega asistenta, vendar zanj nikoli nisem zaprosil.
Ta samostojnost je pa seveda pomembna
tudi pri vašem športnem udejstvovanju.
Ste se s športom ukvarjali že pred
nesrečo?
Ja, vendar ne s strelstvom. Znotraj policije so
usposabljanja in preizkusi strelskih sposobnosti, dva do trikrat na leto. Vedno sem streljal dobro, nisem pa imel želje oz. interesa,
da bi se s streljanjem ukvarjal tekmovalno.
Tekmoval sem v gorskem in cestnem kolesarstvu, dvajset let sem treniral karate.
Po nesreči pa so se stvari spremenile. Po pokojnem očetu sem podedoval nekaj lovskega orožja in moral sem urediti dokumente.
Včlaniti sem se moral v strelski klub in po
naključju sem se včlanil v Strelski klub MORiS Kočevska reka – Kočevje. Takrat me je,
žal že pokojni trener Janez Markun povabil
k poskusu streljanja z zračno pištolo. Nikoli
prej nisem streljal z zračno pištolo, na prvem poskusu pa sem naredil dober rezultat.
Trener me je kar takoj povabil v tekmovalno
ekipo in v roku enega tedna sem bil registriran tekmovalec pri Strelski zvezi Slovenije.
Sem pravzaprav »frišen« tekmovalec, saj
sem odstreljal le dve sezoni, pa za lansko
vemo, kakšna je bila. Kljub temu sem junija lansko leto postal državni prvak, na letošnjem državnem prvenstvu septembra pa ta
svoj dosežek ponovno potrdil.
Poskusil sem streljati tudi z zračno puško,
vendar imam zaradi poškodbe zelo slabo
ravnotežje in s puško ni šlo. Pri ravnotežju
si moram namreč pomagati tako, da se z eno
roko oprem na nogo, da se ne prevrnem in s
pištolo gre, saj streljamo z eno roko.
Kje in kako pogosto pa trenirate?
Na začetku sem treniral v Strelskem klubu
MORiS Kočevska reka. Dokler me je treniral
pokojni Janez Markun, sem hodil trenirat
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tudi na Vrhniko, kjer imajo zelo sodobno
strelišče.
Zdaj treniram v Strelskem klubu Ribnica,
tri do štirikrat, včasih celo petkrat tedensko.
Ko smo se lansko leto začeli pripravljati na
evropsko prvenstvo, ki naj bi bilo v Laškem,
sem treniral kar šestkrat tedensko. Prvenstvo
so potem prestavili in na koncu, zaradi epidemije, odpovedali. Računamo na to, da bo izpeljano prihodnje leto marca na Norveškem.
Trenutno športniki, tudi parašportniki malo
počivamo, kar je značilno za poolimpijski
čas. Pred dvema dnevoma nas je kontaktirala selektorka parastrelske reprezentance
Polonca Sladič, ki nam bo dala usmeritve za
treninge v naprej. Tako zdaj hodim trikrat
tedensko v Ribnico, začeli pa smo tudi s tekmami prve slovenske lige v okviru Strelske
zveze Slovenije. Gre za tekme, na katerih
sodelujejo zdravi športniki, v okviru Zveze
paraplegikov Slovenije pa imamo svojo strelsko ligo. Jaz sodelujem v obeh ligah. Tako
streljam tudi z najboljšimi slovenskimi parastrelci, s tekmovalci, ki so s paralimpijade
prinesli kolajne.
Anton, vi sodite med mlajše parastrelce
in glede na svoje rezultate imate
zagotovo možnosti uvrstiti se v
paralimpijsko reprezentanco. Kako pa je
z drugimi trenutnimi člani?
Mislim, da bo Franček Gorazd Tiršek zagotovo ostal v reprezentanci, saj je izjemno konkurenčen in sodi v svetovni vrh parastrelstva.
Tu je še Franc Pinter - Ančo, legenda slovenskega parastrelstva, ki je bil kar na osmih paralimpijskih igrah in je nosilec štirih paralimpijskih medalj. Star je že 68 let in selektorka
ga je prepričala, da bo v ekipi ostal še vsaj do
svetovnega prvenstva, ki bo prihodnje leto.
Olimpijska prvakinja iz Ria, Veselka Pevec,
žal ne tekmuje več, zaenkrat pa še vztraja tudi
Damjan Pavlin. Parastrelska reprezentanca se
je namreč od leta 1996 z vseh paralimpijskih
iger vselej vrnila z osvojenimi kolajnami. Že
uvrstitev v tako uspešno reprezentanco, bi bil
svojevrsten uspeh.
Vaše ime je omenil Gregor Gračner,
podpredsednik Zveze za šport invalidov
Slovenije – paralimpijskega komiteja,
na sprejemu našega paralimpijca Tima
Žnidaršiča Svenška. Dejal je, da vas
na zvezi spremljajo in ste zelo resen
kandidat za prihodnje paralimpijske igre
Pariz 2024.
Vedeti je potrebno, da je do naslednjih paralimpijskih iger zelo malo časa. Drži, da
sem državni prvak, čeprav streljam šele dve
sezoni. Si bom pa sposodil besede svojega
pokojnega trenerja: »Mesto trenutno ni pomembno.« Če si konkurenčen v primerjavi s
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svetovno najboljšimi parastrelci, ti tudi paralimpijske igre ne uidejo. To pa pomeni, da
se moram na tekmah pomeriti s tekmovalci iz drugih držav, saj konkurenca v Sloveniji (razen z zračno puško) ni prav močna.
Pravzaprav je epidemija prinesla manjko
parašportnikov na vseh področjih, še najbolj
opazno pri ekipnih športih.
Pa ste se že udeleževali tekmovanj izven
Slovenije in se srečali s tujo konkurenco?
Ne, bil pa sem na mednarodnih tekmah
v Sloveniji, a za zdrave športnike. Na dveh
tekmah z zdravimi športniki sem se uvrstil v
prvo tretjino nastopajočih.
Na tekmah v parastreljanju sodelujete
zgolj paraplegiki ali tudi invalidi z
drugačnimi težavami?
Reprezentanca je sestavljena iz tetraplegikov,
paraplegikov in tekmovalcev z amputiranimi udi. Ker se čudite, kako tetraplegik sploh
lahko strelja, naj povem, da oni streljajo z
naslonom. Zaradi okvare rok imajo naslon
z vzmetjo, ki predstavlja drugo roko. Torej
je puška naslonjena na stojalo in športnik le
sproži. Tisti, ki imajo še bolj okvarjene roke,
pa imajo tudi tako imenovane »louderje«, ki
orožje polnijo.
Športniki imajo po potrebi tudi pomočnike
– asistente, ki pomagajo, sam pa zaenkrat –
kot sem že povedal, pomoči ne potrebujem.
Kaj pa se vam zdi pri športu najtežje – je
to koncentracija ali kaj drugega?
Najbolj pomembna je psihična pripravljenost. Strelstvo ni zelo fizično zahtevno, je pa
pomemben dober vid, ki ga lahko korigiramo (očala). Psiha je pa druga stvar, ko enkrat
nameriš in te v tistem trenutku prešine kaka
misel, moraš odložiti pištolo. Drugače bo rezultat slab.
Za koncentracijo uporabljamo dihalne vaje
in posebne hitre tehnike za sprostitev. Pomagamo si z meditacijo, vizualizacijo, različnimi vajami, ki pa jih ne izvajamo na tekmi,
ampak doma v času priprav. Gre za podobne
stvari, ki jih uporabljam tudi v službi. Kakšne
posebne skrivnosti, kako pomagati športniku, ki se težko skoncentrira, pa ni. Vsak od
nas je pač osebnost zase, za Frančka Gorazda Tirška pravijo, da je »hladen kot špricer«.
Meni je šlo zelo dobro na prvih tekmah, ko
pravzaprav nisem imel pričakovanj. Po treningih, kjer sem že dosegal solidne rezultate,
pa so bila pričakovanja večja in na tekmah
ni šlo več tako dobro. Takrat je pomembna
motivacija in vloga trenerja.
Strelstvo vam vzame veliko časa. Pa se
ukvarjate še s kakšnim drugim športom?
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Občasno »klobasarim« (vožnja s kolesi za
paraplegike), vendar res zelo občasno, saj
nimam časa. Se pa udeležujem kakšnih srečanj, kot je bilo pred dnevi, ko smo v organizaciji Vaške skupnosti Nadlesk izpeljali
krajši pohod. Če le utegnem, sodelujem s sovaščani, pa tudi drugimi združenji in moja
socialna mreža se je od nesreče dalje pravzaprav precej razširila. Poškodba mi je zaprla
nekatera vrata, odprla pa tisoč novih. Sprejel
sem nove možnosti in sem aktiven na veliko
različnih področjih. V okviru streljanja se
pripravljam na usposabljanje za inštruktorja
športnega strelstva.
Torej boste delali z mladimi?
Z mladimi sem že delal, in sicer sem treniral karate. Z njimi je prijetno delati, morajo
pa imeti »vzrok«, da se ukvarjajo s športom.
Najboljši je vzor staršev oz. drugih starejših
oseb. Danes se moji generaciji ali starejšim
ne da oz. nimajo časa, da bi se ukvarjali s
športom kot trenerji. Trenerstvo sloni na
prostovoljni bazi in ljudi je težko pritegniti.
Osebno sem se celo življenje ukvarjal s športom in to moje življenje bogati. Prepričan
sem, da imamo v Loški dolini prav vsi možnost ukvarjati se s športom, saj je tu dovolj
športnih društev, pa tudi infrastruktura ni
slaba. Seveda pa bi nam zelo prav prišla nova
športna dvorana.
Gospod Anton Bavec, hvala za pogovor in
čez tri leta bomo držali pesti, da se vam
uspe uvrstiti na paralimpijske igre v Parizu. Srečno! ■
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10. ATV moto zbor paraplegikov
ponovno v Loški dolini, 11. zbor
pa na Pohorju

ZAŽELIMO SI
OPTIMIZMA

Velike zasluge za to imajo v naših občinah
tudi obe županji in osem županov, pripadniki
vseh desetih občinskih štabov civilne zaščite,
pripadniki regijskega štaba civilne zaščite,
številni prostovoljci in vsi ljudje dobre volje in
polni optimizma.
Predvsem pa moramo biti vsi hvaležni zdravstvenim delavcem. Njim gre zahvala, da se epidemija
tudi v naši regiji počasi, a vztrajno umirja.
Pred dvema letoma smo zadnjič na običajen
način pričakovali božično-novoletne praznike.
Lanski so potekali pod strogimi pogoji, letošnji
bodo podobni, upajmo, da vsaj malo bolj
sproščeni. Čeprav se nam zdi, da razmere niso v
naših rokah, pa lahko k njihovemu izboljšanju
pripomoremo vsi: z nošnjo zaščitne maske, z
razkuževanjem in umivanjem rok, z izogibanjem
gneči v zaprtih prostorih in seveda, s cepljenjem
proti novemu koronavirusu. Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste tudi doslej to počeli in našo
družbo ohranili v relativno dobrem epidemiološkem stanju.
V krogu družine, prijateljev, ob kuhanem vinu,
pri maši ali na mestnem trgu vam želimo, da
preživite bližajoče praznike previdno, vendar
vseeno veselo in polni optimizma.
Člani štaba civilne zaščite za Notranjsko-primorsko
vam želimo prijetne božične praznike, v novem
letu pa, da bi končno preživeli vse mutacije novega virusa, odvrgli maske in se decembra spet
vrnili v običajno pričakovanje praznikov, kot smo
ga nazadnje doživeli pred dvema letoma. ■

P

od okriljem Zveze paraplegikov
Slovenije se že vrsto let izvajajo ATV
moto zbori za svoje člane, ki so bili ali pa so
postali ljubitelji motorjev. Za potek poti in
namestitev poskrbijo sami člani.
Letos je spomladi potekal 10. jubilejni moto
zbor, v jeseni pa že 11. Od 21. do 23. maja
je bil tako ponovno izveden v Loški dolini.
V petek se je zbralo deset motoristov s spremljevalci v Podcerkvi v hostlu Ars Viva, kjer
je bila pod okriljem Benjamina Žnidaršiča
pripravljena odlična namestitev. Po večernem druženju so se odpravili k počitku,
sobotno jutro pa se je pričelo s pripravami
na začetek vožnje. Navedenega srečanja sta
se udeležila tudi občana Loške doline Adolf
Košmrlj in Anton Bavec, oba adrenalinska
navdušenca in redna udeleženca zborov.
Pot jih je najprej vodila po gozdni poti do
naselja Knežja Njiva, kjer je bil prvi krajši
postanek pri mami Veri, nato pa so z vožnjo
nadaljevali po gozdnih poteh okoli Racne
gore, mimo Babnega Polja, nato čez Županov laz, Stisko, do Vavkovca. Od tu so se odpeljali do kraja, imenovanega "Pri krilu", ki
predstavlja spomenik pilotu Josipu Križaju,
ki je 8. oktobra 1948 umrl v strmoglavljenju.
Nato jih je pot vodila preko Ilirske Bistrice
do Sviščakov, kjer so se pri skrbnici koče
okrepčali in ogreli. Pot so nadaljevali mimo
Mašuna, Bača, Palčjega do Juršč in nato nazaj proti naselju Dane. Dolgo pot so začinili
s krajšo, a strmo gozdno vlako, ki vodi do
naselja Šmarata. Vmes so težave, predvsem s
predrtimi pnevmatikami, uspešno rešili.
Zvečer so jih obiskali tudi nekateri drugi
člani. Po zelo naporni vožnji in prijetnem
večernem druženju so se krepko utrujeni

foto: Suzana Bavec

odpravili k počitku. Naslednji dan so se v
dopoldanskem času počasi odpravili vsak
proti svojemu domu, veseli, da je zbor, ki je
bil predviden že za jesen 2020, uspel.
11. ATV zbor je potekal na območju Pohorja. Tako so se 1. 10. 2021 motoristi zbrali pri
najstarejši pohorski postojanki Ruški koči.
Nekateri so se pripeljali kar s svojimi ATV
motorji.
V sobotnem jutru so se po zajtrku odpeljali v bližino slapu Šumik. Ogledali so si tudi
pogorelo kočo na Osankarici. Po dinamični
vožnji so se nato ustavili pri koči na Pesku.
Po postanku so z vožnjo nadaljevali po razgibanem Pohorju. Na Kopah jih je pričakal
organizator Matej in odlična hrana. Sproti
so obiskali člana Ivana Gaberška. Nato jih je
pot vodila čez Mislinjo proti Rogli v smeri
izhodišča, kamor so prispeli že v trdni temi.
Vmes so ATV-ji potrebovali nekaj mehaničnih popravil. Naravne lepote je Jordan pospravil v številne izjemne fotografije. Za večerjo so poskrbeli sami s klasiko »mešano na
žaru«, vendar z veliko iznajdljivostjo mojstra
žara Jordana, ki je z močno žensko zasedbo
in majonezo namesto olja usposobil žar.
Dolfe je raztegnil meh in naredil uverturo v
zabaven večer. Naslednji dan so po zaključku
krenili proti domu. Naslednje ATV srečanje
bo zopet potekalo po pohorskih cestah. ■

foto: Klavdija Hren

Da je temu tako, se moramo zahvaliti vsem vam,
dragi občani naših desetih primorsko-notranjskih občin, ki upoštevate ukrepe, ki ste previdni
in skrbite zase ter za ljudi, ki vas obkrožajo.
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Suzana Bavec

SANDI CURK
POVELJNIK CZ ZA NOTRANJSKO

Ko smo že mislili, da se epidemija počasi poslavlja in da bo čez zimo izzvenela, se je nedavno
pojavila nova različica koronavirusa, ki nam daje
slutiti, da bo epidemija še nekaj časa krojila naš
vsakdan. In čeprav smo po 20 mesecih ukrepov,
omejitev ali pa samo previdnosti pred okužbo z
novim koronavirusom vsi že pošteno utrujeni,
smo lahko tudi veseli in ponosni, da smo z
našim odgovornim obnašanjem in s cepljenjem
preprečili najhujše. Da smo naše skupnosti
ohranili žive, da se nismo popolnoma zaprli za
štiri zidove in da smo v naših vaseh in mestih še
vedno del velike družine.
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Edo Šega

Bernarda Okoliš

Miklavževo »drive-in« obdarovanje
Sveti Miklavž je tudi letos našel pot do
otrok v Loški dolini. Pred cerkvijo je počakal otroke, ki so jih starši mimo pripeljali z avtomobili. Obdaril jih je s prikupnimi darili in jim tako kot lansko leto
napisal pismo. Pomagali so mu angelčki
in parklji, ki so plesali ob ognju in poskušali nagajati avtomobilom ob prihodu.
Kljub temu je bilo obdarovanje uspešno
izpeljano. Sveti Miklavž je za pomoč pri
pripravi dogodka hvaležen vsem pomočnikom, ki so sodelovali, za prevozno sred-

stvo daril pa Zavodu Ars Viva, ki je za to
odstopil svoje veliko vozilo. ■

foto: Mario Žnidaršič
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10. POHOD
PO LOŠKI
DOLINI –
17. oktober 2021
V nedeljo, 17. 10., se je zgodil čudovit Pohod po Loški dolini, ki si zasluži objavo fotoposnetkov, pa tudi kratek opis postojank in
dogodivščin vse od Starega trga do Žage v
SV kotu Doline, nato Snežnika v drugem J in
Dan v zahodnem delu Doline, kjer ponikne
naš Obrh.
Pohod se je pričel s presenečenjem organizatorja, ki je vsem udeležencem podelil razkužilo, leseno žlico z receptom za "kauro",
svinčnik TIC-a in bon za zaključno košto
»kauro« s pijačo.
Prvi del poti je vodil iz Starega trga proti
Ložu, mimo TIC-ove pisarne in Kovinoplastike pod Loškim gradom do naselja lepih vil
Ograde, dalje zopet skozi gozd do Skadulce,
kjer so pohodniki stopili na obnovljeno razširjeno cesto do Markovca, zatem pa preko
malega mostička čez Obrh ob »Rankočevi
domačiji« do graščine grofice Grete – na
veliko razočaranje vseh pohodnikov z vdrto
streho in razpadajočimi sobanami. V uteho
stoji pred graščino ena najmogočnejših lip
v Sloveniji – zadnja merjenja, ki sem jim bil
priča, so podala obseg 716 cm.
Dalje je pot potekala preko polij mimo Ribogojnice in zaselka Kota do vasi Vrhnika,
mimo cerkve sv. Janeza na znameniti most
sestavljen iz kamnitih blokov v petih obokih.
Zgrajen je bil istega leta (1897) kot svetovno
znani Tower Bridge v Londonu. Po prečkanju mostu so pohodniki okusili eno še redkih makadamskih cest v Dolini od Adolfove
domačije, kjer domuje znana domača risarka in pesnica Milena, ena najbolj srčnih občank Doline, do Žage.
V zaselku Žaga se prav sedaj bije boj z državnimi organi ARSO za soglasje, da bi dovolili
do konca očistiti zelo zanemarjen izvir Obrha. Trenutna situacija je več kot grozljiva, saj
se v jezu na izviru nahaja nekaj tisoč kubikov
mulja v debelini tudi do 2 m, ki bo slej ko prej
zadušil oz. zaprl naš izvir. Nad izgledom onesnaženega jezu so se pohodniki le zgražali.
V Žagi je pohodnike čakala okrepčevalnica: članice društva Ostrnic z Ano na čelu so
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pripravile polento in kašo s »češpljami«, prostovoljka Majda pa je stregla čaj in kavico.
Mladi umetnici Analina in Aleksandra sta
razstavljali skulpture, zlepljene iz ostankov
lesne obrti naše Doline.

Malo dalje od tihotapskega tabora se je
pot za tiste, ki so si izbrali 11 km razdalje,
odcepila proti Viševku in »Belem malnu«
v Markovcih. Tam jih je gostila domačija
Pircevega Toma.
Ostali udeleženci so nadaljevali mimo »Andrejeve stopinje v kamnu« mimo zaselka
Siga proti Podgori, kjer so videli izredno
atraktivno malo cerkvico, zgrajeno v spomin
na internirance II. svet. vojne z Raba. Od tu
je lep pogled proti vzhodu na našo najvišjo
vas Gorenje Poljane.
Dalje je pot vodila po poljih od Podgore
proti Kozariščam in gradu Snežnik, kjer so
nas ob čajni postojanki pričakali mladi prostovoljki, pod grajskimi zidovi pa kot vedno
elegantno oblečena grofica Greta – polna
zanimivih zgodb iz davnine. Po druženju z
grofico Greto so pohodniki nadaljevali pot
skozi grajske parke, drevorede in mimo edinega spomenika lovcem v Sloveniji – Diane s
srnjačkom in puščicami ter lokom na ramenih. Po zaviti gozdni poti se je odprla travniška ravan, na koncu pa zanimiva cerkvica,
kjer na štefanovo žegnajo konje.

Vrhnike Viko Kraševec – potem ko
ga je kot 10-letnega
fantiča poškodovala
italijanska granata
– je prestal preko
25 operacij in kljub
temu postal eden
najvidnejših znanstvenikov fizike na
Inštitutu Jožefa Štefana, je tudi eden
najboljših šahistov
Doline. Slišati njegovo zgodbo je enkratno!
Po nadleškem letališču so nekateri pohodniki skrenili malce proč od glavne smeri in si
ogledali naravno znamenitost Golobino v
Danah, kjer ponikuje naš Obrh, nato pa se
ustavili na domačiji Kandare, kjer sta zakonca zelo nazorno prikazala izdelavo pletenih
artiklov.
Pohodniki se kar niso hoteli ločiti od njiju.
V Danah se nahaja tudi najstarejša kmečka
hiša, last nečaka nekdanjega župnika Doline
g. Kebeta. Hiša slovi po svoji originalnosti
bivalnih pogojev oz. opreme pred dvema in
pol stoletji.

svet. vojne. Na vrhu Ulake je tudi start smučarske proge z žičnico, ki ima sistem umetnega zasneževanja – če so le temperature
primerne.

Po Danah so pohodniki prehodili ravnino
mimo znamenite kapelice, obdane z dvema
manjšima smrekicama in vse do Podcerkve,
ker so si lahko ogledali domačijo paraplegika Benjamina Žnidaršiča - Bena, uspešnega voditelja Zavodov za ohranjanje naše
dediščine, graditelja drugega naj hostla v
Sloveniji, restavratorja velike žage v Žagi,
mednarodno priznanega slikarja z usti, pesnika, lastnika umetniške galerije, graditelja
amfiteatra …

Poleg celega organizacijskega kolektiva – od
predsednika Zdenka preko sodelavk Romane, Lili ... varnostnikov, gasilcev, delovnih
mravljic na okrepčilnih postojankah, demonstratorjem domačih običajev in obrti ter trem
vodičem – je letos potrebno pohvaliti kuharski zbor za eno najbolje pripravljenih »kaur« z
ocvirki od vseh dosedanjih 10 pohodov.

Od Benove domačije v Podcerkvi so se pohodniki morali spoprijeti z najbolj strmo
cesto v Dolini v smeri proti hribu Ulaki nad
Starim trgom, kjer stoji eden najlepših spomenikov v spomin na preko 400 talcem iz II.

Pod Ulako pa stoji naše največje župnišče s
cerkvijo in visokim »turnom«.
Kdor je pravilno planiral prihod na cilj, je bil
ob dveh popoldne deležen koncerta mladih
treh pevk in kitarista ter slovesnosti ob podeljevanju priznanj najlepšim vasem in zaselkom občine Loška dolina.

Zaključek pa je začinil sam župan s
pogovorom z varnostniki, gasilci in logarji ...
V dneh po pohodu sem prejel vrsto pohval
in tudi zaobljub, da bi se radi naslednje leto
zopet družili – jaz pa sem jih povabil prej;
na januarski pohod k Jurčku na Gornje
Poljane v zadnji soboti meseca januarja 2022
– NASVIDENJE ■

foto: Edo Šega

foto: Edo Šega

Naslednja postojanka je bila Nadleško polje,
kjer so hrabri domačini in mladi ameriški
piloti reševali ranjene partizane. Med rešenimi je bil tudi še danes živeči sovaščan iz
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Od Žage dalje je vodila pot mimo Okroglice
proti Iga vasi in na sredini poti v gozdu se je
pojavil tihotapski tabor, ki ga je zelo avtentično pripravil zagnani čuvaj starih običajev
Janez Kandare. Njegovi zgodbi ob tabornem
ognju o tihotapcih konjev v preteklosti so
pohodniki zaverovano prisluhnili. Za sceno
so skrbele lepe zdrave kobile, starinski vozički ter oprema ....
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Milena Ožbolt

ŠOPEK BABNOPOLJSKIH
Naključno srečanje z nekdanjo Babnopoljko
Danico Janež, ki rada prebira Obrh, je rodilo spomine na nekatere skoraj pozabljene
narečne besede in besedne zveze z Babnega
Polja, pa še nekaj zabavnih zgodbic povrh.
Z veseljem vse to delim naprej, saj so tudi
to drobtinice narečne oziroma pripovedne
dediščine:
Najprej smo se lotili besed iz govora Babnega
Polja kot so dríčkat, arjávit, zǝjat, zatamánǝt ...
Prva pomeni sankati, druga rjoveti in tretja
tudi nekaj podobnega: zijati ali vpiti, zadnja
pa nič manj kot umoriti, pokončati. Potem
pa še nekaj čisto vsakdanjih: uóhku, ljêtǝ,
lêndǝ, tǝtan, ki pomenijo: lahko, tukaj, tamle, tam nekje ...
Ko pa je nekdaj na Babnem Polju v vsakdanjem pogovoru otrok spraševal, kam je šel
nekdo – največkrat mama, ki jo je pogrešal
– je od prisotnih pogosto dobil odrezav odgovor: »V Rícmane kásti guádat!« Namreč
kosti glodat v Ricmane – in spraševalcu
je bilo takoj jasno, da več ne bo izvedel. V
Loški dolini je bil odgovor v takem primeru
še krajši: »U Ricmane!« Če je otrok vprašal,
kje pa je to, je v najboljšem primeru slišal:
»Ka-jez vejn, tan nejki djeleč!« (Kaj jaz vem
– tam nekje daleč) Torej mame še dolgo ne
bo nazaj …
V modernem času, ko je ves svet na dlani,
pa lahko na zemljevidu hitro najdemo kraj z
imenom Ricmanje blizu Trsta. Kako je mogoče, da ta kraj v tako nenavadni zvezi še vedno kdaj pa kdaj omenjamo v Babnem Polju
in Loški dolini, mogoče pa še kje drugje? …
Če se ozremo kako stoletje in še nekaj nazaj, se znajdemo v Avstro-ogrski monarhiji z
glavno luko Trstom, oknom v svet, od koder
so ljudje odhajali v Ameriko, Francijo, Aleksandrijo ... V Trst je iz naših krajev potoval
ne samo les, ampak tudi živina, meso, jajca,
raki, maslo, gozdni sadeži in še kaj, v obratni
smeri pa vino, laško olje in druge dobrine, ki
jih tu nimamo ali so bile predrage ... In pot
tja je vodila skozi ali mimo kraja z imenom
Ricmanje, ki je našim prednikom zvenelo
zanimivo in jim je sedlo v spomin … Morda
so se tam ustavljali, počivali ali celo prenočevali. Tako se je krajevno ime ohranilo v frazi,
ki je pomenila nekaj oddaljenega in neznanega ... Ali so bile tiste kosti, ki naj bi jih šla
neka oseba glodat tja, kaj več kot domislica,
ne vemo in si z njimi ne moremo pomagati,
kot si tudi tisti ni, ki jih je morebiti šel glodat, če ni bilo še kaj mesa na njih ... Pa ko
smo že ravno pri Trstu:

Je šel fantek z atom v Trst, potem je pa pripovedoval doma: »Joj, pa puohani piščanci,
kaku so samu duabri! ... Kaku so duabri puohani piščanci!!« Pa so ga vprašali: »Pa – kaj si
jih jeu?!« »Nejson. Skuzǝ uaknu son gliedou,
ko so jǝh drugi jejli!« (Joj, kako so samo dobri ocvrti piščanci! ... Kako so dobri ocvrti
piščanci! ... Pa kaj si jih jedel? Nisem, Skozi
okno sem gledal, ko so jih drugi jedli.)
Podobno kot z Ricmani se je zgodilo s Kotoribo v Slavoniji. Tudi ta je postala sestavni
del obrazca za odgovor na nadležno vprašanje, kam je šel ata: »V Kataribo drek tjesat!« ...
Dolga leta so Notranjci odhajali za zaslužkom
gozdarit in tesat daleč v Slavonijo – gotovo
tudi kam blizu Kotoribe ...
Potem so v našem pogovoru prišle na vrsto
še druge zgodbice:
Na mrzlem Babnem Polju, kjer je bil sadež
na drevesih redek in zato dragocen, je nek
prišlek nekoč v mesecu avgustu vprašal R.-jevo Mico: »Kaj tukaj nimate pa nič sadja?«
»O, imamo, pa kulku!« je jadrno odgovorila
Mica. »Samu – smo ga ži pobralǝ!« (O, imamo, pa koliko! Samo smo ga že pobrali!)
Kadar ni bilo tujcev poleg, pa je, žalostna zaradi trdega življenja in skromnih razmer v
domači vasi, rekla: »Proklietǝ kraj tak, ko je
tu!« (Preklet tak kraj, kot je tale!)
Pri L.-ovemu Jožetu so imeli tri otroke. Pa
pravi neka baba: »Kúlku zaprávešte pǝr vas,
ko vas je túlku!« (Koliko zapravite pri vas,
ko vas je toliko!) Pa odgovori Jože: »Zátu pa
túlku več pǝršpáramo, če ánkrat na jejmo!!«
(Zato pa toliko več prihranimo, če enkrat ne
jemo!)
M. Tina pa je bila že priletna, malo samosvoja in doma s Kranjskega, iz Iga vasi. V Bukovici so jo nekoč prosili, da bi prišla žet pšenico, pa so jo zaman čakali skoraj do mraka.
Potem je pa le prišla.
»Kej pa ste blǝ, Tina, tulku cajta? Si je ži skoraj nuč!« (Kje pa ste bili, Tina, toliko časa?
Saj je že skoraj noč!) je rekla gospodinja.
In je Tina povedala po kranjsko: »Pa krajgala sǝm se. Z Rjezo. Zarad kür, k' so grah pojejle z ostrnic ... Pa jest bǝ se bla še rada krajgala,
sam se Rjeza naj tla več.« (Pa kregala sem se.
Z Rezo. Zaradi kur, ki so grah pojedle z ostrnic. Pa jaz bi se bila rada še kregala, a se Reza
ni hotela več.)
H K.-ovi Pepi pa je po dolgih letih prišla
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sestra iz Amerike na obisk, pa sta – obe že
betežni – počasi šli tam po Žlejbe v Babnem
Polju. Blizu, nekje pri Maksu, sta se pa dve
kozi pasli. Pa pravi Amerikanka: »Viš, če bǝ
ti kuozje mlejku piua, pa bǝ bua zdrava ko
riba!« (Vidiš, če bi ti kozje mleko pila, bi bila
zdrava kot riba). Pepa ji ni ostala dolžna: »Če
bǝ pa ti ribje mêsu jejua, bǝ bua pa zdrava ko
kuaza!« (Če bi pa ti ribje meso jedla, bi bila
pa zdrava kot koza!)
Tole sem pa slišala in tudi že enkrat zapisala
dolgo nazaj, namreč, kako naj bi razjarjena
Babnopoljka zagrozila drugi: »Tǝ buon v
guávo skačíua, pa po ano uás dúle púlǝua!«
(Ti bom v glavo skočila pa po en las pulila
z nje!) ... Pa se je v pogovoru zataknilo pri
izrazu puliti: »púlǝua« bi namreč rekel samo
Prezidanec, Babnopoljec živ nikoli. Ta bi rekel samo in edino »pulua« ... Morda pa tale o
jezni Babnopoljki izvira iz Prezida??
Za na konec še verzi:
»Vejš kaj?«
»An kášok saj,
pa mau vádi
pa bu čaj!
Če ga nejsǝ,
pa ga daj!«
(Veš kaj?/En košek saj/ pa malo vode/ pa bo
čaj! Če ga nisi/ pa ga daj!)
Takole pa so Babnopoljci z Unga kraja ali Vielkega kraja dražili tiste iz Bukovice:
»Bukovčani se zbero,
star'ga mačka odero,
h Pjetrǝ ga prvlejčejo
pa ga s kuože slejčejo.
Vina sǝ kepíjo
pa se pagastíjo!«
(Bukovčani* se zbero/starega mačka odero.
K Petru* ga privlečejo/ pa ga s kože slečejo.
Vina si kupijo/ pa se pogostijo); (Bukovčani – prebivalci Bukovice v Babnem Polju. K
Petru – v gostilno Pri Petrovih).
Pesmica ima svojo različico v Bukovici :
»Donos(t) je nedejla,
so šlǝ uače po medvejda.
H Pjetrǝ ga prvlejčejo,
pa ga s kuože slejčejo.«
(Danes je nedelja,/ so šli oče po medveda. /K
Petru ga privlečejo/ pa ga s kože slečejo.)
Pa še ena za sobotni dan:
»Jutrǝ bu nedejla,
bu mačka s kuota pejla.«
(Jutri bo nedelja/ bo mačka iz kota pela).
Različica slednje je znana tudi v Loški dolini, da o špotljivkah niti ne govorimo – za cel
arzenal jih je.
Pripovedovala sta Danica Tegelj in Slavko Ožbolt, zapisala in oblikovala Milena Ožbolt ■
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Anđelka Pogorilić

Kresnikov nagrajenec v starotrški knjižnici
petek, 22. oktobra 2021, je bila knjižnica v Starem
trgu prizorišče prvega literarnega dogodka v živo
po dolgih mesecih. Dogodek sta pripravila Knjižnica
Jožeta Udoviča in Javni zavod Snežnik.
Prevajalec in pisatelj Borut Kraševec je predstavil roman Agni, ki je na 36. knjižnem sejmu prejel nagrado
za najboljši knjižni prvenec, letos pa mu je prinesel
Delovo nagrado kresnik za najboljši slovenski roman
preteklega leta.
O prevajalskih, pisateljskih in življenjskih izkušnjah se
je pogovarjal s soimenjakom in sopriimenjakom, fotografom Borutom Kraševcem.
Moderator je v uvodu pisatelju Borutu Kraševcu v hudomušnem vzdušju predal vse čestitke, ki jih je prejel
za njegov knjižni prvenec, in omenil tudi komične prigode, ki so nastale ob tem.
Pogovor se je nato sukal okrog romana – od idejne zasnove in začetka nastajanja romana do izida. Avtor romana je poudaril, da je bil roman Agni sprva zamišljen
kot povest, saj je napisal nekaj tematsko razgibanih miniatur in potem je te resnične mikro zgodbe »posejal«
v roman. Nad pisanjem so ga navdušili predvsem ruski
klasiki, vsebine pa je črpal iz lastnih doživetij in opažanj. Takoj se
namreč vidi, če pisatelj črpa vsebine iz lastnih doživetij in opažanj ali
je iracionalna osnova, kar pa ne more biti tako dobro kakor resnično življenje. Obiskovalci so se strinjali, da je roman Agni nenavaden, drzen, napet, nekoliko srhljiv ter premišljeno napisan, čeprav je
ogrodje njegove zgodbe precej vsakdanje – slovensko podeželje, lov,
reja živali, običajna družina, ljubezen in prevara. Pisanje romana mu
je predstavljalo svojevrstno presenečenje, saj ni vedel, ali je dovolj
talentiran, in hkrati motivacija, ki se je spremenila v strast in hudo
duševno odvisnost, ki kar traja.
V nadaljevanju je pogovor tekel o prevajanju, ki ga je dejansko definiralo. Prevodno književnost je obogatil v vrsto prevodov iz ruščine,
tako literarnih kot teoretičnih del. Že leta 2004 je prejel nagrado za

foto: Mario Žnidaršič

V

najboljšega mladega prevajalca, prevajalsko delo pa je bilo okronano
deset let kasneje, ko je prejel Sovretovo nagrado za knjigo Sveta knjiga
volkodlaka Viktorja Pelevina, ki jo vsako leto podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za vrhunske prevode. Opisal je, kako se
loti prevajalskega dela: večkrat posluša zvočnice, na sprehodu, na vrtu,
šele potem jo predlaga uredniku v program. Prevod poteka v 5 fazah:
»… grobi prevod, drugi prevod in tri faze piljenja.« Biografijo Dostojevskega, ki je prvič izšla letos, je denimo prevajal eno leto.
Avtor nam je na koncu večera zaupal še nekaj svojih načrtov za prihodnost. Med drugim si želi izdati še kakšen roman, saj je bilo pisanje prvenca izjemno pozitivna izkušnja. Knjižne police bodo bogatejše tudi za nove prevode klasikov, med drugim tudi za prevod
biografije Bulgakova, ostalo pa naj bo presenečenje.
Nenaključno izbran tandem je obiskovalcem ponudil zanimivo kulturno izkušnjo
in literarni dogodek, ki ga že dolgo nismo
bili deležni.
Vabljeni, da si izposodite knjigo in uživate
v branju!
Za pokušino vam ponujamo en odlomek:
»Pogledala je ven. Ivan je kosil pod obešenim perilom: svojo ropotuljo je obsedeno
gonil sem in tja, pa prav pod vrvicami, tako
da se je moral sklanjati in so mu po obrazu
plahutale Mašine mokre sanje.
Katja ga je nekaj časa zaskrbljeno opazovala, potem pa se je nečesa spomnila, odšla v
spalnico in z dna predala v komodi izvlekla črno spodnje perilo za posebne namene. Je še uporabno? Zaklenila je vrata in si
ga pred ogledalom pomerila. Modrc jo je
malo tiščal, kot da bi se zredila, vendar je
bilo znosno.«
(Kraševec, B.: Agni, str. 42) ■
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Matija Solce, Jera Razdrih

Teatro Matita na mednarodnem festivalu v Pragi

M

ed 13.11. in 16.11. se je v Pragi odvijal mednarodni glasbeni in
lutkovni festival Nekropolis, na katerem je gostoval tudi Teatro
Matita. Ta festival alternativnega lutkovnega gledališča poteka že od
leta 2016, letos pa so se na njem predstavile gledališke in glasbene
skupine iz Izraela, Jordanije, Italije, Avstrije, Španije, Slovaške, Francije, Češke in Slovenije.
Na etabliranem praškem prizorišču Palac Akropolis je Matija Solce,
poleg v tujini premierno odigrane predstave Mesarica, predstavil še
tri svoje produkcije; Življenje na psu, Exit in DeMask.
Lutkovno igrani kabaret Mesarica »razmesari« in na novo postavi
Martina Krpana, njegovo kobilo in ves dunajski dvor. V Monthy
Pythonovskem stilu izpraša pojem junaštva, hkrati pa predstavi
zgodbo v luči večnega sizifovskega boja malega človeka z oblastmi.
Podobno aktualna je predstava »Demask«, ki jo je Matija Solce septembra ustvaril s petnajstimi študenti praške gledališke akademije
DAMU. Edini material predstave predstavljajo zaščitne in kirurške
maske. Z domiselno animacijo vznikajo teme ironične projekcije
skorajšnjega konca sveta kot tudi izolacije individuuma v postmo-

dernem svetu. V vlogi režiserja, igralca in avtorja glasbe je Solce
predstavil še premiero alternativne predmetno-glasbene predstave
EXIT. Gre za kombinacijo analognih zvočnih iger, elektronike, folk
glasbe in silnih atmosfer. Predstava je nastala pod okriljem studia
Damuza iz Prage in evropskega projekta “Puppets & Design”. Na festivalu je Solce odigral tudi svojo predstavo “Življenje na psu”, ki po
motivih Karla Čapka na tragikomični način postavlja vzporednice
med 30. leti prejšnjega stoletja in sedanjostjo.
Osnovo za prihod ostalih glasbenih skupin iz Slovenije je predstavljal
orkester Etno Histeria s 16-člansko zasedbo. Na dveh odrih so se zvrstili Duo Zajtrk z Lauro Krajnc in Svenom Horvatom, Wild Strings
trio z Aleksandrom Kozmičem, Petro Onderufovo in Tobyjem Kuhnom in Fiddle Gang z mladimi talentiranimi violinistkami Ajdo in
Ano Blaževič Arko, Ajdo Cvek in Ano Lazar.
Festival Nekropolis se je zaključil 16. novembra, njegovo nadaljevanje pa pričakujemo spomladi, ko se bo po celi Sloveniji odvijal že
tradicionalni Subkulturni Kavč festival. ■

foto: arhiv studia DAMUZA

Borut Kraševec

Zgodbe naših lip na razstavi

V

letih 2019 in 2020 sta se pod okriljem hrama izobraževanja,
umetnosti in kulture Ars Palada Tišler iz Markovca in s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo RS odvijala študijska krožka »Zgodbe naših lip«, ki ju je vodila Janja Urbiha.
Zbrane zgodbe in fotografije lip so bile na na ogled od 22. julija do 28. avgusta v pedentarski sobi gradu Snežnik. Razstava je
bila postavljena v sklopu krožka Ročna dela v parku in kot del
festivalskega dogajanja »Plavajoči grad«. Razstavo v gradu si je
ogledalo več kot 2500 obiskovalcev.
Organizator razstave Društvo ljubiteljev gradu Snežnik je razstavo s sedemindvajsetimi dokumentarnimi fotografijami lip
avtorjev Maria Žnidaršiča in Boruta Kraševca preselilo še v starotrško knjižnico Maričke Žnidaršič. Fotografije in pod njimi

zapisane zgodbe so si obiskovalci knjižnice lahko ogledali do
konca oktobra.
Udeleženci krožka v letu 2019 so obiskali lipo v Koča vasi, Viševku, Podcerkvi, Ložu, Iga vasi, Starem trgu pri Ložu, Šmarati,
lipi v Pudobu in Podgori ter lipi in lipov drevored v Kozariščah. V
nadaljevanju so leta 2020 na vrsto prišle lipe v Markovcu, Babnem
Polju, na Križni gori in Sveti Ani, Ložu in Starem trgu pri Ložu.
Lipo, ki je razširjena v večjem delu srednje in južne Evrope že
vse od antike, spremlja poseben pomen. Tudi v slovenskem ljudskem izročilu ima lipa svoje mesto ter dolgo in bogato tradicijo.
Udeleženci krožkov in obiskovalci razstave so se prepričali, da se
tudi lipe in drevoredi v Loški dolini in Babnem Polju ponašajo z
bogao kulturno dediščino polno skrivnosti in zgodb. ■
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Simona Truden

Dva domača koncerta in nastop v Belgiji

D

olge mesece se zaradi epidemije nismo mogle dobiti v živo in
vaditi, kaj šele organizirati javni nastop. Da ne bi šli meseci
mimo brez aktivnosti, smo Kr'snice pridno vadile in se učile novih
skladb kar preko Zooma in ostalih video pripomočkov, kasneje pa
smo se dobivale že v živo in vadile na razdalji v maskah. Volja za
vzdrževanje zborovske kulture je bila močna, ne glede na vse.

Letni koncert z najlepšo glasbo iz disneyjevih
in drugih filmov
Septembra letos smo po dolgem času izpeljale letni koncert, na katerem smo se predstavile z najlepšimi pesmi iz disneyjevih in drugih
filmov. Stati na odru po več kot enem letu je bilo, kot da ponovno
nastopamo prvič. Kolena so se rahlo šibila, po telesu pa je potoval
adrenalin. Koncert, ki ga je povezovala Ajda Ponuda, je potekal v
Benjaminovi žagi v Vrhniki, glasbeno pa sta ga popestrila pianistka
Iomi Babuder Briški in tolkalist Filip Avsec. Z glasbenim vložkom je
vse presenetila Anemarija in odpela tako doživeto, da smo jo številni
poslušali s kurjo poltjo po telesu. Odziv publike po koncertu je bil
odličen, še posebej s strani mlajših, ki so številne pesmi tudi poznali.

Naš prvi koncert v Babnem Polju
Ko smo ob načrtovanju drugega letošnjega koncerta iskale lokacijo in premišljevale, kje bi nastopale, se nam je kot strela z jasnega
utrnila ideja o nastopu tam, kjer ga v vseh teh letih še nismo imele
– v Babnem Polju. Ker smo v času epidemije veliko vadile in se učile
novih pesmi, smo naredile izbor najlepših modernih in jih zapele
Babnopoljcem. Za klavir in tolkalo smo tudi tokrat povabile Iomi
Babuder Briški in Filipa Avsca, program pa je povezovala kar naša
Sonja Debeljak. Po koncertu se nam je najbolj vtisnila izjava ene poslušalke, ki nas je v živo verjetno poslušala prvič. Rekla je: »Bile ste
odlične in pesmi, ki jih pojete, so tako lepe. V prihodnje morate koncerte še bolj promovirati, saj sem prepričana, da je še veliko ljudi, ki
bi jim to polepšalo dan.«

Nastop v Belgiji v mestu Genk

Pred Evropskim parlamentom sta nas sprejela evropska
poslanca Ljudmila Novak in Franc Bogovič
(arhiv: ŽPZ Kr'snice)

V soboto pa je šlo zares, podali smo se do mesta Genk, kjer je za
zamejske Slovence potekala prireditev ob 30. obletnici naše države
in 60. obletnici društva Slomšek. Prireditev se je pričela z mašo, nadaljevala pa z našimi nastopi. Zbralo se je približno sto ljudi, ki so
predniki Slovencev v Belgiji. Narodno zavedanje je še vedno močno,
občutek pa je bil, kot da smo v Sloveniji. Prireditve se je udeležil tudi
veleposlanik dr. Rado Genorio. Po zaključku uradnega dela pa je pravi žur pripravil ansambel Village Orchestra, s katerimi smo peli in
plesali do zadnjih atomov moči. Kr'snice smo podelile številne letake
za turistične aktivnosti občine in nam naredile še dodano promocijo.
V nedeljo nas je Stani Revinešk peljal na ogled mesteca Maasmechelen in nizozemskega Maasticht, kjer smo zapeli na glavnem trgu. Pogledi mimoidočih so bili zares zanimivi. V ponedeljek, na dan našega
odhoda, pa smo se podali do Bruslja, kjer smo se srečali še z evropskima poslancema Ljudmilo Novak in Francem Bogovičem. Oba sta
si vzela čas iz natrpanega urnika, nas toplo sprejela in še povabila na
kavo, kjer smo sproščeno poklepetali. Domov smo se vrnile z lepimi
vtisi in še bolj povezane.

Po dveh izpeljanih koncertih v jeseni in številnih drugih aktivnostih
smo bile s strani radeškega zbora Village Orchestra oktobra povabljene še na nastop v Belgijo, kjer nas je gostil predsednik društva
Anton Martin Slomšek za zamejske Slovence v Belgiji Stani Revinšek.
S kombiji smo se skupaj podali na pot in srečno prispeli v mestece
Maasmechelen, kjer smo tudi prebivali.

Poleg aktivne jeseni pa smo v naših vrstah pozdravili še dve novi
pevki, Klaro Mlakar in Žanin Ožbolt. Ker se pridno širimo ter tudi
pomlajujemo, vabimo vse zainteresirane pevke, da se nam pridružijo
na poskusni vaji. ■

Kr'snice s prvim nastopom v Babnem Polju

Nastop v belgijskem mestu Genk

(foto: Mario Žnidaršič)

Novi pevki v naših vrstah

(arhiv: ŽPZ Kr'snice)
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Matija Solce, Jera Razdrih

DEDKOV MRAZOMOBIL
Potujoča podokniška gledališkoglasbena karavana

S svojim gozdnim spremstvom in tudi pravim pravcatim nagačenim
policajem, da o množici brezštevilnih škratov in trolov sploh ne govorimo. Ob živahni vražji godbi in največji razkuževalni brizgalnici v dolini vas bo njegovo dedkovo Veličanstvo pozdravilo iz svojega
Mrazomobila in vam izpolnilo prenekatero željo. Zagotavljamo 100 %
uresničljivost!
Tokrat RES ne gre za potegavščino. Tokrat je dedek res PRAVI! (kdor
ne verjame, ga lahko pocuka za brado!*)
DEDKOV URNIK BO IZREDNO NATRPAN!
Mrazomobil se bo peljal plus minus (bolj plus) po vseh ulicah vseh
vasi, nekje se bo peljal po sredi, drugod bolj po levi, skratka, lahko da
pride, mogoče pa tudi ne. ■

OKVIRNI URNIK
MRAZOMOBILA

(odvisno od vremena in količine špirita v motorju)

foto: Dušan Petrič

27.–30. 12. 2021, Loška Dolina in morda tudi Cerkniško jezero
V vaše mesto, vas in oddaljeno hišico, mimo vaših oken,
balkonov in vrat, trikrat okoli cerkvice in naprej,
v naslednjo vas bo drvel ... DEDEK MRAZ!

Kdor si izrecno želi, da bi njegova koča (graščina) ne bila
zapostavljena, naj pokliče škratkinjo Jerco, ki bo vložila
zaznamek v dedkov zemljoris. Škratkinja Jerca: 040 221 663
In tule je dedkova elektronska pošta
(z njim si lahko po elektronski pošti izmenjate tudi
kakšne misli! Dedek bo vesel!)
mrazomobil@gmail.com
*POZOR POZOR! Približevanje dedku Mrazu bo
zaradi striktnih omejitev vsem, vključno s Turki,
NAJSTROŽJE PREPOVEDANO.
**Ker je bila lani turneja dedka Mraza (saj v bolezni je svet,
kot piše naš Poet) pre-žal pre-kinjena, bo dedek letos
Babnepoljcem in drugim krajanom naše prelepe loške
deželice prinesel dvojno merico dobrot!

PONEDELJEK, 27.12.
16:00 - Podlož
16:30 - Lož
17:00 - Stari trg pri Ložu
17:30 - Nadlesk
18:00 - Podcerkev
18:30 - Dane
TOREK, 28.12.
16:00 - Pudob
16:30 - Iga Vas
17:00 - Podgora
17:30 - Viševek
18:00 - Vrhnika
18:30 - Markovec
SREDA, 29.12.
19:00 BOŽIČNO NOVOLETNI
KONCERT, KD Stari trg pri Ložu
ČETRTEK, 30.12.
16:00 Babno Polje
17:00 Babna Polica
18:00 Vrh
18:30 Kozarišče
19:00 Šmarata

Zagotavljamo pošteno izmero lesa,
konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.
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Janja Urbiha - Kozarka
foto: Janja Urbiha

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
Na sliki iz prejšnje številke je bil
štrumpantәln.
Štrumpantәln je narečni izraz za elastično
zaponko, s katero so si ženske nekoč pripenjale dolge nogavice. Dolge nogavice niso imele
hlačnega dela, zato so si jih ženske z elastičnimi zaponkami pritrdile na pas za nogavice.
Dve, precej različni izvedbi pasa za nogavice,
vam za lažjo predstavo prilagam v sliki. Oba
pasova sta iz »obvezne« kolekcije ženskega
spodnjega perila naših mam in babic.

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. ■

Matija Solce, Jera Razdrih

Nagrada za najboljšo lutkovno predstavo zadnjih dveh
let in za najboljšo dramaturgijo gre v Loško dolino
Predstava “Biti Don Kihot”, nastala pod okriljem KD Matita,
nagrajena na 11. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije
Vsaki dve leti poteka izbor za najboljšo predstavo na področju lutkovne umetnosti pri nas. Predstava “Biti Don Kihot” je v naboru
raznovrstnih produkcij prepričala žirijo letošnjega festivala, ki ji je
podelila tako Grand Prix za najboljšo uprizoritev kot tudi nagrado za
dramaturgijo. To je prejel Nadleščan Miha Razdrih, ki se je v vlogi
profesionalnega dramaturga pojavil prvič. Kulturno društvo Matita,
ki ga vodi ustvarjalec Matija Solce, je v svojem 19-letnem delovanju
prejelo že preko 20 nagrad na mednarodnih festivalih, tako za režijo,
animacijo kot tudi glasbo. V tem pogledu gre, glede na velikost in
specifike gledališča, za eno uspešnejših skupin pri nas. Produkcija
je do zdaj navdušila občinstvo na Finskem, v Franciji, Rusiji, na Češkem, v Avstriji, Nemčiji in Italiji.
O predstavi “Biti Don Kihot”
V avtobiografski tragikomediji, postavljeni na inventivni interpretaciji arhetipa Don Kihota, se igralca spopadata z razumevanjem norosti in normalnosti, umetnosti in družbe, lutkarjev in lutk, idealizma
in realnosti. Drobci Cervantesovega romana v zgodbo pronicajo v
obliki vzporednih družbeno kritičnih vprašanj, ki se dotaknejo gledalca in ga na subtilen način prestavijo v vlogo viteza iz Manche. V
dramatični in ritmični predstavi ne manjka konfliktov, romantike in
presenetljivih zapletov, ki eskalirajo v eksistencialno vprašanje (ne)
smisla umetnosti.
Kot režiser, igralec in avtor se podpisuje Matija Solce, tudi nosilec
vloge Don Kihota. V vlogi Sanča Panse se izmenjujeta Tines Špik
in Filip Šebšajevič. Korežiserka je Vida Cerkvenik Bren, lutko je
ustvaril mojster Mitja Ritmanič. Dramaturg je Miha Razdrih. Predstava je nastala v Kozariščah, poleti 2019.
Obrazložitev žirije
NAGRADA ZA NAJBOLJŠO UPRIZORITEV: Biti Don Kihot
Biti Don Kihot je temperamentna lutkovna ekskurzija, kjer v estetiko

natančno urejenega kaosa pronicajo aktualni drobci Cervantesovega
romana. Uprizoritvena večplastnost je prisotna v vseh segmentih njenega izrekanja. Biti Don Kihot ni le predstava, je samosvoj izkustveni
dogodek, ki prek mozaičnega principa kratkih animiranih prizorov,
glasbe in improvizacije ustvari dinamično vzdušje presenetljivih prebliskov, improvizacije in igrivosti, a tudi kritičnega uvida v realnost.
Mojstrsko obvladovanje širokega spektra animiranih objektov in obenem pronicljiva refleksija sveta, v uprizoritev vneseta noto nujnosti po
nenehni redefiniciji (lutkovne) umetnosti in tudi družbe, v kateri ta
nastaja.
NAGRADA ZA DRAMATURGIJO: Miha Razdrih
Dramaturgija uprizoritve Biti Don Kihot izhaja iz ideje "urejenega
kaosa" in se sočasno ukvarja na več ravneh reprezentacije. Natančno
poskrbi za odmerjeno vključevanje referenc iz izvirnika, a še pomembnejša je v zagotavljanju kompaktnega celostnega odrskega dogajanja.
Na videz raztreščena in nenadzorovana narativnost predstave je pravzaprav izrazito taktična, zaznamuje pa jo tudi svojevrstna notranja
logika nereda in prostih asociacij. ■

Iz predstave Biti Don Kihot (arhiv: KD Matita)
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Jelena Oleami in Janja Urbiha

PLESONOGA
Plesonoga je imela zaključek sezone v znamenju plesa. V
maju je premierno uprizorila film »Zakaj plešem?«, ki v stilu
kolaža poveže plesalke v razmišljanju o plesu. S Plesonoginimi
točkami smo odplesali na območni reviji Dan za ples 2021 – v
organizaciji JSKD-ja. Prizemljili smo svoj 3. plesni festival
Plesno porajanje na dveh prizoriščih v PGD Begunje in KD
Cerknica, pod umetniškim vodstvom Jelene in Sama Oleami.
Gostujoči so prihajali iz cele Slovenije, iz Ljubljane, Kranja,
Celja, Logatca in seveda domače Plesonogine plesalke in
plesalec.
Plesonogina predstava »Predstavljam si, da plešem« je bila tudi
zahvala, da smo lahko ponovno zaplesali na odrskih deskah.
DISKOlektiv in Jelena Oleami sta plesno izkušnjo »Ples z Anno
Halprin« posvetila 100 letni plesalki Anni, ki je letos preminula.
Urbana scena Ljubljana je gostovala z improvizacijskima
performansima Gašperja Kunška – Memory in Bora Prokofjev
- From Inside Out, kjer oba v svojem ritmu izplešeta svojo
zgodbo. KUD Qulenium je gostoval s predstavo Lahkotnost
avtorice Ane Romih, kjer se izprašuje, kako v teh časih
vzpostaviti lahkotnost. Po festivalu smo se odvrteli v poletje.
Skok v novo sezono smo začeli v septembru. Tudi med sezono
se še vedno lahko pridružite in nadgradite svoje plesno znanje
v KID Plesonogo, letos vadimo v Cerknici. Pri nas kreativnost
nima meja.
Več informacij: www.facebook.com/pg/KID-Plesonoga ali
kidplesonoga@gmail.com

skupina MinT,
Na festivalu Pika Miga - (foto: Ksenija Mikor)
na
nti
v kateri pleše tudi Kleme

sa - skupina Aeras, katere
Plesonoga v znamenju Ple r in Klemntina Urbiha
aka
Ml
članici sta tudi Greta
(foto: Branko Gosarič)

Zlata Plesonoga na festivalu Pika miga

Plesalke Plesonoge iz skupine Aeras in Mint so se z začetkom
letošnje plesne sezone, 10. oktobra 2021, prestavile na 18. mini
festivalu Pika miga v KD Velenje. Festival je državna
plesna revija Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS,
kjer se prikažejo mladi plesalci stari do 15 let. Izbor za
letošnji program je oblikovala državna selektorica Mojca Kasjak,
ki je preko videoposnetkov izbrala najbolj kakovostne plesne
miniature, ki pokažejo izvirnost v koreografiji in izvedbi. Zlato
se se letos obarvale naše lokalne plesalke pod mentorstvom
plesne pedagoginje in koreografinje Jelene Oleami iz društva
KID Plesonoga iz Cerknice, ki so se na festival uvrstile z
dvema točkama, za katere so prejele zlata priznanja. Nagrajena
skupinska točka Začnem in nadaljujem skupine Aeras z gibom
izpraša, kdaj se gib začne, kdaj se nadaljuje in kdaj se konča.
Skupinska točka Potegne nas v krog skupine MinT vzpostavlja
svoj krog, kjer se porajajo povezave med plesalkami, ki imajo v
sebi zapis 4 elementov.

s,
je plesala tudi Tinkara Plo
skupina Mana, pri kateri anje (foto: Branko Gosarič)
na festivalu Plesno poraj

Tinkarino slovo pred odhodom na Švedsko

Naša dolgoletna plesalka Tinkara Plos je v slovo zaplesala v
Murski Soboti, na festivalu Fronta, kamor je bila povabljena s
strani umetniškega vodja Matjaža Farič, ki organizira ta festival.
To je bil Tinkarin zadnji avtorski solo plesni nastop, preden je
poletela na Švedsko, kamor je za nekaj čas odšla nabirat nova
plesna znanja in mednarodne izkušnje. ■

ke Klementine Urbiha
Iščem pravo točko, plesal sarič)
Go
nko
(foto: Bra
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Mojca Kočevar

Evropski prvak v ulični košarki iz Loške doline
Slovenska mladinska reprezentanca do 17 let, katere član je tudi mladi Martin Gerbec iz Loške doline (član KK Leone Ajdovščina), se je
udeležila evropskega prvenstva v košarki 3x3, ki je potekalo na Portugalskem od 17. do 19. 9. 2021. Fantje so z odlično igro osvojili 1.
mesto in si z zmago zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu,
ki bo prihodnje leto.
Pod okriljem selektorja Matica Vidica so v Lizbono odpotovali Martin Gerbec, Luka Lampret, Domen Benčina in Črt Čabrilo. Nastop na
evropskem prvenstvu so si zagotovili na kvalifikacijskem turnirju v
Szolnoku na Madžarskem.
V skupinskem delu so uspešno premagali Belorusijo in Izrael in se
tako uvrstili v četrtfinale, kjer so uspešno obračunali tudi s sovrstniki
Člani slovenske mladinske reprezentance do 17 let
(iz leve proti desni): Črt Čabrilo, Luka Lampret, Martin Gerbec
in Domen Benčina. (vir: www.fiba3x3.com)
iz Srbije. V boju za finale so z dobro igro in obrambo premagali še
Portugalce s končnim izidom 15:12.
V finalu sta se srečali najboljši in neporaženi reprezentanci prvenstva, Slovenija in Ukrajina. Slovenski fantje so nadaljevali z odlično
igro in zmagali še petič zapored. Ukrajince so ugnali z 19:14 in se
zasluženo veselili naslova evropskih prvakov – prvega za Slovenijo v
mlajših reprezentančnih kategorijah košarke 3x3.

Martin v elementu. (vir: www.fiba3x3.com)

Čestitke Martinu in vsem ostalim članom za vrhunski dosežek! Verjamemo, da nas bodo še naprej navduševali z dobrimi predstavami in
uvrstitvami tako na domačih kot na tujih tleh. ■

Mario Žnidaršič

17. tek po
Polhovih stopinjah

V soboto, 2. oktobra 2021, je pri gradu Snežnik v organizaciji ŠRD
Snežnik Kozarišče potekal 17. tek po polhovih stopinjah. Začeli
so najmlajši, predšolski otroci, sledili so jim osnovnošolci, ki so
tekli na progah ob Zagradnih njivah. Malo kasneje so na vrsto
prišli še odrasli, ki so tekli na 7.7 km in 14,6 km dolgi progi. ■

foto: Mario Žnidaršič
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Cicikros
Otroci uživajo v gibanju.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva
svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore,
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih
ter gradi zaupanje vase. Otroku daje
gibanje občutek ugodja, varnosti in
veselja. Tega se strokovni delavci vrtca dobro zavedamo in iščemo vedno
nove poti, da otrokom omogočimo
veliko gibalnih dejavnosti. Ena izmed
mnogih je tudi Cicikros, ki ga že vrsto
let organiziramo v sodelovanju s
Športnim društvom Nadlesk.
Letos smo ga organizirali na občinski
praznik Občine Loška dolina.
Takega čisto pravega. Z državno
himno na začetku. Z zastavami.
Polni pričakovanja so otroci stali na
startni črti in se ob pisku piščalke
pognali v boj za medaljo. Ker pa je
važno sodelovati in ne zmagati, so si
vsi pritekli medalje.

VRTEC & ŠOLA
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tekst in foto: Tatjana Leskovec

Čestitke vsem otrokom za vzdržljivost, dobro voljo in sodelovanje.
Najlepša hvala vsem sodelujočim, še posebno pa članom Športnega društva Nadlesk,
ki so nam pripravili čudovito športno doživetje.
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RAZIGRANA JESEN V PŠ IGA VAS
Poletje se letos kar ni hotelo posloviti. V PŠ
Iga vas smo toplo vreme izkoristili za številne aktivnosti v naravi.
Prvi šolski dan smo z navdušenjem v našo
šolsko skupnost sprejeli prvošolce. Pričakali
smo jih na šolskem dvorišču in jih z igrico in
plesom popeljali v svet črk in številk.
Naš prvi športni dan je bil pohod na Babno
Polico. Prijazni domačini nas vedno lepo
sprejmejo. Tokrat smo malicali na domačem
dvorišču enega izmed učencev in si ogledali
sušilnico sadja, ki pa je je bila letos prazna
zaradi pozebe v pomladanskem času. Kljub
temu so nas pogostili s »škundri« in suhimi
hruškami.

V Ljubljani smo si v Lutkovnem gledališču
ogledali predstavo Peter Pan, se sprehodili
po tržnici in Zmajskem mostu ter uživali ob
pogledu na Ljubljanico.
Na kmetiji v Bajerju smo občudovali lepo
urejeno kmetijo, božali živali, spoznali delovanje mlina in žage ter se posladkali z
izvrstnimi domačimi palačinkami iz domače
pirine moke, ki jih je za nas pripravila gospodinja Janja.
Na Zagradnih njivah smo izvedli tekmovanje v krosu in najhitrejšim podelili medalje. Ponosni smo na vse učence, saj so
vsi uspešno premagali pot med krošnjami
dreves.

december, 2021

Nataša Vesel Plos

V tednu otroka je bilo na šoli še posebej
zabavno. Vsak dan smo začeli s pravljico in
nagrado, ki smo si jo izžrebali. Tako smo si
priigrali dan brez domače naloge, glasbeni
odmor, podaljšan odmor, sedežni red po
želji, »zmešan« urnik in igro z igračami od
doma. Obiskala nas je Muca Copatarica in
nam skrila copate. Sledi so nas pripeljale do
številnih ugank, ki smo jih morali uspešno
rešiti, da smo lahko zapustili začarani gozd
in se podali na skrivnostno pot, ki nas je
pripeljala do skrinje z zakladom. V skrinji so
bile knjige in pravkar pečeni rogljički.
Odprli smo pekarno »Pri Muci Copatarici« in
spekli čokoladne poljubčke in jabolčni zavitek.
Prišla je jesen, z njo pa nove priložnosti in
novi izzivi. Z veseljem jih pričakujemo.

Prvi šolski dan

(foto: Slavica Brus)

Pravljične delavnice
(foto: Nataša V. Plos)

3. r

(foto: Slavica Brus)

Kmetija

(foto: Nataša V. Plos)

ŠD Babna Polica

(foto: Nataša V. Plos)

Pekarna

(foto: Kristina Škulj)
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Avtorica: Alma Kandare

Nagrado v prejšnji in tokratni številki prispeva
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Vinko Bavec

Izlet starejših gasilk in
gasilcev Gasilske zveze
Loška dolina

S

tarejše gasilke in gasilci v naši občini smo prejeli obvestilo Gasilske zveze Loška dolina, da bo jeseni organiziran izlet na Gorenjsko. Priložen je bil naslednji program. Datum izleta je predviden za
soboto, 18. 9. 2021. Ogledali si bomo gasilsko reševalno enoto na
letališču Jožeta Pučnika na Brniku in nordijski center Planica pod
Poncami. Po končanem ogledu v Planici bo v Lescah kosilo. Za ogled
gasilske enote na letališču je moral vsak prijavljeni na izlet posredovati podatek ime in priimek ter številko osebnega dokumenta.

Udeleženci izleta (foto: Vinko Bavec)

Avtobus je začel svojo pot v Babnem Polju, ustavil se je v Iga vasi
in pred Občino. Vodja tekmovanja je bil predsednik Gasilske zveze
Loška dolina Franjo Bukovec. Pred vstopom na avtobus je pregledal
zahtevana potrdila. Na letališče smo prispeli pred 10. uro, kjer nas je
pred vstopom na letališče pregledala varnostna služba. Opozorili so
nas, da je na letališču gibanje omejeno.
Delovanje in obveznosti gasilcev na letališču nam je predstavil vodja
izmene Miha Stenovec. Gasilsko reševalna služba pokriva območje
letališča Jožeta Pučnika Ljubljana s celotno infrastrukturo ter 3 km
izven letališke ograje. Odzivni čas izvoza na področju letališke steze
je 3 minute ob povprečni vidljivosti. Služba deluje 24 ur dnevno vse
dni v letu. Poleg letalskega prometa izvaja požarno varovanje na celotnem območju letališča in njegovi infrastrukturi. V okviru gasilske
službe deluje gasilski servis za lastne potrebe in pogodbene stranke.
Ob koncu predstavitve smo lahko videli delovanje gasilskega vozila
Rosenbauer za hitro posredovanje.

Tekaška dvorana, pokrita s snegom čez poletje,
v zimskem času je očiščena in je parkirišče za osebna vozila.
(foto: Vinko Bavec)

Nadaljevali smo pot v Planico, kjer smo si ogledali zimsko-letni
športni center v notranjosti z vetrovnikom in muzejem, s sedežnico
smo se povzpeli na vrh največje skakalnice.
Zahvala gre GZ Loška dolina, ki nam je omogočila zanimiv izlet,
celotni gasilski ekipi na Brniku in vodiču v Planici. Po dobri hrani
in postrežbi v Lescah nas je voznik avtobusa Janko varno pripeljal
domov. ■

Skakalnice pod Poncami (foto: Vinko Bavec)

Na sliki so vozila gasilsko reševalne enote na Brniku.
Zadaj so še reševalno vozilo, vozilo za logistiko, prevozni
elektro agregat in prikolica s šotori (foto: Vinko Bavec)

Gasilsko vozilo Rosenbauer za hitro posredovanje
(foto: Vinko Bavec)
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Ida Turk

Dinamična jesen Društva upokojencev
Loška dolina
Cepili smo se in omogočeno je bilo, da smo v jeseni začeli s
kulturno športnimi dejavnostmi, upoštevajoč vsa ravnanja za
obvladovanje korona virusa.
Konec septembra smo organizirali predavanje na temo demence za
prostovoljke našega društva, ki delujejo v okviru programa Starejši za
starejše. Z zanimanjem smo prisluhnili izkušeni Marjeti Kraševec, ki
že več let dela s starostniki z demenco. Navdušeni smo bili nad njeno
energičnostjo in praktičnostjo njenih nasvetov.
Počastili smo mednarodni dan starejših, kjer smo že tradicionalno
sodelovali z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg. Prvemu dnevu, kjer
so učenci z našimi prostovoljkami pletli kitke, je sledil tradicionalni
pohod učencev z našimi pohodniki. Tretji dan, 1. oktobra, na mednarodni dan prostovoljstva smo le-tega počastili s kulturnim programov učencev in naših Pevk iz Loške doline. Učenci so nam izročili
"knjigo" v risbah in besedi s svojimi pogledi, kako čutijo povezanost
in pomoč svojim babicam in dedkom. Lep spomin na naša medgeneracijska druženja.

Učenci in učenke pletejo kitke pod mentorstvo prostovoljk
Društva upokojencev Loška dolina (foto: Mario Žnidaršič)

Nastop učenk in učencev na kulturni prireditvi ob
mednarodnem dnevu starejših (foto: Mario Žnidaršič)

Uvod na dogodivščino Pazi na korak, prihaja poetični vlak
(foto: Mario Žnidaršič)

V oktobru so naše pevke pripravile večer ljudskih pesmi v Kulturnem domu v Starem trgu, kjer so z ljudskimi pesmimi obudile spomine na življenje v preteklosti v naših krajih. Popeljale so nas v čas
fantovskega petja, tudi pod okni deklet, na vojna bojišča naših prednikov, ogrele so nas z ljubavnimi pesmimi, dotaknile so se nas tudi
pesmi z žalostnimi vsebinami. Lep večer je bil.
Odzvali smo se tudi povabilu Javnega sklada Slovenije za kulturo,
enote Ribnica na dogodek Pazi na korak, prihaja poetični vlak. Najprej smo si ogledali Železniški muzej v Ljubljani. Na vožnji z vlakom
od Ljubljane do Kočevja in nazaj smo na vlaku ustvarjali kratke pesmi v posebni obliki pod mentorstvom ge. Ane Porenta. V Kočevju
so nam učenci pripravili kratek kulturni program. Na vožnji nazaj
proti Ljubljani pa nas je razveseljeval ribniški kantavtor s petjem ob
spremljavi kitare. Zanimiva izkušnja je bila.

Nastop Pevk iz Loške doline pri Društvu upokojencev
Loška dolina na njihovem letošnjem večeru slovenskih
ljudskih pesmi (foto: Mario Žnidaršič)

Tudi naši športnik niso počivali. Balinarji so se v septembru udeležili
balinarskega turnirja v Logatcu. Zelo uspešni pa so bili naše članice in
člani v oktobru na državnem turnirju upokojencev v pikadu. Ženska
ekipa, ki se je prvič udeležila državnega turnirja, je zasedla izvrstno
drugo mesto. Posamezno sta naša člana Vlasta Podobnik med ženskami in Tone Žnidaršič med moškimi zasedla odlično 3. mesto. ■
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Petra Komidar

Satia, zavod
učenje za
življenje

Skok

Krompirjeve počitnice so za nami. V teh zanimivih in
turbulentnih situacijah še do zadnjega nismo vedeli, ali jih bomo
izpeljali, pa smo jih in bilo je super. Sproščeno, nasmejano in
zelo ustvarjalno. Poleg vsega pa nam je bila zelo naklonjena tudi
mati Narava, naša ljuba Lady Gaia. Imeli smo čudovito sončno
vreme, brez primere, za konec oktobra, ko smo že dodobra
zajadrali v jesensko obdobje. Hvaležni za čudovite trenutke z
veseljem nekaj utrinkov delimo tudi z vami.

Izdelava Camere obscure

Najprej so si otroci izdelali prednico naših fotoaparatov Camero obscuro (temna soba) in se poigravali z dejstvom, da naše oko ne vidi
tako, kot mislimo. Naše oči "vidijo" sliko, obrnjeno na glavo, potem
pa je delo na naših možganih, da uredijo zadeve in sliko obrnejo, da
vidimo »prav«. Ker je bil sončen dan, smo imeli idealne pogoje za
svoje podvige, tako smo z radovednostjo opazovali in raziskovali s
pomočjo narejenih izdelkov – Camere obscure.

Pogled

Čuječe prehranjevanje in sladkorji

V zavodu Satia smo v goste povabili prehransko strokovnjakinjo in
diplomirano dietetičarko Simono Poje. Pod njenim okriljem smo
imeli zanimivo, dinamično, atraktivno in interaktivno delavnico na
temo zdrave prehrane. Otroci so soustvarjali pogovor o zdravem
ritmu prehranjevanja, samostojno so si pripravili zdravo malico in
se čuječe prehranjevali. Sledilo pa je tudi interaktivno sodelovanje,
otroci so podajali lastne ocene, izražali svoje mnenje, okušali hrano z
zavezanimi očmi, zatisnjenimi nosovi in tako na različne načine sodelovali in soustvarjali druženje. Za konec pa so s pomočjo aplikacije
Veš, kaj ješ preverili zelo veliko število različne zapakirane hrane in
odkrivali med drugim tudi zanimiva dejstva o izdelkih, ki so reklamirana kot tista »z manj sladkorja«.

Ustvarjanje

Risanje s svetlobo

Udeleženci so pod budnim očesom mentorice in preko zanimivega ustvarjalnega procesa spoznali, zakaj je fotografija zapis svetlobe. Približali smo jim bistvo fotografije in jo prenesli v digitalni svet.
Pri risanju s svetlobo gre za izredno kreativno tehniko, kjer rišemo
vzorce z barvnimi lučkami, medtem pa fotoaparat beleži svetlobne
poteze. Preko ustvarjanja se spodbuja kreativno razmišljanje otrok,
svoje občutke in mišljenje pokažejo in ustvarijo s svetlobo. Druženje
je bilo polno smeha, ustvarjalne energije in sproščeno, to pa je natanko tisto, kar otroci in odrasli potrebujemo. ■

foto: Zavod Satia

Malica

Prehrana
Čudovit sončen dan pa smo izkoristili tudi za ustvarjanje na sončku
in živahno potepanje v naravi. V goste smo povabili strokovnjakinjo
za fotografijo, Anjo Halik. Pod njenim mentorstvom smo imeli dve
različni fotografski delavnici.

Angelček

Balerina

Vabljeni, da si več o zavodu Satia, preberete na naši
spletni strani www.zavodsatia.com in sledite na
FB profilu – Satia, zavod učenje za življenje ali IG – petra_satia.
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Za vsakogar obstaja smiselna pot – S študijskimi
krožki do novega znanja in življenjskih moči
Mentorica študijskih krožkov (ŠK) Alenka Veber je v
šolskem letu 2020/2021 uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za
sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja
odraslih. Delo ŠK je v minulem šolskem letu dodobra
omejevala in narekovala epidemija covida-19, a ne
preprečila, da ne bi uspešno zaključili začrtano delo.
ŠK Tvoje življenje je tvoja priložnost je mentorica izvedla na daljavo prek aplikacije ZOOM. V medsebojnih pogovorih smo med drugim poskušali poiskati
odgovore na vprašanji, kaj nam »zapušča« covid-19
in ali v epidemiji res lahko poiščemo novo priložnost? Po prepričanju logoterapevtke dr. Elisabeth
Lukas za vsakogar obstaja smiselna pot, vsakogar
čaka nekaj, kar lahko postane čisto njegovo. Vsakomur je namenjen nekdo ali nekaj, ljubezen ali delo, ki
ga vodita do osrečujočega bivanja, če se jim zavestno
preda. V nasprotju z življenjskimi cilji, ki si jih človek
postavlja sam, vstopi življenjski smisel v njegovo življenje od zunaj kot odločni prst presežnosti, ki vodi
v smer enkratnega osebnega bivanja. Spoznali smo,
da vsakogar čaka drugačen, posebej zanj ukrojen življenjski smisel in z njim potrebni talenti in sposobnosti. Naučili smo se, kako pomemben je posameznikov osebni angažma in vztrajnost v prizadevanju,
sicer ostaja smisel le kot čista možnost nakazane poti.
Posebna pozornost je bila tudi tokrat namenjena
vključevanju ranljivih skupin, še posebej težje gibljivim. Tako sta ŠK Kmečka beseda in Spomin vsakega
človeka je njegova zasebna knjižnica potekala v Medgeneracijskem centru Gaber v Starem trgu pri Ložu.
Druge ŠK, ki so po koncu ukrepov za zajezitev epidemije večinoma potekali od konca maja do konca
septembra, smo izvedli z živimi srečanji v naravi, z
obiskom nekaterih muzejev, Križne jame in izletom
z vlakom do Divače.
V ŠK so bili vključeni prebivalci občin Loška dolina,
Cerknica, Bloke in Loškega Potoka. Tu naj posebej
izpostavim dobro vključenost članov Kluba zdravljenih alkoholikov iz Cerknice ter članov Večgeneracijskega centra Bloke. Ker so ŠK potekali v počitniškem
času, so se nam velikokrat pridružili tudi vnuki naših
članov.
Izmed bogatih vsebin naj tu izpostavim še dva ŠK:
Dediščina Notranjskega podolja in Kdor želi modrost,
naj opazuje. S člani ŠK smo spoznavali manj znane
poti ob Notranjskem podolju: vse od Babnega Polja do Planinskega polja. Ob spoznavanju snovne in
nesnovne dediščine smo skušali izluščiti zrna modrosti iz znanja, ki nas spremlja na vsakem koraku.
Prepustili smo se misli, da nas lahko tudi drugačne
poti pripeljejo do cilja. Včasih smo se brez določenega cilja odpravili na potep ter se razkropili z mislijo na opazovanje. Na naših opazovanjih in poteh
je nastal kolaž modrosti. Kolaž modrosti, ki jo bomo
lahko razširili v bližnjem in daljnem okolju tudi po
preteku ŠK ■

Po Planinskem polju (foto: Alenka Veber)

Pod Malim naravnim mostom v Rakovem Škocjanu (foto: Alenka Veber)

Nad Loško polje (foto: Alenka Veber)
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Alenka Veber

Babji odkruški
Tehnike preživetja

Mitja Palčič in Rihard Strle

Tradicionalna čebelarska maša
v Starem trgu pri Ložu

V darovani maši smo se spomnili pomena čebele in čebelarjenja, kajti zavedati se je potrebno, da čebele in ostali opraševalci
oprašijo skoraj tri četrtine vseh rastlin, s katerimi proizvedemo
devetdeset procentov hrane.
Pri sveti maši smo se ob skorajšnjem godu zavetnika čebelarjev
svetega Ambroža zahvalili za sadove naših prijateljic čebel in za
vse prijetne trenutke, ki smo jih preživljali z njimi. Prav tako smo
se spomnili vseh že pokojnih čebelarjev, njihovega doprinosa k
ohranjanju naše prečudovite pokrajine ter naše kulture.

vrnitev v dolino. Pa tudi od njihovega odziva na težave.
Preden se alpinisti odpravijo na zahtevne odprave na najvišje vrhove
sveta, se morajo med drugim naučiti tudi tehnik preživetja. Najmanj,
kar si želijo, so gordijski vozli v njihovi navezi.
Žal večina od nas ni alpinistov, a navkljub temu plezamo na neznane
vrhove. In čeprav s seboj nosimo rezervni par nogavic, ledenikov ne
znamo varno prečkati in jih zaradi šibkosti tudi ne zmoremo.
V nas se nabirajo vozli grenkobe ali pa se nam vozel naredi na jeziku
in si ne upamo povedati, kar si mislimo.
A če želimo preživeti, moramo gordijski vozel kdaj pa kdaj tudi presekati: na delovnem mestu in v medsebojnih odnosih. ■
______
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

Pri maši smo se spomnili tudi na našo stanovsko organizacijo, in
sicer Čebelarsko zvezo Slovenija, kajti po njeni zaslugi 20. maja
praznujemo svetovni dan čebel. Kljub težkim časom v zadnjih letih čebelarji ne izgubljamo volje do dela s čebelami. Vsako leto v
šolah organiziramo tradicionalen slovenski zajtrk in s tem širimo
zavest pomena čebel in čebelarjenja.
Ob koncu se želimo zahvaliti g. prelatu Antonu Marklju, ki je
srčno vodil sveto mašo.
Naj medi! ■
foto: Mario Žnidaršič

Tradicionalna čebelarska maša v Starem trgu pri Ložu
Po dveh letih se je v Starem trgu pri Ložu ponovno odvijala
tradicionalna čebelarska maša, ki jo je organiziralo Čebelarsko
društvo Loška dolina v sodelovanju s prelatom g. Antonom Markljem in župnikom g. Blažem Dobravcem.

foto: Alenka Veber

Ali ste vedeli, da je ena od najboljših tehnik za preživetje domiselnost? Lahko je nekaj tako preprostega, kot je to, da potegnete nogavico čez pohodni čevelj, da prečkate spolzek ledenik na gori.
Ledenik na gori raje prepustimo izkušenim alpinistom, nogavico pa
lahko vedno nosimo s seboj, tudi če ne bomo plezali po visokih gorah. Na gmote težav in spolzka tla lahko naletimo tudi v dolini. Okoliščin ne moremo vedno izbirati, lahko pa izbiramo, kako se bomo
na težave odzvali. V tem se med seboj razlikujemo: v našem odzivu.
Tehnika človeškega preživetja je izjemno zapletena. Naše življenjske
vrvi so spletene iz sesukanih življenjskih vlaken. Nekatere prenesejo
vso težo življenja, druge se pretrgajo. A še vedno nam ostaneta dva
konca vrvi, ki ju lahko prepletemo skupaj in zategnemo njuna konca.
Kako močna bo naša vrv, je odvisno od tega, kako spretni smo v vozlanju. Z nenehnim vozlanjem pa lahko spletemo tudi gordijski vozel
in takrat se znajdemo pred zapletenim življenjskim vprašanjem, ki je
največkrat povezano z našim preživetjem.
Gordijski vozel je po starogrški pravljici vozel, ki ga je na vozu, nekdaj v lasti kralja Midasa, zavozlal frigijski kralj Gordios. Prerokovano je bilo, da bo zavladal svetu, kdor bo vozel razvozlal. Aleksander
Veliki je leta 334/333 pred Kristusovim rojstvom problem rešil tako,
da je vozel v mestu Gordiju kratko malo presekal z mečem. Nato je
zavladal svetu.
Prispodoba z gordijskim vozlom nam danes želi sporočiti, da zapletena življenjska vprašanja lahko rešimo z odločnim, drznim posegom. Še več: celo s silo.
V spomin si prikličite strm ledenik in drzne alpiniste ter grozeče
oblake nad njimi. V rokah držijo cepin, medtem ko imajo na težkih
čevljih pritrjene dereze z ostrimi konicami. Od moči njihovih rok in
sile derez, ki se zapičijo v ledenik, sta odvisna njihovo preživetje in
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Tabor mladih v LD Babno
Polje v sodelovanju z
Ministrstvom za obrambo
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Tanja Frbežar,
Društvo ljubiteljev Križne jame

Pohodniško-čistilna akcija
»Ob poti ali cesti –
lahko še ptica gnezdi«

Zadnji avgustovski konec tedna smo v lovski družini Babno Polje že
tretje leto zapored posvetili mladim, tokrat je bilo na našem taboru
23 otrok s po enim staršem ali starim staršem oziroma skrbnikom,
vsega skupaj pa se je dogajanja pri lovski koči na Županovem lazu
udeležilo skoraj 60 ljudi. Tabor je trajal od petka popoldan do nedelje
popoldan. Aktivnosti so v glavnem potekale zunaj v lovišču, v nedeljo, ko je kako uro deževalo, pa so si otroci krajšali čas z igranjem
lovskih različic družabnih igric Črni Peter in Spomin, ki smo jih kot
promocijsko gradivo dobili od Lovske zveze Slovenije.

Tovrstno udejstvovanje in napori kajpak porodijo tudi nove zamisli.
V LD Babno Polje smo tako prišli do ideje o sodelovanju z osnovno
šolo v bližnjem Starem trgu pri Ložu, ki bi ji pomagali organizirati in
izvesti lovski krožek, razmišljamo pa tudi, da bi lovski tabor razširili
in ga začeli izvajati v sodelovanju s še katero družino iz ZLD Notranjske. V LD Babno Polje se zavedamo, da slovensko lovstvo sloni
na mladih! ■

Udeleženci Tabora mladih 2021 s pripadniki slovenske vojske
in vojaške policije pred lovsko kočo na Županovem lazu v
lovišču LD Babno Polje pod Snežnikom
(foto: Janez Ule)

foto: Tanja Frbežar

V soboto, 28. 8., sta prišla udeležence pozdravit častna člana naše LD
Janez Škrlj - Janko, ki je starešina, in Anton Mestnik - Zvone, ki je kot
95-letnik naš najstarejši član. Zvone je vedno zagovarjal navzočnost
mladih na individualnih in tudi na skupnih lovih in je lovskemu prijatelju Janku izrazil željo, da bi šla pozdravit mlade udeležence tabora v upanju, da se bo kdo od navzočih nadobudnežev v prihodnosti
podal na lovska pota in se včlanil v našo LD. Tabora se je udeležil
tudi častni član Dragan Vasiljevič. Gospodar LD Babno Polje Bojan
Mlakar je tokrat s sodelavci v tabor vložil še več dela in novih zamisli
kot prejšnja leta. K sodelovanju je povabil Ministrsvo za obrambo.
Pripadniki slovenske vojske so tako postavili poligon in elektronsko
strelišče, ki so ga bili veseli predvsem dečki, pripadniki vojaške policije pa so predstavili delo psa, šolanega za iskanje drog. Kako tesno so
lahko povezani lovci in slovenska vojska, si lahko preberemo v pred
kratkim vnovič izdanem zborniku Slovenski lovci v vojni za Slovenijo. Otroci so šli tudi na pohode in niso čemeli v šotorih, raznesli so
koruzo in sol ter spoznavali objekte v lovišču. Okusili so tudi pravi
divjačinski golaž in klobase.

Društvo je v začetku novembra izpeljalo pohodniško-čistilno
akcijo z namenom ozaveščanja ljudi o odgovornem odnosu do
narave, čistem okolju in zdravem življenjskem slogu. Z željo,
da bi bilo pohodnih poti brez smeti čim več in tako sprehodi v
naravi še bolj prijetni, smo se pohodniki zbrali na Nadleškem
polju, kjer smo se dodatno opremili z vrečami, rokavicami in
palicami za pobiranje smeti. S hitrimi koraki smo krenili po
začrtani poti v smeri Dan in Gorenjega Jezera, kot smo navajeni. Žal nas je kmalu upočasnila velika količina smeti, ki so
ležale ob poti, v gostem grmovju in strmih dolinah. Smeti je
bilo veliko več kot smo pričakovali in so se kar same odkrivale na velikih gozdnih površinah. Vreče s pobranimi smetmi
smo začeli puščati kar ob poti, da jih poberemo kasneje, saj so
bile predvsem za otroke, ki so z neverjetno močjo in energijo
pobirali smeti na težko dosegljivih kotičkih gozda, pretežke za
prenašanje. Po dobrih 3 urah in pol nam je uspelo očistiti zastavljeno dolžino poti. Utrujeni in lačni, a hkrati tudi zelo zadovoljni, da smo ustvarili čisto okolje sebi in živalim, smo se vrnili
na Nadleško polje, kjer smo se okrepčali z notranjsko enolončnico, sladkim pecivom in napitki. Po končani akciji smo odšli
po prikolico in naložili smeti, ki smo jih pustili ob poteh, da jih
bomo odpeljali na deponijo. DLKJ se zahvaljuje vsem, ki ste se
pohodniško-čistilne akcije udeležili in pripomogli, da je narava
še lepša in še bolj zelena. Zahvala za izpeljavo tega dogodka
gre tudi ŠD Nadlesk, ki nam je brezplačno odstopilo prostor
pred brunarico Pr lipi, Občini Loška dolina in Cerknica, ki sta
dogodek sofinancirala in nam tako pomagala združiti prijetno
s koristnim. Člani DLKJ se zavedamo, da je čisto okolje tisto,
kjer se res dobro počutimo in zato menimo, da akcija, kot je bila
letošnja, vsekakor ne bi smela biti zadnja te vrste. Da je veliko
pohodnih poti že brez smeti, pa gre zahvala tudi prebivalcem
okoliških vasi in tudi bolj ali manj stalnim pohodnikom, ki jim
ravno tako ni težko pobrati smeti, ki jih vidijo ob poti in cesti. ■
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PK Evora se iz svetovnega
prvenstva v Italiji
vrača z novo svetovno
podprvakinjo
Zadnji vikend v oktobru je v Toskanskem mestu Follonica v Italiji
potekalo svetovno prvenstvo v street dance show in svetovni pokal v
disco dance. Barve Slovenije in Plesnega kluba Evora je zastopala plesalka iz Starega trga pri Ložu Dragana Petković, ki se je predstavila s
plesno točko z naslovom Arabian princess. V hudi konkurenci street
dance show solo deklet, si je po polfinalnem nastopu priplesala finale, kamor se je uvrstilo le najboljših 6 deklet. Po izjemnem finalu nas
je čakala napeta razglasitev. Dragana si je priplesala fantastično drugo mesto in s tem postala nova svetovna podprvakinja! Čestitke tudi
njeni trenerki Jerneji Žnidaršič za izjemen uspeh in koreografijo. S
tem pa je tudi Plesni klub Evora postavil stopničko višje na mednarodnih tekmovanjih, saj je Dragana naša prva svetovna podprvakinja v
street dance show plesih. Sedaj pa novim zmagam naproti, saj nas od
januarja dalje čaka že nova tekmovalna sezona. ■

Mario Žnidaršič

Strokovna ekskurzija 2021
– ogled kmetij dobrih praks
na Knežji Njivi
V nedeljo, 12. septembra, je potekal voden pohod z Janjo Urbiha
na relaciji Iga vas–Siga–Žaga–Vrhnika–Koča vas–Markovec–Knežja Njiva, z ogledom kmetij dobrih praks na Knežji Njivi. Med potjo
smo se ustavili pri zanimivostih Loške doline. Na Knežji Njivi smo si
ogledali: kmetijo ovčereje družine Avsec, ki se ukvarja s pridelavo in
predelavo volne in kmetijo kozjereje Aljaža Kočevarja in Nele Koritnik, ki se ukvarjata s pridelavo in predelavo kozjega mleka in mesa.
Pot smo peš nadaljevali do Žage, kjer nas je čakalo kosilo. Dogodek
so omogočili: Društvo Ostrnice, Občina Loška dolina in Slovenska
turistična organizacija. ■

Trenerka Jerneja Žnidaršič in plesalka Dragana Petković
(arhiv: PK Evora)

foto: Mario Žnidaršič
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

(Z)godba pod Loškim gradom
Glasbeno-literarni dogodek, s katerim obujamo
kulturno dediščino mesta Lož in njegove okolice,
se je letos preselil izza zidov Loškega gradu na stopnišče 'mestne' cerkve sv. Petra in si nadel naziv
(Z)GODBA POD LOŠKIM GRADOM.

foto: JZ Snežnik

Letos smo se spomnili Jožefa Bevka Križnogorskega, ki je bil med letoma 1850–1860 kurat na
Križni gori. Izbor njegovih zapisov o takratnih življenjskih razmerah, kmetovanju ter naravnih in
drugih nesrečah, ki so občasno pestile Loško dolino in bližnjo okolico (objavljenih v gospodarskih,
obertnijskih in narodskih Novicah) je pripravil Borut Kraševec. Besede Križnogorskega so zopet zaživele v interpretaciji Bena Pečka. Pogled na Križno goro, ki je z mesta prizorišča dobro vidna, pa
je obiskovalcem še bolj približal njegovo življenje
in ustvarjanje. Tradicijo 'loške godbe' je zastopal
Pihalni orkester Kovinoplastika Lož. Prireditev je
potekala v soboto, 11. septembra 2021.
Zahvali vsem nastopajočim dodajamo še zahvalo Ložankam in Ložanom za podporo pri izvedbi
prireditve. ■

Lili Kandare,
Javni zavod Snežnik

Pohod po
Loški dolini 2021
V zgodnjih urah hladnega in meglenega jutra smo v nedeljo, 17. oktobra 2021, pričakovali prihod prvih pohodnikov na startno
mesto v Starem trgu pri Ložu. Število udeležencev je bilo letos zaradi epidemioloških
razmer težko natančneje predvideti, smo pa
bili veseli že dejstva, da pohod lahko izpeljemo. Pohodniki so našo odločnost nagradili s
skorajda rekordno udeležbo.
To je bil že deseti pohod, ki ga Javni zavod
Snežnik s pomočjo domačinov vsako leto v
oktobru organizira v sklopu obeleževanj občinskega praznika in svetovnega dneva hoje.
Letošnje epidemiološke razmere so narekovale nekatere spremembe pri organizaciji
in izvedbi pohoda. Tako je pohod potekal
ob upoštevanju vseh ukrepov in aktualnih
priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2, kar se je odražalo tako na obsegu predstavljenih vsebin
na posameznih tematskih točkah ob poti kot
tudi pri sami organizaciji vodenja. Letos ni
bilo vodenih skupin, kot je to običajno bilo

v vseh preteklih letih, temveč so se na 22 ali
11 km dolgo pot podajali sami. So pa na poti
lokalni turistični vodniki skupaj z izkušenimi pohodniki Planinskega društva udeležencem podajali informacije in predstavljali
bogato kulturno in naravno dediščino ter
zgodbe iz preteklosti in sedanjosti, v kolikor
so udeleženci to želeli.
Na letošnjih tematskih točkah so lahko udeleženci poleg okrepčilnih toplih napitkov okušali domače dobrote iz časov naših babic, se
spoznali s tihotapcem Janezom, pokramljali
in popili skodelico čaja z grofico Greto, spoznavali skrivnostni podzemni svet Križne
jame in se poučili o pletarskih spretnostih –
izdelovanju pletenih košar. Za vso to obogatitev pohoda so še posebej zaslužni Društvo
žena in deklet na podeželju Ostrnice, Zavod
Ars Viva, Janez Kandare, Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik, Janja Urbiha, Društvo ljubiteljev Križne jame, Domačija Kandare iz Dan in
družina Kraševec iz Bel'ga malna.
Fotografske utrinke pohoda si lahko pogledate na FB profilu Maria Žnidaršiča. V arhiv
Javnega zavoda Snežnik je svoje fotografije
prispeval tudi Edvard Šega, ki že vrsto let
spremlja in podpira naš pohod.
Ob prihodu na cilj se je vsak udeleženec
okrepčal z našo tradicionalno enolončnico

kauro, otroci pa so bili za svojo vztrajnost
in prehojeno pot nagrajeni s spominskimi
medaljami. Vsako leto je na medaljah upodobljena ena od živali iz naših gozdov. Letošnjo je krasila sova kozača, ki jo je ilustrirala
akademska slikarka Karmen Bajec.
Veseli smo bili številnih pozitivni odzivov
udeležencev, ki smo jih prejeli ob zaključku
pohoda. Zavezujejo nas k nadaljevanju organizacije tradicionalnega pohoda po Loški
dolini in s tem tudi k trajnemu izboljševanju
kakovosti našega dela na tem področju.
Zavedamo se neprecenljive vrednosti prostovoljnega dela številnih domačinov, ki
vedno znova pokažejo pripravljenost za sodelovanje pri organizaciji tradicionalnega
pohoda po Loški dolini. Zato se ob tej priložnosti še enkrat najlepše zahvaljujemo vsem,
ki ste nam na kakršen koli način pomagali
pri organizaciji in izvedbi tega dogodka.
Ko so v popoldanskih urah še zadnji pohodniki zapuščali prireditveni prostor, je sonce prijetno in toplo sijalo nad Loško dolino.
Kot bi nam že vnaprej dajalo upanje, da bodo
prihodnje leto epidemiološke razmere veliko
boljše od letošnjih in nam bodo spet dopuščale izvajati bogatejše vsebine ter izkazovati
še večje gostoljubje vsem, ki se bodo udeležili
pohoda. Na svidenje spet v oktobru 2022! ■
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Najlepše urejena vas v občini Loška dolina leta 2021
V organizaciji Javnega zavoda Snežnik
je tudi letos potekal izbor za najlepše
urejeno vas v občini Loška dolina. Ogled
in ocenjevanje urejenosti 21 vasi in 8
zaselkov je bilo v soboto, 31. julija 2021.
Ocenjevalno komisijo so sestavljali: Boža
Troha (predstavnica lokalne skupnosti),
Emil Kandare (predstavnik organizatorja)
in Gorazd Skrt (predstavnik strokovne
javnosti, predsednik komisije).

Največji izziv pri razvoju turističnih dejavnosti bo namreč najti pravo mejo in jo ubraniti
množičnega turizma. Dolina bo namreč ponujala edinstvena doživetja le s svojo ekskluzivnostjo. V kolikor se bo spremenila v popotniško točko za vsakogar, bo ta čar izgubila.

Gospod Skrt, ki že vrsto let uspešno deluje
na področju slovenskega turizma, med drugim je bil dolgoletni predstavnik Slovenske
turistične organizacije za področje Italije s
sedežem v Milanu, je svojo izkušnjo v Loški
dolini takole opisal:

Vaše naravne danosti so čudovita osnova za
razvoj spremljevalnih dejavnosti, na katerih velja delati in jih izboljševati – predvsem
gastronomijo in namestitvene kapacitete. Na
tem področju se velja zazreti v bogato tradicijo in ideje črpati iz nje.

Potem, ko smo Loško dolino prekrižarili po
dolgem in počez, sem še bolj prepričan, da gre
za destinacijo z izrednim turističnim potencialom. Za urbanega popotnika je ta pokrajina
popolno nasprotje betonske džungle in mestnega vrveža. Namesto tega tu najde mir in
zatočišče v naravi, ki ju doma ni več.

Največ točk je komisija letos podelila vasi
Babna Polica, ki po njenem mnenju izstopa po svoji urejenosti in idiličnosti. Vas je
vzorno vzdrževana – zelo lepo so obdelane
tudi površine v okolici. Hiše so izredno lepo
urejene in vzdrževane, prav tako tudi gospodarska poslopja. Starejše stavbe so zelo dobro vzdrževane ali prenovljene, pa tudi nove
ne kvarijo rustikalnega videza.

Evropa in svet takih destinacij nimata veliko,
zaradi česar postajajo vedno bolj cenjene in iskane. Pred Loško dolino je naloga, da se odloči,
kakšne obiskovalce želi. Smiselno bi bilo pogledovati proti tistim, ki se zavedajo in cenijo njeno vrednost; neokrnjeno naravo, pristen stik z
domačini in raziskovanje skritih kotičkov.

Verjamem, da boste s pametnim načrtovanjem na eni strani očuvali vaše največje bogastvo – naravo, na drugi pa sem povabili tiste
goste, ki jo cenijo in jo znajo spoštovati.

Na drugo mesto se je uvrstilo Babno Polje,
tretje mesto med najlepšimi vasmi v občini
Loška dolina leta 2021 pa si delita Dolenje
Poljane in Vrh. Med osmini zaselki je največ
točk dobil Pudob – novi del.

NAJ VAS 2021 – končna razvrstitev
VASI
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
21.

Babna Polica
Babno Polje
Dolenje Poljane, Vrh
Šmarata
Kozarišče
Pudob
Iga vas, Podcerkev, Vrhnika
Markovec, Viševek
Sveta Ana
Nadlesk, Podgora
Dane
Stari trg pri Ložu
Klance, Lož, Podlož
Knežja Njiva

ZASELKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pudob – novi del
Siga
Bajer
Smelijevo naselje
Ograde
Kot
Gornje Poljane
Škrilje

POSEBNA PRIZNANJA KOMISIJE

Komisija za ocenjevanje urejenosti vasi lahko
na predlog vaških odborov, društev ali posameznikov podeli tudi posebno priznanje. Letos je soglasno potrdila tri prejemnike.
Na predlog vaškega odbora Vrh je posebno
priznanje za dolgoletno skrbno urejanje vaških površin v vasi Vrh in njeni okolici prejel
Franc Baraga, Vrh 7.
Na predlog vaškega odbora Podcerkev je posebno priznanje za zgledno urejenost kmetije z gospodarskim poslopjem prejela družina Turk, Podcerkev 41.
Na predlog Javnega zavoda Snežnik je posebno priznanje za urejanje sakralnih objektov in njihove okolice prejela Župnija Stari
trg pri Ložu, Pot na Ulako 5.

Ocenjevanje vasi (foto: JZ Snežnik)

Priznanja smo podelili ob zaključku Pohoda po Loški dolini v nedeljo, 17. oktobra
2021. Vsem prejemnikom še enkrat iskreno
čestitamo.
Sončen dan, prijetno vzdušje in glasbeni nastop Tine in Nine Starc ob spremljavi Rudija
Dolesa in Filipa Fratine so bili nagrada in
hkrati popotnica, da bi znali ceniti in primerno skrbeti za naš skupen 'prostor pod
soncem' še naprej. ■
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Deset let delovanja Zavoda Rihtarjeva domačija
V oktobru 2021 je Zavod Rihtarjeva domačija, ki se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, trajnostnega razvoja
podeželja in sožitja z naravo, organizacijo
prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih
dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko
dejavnostjo vstopil v deseto leto svojega
delovanja. Nevladni in neprofitni zavod je
poimenovan po domačijskem imenu Rihtarjeve domačije iz Babnega Polja, ki že več kot
dvesto let leži v starem delu naselja.
V desetih letih delovanja je zavod, ki ga je
ustanovila Alenka Veber, skupaj s člani zavoda, simpatizerji in donatorji pripravil številne kulturne in druge prireditve, predvsem
pa si je prizadeval, da bi domačiji z gospodarskimi poslopji vdihnil nove vsebine in na
ta način ohranil domačijo.
Zavod je o svoji dejavnosti redno objavljal
prispevke tudi v občinskem glasilu Obrh in
v drugih medijih izven občinskih meja ter
prispeval k turistični in kulturni prepoznavnosti občine Loške doline širom Slovenije,
kakor tudi v sosednji Republiki Hrvaški,
predvsem v Gorskem kotarju.
Ob desetletnici delovanja zavoda bom osvetlila samo nekatere dogodke in dejavnosti, ki
so našemu delu dali neizbrisen pečat.

Področje
založništva
Leta 2013 je zavod izdal knjigo Božični in velikonočni spomini Franka Trohe Rihtarjevega,
ki se je rodil leta 1894 na Rihtarjevi domačiji. Troha je leta 1913 sprejel težko odločitev
in se v skupini petih Babnopoljcev odpravil
v Ameriko. Trohovo ime prvič zasledimo v
ameriškoslovenskih publikacijah že leta 1921
v mesečni družinski reviji Čas, prvo daljšo
literarno pripoved »Iz obmejne Notranjske«
pa leta 1928 v Glasu naroda, katerega stalni
sodelavec je bil vse do leta 1963, ko je časopis prenehal izhajati. Frank Troha Rihtarjev
je umrl 26. avgusta 1980 v Barbertonu, Ohio,
ZDA. Izid knjige je pospremila tudi obširna
literarna študija dr. Helge Glušič, ki je med
drugim zapisala: »Življenjska zgodba Franka
Trohe Rihtarjevega je podobna usodi tistih, ki
se niso vrnili domov premožnejši, temveč so
ostali v novi domovini, se prilagodili ali vsaj
poskušali prilagoditi njenim življenjskim,
delovnim in miselnim vzorcem, pri tem pa
ohranili ne le spomine na domači kraj in družino ter na podobe svojega otroštva in mla-

predvsem gozdov in gorskega območja, napete ali humorne lovske zgodbe in podobe iz
življenja gozdnih živali.
Ustanoviteljica zavoda se je leta 2018 predstavila s svojo knjigo Kolo sreče, kjer je zbrala
67 razmišljanj, ki so bila predvajana od 1.
marca 2015 do 28. februarja 2018 v oddaji
Duhovna misel: Razmislek o temeljnih življenjskih vprašanjih s področja vere, duhovnosti in humanizma na Prvem programu
Radia Slovenija.
Za tisk avtorica pripravlja novo zbirko razmišljanj z delovnim naslovom Babji odkruški, nekatere izmed njih ste lahko bralci prebirali tudi na straneh Obrha.

Razvedrilna in
rekreacijska
dejavnost

Naslovnica knjige Božični in velikonočni
spomini (arhiv: Zavod Rihtarjeva domačija)
dosti, ampak vse to oblikovali tudi v zgodbe,
spominske zapise in beležke, v katerih se prepletata dva nedeljiva svetova.«
Trohova daljša pripoved Življenje v širnem
gozdu v okolici Snežnika je leta 2017 izšla v samostojni knjižici, ki so jo obogatile
ilustracije akademske slikarke Maje Šubic.
Obsežno besedilo zajema opise pokrajine,

Zavod je v desetih letih delovanja pripravil
številne pohode in razvedrilne prireditve.
Med daljšimi pohodi naj izpostavim pohod
Po poteh notranjskega izseljenca Franka Troha Rihtarjevega, ki ga je sprva kot članica
Športnega društva Planjava Babno Polje ob
znatni pomoči članov Planjave izvedla pod
njihovim pokroviteljstvom ter dobrodelni
pohod Iz Babnega Polja na Babno Polico.
Zavod v zadnjih letih organizira tudi druge
daljše in krajše pohode po Babnem Polju
in njegovi bližnji in širši okolici, kot je npr.
Etnobotanični sprehod in Pohod po sledeh
razbojnikov.

Etnobotanični sprehod po Babnem Polju v družbi agronoma Marka Cvetka
(foto: Alenka Veber)
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Lajnar Vlado
Nunčič na lajni

(foto: Alenka Veber)

Kulturna in
izobraževalna dejavnost
Namen zavoda je tudi pomagati ljudem in
drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenja na telesni, duševni in
duhovni ravni. Tako je zavod v desetih letih
v Babnem Polju in tudi širom Slovenije organiziral številna predavanja in koncerte. Med
gosti v Babnem Polju naj izpostavim svetovna alpinista Nives Meroi in Romana Beneta,
ki smo ju gostili leta 2017 in sta večnamenski objekt v Babnem Polju dvakrat napolnila.
Medse smo povabili tudi logoterapevta mag.
Martina Lisca ter Alenko Rebula in Josipo
Prebeg, avtorici priročnika za osebno rast
Vera vase.
Že vrsto let zavod aktivno sodeluje tudi v
projektu Evropski dnevi kulturne dediščine,
tako smo v letošnjem letu na prireditvi Spoznaj? Varuj! Ohrani. Dediščina Loške doline
z Babnim Poljem obiskovalce popeljali po
naši občini ter jim predstavili znane in manj
znane pomnike dediščine.
Na Rihtarjevi domačiji smo v poletnih mesecih v okviru prireditve Dnevi odprtih vrat
gostili lajnarja Vlada Nunčiča iz Nove vasi
pri Šmarju pri Jelšah, ki je edini izdelovalec
lajn v Sloveniji. Obiskali pa so nas tudi Ljudski pevci Jezerci, ki so nam predstavili dediščino ljudskega petja Notranjske.
V mesecu avgustu smo gostili še ljubiteljske
likovnike, ki so ob koncu tridnevne slikarske
delavnice Kraljestvo risa, na kateri so pod
vodstvom mag. Karmen Bajec ustvarjali na
temo risa in drugih velikih zveri, svoja dela
razstavili na Rihtarjevi domačiji.

Obnova Rihtarjeve
domačije
Glavni namen ustanovitve zavoda pa je
obnova Rihtarjeve domačije z njenimi gospodarskimi poslopji, vrtom in dvoriščem,
ki jo je ustanoviteljica začela v letu 2014.
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Alpinista Nives Meroi in Roman Benet sta se v skupni navezi
povzpela na vse vrhove sveta (foto: arhiv Nives Meroi)
V letih 2014–2021
Rihtarjeva domačija je dostopna tudi gibalno oviranim osebam
nam je s pomočjo
(foto: Alenka Veber)
lastnih sredstev in
donacijami uspelo
Rihtarjevi domačiji
dati nove vsebine
in ohraniti gospodarska
poslopja.
Tako je v Rihtarjevi
kašči urejen manjši
podeželski center,
kjer si lahko obiskovalci ogledajo
kratki film Zeleni
kras in prisluhnejo
krajšemu predavanju o vremenskih rekordih v Babnem Polju sko-notranjske regije. Z deli nikakor še niin zanimivi zgodbi Rihtarjeve rodbine. V smo končali, saj trenutno urejamo prostore
nekdanjem hlevu je nastal simpatičen muzej nad hlevom.
kmečkega orodja, vrtni del domačije pa je Ob zelo kratkem pregledu naših deset let bi
pripravljen za postavitev poučnih tabel, kjer se radi zahvalili vsem, ki nas podpirate in v
bomo predstavili vse tri zveri in polha. Del našem delu prepoznate skrb za ohranjanje
prostora pa bo namenjen tudi predstavitvi podeželja na neki drugi ravni: na ravni kulkulturnih in naravnih znamenitosti Primor- ture in vseživljenjskega izobraževanja. ■

»Ko si boste za katerikoli praznik novega leta
oblekli praznično oblačilo in si nadeli praznično okrasje,
naj vaš sijaj odseva vaše notranje bogastvo, pristno in iskreno.
Le tako bodo prazniki polni.«
(Alenka Veber)

Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2022
vam želi Zavod Rihtarjeva domačija.
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OKUSI LOŠKE DOLINE –
KULINARIČNA DEDIŠČINA
Konec oktobra je izšla kuharska knjiga
Okusi Loške doline – kulinarična dediščina, ki jo je izdalo Društvo žena in deklet
na podeželju OSTRNICE Loška dolina.

BOŽIČKOVI
JELENČKI
TESTO:
200 g masla
70 g sladkorja v prahu
1vanilijev sladkor
2 žlici medu
Cimet
325 g moke
2 žlički kakava
In še:
50 g črne čokolade
rdeči bomboni za nos
Maslo temeljito zmešaj z obema
sladkorjema, primešaj med,
cimet, moko in kakav. Zamesi
testo. Oblikuj ga v dve kepi.
Vsako posebej daj v veliko
vrečko za živila, nato pa oba
kosa kar v vrečkah razvaljaj na
5 mm debelo. Za 1 uro postavi v
zmrzovalnik na ravno podlago.
Ohlajeno testo vzemi iz vrečke.
S pomočjo okroglega modelčka
izreži okrogle piškote. Peci na
175 stopinjah 10 minut.
Ohlajenim s stopljeno čokolado
nariši rogove, oči in prilepi rdeč
nosek. Postavi v hladilnik.

Ohranjanje kulinarične dediščine je najpomembnejši del poslanstva našega društva.
Danes so nekatere tradicionalne jedi skoraj
izginile iz naših domov, a ne iz naših spominov. Naš cilj je, da se recepte za pripravo
teh jedi obudi in ohrani za sedanje in bodoče
rodove. Že nekaj časa jih objavljamo v glasilu
Obrh. Leta 2020 je zaživela ideja, da bi recepte
naših najbolj značilnih jedi objavili v knjigi.
Vse članice smo bile povabljene k zbiranju receptov in starih besed, povezanih s pripravo
hrane. Poleg opisov postopkov za pripravo
naših tradicionalnih jedi smo dodali še recepte za jedi, ki so jih v Loško dolino prinesli priseljenci iz bližnjih hrvaških krajev. Ker
so se recepti spreminjali, smo se o postopkih
za pripravo posameznih jedi pozanimali pri
starejših gospodinjah. Raziskovali smo tudi
običaje in navade, povezane s hrano.
V knjigi boste našli izbor receptov za pripravo jedi za vsak dan, za praznike in posebne
priložnosti. Vsebuje 36 receptov, opremljenih s številnimi nazornimi fotografijami Boruta Kraševca, Simona Avsca in Jožeta Žnidaršiča. Nekaj fotografij je iz arhiva društva.
Vsaka jed ima tudi svojo »zgodbo«, kot je
npr. pri koruznih žgancih opis slačenja koruze. Posebno poglavje smo namenili gospodinjskim tečajem v Loški dolini. Na koncu
smo dodali stare besede in narečne izraze.
»Zelo mi je všeč, ker se bistvene sestavine
in tudi jedi, niso skoraj nič spremenile, saj
še vedno prevladujejo enolončnice, kakor
kaura in ješprenj, ki so bile vedno na mizi
v vsaki kmečki hiši. Prav tako so me navdušile kaše vseh vrst, žganci in močnik.
Prijetno sem bila presenečena, ko sem v teh
krajih naletela tudi na žinkrofe iz Iga vasi.
Prav posebej sem navdušena nad številnimi
vrstami domačega kruha, potic vseh vrst,
štrukljev in tašc v pustnem času. Hrana, ki
so jo včasih pripravljale gospodinje, je bila
pridelana lokalno in v zdravem okolju, plod
pridnih rok in v skladu z naravo in njenimi
zakonitostmi. Vesela sem, da bodo recepti za
tradicionalne jedi zaživeli v novi podobi in
razveselili vsakega, še tako zahtevnega ljubitelja domače hrane,« je knjigi na pot zapisala
kulinarična strokovnjakinja Slavica Smrdel.
»Vsebina te knjige je še toliko bolj dragocena
in pomembna, saj se nekateri v njej predsta-

vljeni recepti prenašajo iz roda v rod le preko
ustnega izročila in so tudi nekatere jedi vse
redkeje na mizah. Ta zbirka jedi je zato pomemben mejnik pri trajnem ohranjanju kulinaričnega izročila Loške doline in njegova
razširitev v širši slovenski gastronomski prostor,« je o knjigi napisal njen urednik Borut
Kraševec.
Upamo, da nam je uspelo iztrgati iz pozabe
in ohraniti vsaj del naše dediščine na področju prehranske kulture. Knjigi Okusi Loške
doline – kulinarična dediščina pa želimo
srečno pot med ljudi, ki cenijo tradicijo.

Knjiga je na voljo v Cvetličarni Nina
v Starem trgu, v prosotorih TIC-a v Ložu
in v društvu Ostrnice,
kontakt: anaz.ostrnice@gmail.com
Knjiga je zares prijetno presenečenje
in hkrati vzorec tudi za druga okolja
Slovenije, kako je treba ohranjati
zgodovinski spomin na področju dediščine
prehranske kulture. Zelo me veseli, da ste
vključili v knjigo tudi nekatere posebnosti,
kot je npr. porbiks. O tej jedi poroča že
Janez Trdina v svojih zapiskih, kjer govori
o naših gozdnih delavcih (t.i. hrvatarji)
v slavonskih gozdovih. Vsaka jed v vaši
knjigi govori svojo zgodbo. Posebna
vrednost knjige je tudi slovarček starih
besed in narečnih izrazov. Torej še enkrat
vse čestitke in obilo uspehov pri odkrivanju
vaše kulturne dediščine v prihodnje.
dr. Janez Bogataj
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Kulinarična doživetja Notranjske
Za jesensko izdajo glasila Obrh smo prihranili dva recepta iz lokalnega,
najbolj pogostega domačega sadja – jabolk. Čeprav je bila letošnja letina ena izmed najbolj bornih, pa naj vam vsaj pričujoči recepti vzbudijo
nekaj znanih sadnih okusov. »Štrudelj« ni jed, ki bi bila značilna zgolj
za Notranjsko, je pa tudi v Loški dolini izjemno priljubljena in pogosta
sladica. Primernega sadja za nadev skorajda nikoli ne zmanjka, lahko
pa sežemo tudi po kakšni povrtnini.

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. Recepte so prispevale članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, avtor
fotografij je Simon Avsec.

Pečena jabolka

Štrudelj

V pekač zložimo cela jabolka, ki smo jih prej oprali in osušili. Pečemo
pri nižji temperaturi (ne več kot 170 stopinj); čas pečenja je odvisen od
velikosti in sorte jabolk – pečena so tedaj, ko se lupinica naguba. Včasih
se zgodi, da lupina poči, zato velja pravilo, da raje pečemo dalj časa pri
nekoliko nižji temperaturi. Nekatere gospodinje med pečenjem prilijejo
malo tople vode ali dodajo koščke masla.

Sestavine za testo:
• 350 g moke
• 1,5 dl mlačne vode
• 2 žlici olja
• 1 jajce
• ščep soli

V posodo presejemo moko in na sredini naredimo jamico. Ubijemo jajce in dodamo
olje; ob sprotnem mešanju prilivamo slano
vodo. Testo gnetemo toliko časa, da postane gladko in mehko. Hlebček premažemo z
oljem in ga pustimo počivati vsaj 1 uro.

Po želji jabolka postrežemo posipana s sladkorjem ali prelita z medom.
Jabolka lahko tudi izdolbemo (odstranimo peške) in jih nadevamo z
marmelado, smetano, orehi in rozinami - vse to v različnih kombinacijah, saj tudi pri peki jabolk pustimo domišljiji prosto pot in sledimo
okusom, ki jih imamo radi.

Sestavine za nadev:
• jabolka
• 250 g skute
• 2 žlici kisle smetane
• 5 žlic sladkorja
• cimet

Testo previdno na tanko razvlečemo in ga
potresemo z naribanimi jabolki. Nanje enakomerno porazdelimo skuto in smetano ter
vse skupaj potresemo s sladkorjem in cimetom. Zvijemo in damo v namaščen pekač.
Pečemo slabo uro pri 180-200 °C.

Potica
Sestavine za testo:
• 850 g moke
• 3 dl mleka
• 60 g kvasa
• 6 celih jajc
• 100 g masla
• 2 žlici olja
• 6 žlic sladkorja
• 1 žlička soli
• 1 žlica ruma
Najprej pripravimo kvasec; v majhni posodici zmešamo 3 žlice toplega mleka, žlico moke, žlico sladkorja in nadrobljen kvas. Pustimo, da
naraste.
V večjo skledo presejemo moko. Ostale sestavine razmešamo v toplem
mleku, jajca dodamo nazadnje in pazimo, da ne zakrknejo. Ko kvasec
naraste, iz vseh sestavin zamesimo testo. Stepamo ga z mešalnikom, po
potrebi dodamo malo moke in pustimo, da na toplem vzhaja, dokler ne
podvoji svoje prostornine.

Sestavine za nadev:
• 500 g rožičeve moke
• 3 dl sladke smetane
• 2,5 dl mleka
• 100 g masla
• 2 olupljeni in na drobno
naribani jabolki

• 2 vaniljeva sladkorja
• 2 jajci
• cimet
• limonina lupina in sladkor po okusu
• 1 žlica domače marmelade

Zavremo mleko in smetano ter dodamo rožiče, za tem pa še vse ostale
sestavine z izjemo jajc. Beljake stepemo z malo sladkorja; ko postanejo
penasti, dodamo še rumenjake. Mešanico rahlo vmešamo v rožičev nadev.
Vzhajano testo stresemo na pomokan prt in ga razvaljamo v obliko pravokotnika. Po celotni površini namažemo nadev in zvijemo po daljši stranici. Potico prerežemo na polovico, odrežemo tudi krajčke, in oba kosa damo
v pekač, ki ga na tanko namastimo z maslom ali pa uporabimo peki papir.
Krajčke pečemo v posebnem pekaču. V pekaču potico narahlo potlačimo
in pokrijemo, da na toplem vzhaja približno pol ure. Preden jo damo v
pečico, jo prebodemo z vilicami in premažemo z razžvrkljanim jajcem.
Pečemo 1 uro na temperaturi 150–180 °C (odvisno od moči pečice). Ko
je potica pečena, jo vzamemo iz pečice in pokrijemo s servieto. Po desetih
minutah jo počasi prevrnemo na desko, pokrijemo in počakamo, da se popolnoma ohladi.
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Dolores Keš, vodja programov za mlade,
Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva

Tudi mladi so
inovativni in podjetni
Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva po celi regiji izvaja aktivnosti za šole, usmerjene v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in
inovativnosti mladih. S finančno
podporo Javne agencije SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter našo vsebinsko podporo smo v jesenskem obdobju izvedli uspešne podjetniške start up vikende na OŠ
Košana (za učence OŠ Pivka in OŠ Košana), OŠ Knežak, OŠ Rakek
ter Šolskem centru Postojna (za dijake in študente ter osnovnošolce –
OŠ Antona Globočnika, Miroslava Vilharja, Prestranek). Sodelovali
smo s 121 učenci in 28 dijaki. Vse zmagovalne ekipe se bodo udeležile regijskega tekmovanja. Prav vsi pa imajo možnost razvijati svoje
ideje naprej preko različnih programov, ki jih ponuja naš Podjetniški
inkubator Perspektiva. Veseli nas navdušenje, ki ga za področje podjetništva izkazujejo šolarji, obenem pa gre velika pohvala predvsem
učiteljem ter vodstvom šol, ki zaznavajo vsebine kot uporabne in
smiselne, pri tem aktivno
sodelujejo ter se odzivajo
na skupne priložnosti, ki jih
na področju podjetništva
lahko namenimo mladim.
»Na ravni inkubatorja smo
pozitivno presenečani nad
izjemnim odzivom osnovnošolcev, še bolj pa presenečajo
ideje, ki so jih na start up
vikendu in v okviru ZUIP
aktivnosti razvijali. Sodeč
po idejah, pripravljenosti za
nadaljnje delo in raziskovanje imamo tudi na ravni
regije velik potencial razvoja
podjetništva med prihodnjimi generacijami, na nas pa je,
da mladim pomagamo
vstopiti na pot podjetništva čim bolj suvereno, ciljno in odločno.
S strani inkubatorja se
zelo trudimo, da vključujemo različne mentorje v začetne aktivnosti razvoja ideja (start
up in ZUIP), v nadaljevanju razvoja idej pa jih
bomo aktivno podprli
tudi z mentoriranjem.
Izpostaviti moramo, da
so zelo zaslužni za vključitev mladih tudi učitelji
in vodstva šol, ki so učence in dijake aktivno spodbudili k vključitvi.« ■
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Tina Sterle

Zemljevidi in odkrivanje očem skritega

Z

emljevidi so pogosto zelo priročna reč. Četudi imamo večinoma
že vsi na svojih mobilnih telefonih GPS aplikacije, še vedno lahko z nekoliko raziskovalnega duha odkrijemo marsikaj zanimivega.
Tudi čisto blizu našega doma.
Marsikomu je v breme iti po opravkih v neznana področja mest. Nekateri se po ulicah strašno dobro znajdejo, spet drugi se mimo iste
točke peljejo že desetič, pa se jim zdi, da so na čisto neznanem kraju.
Zaradi slabe orientacije, se zato zahajanju v mesta raje izognemo.
Da boste premagali strah in dobro raziskali kam se odpravljate, lahko
uporabite Googlove Zemljevide, ki jih najdete na povezavi https://
www.google.si/maps. Poleg samega zemljevida, si lahko pogledate
kako gost je promet na določenem območju, s pomočjo Street View
pa se dobesedno lahko sprehodite po ulici in si ogledate pročelja
stavb. Tako si lahko rečete, da ste že bili tam, čeprav še niste bili. In
raziskovanje po celem svetu se lahko začne.

nam ponuja Atlas okolja, dostopen na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja.
Lahko si na primer ogledate vaš kraj, kako se je spreminjal v zadnjih
letih. Posnetki segajo do leta 2006, ko so jih prvič naredili v barvah.
Zamenjate lahko različne poglede. Za naše kraje je bil prav posebej
narejen pogled Poplave, kjer na posnetku lahko vidimo kolikšen del
je bil zalit z vodo leta 2010. Zanimivi so tudi pogledi IR (infra rdeči
pogled) in pa DMR pogled, ki prikazuje relief površja.
Najbolj fascinanten pa je pogled Lidar senčenje. Ta pogled je v sivinah in prikazuje površje, kakršno je, če odstranimo rastje. Kaj hitro
lahko sredi gozdov najdemo obrise, ki jih ni ustvarila narava. Strokovnjaki s pomočjo takih kart preučujejo več sto let stare sledove
človeških naselbin. Vi pa lahko pokukate, kaj zanimivega se nahaja
v naših gozdovih.

Zanimivo pa je raziskovati tudi bližnjo okolico. Ogromno možnosti

Vsa ta praktična znanja smo dobili na študijskih krožkih SPLET –
okno v svet pod mentorstvom Janje Urbihe in Ars Palade, kjer so
srečanja krožka potekala. ■

Pogled na Loško dolino

Lidar senčenje pogled

Mario Žnidaršič

USTVARJALNA DELAVNICA ROČNIH DEL

V

prtičke in lepilo. Okraševanje predmetov z
lepljenjem motivov iz papirnatih serviet je
zabavna in koristna tehnika, ki ne zahteva
risarskega in slikarskega znanja, saj motiv
enostavno nalepimo. Po končani delavnici
so še pripravili razstavo ročnih del svojih
članic in članov. ■

Medobčinskem društvu invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke so v ponedeljek, 27. septembra 2021, v prostorih društva
v Cerknici pripravili ustvarjalno
delavnico ročnih del. Mentorica tokratne delavnice ga. Rajka
Truden je članice naučila osnove

foto: Mario Žnidaršič

servietne tehnike. Servietna
tehnika je ena izmed ustvarjalnih tehnik, pri kateri lahko
s servietnimi lističi okrasimo
številne predmete, tokrat so
okrasili predmete izdelane
iz stekla, potrebovali so le
ne nekaj steklenih kozarcev,
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Magda Doles in Rajko Intihar,
Kmetijska svetovalna služba Cerknica

MALINE

– pridelajmo ekološki pridelek
Jagodičje se zelo vrača v naše jedilnike, ponudba pa je manjša od povpraševanja. V letošnjem letu je bil postavljen vzorčni nasad
malin. Skozi rastno dobo sta bili organizirani dve delavnici na samem kraju nasada.
Povzetke in nekaj tehnoloških nasvetov smo
zbrali v naslednjem prispevku.
Maline se posadi spomladi v pasovih na folijo, v dobro pripravljeno zemljo, ki je oblikovana v greben. Namesto folije lahko uporabimo slamo. V našem nasadu so bile posajene
dvakratrodne maline. Posajene so bile na
razdalji 40 cm v vrsti. V nasadu je bilo potrebno obvezno poskrbeti za namakanje. Če
so lahka tla, je potrebno namakati vsak dan
in časovno dlje časa, na težjih tleh pa redkeje in manj časa. Pri tem je za ustreznost
zalivanja potrebno narediti preiskus. In sicer, da, če po pol ure po namakanju zemljo
stisnemo v pest, iz nje ne sme priteči voda. V
kolikor voda priteče, pomeni, da so tla preveč zalita. Saj pri zalivanju ne sme priti do
zastajanja vode v območju korenin. Zastajanje vode je sicer odvisno od tipa tal. Če so
tla bolj peščena in lahka, je stožec kapljanja
bolj ozek in globlji, na težjih tleh (glinenih)
je stožec kapljanja bolj širok, voda ima večji
curek. Priporočamo, da bi imeli tenziometer
za merjenje vlage v tleh. Ob nenamakanju je
posledično manj plodov, ti so manjši, manj
okusni in manj sočni.
V našem primeru smo namakalno cev položili na folijo zaradi voluharja, lahko pa se
jo položi tudi pod folijo. V primeru da so tla
peščena in imajo v tleh manj organske mase,
bi mogoče bilo bolje, če bi imeli dve namakalni cevi v vsaki vrsti. To je seveda odvisno
od rastišča.
V vzorčnem nasadu je bila narejena tudi
žična opora z obeh strani vrste, in sicer na
dveh višinah. Rozge so zrasle v obliko grma
od sajenja meseca maja do septembra približno meter. Na teh pa se že prvo leto obirajo
plodovi malin; lahko celo vse do novembra.
Spomladi se vse maline (dvakrat rodne) porežejo do tal, do zemlje. Ne sme se puščati
štrcljev. Nov poganjek ne sme priti iz štrclja,
ampak iz korenike v tleh. Lahko se rezanja
lotimo že januarja meseca, če seveda to dopuščajo razmere. V primeru snega pa takrat,
ko je čim prej možno – torej, ko se sneg stali.
V primeru, da je po rezanju zelo mraz, -15 °C,
je dobro, da maline pokrijemo s prekrivko.

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
IZPOSTAVA CERKNICA
C.4. MAJA 50, 1380 CERKNICA
Tel.: 01- 7097-040, 041-310-161
E-naslov: magda.doles@lj.kgzs.si
www.lj.kgzs.si

Uporabimo lahko covertan ali pokrijemo s
slamo. Za enkrat rodne maline pa to ne velja. Te maline eno leto naredijo visok poganjek, ki ga privežemo ob oporo. Spomladi
jih samo prikrajšamo nad listom. Debelejše
rozge pustimo daljše, tanjše rozge krajše. Iz
zalistnikov ven zrastejo poganjki s plodovi.
Ko plodovi dozorijo, se celotna rozga posuši
in to pri tleh izrežemo ven.
Robida je po rasti bistveno bolj močna kot
malina. Sadimo jo v vrsti na medsebojno
razdaljo 1,5 m, saj potrebuje bistveno več
prostora kot malina. Pri robidi pustimo dve
rozgi na eno sadilno mesto in vsako obrnemo v svojo smer. Ne smemo jih preveč krajšati, ker po tem naredi preveč poganjkov v
obliki metle in zato ne bo rodila. Zalistnike
oz. stranske poganjke, ki zrastejo po obrezovanju, prikrajšamo na tri oči (tri listke),
da lahko plodovi dozorijo. V nasprotnem
primeru naredi preveč nastavkov, ki ne dozorijo.
Prednost pri večkrat rodni malini je ta, da
v primerjavi z enkrat rodnimi malinami ne
pride tako hitro do okužbe z malinovo sušico. To je gliva, ki z vsako rano lahko prodre
skozi lubje v rozgo. Drugo leto, ko bi morali
plodovi dozoreti, listje porumeni, plodovi se
razvijejo, vendar ne dozorijo, ker gliva zamaši prevodni sistem. Zato moramo skrbeti,
da pri vzgoji ne povzročimo ran ali odrgnin,
problem pa so lahko tudi vbodi insektov.
Torej, pri večkrat rodni malini že v prvem
letu zraste rozga in naredi plodove, pri enkrat rodnih malinah je ta krog dvoleten.
Pri malini je glavni problem bolezni siva

plesen. Če v času cvetenja pada dež in je v
tleh ta gliva prisotna, lahko pride do okužbe skozi cvet. Ob okužbi ne dobimo lepih
plodov, zato je potrebno poskrbeti za varstvo pred boleznijo, in sicer s škropljenjem.
Temu pa se lahko izognemo s postavljanjem
tunela oziroma strehe nad nasadom. Tunel
ima dvojno funkcijo, torej obramba pred boleznijo in hkrati možnostjo obiranja plodov
takrat, ko so zreli in ne takrat, ko je lepo vreme, kar je pri vsem jagodičju zelo pomembno. Za zaščito lahko damo tudi senčilno folijo – mrežo ob vroči pripeki.
Malin se ne sme gnojiti pred novim letom,
ker to niso prave listopadne rastline, saj ostanejo zelene. Če bi jih gnojili prej, bi jih s tem
spodbudili k rasti in bi zato lahko pozeble.
Od januarja dalje pa jih že lahko gnojimo
v obliki organskega gnojila, torej preperel
hlevski gnoj, kompost ali peletirano organsko gnojilo. Mineralno gnojenje z dušikom
opravimo kasneje, ko začnejo rasti. Listno
gnojenje pride v poštev, če je problem v tleh,
torej v primeru velike suše, povečane vode
oz. vlage v tleh, v primeru stresnih situacij
– toče ipd.
Za zaščito pred boleznimi, dokler maline ne
zacvetijo, se priporoča uporabljati bakrove
pripravke. Lahko so tudi listna gnojila z bakrom (Labicuper, Cuprobin …). Dobro je,
da se poškropi pred vsakim dežjem, če so
maline brez nadstreška. Konec pomladi in
v začetku poletja se lahko razvije malinova
rja. Na spodnji strani listov so vidni rumeni
lupčki in če se redno uporablja baker, tudi te
bolezni ne bo. V času zorenja plodov je lahko problem plodova vinska mušica. Plodove
je zato potrebno obirati sproti, zelo pogosto,
tako kot zorijo. Vse je potrebno odnesti iz
nasada, nič ne smemo metati po tleh, ker s
tem še bolj privabljamo plodovo vinsko mušico. Gre za muho, ki jajčeca odloži v plod. Iz
njih se izležejo drobni črvički (lahko 15–20).
Poškodba se vidi tako, da, ko maline po obiranju odložite v posodico, je na tleh izcedek
soka. Proti njej se borimo z vabami. Postavi
se jih izven nasada, to pa zato, da se muho
povabi stran od nasada malin. Za to uporabimo plastenko z vinskim kisom, dodamo
malo sladkorja. V plastenko naredimo drobne luknice, ki niso večje od 4 milimetrov. S
tem preprečimo vhod drugim živalim. Dobro je, da se plastenko oblepi z rdečim izolir trakom, ker muho privablja rdeča barva.
  

47

Druga možnost je olje nageljnovih žbic. Stekleničko s tem oljem se razredči z vodo in
poškropi po nadkritih sadikah malin, da se
v primeru dežja ne spere. To je kot neke vrste repelent, torej odganjalec. To škropljenje
večkrat ponovimo, ker se čez čas razdiši. V
letošnjem letu ni bilo veliko mušice, ker je bilo
vroče vreme. Nekako do 28 °C ji še ugaja, pri
višji temperaturi pa ne več. Mušica prične letati okoli junija. Proti njej se lahko uporablja
tudi ekološki pripravek Laser plus, in sicer
čim bolj enakomerno, ker je pomembno, da
se ob škropljenju zadene odraslo muho. To
velja za deset dni. Najboljše za rastlino pa se
naredi s preventivo – kar pomeni skrbeti za
higieno, sprotno obiranje in da se po tleh ne
meče odpadkov.
Kot smo omenili, je potrebno poskrbeti, da
voda ne zastaja v območju korenin, saj je v
tleh zelo veliko različnih gliv. V nekem nasadu malin, kjer je bilo preveč vode v tleh so
sadike zalili z efektivnimi mikroorganizmi,
da se je bolezen v tleh ustavila – fitoftora.
Mikroorganizmov je v tleh ogromno. Po
nekaterih podatkih celo 250 GVŽ/ha, če
bi pobrali vse mikroorganizme v tleh. Nekateri mikroorganizmi so dobri, nekateri
slabi. Mi sami moramo poskrbeti, da je vse
v ravnotežju. Oziroma da prevladajo dobri
mikroorganizmi. V primeru, da pride do
zastajanja vode v tleh, le ta niso zračna, se
bolj razvijejo slabi mikroorganizmi v tleh.
Ravno ti nam po tem lahko delajo težave
pri vseh kulturah.
Po obiranju malin sledi predelava. Lahko
se jih proda sveže; je to osnovni proizvod.
V primeru, da prodate na tržnici, je dobro,
da je nasad malin zabeležen v gerk-ih. S tem
imate dokaz, da gre res za vaše maline. V primeru, ko je malin veliko in jih ne bi mogli
vseh prodati ali porabiti svežih, se jih lahko
predela v sok ali marmelado. Če bi se lotili
predelave na kmetiji – sok, sirup, marmelada, bi bilo potrebno na upravni enoti registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji. Na
uradu za varno hrano je potem potrebno
priglasiti živilski obrat.

DOBRO JE VEDETI
Mateja Simčič, RRA Zeleni kras

PONI – podjetno nad izzive

Primorsko-notranjska regija – v teku je
usposabljanje tretje skupine
V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna,
kjer poteka projekt PONI – Podjetno nad izzive Primorsko-notranjske regije, je v teku usposabljanje
že tretje skupine bodočih podjetnikov. Skupaj je
bilo do sedaj v ta program vključenih 30 oseb, med
njimi so štiri iz občine Loška dolina. Tina Sterle
in Snježana Košir sta štirimesečno usposabljanje
na področju podjetništva že zaključili, trenutno pa
svojo podjetniško idejo v 3. skupini razvijata Petra
Komidar in Simona Poje.

Petra Komidar: »V PONI sem se prijavila s poslovno idejo razvojnega centra. V njem želim
ljudem vseh generacij ponuditi druženje in izobraževanje na sproščen in življenjsko uporaben način.
Poudarek je na celostnem pristopu, kar pomeni,
da vključujem vse štiri aspekte, ki posamezniku
omogočajo dosegati uspeh v življenju: fizični,
mentalni, čustveni in duhovni. Maja 2019 sem
ustanovila zavod SATIA in začela z aktivnostmi.
Med počitnicami organiziramo aktivnosti za otroke, kot so delavnice, dnevno druženje, tabori, med
letom pa tudi za vse ostale generacije. V projektu
PONI bom razvijala idejo terapij s kristali, ki vključuje svetovanje, pogovore, usmeritve in samo terapijo s kristali. Terapije bodo individualne, prilagojene potrebam posameznika, njihov cilj pa dvig
kakovosti življenja stranke, seveda s poudarkom
na reševanju težav in izzivov, ki jih stranka občuti.«

Maline obiramo nežno in previdno, tako da
se plod sname iz vretena v sredini. Na enem
socvetju imamo plodove v različnih fazah
zorenja. V primeru, da zalomimo peceljčke,
drugi plodovi ne bodo dozoreli, bodo propadli, ker ne bo pretoka hrane.
Ohlajeno jagodičje poleti je zelo iskano.
Za uživanje je najboljše sadje, ki je zraslo v
življenjskem okolju potrošnika oz. kupca.
Zaradi ohranjanja vitaminov pa je vsekakor
prav, da kupujemo lokalno pridelano jagodičje s čim krajšimi transportnimi potmi,
torej s postopkom tako imenovanih kratkih
verig. ■
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ljudje vse bolj nezdravo prehranjujemo. Posledice se
kažejo s porastom bolezni, slabšim splošnim zdravjem
prebivalstva, naraščanjem prevalence debelosti. V medijih lahko zasledimo veliko člankov in prispevkov na
temo prehrane, kljub vsemu pa so ljudje zelo slabo ozaveščeni o pomenu zdravega načina prehranjevanja. Že
nekaj let nabiram strokovna znanja in izkušnje na področju prehrane, sedaj pa jih želim na enostaven način
predati ljudem vseh starosti. PONI je izjemna priložnost
za posameznike, ki želijo stopiti na svojo samostojno
podjetniško pot in jim primanjkuje znanj na področju
podjetništva in marketinga. Ponujeno jim je tudi super
podporno okolje in mnoge priložnosti za mreženje«.

PONI Primorsko-notranjska
izvaja RRA Zeleni kras v
sodelovanju s Podjetniškim
inkubatorjem
Perspektiva Postojna.
Program PONI – podjetno
nad izzive poteka v osmih
slovenskih regijah v letih 2021
in 2022 in za vsako posamezno
skupino traja štiri mesece.
V izbor za podjetniško usposabljanje
se lahko zainteresirani s poslovno
idejo ter stalnim ali
začasnim bivališčem v eni izmed
občin Primorsko-notranjske regije
prijavijo prek javnega poziva, ki je na
vsake štiri mesece objavljen na
spletni strani RRA Zeleni kras
www.rra-zk.si .
Trenutno je odprt 4. poziv PONI,
ki se zaključi 14. 11. 2021.

Simona Poje: »V PONI sem se prijavila s poslovno
idejo ozaveščanje ljudi o zdravem načinu prehranjevanja. Zaradi hitrega življenjskega tempa se

PONI je model podjetniškega usposabljanja,
v okviru katerega vključeni v štirih mesecih
razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo
s kateregakoli področja. Za čas trajanja programa je udeleženec zaposlen na RRA Zeleni
kras, kjer ga vodijo skozi različna podjetniška
usposabljanja, ga mentorirajo in mu nudijo
potrebno pomoč pri uresničevanju podjetniških izzivov. ■
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Borut Kraševec

Ponovno na projekcije
v regijski kino!
V Kulturnem domu Cerknica skupaj s partnerji Zavodom TV
Oron, OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas in OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu s koncem letošnjega leta uspešno
zaključujemo projekt VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA KINA.
Z uspešno operacijo Regijski kino in v njej posodobljeno opremo za
predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin prebivalcem celotne
regije v Kulturnem domu Cerknica omogočamo novo, tehnično in
programsko kakovostno storitev, ki je nekdaj tu že živela. Filmoljubom v lokalnem okolju na kvalitetne projekcije tako ne bo več potrebno odhajati v kinodvorane
izven regije. Za projekt v skupni vrednosti nekaj manj
kot 100.000 €, ki ga podpira LAS Notranjska, smo na
razpisu pridobili sredstva iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 70.000€.

V projektu Regijski kino nismo pozabili niti na naše redne obiskovalce. Septembra smo ponudili brezplačne projekcije osmih filmov
raznovrstnih žanrov za vse generacije, otroke in mladostnike razveselili s tremi zanimivimi brezplačnimi filmskimi delavnicami, oktobra pa smo v sodelovanju s slovensko Kinoteko pripravili razstavo
Slovenski filmski plakat. Izvedbo projekta nam je sicer krepko otežila
epidemija, zaradi česar smo bili primorani projekt nekoliko podalj-

V KD Cerknica poleg spremljanja aktualnih filmskih
vsebin ves čas sledimo trendom tudi na področju razvoja kino tehnologij. Dosedanji projektor, ki je bil v
uporabi vse od prenove Kulturnega doma pred več kot
10 leti, ni več omogočal tehnično najbolj dovršenih projekcij. Zaradi njegove zastarelosti in predvsem nepodpiranja aktualnih filmskih formatov je bil programski
nabor vedno bolj omejen. Ker želimo v KD Cerknica
ponujati raznolik ter kakovosten filmski program, smo
Delavnice OŠ Stari trg v sodelovanju z Zavodom Oron (arhiv: KD Cerknica)
se pred dobrim letom srečali z izzivom posodobitve, ki
smo ga realizirali v okviru projekta Regijski kino.
šati, kljub temu pa ga s koncem tega leta uspešno zaključujemo.
Največja investicija projekta je bil nakup novega sodobnega projekRegijski kino, ki je v zgradbi nekdanjega Sokolskega doma v Cerknitorja DCP (digital cinema projector) s pripadajočo tehnično opremo.
ci deloval preko štirideset let, je tako ponovno vzpostavljen. Naša
Pri montaži novega projektorja smo dvorano nadgradili tudi z noviželja in cilj je, da bi skupaj s partnerji vzpostavili tudi dolgotrajna
mi zvočniki in posodobljenim 5.1 kino zvokom.
partnerstva kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov v regiji z
namenom popularizacije kakovostnih filmskih vsebin in razvoja
V projektu Regijski kino smo poleg nove opreme skupaj s partnerji
trajnostne filmske kulture. Še najbolj pa bomo veseli, če vas z raznoizvedli tudi izobraževanje, ozaveščanje in vzgojo, predvsem mlajših
likim programom, sedaj tudi filmskim, privabimo, da nas obiščete. ■
obiskovalcev preko soustvarjanja filmskih vsebin in sodelovanju na
projekcijah filmov s spremnimi pogovori strokovnjakov. Partnerji
Vabljeni torej k obisku našega in vašega regijskega kina!
iz občine Loška dolina Zavod TV Oron in Osnovna šola heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu sta v prvem delu projekta akEkipa Kulturnega doma Cerknica
tivno sodelovala pri filmskih delavnicah
v sklopu obšolskih dejavnosti. Učenci iz
Starega trga so skupaj z mentorji sodelovali pri snemanju 3 kratkih filmov o bontonu v kinu in se tako preizkusili v različnih vlogah pred in za kamero ter ustvarili
simpatične filme, ki si jih obiskovalci lahko ogledajo na velikem platnu pred kino
projekcijami v KD Cerknica. V drugem
delu projekta pa so učenci obiskali Kulturni dom Cerknica in si na velikem platnu poleg kratkih filmov o bontonu ogledali tudi dve projekciji filmov z vodenimi
pogovori. V začetku tega šolskega leta so
si ogledali čudovit dokumentarni film režiserja Mateja Vraniča Divja Slovenija in
ganljiv nizozemski film Salon pri Romy o
toplem odnosu deklice in njene babice, ki
trpi za Alzheimerjevo boleznijo.
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Gašper Modic, Predsednik DLKJ

Dober obisk Križne jame

Janez Kvaternik

VNUKI

Tudi leto 2021 je bilo zaradi epidemije Covid-19 posebno leto, saj je morala
biti Križna jama za oglede zaprta skoraj
pol leta, tako da se ogledi med januarjem in junijem niso izvajali. Navkljub
temu je bila Križna jama v preostalih
mesecih do konec leta 2021 zelo dobro
obiskana. Križno jamo si je v letu 2021
ogledalo dobrih 12.000 obiskovalcev,
kar pomeni približno 10 % večji obisk
v primerjavi z letom 2020. Če odmislimo, da se pol leta sploh ni dalo izvajati
ogledov, je obisk zelo zadovoljiv. Preteklo leto je bilo izjemno sušno, kar nam je
povzročalo kar nekaj preglavic, saj smo
morali zaradi pomanjkanja vode odpovedati daljše vodene oglede v avgustu,
septembru in celo prvem delu oktobra.
Glede na videno sušo in dolgotrajnost le
te, se taka suša pojavi v povprečju enkrat
na deset let. Se pa bo glede na izkušnje
in hitre vremenske spremembe to žal
pojavljalo vedno bolj pogosto. Še vedno
si je večina obiskovalcev ogledala krajši
ogled z vožnjo po I. jezeru in krajši ogled
z medvedjim rovom. Medtem ko vodne dele jame obišče le omejeno število
obiskovalcev (omejitev zaradi varovanja
jame). Podobno kot v preteklem letu so
tudi letos prevladovali domači gostje,
katerih je bilo dobrih 60 %. Še vedno
je opazen upad šolskih skupin in ostalih organiziranih skupin, ki jame zaradi
nastalih razmer v povezavi z Covid-19 v
veliki meri niso mogle obiskati oziroma
je bila jama zaprta za oglede. Še vedno

jamo obišče precej tujih gostov. Večji
delež gostov iz tujine so predstavljali
obiskovalci iz Nemčije, ki so jim sledili obiskovalci iz Francije, Nizozemske,
Poljske, Italije in Češke. Križno jamo so
si v preteklem letu ogledali obiskovalci iz
41 različnih držav. Pred Križno jamo je
čez celo leto delovala info točka, med poletnim časom pa je bil tam prisoten tudi
informator, ki je goste seznanjal z jamo
in z vso ostalo okolico, aktivnostmi ter
turistično ponudbo Notranjske in širše.
V času, ko je bila jama za oglede zaprta,
smo izvedli več snemalnih in fotografskih akcij za tuje in domače produkcije.
Izpeljali smo tudi vse aktivnosti, ki smo
jih imeli v načrtu (pohodi, delavnice, čistilne akcije, dnevi odprtih vrat). Veseli
dejstvo, da si je Križno jamo, navkljub
dani situaciji ogledalo res lepo število
domačih gostov, kar je še en dokaz več,
da je Križna jama ena najbolj obiskanih
turističnih točk na Notranjskem in regiji
ter tako močno prispeva k razvoju turizma na Notranjskem. Vsi člani DLKJ, ki
aktivno opravljamo svoje delo, povezano
s jamo, si bomo tudi v prihodnjem letu
prizadevali, da na najboljši možen način pokažemo lepote Križne jame tako
domačinom kot ostalim obiskovalcem.
Držimo pesti, da se situacija z epidemijo umiri in se bo življenje čimprej vrnilo
nazaj v svoje ustaljene tirnice. Tudi v prihodnjem letu ostanite zdravi in srečno v
letu, v katerega bomo vstopili. ■

Naši mali vnuki,
še povsem neuki
že prihajajo pred oltar,
župniku za pomoč in okras,
nam in Bogu v čast.
Strežniki v belih haljah
razveselijo vse na mah,
manjši opazujejo večje,
tu sploh ni važno narečje.
Sodelovati za vsako ceno,
tudi staršem ni vseeno,
biti dober, ubogljiv,
to ministrantov je izziv.
Kot skavt se izkazuje,
tako vest mu narekuje,
pred Bogom in ljudmi
moramo biti olikani.
V cerkvi križanje in pokleki,
še posebno v novi obleki
navdušujejo vse ostale,
saj naše lepe cerkve niso štale.

JESEN
List za listom s konca veje,
z vetrom pleše zadnji ples,
kakor da žaluje z listjem,
tam med veje tuli vmes.
Sanja listje v mir tišine,
kot nevesta pred oltar,
včasih s ptičkom v krošnji veje,
kakor da mu zdaj ni mar.
List pa z vetrom v mrazu pleše,
ga sploh boli takrat slovo,
nekam nese ga v pozabo,
se ga spomni kje še kdo?
List za listom v pustih vejah
se poslavlja v večno spanje,
tam na cesti v preprogi
par po listju brede v sanje.

Stanko Grl
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Tina Žerovnik, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ

OKREPIMO SE S ČEBELJIMI PRIDELKI IN
IZDELKI IZ ČEBELJIH PRIDELKOV
in mesne jedi. Kostanjev med vsebuje obilo cvetnega prahu, zaradi
katerega ima tudi bolj grenko aromo in posebno vrednost. Svetlejše
vrste medu, kot so lipov, cvetlični in akacijev med, pa so primerne
za nežnejše pecivo v kombinaciji z mandlji, lešniki, marcipanom, za
zavitke, sadne solate, zelenjavne juhe, zelenjavne jedi, solate in medene napitke.

Čebelji pridelki in izdelki iz čebeljih pridelkov
(vir: arhiv ČZS)

M

ed in cvetni prah sta živili, ki sta nepogrešljivi za preventivno
krepitev imunskega sistema v jesenskem in zimskem času, ko
je večja možnost pojava in širjenja virusov, prehladov in drugih zdravstveni nevšečnosti. Ljudje smo bili že v preteklosti inovativni pri oblikovanju in izražanju idej, ki so se odražale na raznovrstnih izdelkih iz
medu in čebeljih pridelkov. Poznamo tradicionalno izdelavo lectovih
src in medenjakov. Čedalje bolj je priljubljen kremni med, ki mu dodajajo raznovrstne sestavine, kot so cvetni prah, propolis, matični mleček, liofilizirano sadje, kakav, oreščki in podobno. Nekateri izdelujejo
propolisovo tinkturo, medeni kis in raznovrstne medene pijače, kot so
medica, medeno žganje, medeni liker, medeno pivo in peneča medica.

MED

– SLADILO NAMESTO SLADKORJA

Med deluje protibakterijsko,
vsebuje minerale, beljakovine, encime,
organske
kisline,
aminokisline in je
vir antioksidantov,
ki krepijo imunski
sistem in povečujejo odpornost. Poleg
čaja lahko sladkamo
tudi druge pijače,
kot so kava, limoPijmo kavo in čaj z medom
nada, ledeni čaji in
(vir: arhiv ČZS)
sadni sokovi. Pri
sladkanju jedi in pijač z medom moramo biti pozorni na to, če jih želimo zgolj osladiti.
V tem primeru jim dodamo cvetlični ali akacijev med. Kadar jim
dodamo kostanjev ali gozdni med, pa bodo imele jedi in pijače posebno aromo.
Pomembno je, da v kuhinji uporabljamo lokalno pridelan med, ki
smo ga vajeni. Pri nakupu lokalnega medu ne gre le za podporo slovenskemu čebelarju, ampak tudi za manj možnosti za razvoj alergij,
ki so reakcija ob zaužitju tujih snovi, ki jih naš organizem ni vajen.

CVETNI PRAH

– NEPOGREŠLJIV PREHRANSKI DODATEK
Poleg nektarja ali mane, ki jo v mednem želodčku čebele prinašajo v
panj in nato predelajo v med, pa se ob obisku cveta na dlačice čebele
oprime tudi cvetni prah različnih rastlin. Med poletom ga čebela s
pomočjo sprednjih nog prečeše in shrani v posebnih koških na zadnjih nogah. Cvetni prah je raznolikih barv. Barva je odvisna od rastline, na kateri ga je čebela nabrala.

Vrste slovenskega medu
(vir: arhiv ČZS)

Vsaka vrsta medu ima svojevrstne značilnosti in daje jedi ali pijači
posebno aromo. Lahko ga uporabimo v različnih kombinacijah in
pri vseh dnevnih obrokih kot nadomestek sladkorja ali kot dodatek
k jedem. Svojo hrano lahko popestrimo z nakupom različnih vrst
medu. Temne vrste medu, kot so kostanjev, gozdni, smrekov in hojev
med, so primernejše za medenjake in močnejše jedi, kot so obare

Cvetni prah je lahko dodatek naši vsakodnevni prehrani. Vsebuje
idealno razmerje vseh sestavin, ki jih organizem potrebuje za delovanje, povečanje odpornosti in ohranjanje zdravja. Uživajo ga lahko
tako zdravi kot tudi bolni ljudje. Pred uživanjem cvetnega prahu se
je treba prepričati, da nismo nanj alergični. Pri zdravih ljudeh je priporočljivo uživanje cvetnega prahu v prehodnih obdobjih leta, torej
na prehodu iz poletja v jesen in na prehodu iz zime v pomlad. Cvetni
prah lahko uživamo samostojno, lahko pa ga namakamo in zaužijemo v kombinaciji s čajem, naravnim sokom, jogurtom, mlekom ali
medom, saj s tem dosežemo boljši izkoristek hranilnih snovi, ki jih
vsebuje cvetni prah.
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Med in drugi čebelji pridelki in izdelki iz
čebeljih pridelkov so koristni, naravni ter
obujajo slovensko tradicijo in kulturno dediščino. Poleg tega, da jih uživamo in vključujemo v vsakodnevno prehrano, so tudi lično
in uporabno darilo ob prihajajočih praznikih, tako za prijatelje in sorodnike kot tudi
za poslovne partnerje.
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Dr. Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Obogatite svojo vsakdanjo prehrano
s cvetnim prahom- osmukancem

ZAŽIVELA KARTICA
POMAGAM ČEBELAM
IN OSTALIM
OPRAŠEVALCEM

Kartica »Pomagam čebelam in ostalim opraševalcem« je namenjena splošni javnosti in
podjetjem kot poslovno darilo. Projekt je
usmerjen k spodbujanju sajenja medovitih
rastlin in posledično zagotavljanja večje količine hrane za čebele in ostale opraševalce.
Hkrati je namenjen ozaveščanju javnosti o
pomenu čebel in ostalih opraševalcev ter njihove ekosistemske storitve opraševanja, ki je
ključna za prehransko varnost. Z nakupom
kartice bodo imeli posamezniki in podjetja
možnost, da pripomorejo k izboljšanju stanja.
Ob nakupu podporne kartice v vrednosti 20€
bo del sredstev namenjen nakupu ter sajenju
sadik medovitih dreves in semen medovitih
rastlin, posameznik pa bo prejel tudi darilo,
ki je naravnano trajnostno v skladu z ohranjanjem narave in sajenjem medovitih rastlin.
Ob nakupu kartice posameznik prejme e-potrdilo Posvojitelj medovitega drevesa,
USB-kartico Pomagam čebelam in ostalim
opraševalcem za podpornike čebel in ostalih opraševalcev, vrečko semen medovitih
rastlin, ki so vir hrane za čebele in ostale
opraševalce, ročno izdelano trajnostno nakupovalno vrečko, izdelano na način ponovne uporabe, knjigo o učinkoviti rabi čebeljih
pridelkov – Zdravnik svetuje, avtorja prim.
Petra Kapša, dr. med., nogavice Brez čebel ni
življenja in svinčnik za podpornike čebel in
ostalih opraševalcev.
Kartico lahko naročite
s skeniranjem QR kode, ki je na fotografiji
ali na e-mail tina.zerovnik@czs.si .
Vabljeni posamezniki, društva in podjetja,
da z nakupom kartice postanete podporniki
čebel in ostalih opraševalcev! ■

Cvetni prah oziroma pelod je osnova spolnega
razmnoževanja rastlin, saj predstavlja moške mikroskopsko velike spolne celice, ki so po obliki značilne in
specifične za vsako botanično vrsto. Cvetni prah nastaja v
prašnikih rastlin. Med rastlinami ga prenašajo tudi čebele,
saj se ob obisku cveta oprime dlačic na njihovem telesu. Ko
cvetni prah dospe na pestič, ga opraši. Čebele pri letanju s
cveta na cvet oprašujejo rastline.
Čebele cvetni prah nabirajo tudi za lastno prehrano. Med
letenjem se čistijo in drobna zrnca cvetnega prahu z dodatkom sline in medičine (tako cvetni prah obogatijo s
svojimi encimi) med seboj zlepijo in oblikujejo grudici cvetnega prahu, ki ju na zadnjem paru nog odnesejo v panj.
Čebele lahko nabirajo cvetni prah na različnih rastlinah,
večinoma pa je grudica cvetnega prahu sestavljena iz peloda ene rastline. Cvetni prah je nujno potreben za razvoj
čebelje družine, saj predstavlja nenadomestljiv vir različnih hranil. Čebelarji ga pridobivajo tako, da na žrela panjev
namestijo posebne naprave, imenovane osmukalniki.
Cvetni prah - osmukanec je v obliki grudic različnih oblik in
velikosti. Barva, vonj in okus sta specifična za posamezno
rastlinsko vrsto, na kateri so čebele nabirale cvetni prah.
Okus je lahko sladek, kisel, pa tudi grenek.
Cvetni prah osmukanec vsebuje ogljikove hidrate, med
katere sodi tudi prehranska vlaknina, ki ugodno deluje
na peristaltiko debelega črevesa. Uživanje hrane, bogate s prehransko vlaknino, zmanjšuje tveganje za pojav
nekaterih bolezni. V cvetnem prahu osmukancu so tudi
beljakovine, aminokisline, maščobe in maščobne kisline
ter vitamini (A, D, E, vitamin C in nekateri vitamini B kompleksa). Osmukanec je vir različnih elementov, vsebuje
največ kalija, fosforja, kalcija, železa, mangana in cinka.
Dodano vrednost pa mu dajejo fenolne spojine, saj imajo
le te vlogo antioksidantov.
Uživanje cvetnega prahu priporočamo ljudem v vseh
starostnih obdobjih. Vključujete ga lahko tudi v prehrano
otrok od prvega leta starosti naprej. Energijska vrednost
cvetnega prahu je nizka, zato ga lahko uživamo tudi pri

nizkoenergijski prehrani in v prehrani sladkornih bolnikov.
Primeren je tudi za vegetarijance. Alergijske reakcije pri
uživanju cvetnega prahu so sicer redke. Vendar priporočamo, da cvetni prah začnete uživati v manjših količinah
(par grudic) in vsak dan količino povečujete do željene. Na
takšen način preverite, da niste nanj morebiti alergični.
Če uživamo samostojno posušen cvetni prah osmukanec,
ga čim dlje žvečite oz. dobro mehansko zdrobite z zobmi.
Priporočamo tudi namakanje pred uživanjem. Posušen
cvetni prah osmukanec namočite v tekočino vsaj 2–3 ure
pred uživanjem, pri svežem pa je dovolj pol ure prej. Z mletjem ali namakanjem dosežete, da se hranila, ki jih cvetni
prah vsebuje, lažje sprostijo, kar privede do večje in lažje
absorpcije in dosegljivosti hranil našemu organizmu.
Uživamo ga lahko skozi celo leto ali večkrat na leto s prekinitvami, neprekinjeno pa najmanj od enega do treh
mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu ni možno predoziranje. Kljub temu pa kot dodatek v vsakodnevni prehrani
priporočamo od 20 do 40 g (cca. 1–2 jedilni žlici) cvetnega
prahu za odraslo osebo.

Pripravite si odličen napitek
z dodatkom cvetnega prahu
1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu
1 čajna žlička medu
3 dcl vode
Sveže stisnjen sok pomaranče/grenivke/limone
Cvetni prah lahko dodate tudi različnim živilom. Uživate ga
lahko v kombinaciji z mlečnimi izdelki (jogurt, kefir, mleko
...), sadjem (banane, hruške, marelice, jabolka, kaki ...), dodate
ga lahko v sadne in zelenjavne napitke, čaje, ga primešate
različnim vrstam medu ali medeni raztopini. Dodate ga lahko tudi kosmičem, pšeničnim kalčkom ali z njim enostavno
posujete kakšno sladico, kot so to sirovi štruklji, različni pudingi, palačinke, carski praženec ali sladoled. ■

Uživajte cvetni prah iz okolja, v katerem živite.
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POLICISTI POLICIJSKE POSTAJE CERKNICA
OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH PONOVNO
OBVEŠČAJO IN OPOZARJAJO
Tako kot po celi Sloveniji tudi na območju Policijske postaje Cerknica zopet opažamo porast drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, parkiranih vozil. Storilci ne nastopajo
sami, temveč po dva, trije ali več.
Storilci se drznih tatvin lotevajo na prefinjen način. Najpogosteje se predstavijo kot delavci različnih podjetij (npr. telekomunikacijskih, elektro, podjetja, ki se
ukvarjajo z dezinfekcijo prostorov), ki so prišli opravljat različne aktivnosti (izmera
jakosti signala, preverjanje internetnih povezav, posodobitve itd …). Prihajajo dobro pripravljeni, saj so oblečeni v delovne obleke z logotipom podjetja, prav tako
pa imajo logotipe nalepljene na avtomobilih.
V večini primerov storilci nastopijo skupinsko, s tem da vas eden ali dva zamotita
z vljudnostnimi vprašanji, pogovorom, posebno pri starejših osebah, medtem ko
ostali preiščejo hišo in okolico in izvršijo tatvine denarja ali nakita.

V zvezi navedenega svetujemo vsem občanom in občankam občin
Cerknica, Loška dolina in Bloke, predvsem pa apeliramo na starejše
osebe in osebe, ki živijo same ali na samem, da so zelo previdne:
 Oseb ne spuščajte v stanovanja ali v stanovanjske hiše,
dokler se ne identificirajo
 Osebe imejte pod stalnim nadzorom
 Pokličete na podjetje, za katerega naj bi osebe opravljale aktivnosti
in preverite ali so dejansko njihovi zaposleni in opravljajo določena dela
na vašem območju
 Zabeležite registrske oznake avtomobilov, barvo, tip …
 Pozorni bodite na opis oseb (obleke, videz, govor itd.)
 Zaklepajte vhodna vrata, ključ imejte pri sebi in ne shranjenega
v bližini doma

OSEBNA VOZILA
1. V osebnih vozilih ne puščajte vrednejših predmetov (sploh pa ne na vidnem
mestu), kot so ure, telefoni, denar, bančne kartice in podobno, saj s tem le privlečete storilce kaznivih dejanj k dejanju samemu.
2. Pri zaklepanju avtomobilov preverite, da so vrata resnično zaklenjena.
Preden se zaveste, lahko postanete žrtev kaznivega dejanja. V kolikor kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da obvestite policijo na
št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Želimo vam vesele praznike,
naj bodo tudi varni.
SREČNO IN VARNO V LETU 2022
Policisti Policijske postaje Cerknica
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Dragan Ignjić

IZ MRAKA
Veter nežno je zavel,
skozi to poljano prešel,
a mi spati ni pustil,
dolgo v noč me šum
borovih vej je budil.
O, ti kraški svet,
ki iz mraka temnega
oživiš, svojo
čuječnost prebudiš,
dolgo v noč ne zaspiš,
budiš, o kraški svet, budiš me.
Zakaj ne spiš?
Zakaj življenje izlivaš
v bolečino, šepetajoče praznine,
ko te veter premetava,
zemlja pa se stresa?
Iz mraka je zavil
tih, spokojen večer,
dokler se veter mu ni pridružil,
skočil skozi borove veje
ter šum, šum življenja povzročil.
O, ti kraški svet,
mar res nikoli ne spiš?

Marica Marolt

POŠTA IZ AMERIKE
Včasih, ko pri nas še ni bilo izobilja,
smo težko čakali vsako pošto iz Amerike. Če je bil paket, pa še toliko bolje.
Imeli smo poštarico v pravem pomenu besede. Če je zamudil poštni avtobus, je imela tudi ona zamudo. Prinesla je sigurno slabo zaprto kuverto in
hkrati še povedala, kaj piše v pismu.

MIR, MIR
Naše podjetje je imelo za letovanje
članov kolektiva v tistem času najeto
hišo v Selcah na Hrvaškem. Tudi direktor je dopustoval v njem kot ostali
delavci. Na morju so noči bučne in
eno takih poletnih noči je zaradi hrupnega prepevanja direktor prišel ven
pred hišo in začel kričati: "Ruhe, ljudje, Ruhe!" Toliko pa se je le naučil na
tečaju nemškega jezika, ki ga je skupaj s pisarniškimi delavci obiskoval v
Starem trgu.
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Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2. izdaja, Koča vas 1928 je rokopis,
napisan v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika Schöllmayerja Margarete Schöllmayer, domačinom
poznana kot Kočevska Greta. Rokopis je v slovenščino prevedel Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.
Delo pod skrajšanim naslovom Zgodovina Čabra in Babnega Polja izhaja v nadaljevanjih.
Avtor tega zgodovinskega dela Henrik Schöllmayer - Lichtenberg je leta 1924 v Koča vasi zapisal:
»Vprašanja o mejnih sporih med gospostvoma Snežnik in Čabar, ki se ne umirijo, so me vzpodbudila,
da razrešim njihove vzroke.
Proučevanje arhivskih listin me je pripeljalo do tega, da nisem napisal samo zgodovino Čabra, temveč
tudi zgodovino nastanka vasi Babno Polje.«

Henrik SchÖllmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje VI.)

Mejni spori in nastanek vasi
Babno Polje od 18. stol.
do danes (1924)
Preden se zgodovina gospostva Čabar in
njegovih lastnikov razprede naprej, se splača
bližje pogledati mejna vprašanja, še posebej
zaradi nevarnosti, da bi se že povedano ponavljalo.
Ker je tisti del Istre, ki ni bil beneški, še 1689
pripadal Kranjski in je predstavljal zadnjo
petino Kranjske1. Mesto Reka z okolico je
bilo od 1374 do 1648 sestavni del Kranjske.
Deželne meje so se oblikovale zelo pozno,
kar se je zgodilo večinoma samo po volji in
moči posameznih mejnih gospostev, toda v
vseh primerih na zelo nejasen način. Najstarejšo mejo Kranjske in z njo tudi mejo
gospostva Snežnik proti Hrvaški, ki je tudi
meja z gospostvom Grobnik, so zaznamovali že Rimljani, ko so zgradili mejni zid proti
Skordiskom. Mejni zid se je vlekel po hribih
od Reke do Prezida2. Potek meje so po spominu opisali možje iz vasi Klana, Studenec
itd., ki so jih zaslišali v Grobniku kot priče,
ko so 27. 6. in 1. 7. 1831 regulirali mejo z
Ogrsko3. Priče so povedale, da meja poteka od »izvira pri Velikem bregu (zvir beim
velike breg), to je izvir Rečine ali Fiumare,
ki ga v listinah imenujejo »Stein studenc«4,
preko Stulaca, Ladve, Paklinjaka, Tusovaca,
Železnih vrat, Trstenika, do rimskega zidu.
Meja ločuje gospostvi Grobnik in Snežnik
ter Hrvaško in Kranjsko. Seveda v letu 1831
del meje do Smrekovca že ni bilo več meje
Kranjske, temveč mejna črta med Istro in
Hrvaško. Podložniki sosednjega gospostva
Gotnik, posebno tisti iz Klane, so zaradi stiske za les in potrebe po košeninah prodirali

1
2
3
4
5
6
7
8

vedno globlje v snežniške gozdove. Da bi to
zadevo uredili, je 23. 4. 1769 takratni lastnik
gospostva Snežnik Ignacij Ksaverij grof pl.
Lichtenberg sklenil z vasjo Klana pogodbo o
sečnji lesa. Pogodbo je dne 29. 3. 1801 sestavil v Ljubljani tako, da imajo vaščani Klane
samo pravico do sečnje lesa, vendar nimajo
lastninske pravice v dominikalnih gozdovih.
Kot mejo je določil sledečo mejno črto: »Desno proti mejnim kamnom, ki ločujejo gospostvi Snežnik in Grobnik, nato v predelu
Paka po kolovozu proti Polici in križpotju
do mejnih kamnov Grobnika. Ozemlje, ki
ga ne pokriva gozd, pripada vasi Klana.«5
Veliki travniki pred nadgozdarsko hišo na
Gomanjcah so takrat postali last vaščanov
Klane. Dne 27. 6. 1770 je Ignaciji Ks. pl.
Lichtenberg sklenil z lastnikom gospostva
Gotnik Ignacijem pl. Lazarinijem mejno pogodbo, po kateri meja poteka sledeče: »Od
križpotja v Jelenovi dragi, kjer so postavili I.
mejni kamen, na Polico nad »Plešo« ali lazom (danes se imenuje »Vala«), kjer je drugi mejni kamen, od tukaj po kolovozu do
III. mejnega kamna nad Klansko pako, od
tukaj na IV. mejni kamen, kjer je presekan
gozd, naprej ob Traifi (Traif = Traufe = kap)
do studenca imenovanega Stainica (Prun =
Brunnen = studenec), ki se nahaja ob gozdu
nad Jablanico«. Velikodušno (ex-generositate) je grof pl. Lichtenberg prepustil Lazariniju tisti gozdni okoliš nad Klansko pako, ki so
ga presekali pri postavitvi mejnih kamnov in
leži pod III. in IV. mejnim kamnom. V Vali
so smeli pasti živino samo tisti podložniki,
ki so po določbah gozdnega reda (Waldstellung) vozili les iz gozda snežniškega gospostva6. Določena je bila deželna in gospoščinska meja, ki se je ohranila do prevrata po
svetovni vojni. Na ta način je nastala klinasta
ozemeljska zajeda Istre med Kranjsko in Hrvaško, ki se pri nadgozdarski hiši na Gomanj-

Johann Weikhard Freiherr von Valvasor: Ehre des Herzogtums Krain, Ljubljana – Nürnberg 1689, I. zvezek, II. knjiga str. 285
Prim. Rimski zid od Rijeke do Prezida – Vjekoslav Klajič, Zagreb 1901.
Arhiv Snežnik, omara 5, predal 12, fasc. II. Landesgrenzberichtigungen, lat. protokol
Prim. die österreichische Spezialkarte 1: 75.000, predel 23, stolpec XI., Laas – Čabar in predel 240 XI. Fiume - Delnice
Arhiv Snežnik 5. 12., Process mit Klana, 5. 10. 1811, 16. 7. 1831, Grenzen mit Herrschaft Gutenegg
Arhiv Snežnik 5. 12. Process mit Klana, 5. 10. 1811, 16. 7. 1831, Grenzen mit Herrschaft Gutenegg
Arhiv Snežnik 5. 12. Process mit Klana, 5. 10. 1811, 16. 7. 1831, Grenzen mit Herrschaft Gutenegg
Arhiv Snežnik 5. 12. Process mit Klana
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cah razteza od Pake do Police. Vsekakor so
se takratni lastniki gospostva Snežnik, grofi
Lichtenbergi, vedno znova sklicevali na posestne in lastniške pravice do tega ozemlja, ki so
jih de jure (pravno) imeli, toda de facto (dejansko) je ozemlje že postalo last Klane. Dne
25. 8. 1817 se je v Klani odvijala revizija meja
med gospostvi Grobnik in Snežnik, ki so se je
udeležili: Iz Snežnika Volfgang grof pl. Lichtenberg, c. kr. okrožni gozdar Janez Nepomuk
Zörrer in davkar Franc Verbič iz Grobnika,
Karel pl. Pintar, višji gozdar grofa Antona
Bathyanija, upravnik gospostva Grobnik Anton pl. Gothardi in Anton Vincenc, gozdarski uradnik z Grobnika. Pintar je predložil
gozdno karto Grobnika, po kateri meja med
Snežnikom in Grobnikom poteka takole: Od
»Steinega studenca« ob starem zidu (rimski
zid, limes) preko Pišnikovega laza(?) Lavrenijaka do Železnih vrat, čez vrh Trstenika do
Paklenjaka, na Črni vrh, nato severozahodno
po severnih pobočjih Jasikovaca(?) v Jelenovo
drago. Ta črta poteka na Črnem vrhu v zaobljenem kotu in prečka pri Velikem Smrekovcu
gozdove, ki jih je Grobnik odstopil Čabru.
Najstarejši ljudje v Klani navajajo, da meja
poteka tako: Od Železnih vrat ob Kapi, po
severnih pobočjih gore Trstenik, naprej do
grobniških senožeti in od tam preko Jamnice proti Pomočnjaku, od tam preko Velikega
Smrekovca čez križpotja do Jelenove drage.
Pintar ni mogel do problema zavzeti stališča,
ker so listine, posebno še listina iz 1726, v
kateri veleslavna komora prepušča dominij
Brod in Grobnik markizu Raimundu pl. Perlasu, bile v arhivu na Grobniku7.
Sporno vprašanje ni bilo rešeno, ker že
omenjeni podrobni zemljevid iz leta 1880
označuje mejo v Smrekovcu kot »sporno«.
Tako je ostalo do konca svetovne vojne, ko
se je zadeva končala. Razvidno je tudi, da je
Grobnik odstopil Čabru nekaj, kar sploh ni
bilo njegovo.
Ko so v začetku 19. stol. narisali katastrske
karte, je klinasti del gospostva Snežnik dokončno pripadel Istri, in sicer soseski Klana.
Dopis kresijskega urada Postojna z dne 30.
5. 1821, št. 3351 okrajnemu gospostvu Snežnik pravi: 18. 6. 1821 bo okrajni komisar
Sirk postavil mejne kamne med soseskama
Kozarišče in Klana8.
(se nadaljuje)
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Simona Kermavnar

Litoželezna nagrobna spomenika pri župnijski cerkvi
v Starem Trgu pri Ložu
KENS,/ DEN KOMMENDEN GESCHLECH=/TERN.). Na čelni strani je napis: RICHARD GRAF/ LIECHTENBERG/
GEBOREN ZU SCHNEEBERG/ AM 4.
FEBRUAR 1792,/ GESTORBEN EBENDASELBST./ AM 4. FEBRUAR 1840,/ IST
HIER AUS DEN STÜRMEN/ DES LEBENS
FRIEDLICH IM/ HAVEN DER RUHE GELANDET. Manjša aplika pod napisom je
odpadla. Na drugih dveh stranicah sta genij in na nasprotni grb: Lichtenbergovemu
sta dodani prekrižani sekiri, ki sta iz grba
pl. Mordaxov. S tem priimkom pa je povezan, kot smo videli, Rihardov brat Maksimilijan, čigar nagrobnik stoji zraven.

V Starem Trgu stojita na mestu nekdanjega pokopališča ob župnijski cerkvi sv.
Jurija, v jedru romanski triladijski slopni
baziliki s prezbiterijem gotskih oblik iz leta
1648, dva identična litoželezna nagrobna spomenika. Posvečena sta na bližnjem
gradu Snežnik rojenima bratoma Rihardu
grofu Lichtenberg (1792–1840) in Maksimilijanu grofu Lichtenberg–Mordax
(1795–1841).
Gre za sinova kresijskega adjunkta na Dolenjskem Alojza Lichtenberga in grofice Cecilije Gallenberg, ki sta sicer imela dvanajst
otrok. Ob prezgodnji smrti obeh staršev
leta 1801 so bili vsi še mladoletni. Polnoletnost je dočakalo sedem sinov, Volf, Žiga,
Nikolaj, Rihard, Maksimilijan, Filip in Karel ter hčerka Alojzija. Vsi so bili tudi solastniki propadajočega snežniškega posestva.
Maksimiljan je imel posebno usodo. Baje
je mati Cecilija na smrtni postelji prosila
Jožefa barona Mordax iz gradu Impoljca
v Artu pri Sevnici, da bi šestletnega dečka
posvojil. Baron ji je to obljubil in obljubo
tudi izpolnil. Tako je nastala adoptivna veja
Lichtenberg – Mordax.1

Grb Lichtenbergov
(vir: Schollmayer – Lichtenberg, Snežnik in
schönburški vladarji …, str. 21)

1
2

3
4

Grb Lichtenbergov na nagrobniku Riharda pl.
Lichtenberga, prekrižani sekiri sta iz grba pl.
Mordaxov (foto: Simona Kermavnar)

Litoželezna spomenika merita v višino
165 cm. Sestavljajo ju: stopničast podstavek, nanj postavljen pokončen kvader iz
štirih litoželeznih pravokotnih plošč ob
straneh, opremljenih z napisi (del liva),
grbom, aplikama dveh identičnih krilatih
genijev z navzdol obrnjeno baklo, simbolom minljivosti in smrti (v. 37 cm), ter na
vrhu latinski križ z žarkastim diskom (v.
64 cm); na Maksimilijanovem nagrobniku
je ob vznožju križa dodano goreče srce.
Spodaj deli osrednji del od podstavka pas s
padajočimi akantovimi listi, zgoraj pa pas
bršljanovih listov, ki imajo oboji že od antike dalje močno sporočilnost in veljajo za
simbol nesmrtnosti. Nameščeni so bili kot
aplike, ki pa so se ohranile le še mestoma.
Prvi spomenik je posvečen Rihardu. Rodil
se je 4. februarja 1792 na gradu Snežnik in
umrl na svoj rojstni dan 1840. prav tam.
Kot piše na eni od štirih plošč osrednjega
dela, so dali nagrobnik postaviti žalujoči bratje in sestre (DIE/ TRAUERNDEN
GESCHWISTER/ BEZEICHNEN DIESE
STELLE/ SCHMERZLICHEN GEDEN-

Lidija Slana, Lichtenbergi na Tuštanju, Kronika, 57/2 (Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah 2009), str. 171–200, str. 189.
Etbin Heinrich von Schollmayer–Lichtenberg, Snežnik in schönburški vladarji. Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem
(v izvirniku Schneeberg und die Dynasten von Schönburg. Eine Geschichte der Herschaft Schneeberg in Krain, prevod Janez Sterle),
Postojna 1998, str. 63.
Gl. tudi Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, Ljubljana 1996, str. 26–27.
Simona Kermavnar, Litoželezna dediščina v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, Logatec 2021, str. 178–179.

Napis na čelni strani osrednjega dela nagrobnega spomenika Maksimilijana pl.
Lichtenberg–Mordaxa se glasi: MAX/
GRAF LIECHTENBERG/ MORDAXT/
SCHLÄFT UMGEBEN VON/ SEINEN
VIER KINDERN: EDMUND, EMMA,
BERTHA IND EMMIZA,/ HIER IM EWIGEN FRIEDEN,/ UND HOFFT AUF EIN
SEELIGES/ WIEDERFINDEN./ GEB• 7•
OCT• 1795 ZU SCHNEEBERG,/ GEST•
14• DEZEM• 1841 ZU/ FIUME. Na hrbtni
strani pa: SEINE TROSTLOSE GATTIN/
CAROLINE GEB(NE) = FREYINN/ LAZARINI JABLANITZ/ U• SEINE VERWAISTEN KINDER:/ ARTHUR UND THEKLA,/ WEIHEN DIESES DENKMAHL,/
FROMMER ERRINNERUNG AN/ DIE
VERBLICHENEN LIEBEN. Manjša aplika
pod napisom je prav tako odpadla. Na eni
od stranic osrednjega dela je odlitek genija, grba pa na tem spomeniku ni.
V zvezi z Maksimilijanom je gozdarski
strokovnjak ter upravnik posestva Snežnik
Etbin Heinrich von Schollmayer – Lichtenberg (1860–1930) povedal: »… Maksimilijan grof Lichtenberg Schneeberg
– Mordase je bil poročen z gospodično
Lazarini iz Jablanice. Bratje so ga finančno
podpirali. Živel je razkošno, največ v Jablanici in na Reki, in izkoriščal gozdove južnih snežniških območij. Takratni posegi se
gozdovom revirja Klana še danes poznajo
...«.2 Kot je zapisano tudi na spomeniku, je
Maksimilijan umrl na Reki (Fiume). Mrtvega so prepeljali v Stari trg, kjer počiva s
svojimi štirimi otroki (Edmundom, Emo,
Emico in Berto). Napis dodaja, da za njim
žaluje neutolažljiva soproga Karolina (†
1868; njen kamniti nagrobni spomenik je
ob južni steni cerkvene zakristije) ter nje  
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ugleda« dodeljena deželna koncesija. Dobila je laskavi naziv deželno privilegirane
železarne (Cesarsko-kraljeva privilegirana
fabrika kneza Auersperga za litoželezno in
kovanoželezno blago) in bila med petimi
najpomembnejšimi v habsburški monarhiji. Prav v štiridesetih letih 19. stoletja je
iz tega obrata prišlo večje število nagrobnih plošč in križev, pa tudi monumentalni
Zoisov spomenik, ki je danes na ljubljanskih Žalah.
Več dvorskih nagrobnih križev v spodnjem
delu pokončnega kraka krasi relief še baročno občutenega žalujočega genija z baklo
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PISMA BRALCEV

Malo
po Prešernu
Kdor pevcev peti kaj ne ve,
on vreme hval' al toži,
Kdor v razdiranju je as,
ta čez župana toži.
Marica Marolt,
Velike Bloke

Nagrobni spomenik Riharda grofa
Lichtenberg v Starem trgu pri Ložu
(foto: Simona Kermavnar)

gova osirotela otroka Artur in Tekla.3

KJE TISTI ČASI SO

Litoželezna nagrobna spomenika sta bila
izdelana v livarni Dvor pri Žužemberku, in
sicer sodeč po letnicah smrti obeh bratov v
začetku štiridesetih let 19. stoletja. Livarno je leta 1795 ustanovil knez Viljem Auersperg st., obratovati je začela naslednje
leto. Leta 1836 ji je bila »zaradi velikega

Ko polje dehtelo je tam za vasjo
in lan je po njivah zorel,
je zvezde dekle spraševala v nebo,
kdaj fant bo spet v vas kaj prišel.
Jesen je že zimi podala roko
in hladen je veter zavel,
ko fant med predicami uzrl je dekle,
dekle, ki jo rad je imel.

Nagrobni spomenik Maksimilijana grofa Lichtenberg
– Mordaxa v Starem trgu pri Ložu; ob cerkvenem
zidu je kamnit nagrobnik njegove žene Karoline,
roj. Lazarini (foto: Simona Kermavnar)

– enak, kot ga vidimo na obeh tukaj predstavljenih spomenikih. Trakasta obroba v
obliki padajočih akantovih listov, ki se je na
obeh spomenikih ohranila le še za vzorec,
prav tako sodi v železni repertoar dvorske
livarne.

Aplika genija z navzdol obrnjeno baklo na
nagrobnem spomeniku Maksimilijana grofa
Lichtenberg – Mordaxa (foto: Simona Kermavnar)

Glede na grb pl. Lichtenberg – Mordaxov
na nagrobniku Riharda pl. Lichtenberg je
zelo verjetno, da sta bila oba spomenika
postavljena istočasno, in sicer po Maksimilijanovi smrti leta 1841. Ko so sestavljali
posamezne dele – kot rečeno, dveh med
seboj (z izjemo napisnih plošč) identičnih
spomenikov – je velika verjetnost, da so pomotoma ploskev z grbom pl. Lichtenberg –
Mordaxov namesto na Maksimilijanov nagrobnik namestili na Rihardovega.

Kje tisti časi so, ko še na vasi
je šum kolovratov še v noč brnel
in tam ljubezni so se »spredle« včasih,
ko fant je v vas k predicam »svetit« šel.
Kje tisti časi so, ko še na vasi
skrivnost dekletu fant je razodel,
da utrip srca močno se je oglasil,
ko ji »domov kolovrat nest'« je smel.
Dekletu ljubeče je fant na uho,
obljube »napredat« začel,
da zmeraj si le očarljive močno
ljubezni je njene želel.
Ko luna odplula je spat za goro,
dekle še enkrat je objel,
ker nov dan že vstajal je v jutro mlado
in prvi petelin je pel.

France Žnidaršič
v Starem trgu pri Ložu
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Borut Kraševec

Novice iz Loške doline (1851)
210-letnica rojstva Jožefa Bevka
Križnogorskega
170-letnica velikih poplav v Loški dolini
Novembra 1851, pred natanko 170 leti so
bile v Loški dolini, največje do sedaj znane
poplave.
O »sila žalostnem pogledu, ki se razprostira s Križne gore«, je takrat v »Novice
kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči«
pisal Križnogorski. To je psevdonim pred
210 leti rojenega Jožefa Bevka, ki je bil
od 1850 do 1860 kurat na Križni gori pri
Ložu. Enak zapis, vendar brez podpisa, je
»V petik 28. Listopada. 1851.« v št. 95 objavil tudi »Ljubljanski časnik«.
Pod svoje zapise v Novice se je Jožef Bevk
pred prihodom na Križno goro podpisoval
s Podgrivarski – takšno je bilo domače hišno ime v sorški fari na Davči 41, kjer je bil
4. marca 1811 rojen. Umrl je 19. decembra
1860 na Šentjurju pri Svibnem.
Med letoma 1856–1859 so njegove zapise objavljali tudi v katoliškem cerkvenem
listu Zgodnja Danica, ki je začel izhajati
leta 1848. Tam se je običajno podpisal kar
z oznako X. V duhovnika je bil posvečen
leta 1839. Kot kaplan oziroma duhovni
pomočnik je služboval na gradu Gamberg
pri Čemšeniku (1840), Št. Lovrencu ob Temenici (1842), na Fari pri Kostelu (1843),
na Blokah (1845), v Cerknici (1850). Leta
1850 je bil imenovan za kurata na Križni
gori pri Ložu. Leta 1960 je postal župnik
na fari Šentjur pri Svibnem, kjer je istega
leta 19. decembra tudi umrl.
Poleg duhovniškega poklica je svoje zanimanje v veliki meri posvečal tudi kmetovanju, kar je razvidno iz mnogih člankov,
v katerih je z nasveti spodbujal k umnemu
kmetovanju in prilagajanju zastarelega načina kmetovanja potrebam novega časa.
Leta 1847 je postal član cesarsko kraljeve
Kmetijske družbe v Ljubljani, 1850 član
podružnice v Planini in 1855 predsednik
podružnice v Ložu. V novice je poročal
tudi o takratnih življenjskih razmerah,
običajih, vraževerju – urokih, vremenu ter
naravnih in drugih nesrečah, ki so občasno pestile Loško dolino in bližnjo okolico. Novice so v aprilu leta 1845 objavile
članek, ki govori o bloški zimi in uporabi šmečev. Znani so tudi njegovi članki o
»Mlinih na sapo«. Med njegovimi pisanji pa najdemo tudi zapis o »mizoplesu v
Ložu«, »pravlico od hude babe« … »Pravlice iz Kranjskega – Rudokop na Černi
Persti« in druge zanimive vsebine.

Bevk je bil nasprotnik nemškega in velik zagovornik maternega jezika v šolah. V Učiteljskem tovarišu – Listu za šolo in dom, št.
12. 1887 – so o njem zapisali:
»Gospoda Križnogorskega poznate … On
vam je junaška oseba, ne samo po telesu, temoč tudi po duhu. Um in serce sta pri njem
v lepem soglasji … Berite, kar je sam pisal o
pogledu s Križne gore! On popisuje goro za
goro, kako se verstijo proti zahodu od gladke Slivnice do stermega golega Grintovca; on
imenuje vse cerkvice po dolini itd.«
Tokrat sem za branje pripravil njegov članek o poplavah novembra 1851. Prepisi so
dobesedni, brez lektorskih popravkov.
viri:
- www.dlib.si
- Obrh, maj 2020, št. 2, str.45, Borut
Kraševec, Novice iz Loške doline (1855)
- Stane Korenjak, Kdo je bil Jožef Bevk –
Podgrivarski

Novice, v sredo 26. listopada (poznojesna)
1851. List 48.
Iz Križnegore 16. nov. Scer jako prijazin ali
sedaj sila žalosten pogled se razprostira iz
Križnegore. Dve dolgi in široki jezeri vidim pred seboj, ki od 2. do 16. listopada
vedno bolj in bolj narašate. Cerkniško jezero je že iz Jezera – tako se neka vas blizu
jezera imenuje – nekaj stanovavcov pregnalo. Drugo jezero je za glavjem Cerkniškiga, med kterima se kake pol ure široko
berdo znajde, skozi kteriga golobina ob
hudih nalivih iz Loške doline v Cerkniško
jezero vodo toči. – To jezero ali bolj prav
strašen nastop, kakoršniga ljudje sedanjiga
veka v tej okolici se spomniti ne morejo,
se širi od Golobine do Uševške vasi, meče
svoje nevgodne valove na šolski prag pred
starim Tergam in splakuje kamnite gredice
(štenge) pred vratmi Šneperske grajšine.
Od osmero vasi je nar lepši polje, ki je z
ozimno obsejano, globoko pod vodo, in
čez 150 hišnikov s svojo družino je do-
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sihmal na plavih iz svojih hiš pobegnilo.
Pač so reveži Loške fare preserčniga milovanja vredni! Zakaj celo leto so se z revšino kar terdo vojskovali. Voda jim je čez
leto na njivah hudo škodovala, toča jim
je bila silno zadela, po toči vsejano ajdo je
slana posmodila, zelje zdaj v posodah in
druga pičlo pridelana kuha v vodi pod zlo
gré, in obilno seno se na odrih kisa; čez
mline v tej dolini voda stoji in čez Danskiga, desiravno je visok, se lahko s čolnam pelješ. Sicer so neprenehama Ložani
z lesnino za kupčijo na cesti bili; sedaj
pa zavoljo vode po nar potrebniši derva
v gojzd iti nemorejo; po pečeh nekterih
vasi lahko ribe gnezdijo in po strehah se
pijavke obešajo.
En kos zime smo ta mesec že prestali, zakaj po bližnjih hribih okrog Loža je sneg
18 palcov debel bil, ki se je raztopil, in
danes, ko to pišem, že spet sneg enake
debelosti tukej talo zemljo krije. Kaj bo,
če ga jug osope? Po Loškim nastopu že
dvé veliki strehi plavate in mnogo se jih
giblje, ko postonja, kadar misli zleteti. Le
nekoliko mlačna sapa, kar je strah misliti,
naj volove zdraži, in strehe se bodo dalječ
iz svojih mest, kakor race pred lovcam,
premestile.
Zares se mora milo
storiti človeku, kader
vidi, kako se ljudjé
na slabih in nevarnih
plavih mraza dergetajoči in solzni povračujejo na svoj zapuščeni dom, da še zase
in za revno živino
skozi streho in okna
kako stvarico vodi umaknejo. Nadjam se,
da bo vlada pri davkih tem siromakam
velikodušno kaj pregledala. Pa tudi bi bilo
neizrečeno potrebno, da bi ona, ki velikanske dela pri vodah in cestah z začudljivo
umetnijo izdeluje, tem ubogim soseskam,
kader voda odteče, pomagati blagovolila,
da bi se Golobina in drugi zamašeni požirki posnažili in tudi razširili.
Tolikanj težave in vendar potrebne lotitve
(scer je prazna reč tukej njive obdelovati, ki se pri srednih nalivih že potopé), se
revne soseske same, ako bi tudi združenih
misli bile, skoraj ne morejo poprijeti.
Sklenivši resnično žalostni popis v priserčnim sočutji bratoljubno željo izusti pisavec, da bi tolažbe polno bilo, ako bi se kak
milodar tudi iz daljnih krajev v hvaležne
roke žalostnih revežev privabiti mogel, ki
v nar huji dôbi – v nastopu zime – so svoje
hiše požrešni vodi prepustiti mogli.
Križnogorski
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Tone Jozelj, Babno Polje

Partizanska bolnišnica Snežnik

Bolnišnica, ki je poznana tudi pod imenom Stari trg, je bila obnovljena oziroma
na novo zgrajena leta 1976. Takrat je bil na
Županovem lazu postavljen lep spomenik
v spomin na Snežniške bolnišnice. Obnovljene so bile tri barake. Dr. Janko Kostnapfel v svojem članku Partizanske bolnišnice Snežnik (Zdravniški vestnik, letnik 76,
št. 1) omenja, da je imela bolnišnica štiri
barake. Bolnišnica je bila namenjena huje
prizadetim ranjencem, saj je edina od Snežniških bolnišnic imela tudi kirurški od-

ZAHVALA
foto: Tone Jozelj

Ko smo bili zaradi epidemije,
povezane s Covidom-19, nekaj časa omejeni le na gibanje
po svoji občini, sva z ženo obiskala veliko skritih kotičkov
okrog Babnega Polja. Spomnil
sem se, da bi po nekaj letih
obiskala tudi obnovljeno partizansko bolnišnico Snežnik v
Šimanovi dolini. Med drugo
svetovno vojno je v okolici
Županovega laza delovalo večje število bolnišnic. Županov
laz je približno 5 km oddaljen
od Babnega Polja. Leži ob cesti, ki iz Babnega Polja vodi v
osrčje Snežniških gozdov. Bolnišnico sva
sorazmerno hitro našla. Žal pa naju je pričakala v dokaj žalostnem stanju. Na eno
od obeh manjših barak se je (verjetno ob
vetrolomu pred leti) porušilo debelo drevo
in močno poškodovalo streho barake. Tudi
strehi preostalih dveh barak sta v slabem
stanju, ogrodje pa je v glavnem še dobro.

Rad bi se zahvalil vsem,
ki svoje odločitve imajo v tem,
da podaljšajo ti vozniško,
da ne bi povozil tudi malo miško.
Oči, optika je prva,
ki pove ti, kakšna je rezerva
za prihodnji dve leti,
dobri po videzu so obeti.
Odloči pa se zdravnica sama,
ki te spremlja sred programa.
To izpolnite, tu se podpišite,
če je vse v redu, ne delamo razlike.

delek. Po ustnem izročilu naj bi bilo barak
celo pet. V obnovo bolnišnice so vključili
tudi takratne mladince. Organizirani smo
bili kot mladinska delovna brigada. Skrbeli smo predvsem za logistiko, to je dostavo
potrebnega materiala, saj leži bolnišnica na
precej nedostopnem terenu.
Od večjega števila bolnišnic je bila obnovljena ravno tista, ki leži nekaj deset metrov
na hrvaškem ozemlju. Slovenci z državnimi
mejami že od nekdaj nimamo ne sreče ne
pameti.
Mislim, da je bolnišnica v Šimanovi dolini pomemben kulturno zgodovinski spomenik Babnega Polja, Loške doline pa tudi
Gorskega kotorja. Vredno bi jo bilo ohraniti, mogoče za začetek vsaj ustaviti njeno
propadanje. Zato sem se po daljšem razmišljanju odločil, da napišem ta članek.
Ker pa ob lanskem obisku nisva naredila
fotografij barak, je bilo potrebno ponoviti
obisk to jesen. Drevo s strehe barake je odstranjeno, je pa baraka skoraj do polovice
podrta. Okoli barak je za sečnjo označenih
veliko debelih dreves. Debelo drevo, ki leži
med barakama je tudi označeno. Upam, da
bo posek dreves narejen strokovno in ne bo
nastala še večja škoda.

foto: Tone Jozelj

Janez Kvaternik

Menim, da bi se tudi s prebivalci, organizacijami in ustanovami iz sosednje Hrvaške lahko dogovorili za obnovo bolnišnice.
Včasih je potrebno le malo dobre volje, da
se stvari premaknejo. Kot kaže, se bo v doglednem času zrahljala tudi meja med državama in bo do bolnišnice možno legalno
dostopati tudi s slovenske strani.
Pa še to.
Upam na zastarelost najinih prekrškov.

Hvala, dragi moji,
saj povsod hitimo kot noji,
optika, zdravnica in upravna enota
za vse nas stare so vrednota.
Upam, da bom uspešno še dve leti
vozil z novimi nasveti.
Hvala dobri zdravnici,
pa saj to le niso vici, hiti počasi.

KAJ PONUJAŠ
Kaj ponujaš, kaj obljubljaš,
kaj bo tvoje srce dalo,
kam korak te tvoj peljal bo,
da te oko ne bo iskalo.
Kaj ponuja tvoje srce,
kaj ponuja tvoja dlan,
kam odnaša tvoje želje,
da vse to ne bo zaman.
Kaj obljubljaš, kaj želiš si,
kaj od mene tebi paše,
ne pozabi, vse je v pesmih,
vse se zliva v srca čaše.
Kaj sprašuješ, ne pozabi,
srce ve, kaj dal sem komu,
a imam le eno željo,
da bi sanjal še o domu.

Stanko Grl

NAGRADNA KRIŽANKA
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Vabljeni k reševanju nagradne križan
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Nagradno geslo križanke v septembru je bilo:
SLOVENIJA ZELENA DEŽELA
Nagrade za tokratno križanko podarja

Nagrado foto monografijo »Slovenija zelena dežela«

DRUŠTVO LJUBITELJEV GRADU SNEŽNIK
Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
e-mail: jerca.loboda@gmail.com • tel.: 040 221 663

Nagrado poklanja
prispeva:
Založba Pogled
Branko Križanec s.p.
Polenci 44, 2257 Polenšak
e-mail: zalozba.pogled@gmail.com
tel.: 031 556 530
https://zalozbapogled.si
To je tudi naslov in številka, kjer knjigo lahko naročite.
Nagrado prejme:
JOŽE DOVŽAN, Šmartinska cesta 209, 1000 Ljubljana

Čestitamo!

1. nagrada: knjiga DRVA ŽIULEJNA SMO, Anton Frbežar – TONI
2. nagrada: CD Etno Histeria World Orchestra -2020
3. nagrada: vrečka za nakupovanje iz blaga Plavajoči grad



Pravilna rešitev križanke je geslo, ki izhaja iz oštevilčenih kvadratkov in ga vpišete
v polje za rešitev.
Rešitev napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) do 9. 2. 2022
pošljete na naslov uredništva Obrh ali pa rešitev s svojimi podatki pošljite po e-pošti na:
obcina@loskadolina.si (iz enega e-naslova bo upoštevana ena rešitev).
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu!
Uredništvo
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Odvoz odpadkov v času praznikov:
Praznik
B

BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)

M MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU
E

MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)

ME MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI in MEŠANA EMBALAŽA
PRAZNIKI

Zbirni center Cerknica:

Zbirni center Stari trg pri Ložu:

•ponedeljek: zaprto

•torek: od 8.00 do 14.00 ure

•torek: v poletnem času od 12.00 do 18.00

•četrtek: v poletnem času od 12.00 do 18.00

v zimskem času od 11.00 do 17.00
•sreda, četrtek, petek od 8.00 do 15.00 ure
•sobota: od 8.00 do 12.00 ure

v zimskem času od 11.00 do 17.00
•vsaka prva sobota v mesecu:
v poletnem času od 8.00 do 12.00 ure

•nedelja in prazniki: zaprto

•nedelja in prazniki: zaprto

*Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.

Ni odvoza

Področje

Nadomestni odvoz

9.2.22
10.2.22
19.4.22
20.4.22

Prešernov dan

torek, 8.2.2022

M2

velikonočni ponedeljek

ponedeljek, 18.04.2022

M1

dan upora proti okupatorju

sreda, 27.04.2022

E3

praznik dela

ponedeljek, 02.05.2022

M1

Marijino vnebovzetje

ponedeljek,15.08.2022

E1

dan reformacije

ponedeljek, 31.10.2022

M1

dan spomina na mrtve

torek, 01.11.2022

M2

4.11.22

dan samostojnosti in enotnosti

ponedeljek,26.12.2022

M1

27.12.22
28.12.22

28.4.22
29.4.22
3.5.22
4.5.22
16.8.22
17.8.22
2.11.22
3.11.22

Področja pobiranja
1

Begunje pri Cerknici, Brezje, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Selšček, Topol pri Begunjah

2

Babna Polica, Babno Polje, Bločice, Bloška Polica, Dane, Gorenje Jezero, Iga vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lož, Markovec, Nadlesk, Otok, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Pudob, Stari trg pri Ložu,
Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika pri Ložu

3

Beč, Bečaje, Bezuljak, Cajnarje, Čohovo, Dobec, Dolenje Otave, Gorenje Otave, Goričice, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kremenca, Krušče, Kržišče, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Milava, Osredek, Otonica, Pikovnik,
Pirmane, Podskrajnik - nad cesto, Podslivnica, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Zahrib, Zala, Žerovnica, Župeno, Tavžlje, Zahrib, Zala, Žerovnica, Župeno

4

Grahovo, Ivanje selo, Martinjak, Podskrajnik, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice, Unec, Zelše

5

Dolenje Poljane, Gora, Kranjče, Sveta Ana pri Ložu
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; e-pošta: info@komunala-cerknica.si; www.komunala-cerknica.si
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