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Glasilo občine Loška dolina

KRIŽNOGORSKA LIPA
Lipa na zadnjem ovinku romarske poti, tik pod vrhom Križne gore. Svoje veje mogočno raztega pod nekdanjo romarsko hišo. Njen obseg je 357 cm.
Se še spomnite, kako je bilo včasih tu živahno za Binkošti? Mlakarček je tam stregel pijačo, nasproti pa so cigani prodajali svojo kramo na štantih.

BOŽIČNO-NOVOLETNA
TRŽNICA
V soboto, 18. decembra 2021, je Javni zavod Snežnik v
Starem trgu organiziral tradicionalno božično-novoletno
tržnico, na kateri so svoje izdelke ponujali lokalni
prebivalci. Na sejmu so sodelovali: Rajka Truden T.R.F.
dekorativni izdelki s. p., Čebelarstvo Kandare, rezbar Jože
Šparenblek, Tina Strle Heart's Jewellery, Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, Janja Urbiha
Kozarka – Zgodbe snežniške, ročna dela Milan Baraga,
Dragica Župančič – unikaten nakit, Zavod Notranjska hiša,
OŠ Stari trg, Kmetija T'dolenj, Turizem Jure, Javni zavod
Snežnik, Skavti Loška dolina, Mesnine Štupar Srečko.
Tekst in foto: Mario Žnidaršič
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Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
Kot prvo bi se Vam rad opravičil, da ta številka v Vaše domove prihaja tako pozno. Kljub takim in
drugačnim, objektivnim in neobjektivnim razlogom za to, kot urednik prevzemam vso odgovornost za nastalo situacijo. Čas, ki ga živimo, je večkrat krut. Epidemija in z njo številne zdravstvene
težave, neodložljivi opravki, zamude in ostali zapleti so zavlekli izid Obrha globoko v mesec marec. Kljub temu pa sem prepričan, da boste tudi na straneh tokratne izdaje našli kaj zase. Številni
ste se odzvali na mojo prošnjo, da s svojimi prispevki obogatite naše glasilo, za kar sem vam iz
vsega srca hvaležen. Novi avtorji in z njimi novi, drugačni pogledi in oblike bodo še dodatno
pobarvali mozaik, ki sestavlja to kroniko Loške doline. Vesel sem, da se odzivate, sodelujete in pomagate narediti Obrh še boljši! Številni odgovori na naše nagradne igre, vaši prispevki in čestitke
v rubriki pisma bralcev, vaša razmišljanja in poglobljeni članki o različnih temah nas ločujejo od
podobnih izdaj v naši okolici in širše. Vabilo k sodelovanju še vedno velja in upam, da boste poslali
Vaše prispevke tudi za naslednjo številko. Žal smo morali nekaj člankov in fotografij, ki ste jih poslali za to številko tudi izpustiti, ker za vse ni bilo prostora. Avtorjem se opravičujem in obljubim,
da jih bomo poizkušali uvrstiti v naslednjo izdajo. Izšla bo takoj po parlamentarnih volitvah, zato
je rok za vaše prispevke do 15. aprila. Naš cilj je, da bi glasilo redno izhajalo na vsaka dva meseca
in obljubim, da vam do naslednje številke ne potrebno čakati tako dolgo kot ste na to. Rad bi
se zahvalil tudi vsem članom uredniškega odbora in ostalim sodelujočim, od lektorice, grafične
oblikovalke do raznašalca, ki s svojo predanostjo in delom skrbijo za to, da je številka pred vami
taka kot je. Upam, da bo pomlad pred nami bolj sproščena in odprta, kot sta bili zadnji dve in da
bo tako več možnosti za izvedbo različnih dogodkov in prireditev. Z veseljem bomo objavili Vaše
prispevke, fotografije in poročila iz njih.
Vsi skupaj pa si želimo predvsem miru, zdravja in sreče. Tega je bilo v zadnjem času odločno premalo!
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Miha Razdrih,
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 15. april 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.

DOBRO JE VEDETI
Prepoznate, kaj je na sliki? ................................... 42
»Dan sajenja medovitih rastlin« v polnem teku ...... 43
V Pivki in Postojni od aprila na voljo
novi poslovni prostori in podjetniški programi ........ 43

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.

PISMA BRALCEV
Golob in dva novčiča ............................................ 44
Pa vi, kaj molite? .................................................. 44
Zgodovina Čabra in Babnega Polja........................ 45

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: Križnogorska lipa • tekst na naslovnici:
Janja Urbiha • fotografija na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.

Križanka .............................................................. 46

Obrh dostopen tudi na spletni strani občine Loška dolina: https://www.loska-dolina.si
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Danica Zrim

Župan je sprejel prostovoljce »PROSTOFERJE«

D

ecember je mesec, ko naša srca razsvetljujejo neštete lučke, ko
so naše misli polne upanja in želja. Ob koncu leta se ozremo
nazaj in pomislimo, kaj smo v tem letu dobrega storili za naše drage,
za naše sosede, za naše prijatelje in znance.
Prav gotovo so veliko dobrega naredili prostovoljci, ki sodelujejo v
projektu »PROSTOFER«, ki ga omogoča in financira Občina Loška
dolina. Župan Janez Komidar se jim je zahvalil za njihovo požrtvovalnost, saj svoj čas namenjajo za prevoz občanov v Cerknico, Ljubljano in Postojno. Največ prevozov se opravi na zdravniške preglede
v Ljubljano. V letu 2021 je bilo opravljenih 230 prevozov, kar pomeni
90 % vseh delovnih dni v letu.
V občini Loška dolina prevoze opravljajo prostovoljci Vanja Palčič,
Branko Plos, Rajko Kraševec in Boris Žagar. V kolikor bi se še kdo
želel pridružiti prostovoljcem, ga vabimo, da svoj interes sporoči na
Občino Loška dolina. ■

Župan se je zahvalil prostovoljcem

(arhiv: občine LD)

MEDTEM KO ČAKAŠ, DA BODO DRUGI STORILI KAJ ZATE, LAHKO ČAS IZKORISTIŠ ZA TO,
DA TI STORIŠ KAJ ZANJE.
Milan Jurkovič,
predsednik nadzornega odbora

POROČILO
NADZORNEGA
ODBORA
Nadzorni odbor Občine Loška dolina je pri nadzorovani osebi, torej
Občini Loška dolina, opravil nadzor naročil, izvedbe in plačil storitev svetovanja, vključno s pravnimi storitvami za obdobje od 1. 4.
2019 do 31. 12. 2020 z namenom nadzora smotrnosti in učinkovitosti uporabe javnih sredstev. Končno poročilo z dne 17. 11. 2021 je
objavljeno na spletni strani občine.
Pregledane so bile listine v zvezi s storitvami izvajalcev:
- Odvetniška pisarna Globevnik in partner, svetovanje v zvezi s športno dvorano, vodovodom Vrhnika–Viševek–Žaga, JP Komunalo Cerknica d. o. o., pregled pripomb občinskih svetnikov, izjave za medije;
- Odvetnik Danilo Grilj, pooblaščenec Občine v pravnih postopkih
pred sodišči;
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, svetovanje v zvezi
z »in house« naročili pri JP Komunala d. o. o. Cerknica;
- Inštitut za lokalno samoupravo, svetovanje v zvezi z organiziranjem gospodarske javne službe – komunalne storitve, analiza obstoječe organiziranosti in svetovanje;
- Sodni cenilec Jože Stopar, izdelava izvedeniškega mnenja za investicijo Vodooskrba Babno Polje;
- Tringrad Nova d. o. o., storitve svetovanja v zvezi z investicijami
oziroma javnimi naročili.
Bistvene ugotovitve:
- Občina ni predložila enotne evidence pooblaščencev, ki zastopajo
Občino v pravnem prometu in niso pooblaščeni na podlagi funkcije oziroma delovnega razmerja.

- V posameznih primerih pravne oziroma svetovalne storitve niso
določno opredeljene v naročilu oziroma pogodbi niti niso priložene listine, na podlagi katerih bi bil omogočen nadzor.
- Posamezne storitve bi iz razloga smotrnosti in racionalnosti poslovanja občina po mnenju nadzornega odbora lahko zagotovila z
lastnimi kadrovskimi viri.
Iz navedenih razlogov je nadzorni odbor v končnem poročilu sprejel
priporočila:
- Nadzorovana oseba mora v skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu zagotoviti, da računovodski izkazi izkazujejo resnično in
pošteno stanje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov
in odhodkov. Računovodske postavke morajo temeljiti na verodostojnih listinah.
- Nadzorovana oseba mora zagotoviti upoštevanje 54. člena Zakona
o javnih financah, to je:
(1) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno
knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
(2) Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne
knjigovodske listine, je treba pred izplačilom preveriti in pisno
potrditi.
- Nadzorovana oseba naj z lastnimi kadrovskimi viri zagotovi pripravo javnih naročil in izbiro ponudnikov, razen v izjemnih primerih.
- Nadzorovana oseba naj vzpostavi evidenco vseh izdanih pooblastil
za zastopanje odvetnikom oziroma osebam, ki kot pooblaščenci
zastopajo Občino in niso pooblaščeni na podlagi funkcije oziroma delovnih nalog. Vzpostavi naj evidenco stroškovnih postavk in
preverjanje uporabe odvetniške tarife. Pogodbe o svetovanju kakor
tudi vse druge pogodbe morajo imeti določno opredeljen predmet
pogodbe v pisni obliki tako, da je realizacijo in utemeljenost plačila mogoče nadzorovati. ■
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POZIV OBČANOM

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA MAČK
Občina Loška dolina bo tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje
sterilizacije in kastracije lastniških mačk prebivalcev občine Loška dolina.
Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za omejevanje
nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja novih mladičev. Na ta način se
preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi
človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost
življenja živali.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov
izkoristijo od 20. 1. 2022 do 30. 10. 2022 oziroma do porabe
sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Preprečevanje rojstev neželenih živali je za lastnike obveza, ki izhaja iz
določb 11. člena Zakona za zaščito živali. Usmrtitev ali namerna zapustitev
živali pa je kazniva!
Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki
izpolnjevati naslednji pogoj:
• imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v občini Loška dolina.
Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani Občine sofinanciran
v višini 35,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 42,15 EUR za
sterilizacijo mačke oz. 27,37 eur za kastracijo mačka.

Veterinarska postaja Cerknica d. o. o.,
Gerbičeva 39, 1380 Cerknica,
tel. št. : 041 621 258.

Skupni znesek zagotovljenih sredstev znaša 2.500 EUR, dokončna višina bo določena
s sprejemom proračuna za leto 2022. Možnost sofinanciranja pa je odprta od 20. 1.
2022 do 30. 10. 2022 oziroma do porabe zagotovljenih sredstev. Vsi uporabniki
storitev boste morali izpolnili obrazec, ki ga dobite na Občini Loška dolina.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev
za največ dve (2) živali.

Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670,
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

SVETNIŠKA STRAN
Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

ČAS JE ZA NOV ZAČETEK!
»Če zdaj ne bo nihče odgovarjal,
naj gre pa »tud vse skupaj v maloro.«

ZGROŽENA SEM! Občinski svet
je moral sprejeti sklep, da je župana »prisilil« v poročanje o »izvajanju večjih investicij«, KI JIH
IZVAJA OBČINA LOŠKA DOLINA. In kaj dobimo? Lož–Podlož
– dela potekajo. Babno Polje –
gradbeno dovoljenje pridobivajo,
le Komunala ne »poda mnenja«.
Seveda župan »pozabi« omeniti,
da projektant ni dopolnil projekta
v skladu s pripombami Komunale.
Le v tehničnem poročilu je napisal, da bo delavec upravljavca imel
umivalnik in klimatsko napravo.
mag. Armida Bavec
Projekta objekta, v katerem bi se
(arhiv: Armida Bavec)
morala nahajati čistilna naprava in
upravni prostor, pa ni! Prav tako
niso bile upoštevane ostala pripombe iz prvega mnenja, zato je Komunala ponovno izdala negativno mnenje. Napačna je torej trditev
v poročilu Občine, da niso podali soglasja (izdali so dve mnenji). In
seveda je napačna tudi trditev, da je projektant izpolnil vse dodatne

zahteve in pogoje. Očitno nas tudi tale projekt lahko skrbi, če ima
Komunala pomisleke. Verjemite. DRŽAVNA CESTA Markovec–Loški Potok je tudi kar naenkrat, iz državne, postala (predvolilna občinska) investicija. Kdor bo nasedel, bo pač nasedel. Pa tudi Grahovo–
Bloška Polica je očitno kar naenkrat postala investicija tega župana
in se »prodaja« kot »večja investicija«. Neverjetno, kako je tale župan
»interdisciplinaren«. Zelo zanimiva pa je navedba pri vodovodu Viševek–Vrhnika–Žaga. A glej no, zlomka, gradbeno dovoljenje pridobivajo? Dragi ljudje, pa ta investicija je bila zaključena in plačana že
v začetku leta 2020. Naj spomnim, da je Komunala že od novembra
2019 javno opozarjala, da tale investicija ni pokrita z vsemi potrebnimi dokumenti in da se dela brez gradbenega dovoljenja. Če zdaj ne
bo nihče odgovarjal, naj gre pa »tud vse skupaj v maloro«, kolikor
ni že šlo. Najboljša »investicija« pa je tale »vodni vir Kozarišče«. Ne
vem, kolikokrat naj še ponovim, da edini uradni dokument, ki smo
ga z Občine dobili v seznanitev, govori, da ima ta vrtina »v optimalnih pogojih največ 4,5 l/s črpalno moč«. To pomeni, da, ko je vode
povsod dovolj, je vode dovolj tudi tu. Kaj pa v času suše? Izhajajoč iz
poročila, je suša tudi tu. Škoda, da si že 3 leta lažemo in se zapravlja
proračunski denar. In za vrhunec vsega tega, v proračunu 2022 beremo, da namerava župan kupiti terensko vozilo, ki bo opremljeno
in tipizirano po standardih Gasilske zveze kot GVZ-1 v višini 25.400
EUR. Veste, kaj to pomeni? Kupil bo avto za vodenje intervencij in
prevažanje na izobraževanja oz. da se bo »nekdo« vozil na sestanke
v Lj. Namesto, da bi kupili gasilni avto za PGD Babno Polje in zamenjali iztrošeno opremo gasilcev, ki so na intervencijah. To bo kupil
pa župan v naslednjem mandatu, se mu je zapisalo. Dragi moji, pa
koliko časa boste v svojih vrstah na račun ogrožanja vaše varnosti
tole še prenašali? Res trdnih živcev ste. Čas je za NOV ZAČETEK!
https://armidabavec.blogspot.com/
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Andreja Buh

Ana Zakrajšek, o kuhanju in še o čem
Udeležujete se tudi prireditev
tekmovalnega značaja. Na katera
priznanja (in nagrade) ste v društvu
najbolj ponosne?
Osvojile smo nekaj pomembnih priznanj in
nagrad.
Leta 2011 je ekipa »OSTRNIC« zmagala na
6. državnih kmečkih igrah, ki so se odvijale
v Moravčah.
Leta 2013 smo za uspešno aktivno sodelovanje in promocijo Loške doline prejele bronasti grb občine.
Kar nekaj članic je prejelo bronasta, srebrna
in zlata priznanja za svoje kulinarične dobrote na državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Naše društvo je v letih delovanja prejelo veliko zahval, ki smo jih bile zelo vesele. Vsaka
zahvala nam pove, da cenijo naše delo, nam
pa da dodatno motivacijo.

Ana Zakrajšek (foto: Tomo Sterle/CITRUS)
Društvo žena in deklet na podeželju
OSTRNICE Loška dolina že od ustanovitve
leta 2008 vodi Ana Zakrajšek iz Starega
trga. Ob izdaji kuharske knjige »Okusi Loške
doline« si je predsednica vzela nekaj časa
tudi za pogovor z nami.
Kdaj ste ustanovile društvo in kaj je bil
povod oziroma vzrok za ustanovitev?
Kdo je bil pobudnik?
V bivši skupni občini Cerknica smo delovale
v širšem obsegu Društva Klasje.
Z ustanovitvijo samostojne občine Loška
dolina se je pokazala potreba, da stopimo na
samostojno pot in to smo zelo kmalu realizirale. V mesecu novembru, pred trinajstimi
leti, smo ustanovile Društvo žena in deklet
na podeželju OSTRNICE Loška dolina.
Kdo ste članice? Dobre kuharice ali
so pomembna tudi kakšna druga znanja
in vedenja? Ali v društvo sprejemate
tudi moške?
Članice društva smo žene in dekleta iz Loške
doline in bližnje okolice, ki se rade povezu-

jemo, družimo in izmenjujemo svoja znanja.
Kuharsko znanje je pri članicah sicer zaželeno, ni pa nujno potrebno. V društvu so
dobrodošle članice, ki obvladajo tudi druga
znanja in veščine, npr. različna ročna dela,
pisanje tekstov, dekoriranje … Trenutno je v
društvo vključenih 60 članic, starih od 30 do
častitljivih 93 let.
Med uradnimi člani sicer ni moških, je pa
njihova pomoč nujno potrebna za izpeljavo
številnih dogodkov. Naše moške podpornike imenujemo »koučne štange«, to je orodje, ki je potrebno pri zdevanju ostrnic.
Se spomnite svojih prvih aktivnosti?
Kje in kako ste se predstavljale in
kakšen je bil odziv tistih, ki so
pokušali vaše dobrote?
Naš prvi večji dogodek je bila razstava ročnih
del članic s kulturnim programom v gradu
Snežnik v času prireditve V deželi ostrnic.
Ob tem dogodku smo pripravile pogostitev.
Glede na to, da po tem dogodku skoraj ni bilo
prireditve v Loški dolini, na kateri ne bi sodelovale s svojimi dobrotami, lahko sklepamo,
da smo tudi prvo odlično pripravile.

Članice se redno izobražujete. Skozi
kakšne oblike in kdo vam pomaga? In
kakšna izobraževanja organizirate tudi
same in komu so namenjena?
Ves čas stremimo k nadgrajevanju svojih
znaj na različnih področjih. K temu spadajo kuharski tečaji, predavanja s področja
vrtnarstva, zeliščarstva, tečaji ročnih del in
spoznavanje kulturne in naravne dediščine
domačega kraja. Izvedle smo tečaje peke
kruha. Svoje znanje in izkušnje prenašamo
tudi na otroke iz vrtca in šole. Tudi na ta način ohranjamo našo kulinarično dediščino.
Skrbimo tudi za zdravje in rekreacijo. Izobraževanja organiziramo same, v prvi vrsti
za svoje članice, pogosto pa se nam pridružijo drugi, ki jih to zanima.
Članice društva ste v domačem okolju
prisotne tako rekoč na vseh, različnih,
prireditvah. To zahteva veliko vašega
časa in energije. Kako vam uspeva?
Res je, prisotne smo skoraj na vseh prireditvah v domačem kraju. Naše kulinarične
dobrote so okušali tudi na sejmih in prireditvah izven domače občine. V lepem spominu
nam je ostalo druženje z obiskovalci s Škotske, ki so leta 2012 prišli k nam na izobraževanje v okviru programa Leonardo da Vinci.
Bojan Žnidaršič iz Vitre je poskrbel za izvedbo slovensko-škotskega druženja. V sodelovanju s članicami našega društva so mešani
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slovensko-škotski pari v Gostišču Mlakar v
Markovcu pripravili tradicionalne slovenske
in škotske jedi, kar je popestrilo mednarodno druženje in medkulturno spoznavanje.
Društvo že več let (z izjemo zadnjih dveh let,
zaradi epidemije) v sodelovanju s Turističnim društvom Notranjska sodeluje na prireditvi Revija Nostalgija in etno sejem v Kaštelu, v Dalmaciji. Na prireditvenem prostoru
so naše predstavnice predstavile slovenske
in naše lokalne kulinarične dobrote, kot so
orehova in pehtranova potica, krhki flancati,
piškoti na stroj, rožičevi štrukeljci, namočeni v vinu, ajdovi žganci z mlekom.
Z dobro organizacijo, skupnimi močmi in
dobro voljo se zmore marsikaj.
Veliko časa, energije in volje pa je bilo
potrebo tudi za pripravo knjige Okusi
Loške doline, ki ste jo izdale konec
lanskega leta. Izdajte nam, kako ste
prišle do receptov, saj gre (večinoma) za
pristne jedi in recepture, ki izhajajo iz
časov, skoraj 100 let nazaj.
Vse članice društva smo bile povabljene k
zbiranju receptov. O načinu priprave naših
tradicionalnih jedi smo se pozanimale pri
starejših gospodinjah. Vse jedi smo članice
same pripravile, servirale in dekorirale, da
so jedi tudi primerno slikovno predstavljene.
V knjigi je predstavljenih 36 jedi. Knjiga je
nastajala od februarja do novembra 2021.
Sama sem že poskusila kuhati po vaših
receptih in reči moram, da so jedi uspele
in so bile tudi zelo okusne. Menite, da
bo vaša kuharska knjiga pripomogla,
da bomo v Loški dolini (in seveda tudi
izven nje) večkrat na štedilnik postavili

»Južna za kosce« (foto: Tomo Sterle/CITRUS)
lonce s tradicionalnimi jedmi in jih tako
pomagali iztrgati pozabi?
Seveda, s tem namenom je bila tudi pripravljena. Vesele bomo, če bodo recepti za pripravo tradicionalnih jedi zaživeli v praksi in
razveselili ljubitelje domače hrane.
Knjiga gre zelo hitro med ljudi in pravite,
da že pripravljate ponatis. Kje vse pa je
že našla prostor v kuhinji?
Res je, da je knjiga hitro našla pot do uporabnikov. Z veseljem ugotavljamo, da po
receptih iz knjige že kuhajo po različnih krajih Slovenije in sosednje Hrvaške. Zagotovo
vemo, da po naši receptih kuhajo v Nemčiji, ZDA, Kanadi in tudi v daljno Avstralijo
je knjiga našla pot. Veseli nas, ko prejmemo
ganljive zapise prejemnikov knjige. Marsiko-

mu so se ob prebiranju receptov za pripravo
naših tradicionalnih jedi orosile oči ob spominu na mamino kuhinjo.
Želite še kaj sporočiti našim bralcem?
Ponosne smo na to, da je knjiga tako hitro
našla pot v številne domove. To je pohvala vsem, ki so kakorkoli prispevali k izdaji
knjige. Zaradi tega se že pripravlja ponatis,
kar pomeni, da bo knjiga lahko našla pot
do vseh gospodinjstev v Loški dolini in širši
okolici.

Ana, najlepša hvala za pogovor.
Ker pa ljudje, ko govorimo ali beremo
o hrani, običajno postanemo lačni, vas
prosim še za predlog za hitro narejeni
obrok, ki bi potolažil naše želodčke.

Anin predlog je
PRECVRTA ŽUPA
oziroma juha –

hitro pripravljena okrepčilna jed
še iz časov naših starih mam.
Sestavine: kruh, jajca, voda, sol
Priprava: Star kruh, bel ali črn, narežemo na kocke. Dodamo toliko jajc, da
dobimo mokro zmes. V ponvi segrejemo mast in mokro zmes z obeh strani
ocvremo do zlato rumene barve. Ocvrto maso razdrobimo na majhne koščke
in jo zalijemo z vrelo, osoljeno vodo.
Jed takoj postrežemo. Jajcem lahko dodamo tudi različna zelišča.
OSTRNICE se predstavljajo v Stari Fužini – Bohinj (foto: Javni zavod SNEŽNIK)

Pa dober tek!
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mag. Miro Mlakar

Civilna iniciativa S-3 Ograde –
Dom starejših občanov v Loški dolini
Občani Ograd se strinjamo z izgradnjo
doma starejših občanov v Loški dolini,
vendar ne na lokaciji, ki je bila kupljena s
strani stanovanjske zadruge S-3 Ograde in
je bila že od samega začetka namenjena izgradnji športnih igrišč za okoliške občane.
Na 12. redni seji občinskega sveta Loška dolina je župan občine Loška doline dal informacijo, da tuji investitor SeneCura odstopa
od izgradnje domov na Ogradah in v Železnikih. Zakaj je odstopil od gradnje v Loški
dolini, ni bilo natančneje pojasnjeno. Ali gre
pri tem za nove arhitekturne zahteve in s tem
povečane stroške izgradnje glede na zahteve epidemije, saj je v domovih umrlo več
kot 2.000 oskrbovancev, ali pa je investitor
le ugotovil, da je lokacija doma na hribu, v
centru naselja (Slika 1), na neprimernem,
nasutem zemljišču, z neprimerno odsluženo
infrastrukturo, ki je povezana z drugimi problemi in veliko dodatnimi stroški. Župan je
ob tem pokazal na nekatere krivce za nastalo
situacijo.
Če hočemo problematiko razjasniti v primeru Loške doline tudi tistim, ki zadeve ne
poznajo, se moramo spomniti vsaj nekaterih
dogodkov v zvezi s tem izpred nekaj let.
V Loški dolini se je leta 1997 organiziral
referendum za izgradnjo doma za starejše,
šole, vrtca, mrliške vežice in športne dvorane. Večina občanov je glasovala proti temu,
da se odpove majhnemu delu svojih prihodkov v vrednosti 2 % svoje plače. Občani so

se očitno odločili, da teh objektov ne potrebujejo. To se pravi, da bi dom lahko v Loški
dolini imeli že več kot 20 let.
Marca 2017 se je na občinskem svetu glasovalo o predlogu, da se na Ogradah zgradi
majhen dom, investitor naj bi bila tuja družba SeneCura. Na občinskem svetu ob potrditvi tega sklepa razprave ni bilo, ker naj bi
šlo le za potrditev namere za nadaljnje aktivnosti. Občani Ograd o tem glasovanju niso
vedeli nič.
V letu 2017 je bila na občinskem svetu podeljena stavbna pravica in dne 21. 12. 2018 s
strani ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti podeljena koncesija za izgradnjo doma na Ogradah podjetju Orpea, d. o. o., Bleiweisova c. 30, 1000
Ljubljana, ki naj bi predstavljal tuje podjetje
SeneCura.
O namenu izgradnje doma starejših občanov smo bili občani Ograd prvič seznanjeni
na zboru občanov v petek, 11. 1. 2019, žal
že po podpisu koncesijske pogodbe in po, s
strani župana, že podeljeni stavbni pravici.
Zbor občanov je bil sklican na pobudo župana občine Loška dolina g. Janeza Komidarja. Prisotnih je bilo 52 občanov iz 40 hiš z
Ograd (kar predstavlja 63 % hišnih številk).
Na sestanku je bil prisoten podžupan g. Lojze Škulj, ki je predstavil arhitekturno zasnovo doma starejših občanov in lokacijo, kjer
naj bi ta stal. Na tem zboru občanov smo bili
odločno proti izgradnji doma na tej lokaciji,

Slika 1; Naselje Ograde, kjer naj bi se namesto prvotno načrtovanih igrišč
gradilo dom starejših občanov (arhiv: Ci. S-3 Ograde)

predlagali smo, da se poišče primernejšo lokacijo, kot primernih je bilo naštetih pet do
sedem lokacij v Loški dolini. Med drugim je
bil sprejet tudi sklep, da se pobere podpise
vseh polnoletnih občanov Ograd, kdo je za
in kdo proti gradnji na tej lokaciji. Na sestanku smo se soglasno dogovorili, da bomo
pomagali pri iskanju primernejše lokacije
za dom v Loški dolini. Na tem sestanku je
bilo sprejetih več sklepov in postavljenih več
vprašanj županu, na katera nikdar nismo
prejeli korektnih odgovorov. Občan Ograd,
ki je bil član občinskega sveta v prejšnjem
mandatu, je ob videni arhitekturni zasnovi
doma povedal, da ta načrt doma prvič vidi
in je bil odločno proti izgradnji, dal je tudi
temu primerno pisno izjavo, ki je vključena
v zapis sklepov zbora občanov tega sestanka.
Nekaj dni po sestanku zbora občanov je bila
na podlagi sklepa zbora občanov podpisana
peticija s 100 podpisi (od 173 takrat živečih)
polnoletnih občanov Ograd, proti gradnji
doma na tej lokaciji in za izgradnjo na drugi,
bolj primerni lokaciji v Loški dolini (vir; arhiv/prejeta pošta/občine Loška dolina). Peticija je bila v začetku februarja 2019 poslana
županu, predstavniku investitorja in vsem
članom občinskega sveta občine. Občinski
svet peticije do zdaj ni obravnaval, župan
peticije ni upošteval, od nikogar od naslovljenih nismo prejeli nikakršnega odgovora.
Sledili sta dve javni razpravi, ki to nista bili,
šlo je le za izmenjavo pisnih mnenj, do usklajevanja pa ni prišlo. V javnih razpravah, kjer
smo postavljali vprašanja in posredovali predloge, teh je bilo več kot 80, nismo v času
razprave prejeli nikakršnih odgovorov, ki
bi bili predstavljeni in razloženi občanom
Ograd. Logično je, da so bile javne razprave
brezpredmetne, saj je bilo takrat glede gradnje že vse dogovorjeno, vključno s podeljeno stavbno pravico.
Dejstvo je, da bi bil v primeru izgradnje doma
na Ogradah povečan hrup, povečan promet,
povečano onesnaženje in več drugih emisij,
povečana gostota prebivalcev in obiskovalcev
za več kot še enkrat, povečana obremenitev
javne infrastrukture, izguba s prostovoljnim
delom zgrajenih igrišč in zelenih površin,
zaradi dodatne pozidave, kar vse negativno
vpliva tako na kvaliteto življenjskega okolja
in življenjskih pogojev, posledično pa tudi na
vrednost nepremičnin, in to v naselju, ki so ga
občani sami zgradili in plačali.
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Za lažje razumevanje, zakaj so občani
Ograd proti gradnji na tej lokaciji, je treba
razložiti vsaj nekaj ključnih dejstev.
Naselje Ograde, z imenom S-3 Ograde, se je
gradilo od leta 1979 dalje v več fazah v okviru Stanovanjske zadruge Cerknica.
Parcele, na katerih je predvidena gradnja
doma, je Stanovanjska zadruga S-3 Ograde
kupila, skupaj z vsemi ostalimi zemljišči, za
izgradnjo različnih igrišč in postavitev igral
za potrebe občanov, članov stanovanjske zadruge in ostalih občanov Loške doline. Kupila jih je prek Komunalne skupnosti občine
Cerknica, v katero je spadala tudi takratna
krajevna skupnost Loška dolina. Obseg vseh
kupljenih parcel za potrebe S-3 Ograde prikazuje načrt Obodne parcelacije, Komunala
Cerknica iz leta 1979, ki zajema površine v
skupni izmeri, v okviru I. faze 29.787,94 m2
in II. faze v izmeri 37.347,92 m2. Obodna
parcelacija je prikazana na Risbi 1.
V aprilu 1979 je bil izdelan načrt urbanistične zazidave, ki jo je izdelal Geodetski
zavod SRS Ljubljana. Na tem načrtu je prikazana zazidljiva situacija in načrt igrišč na
mestu, kjer naj bi se gradil dom starejših
občanov. Načrt arhitekturne zazidljive situacije je prikazan na Risbi 2. Z zazidljivo
situacijo z vrisanimi igrišči za potrebe občanov so bili ob začetku gradnje naselja seznanjeni vsi člani zadruge.

LJUDJE IN KRAJI

Ocenjena celotna vrednost vplačil občanov
Ograd, kot je navedeno v pogodbah za odškodnino za oddajo zemljišča, in prispevek
za komunalno ureditev (vodovod, kanalizacijsko in elektro omrežje in cesto v asfaltni
izvedbi), kot je navedeno v Pogodbi o oddaji
stavbnih zemljišč, ki sta jo 17. 12. 1979 za I.
fazo in v letu za tem še za II. fazo gradnje S-3
Ograde v Starem trgu sklenila Samoupravna
komunalna skupnost občine Cerknica in Stanovanjska zadruga Cerknica, so člani zadruge
S-3 Ograde plačali v znesku skupaj 1.515.740 €
(ob upoštevanju denominacije in revalorizacije preračunano na dan 1. 9. 2020, če se aproksimativno upošteva vseh 63 hiš, metodologija Sursa). Dodatno so občani Ograd sami
financirali nakup transformatorske postaje,
ki je še sedaj v uporabi. Skupna vrednost vseh
vplačil občanov za izgradnjo infrastrukture
Ograd pa je znašala precej več kot 2 milijona
evrov. Občina Cerknica in takratna KS Loška
dolina nista sofinancirali tega projekta.
V obdobju privatizacije, ko se je družbena lastnina preoblikovala v zasebno, so posamezni
lastniki iz pravice uporabe prešli v lastninsko
pravico na svojih parcelah, sporne parcele
pa so bile prenesene neodplačno v last najprej občine Cerknica, po delilni bilanci pa
na novoustanovljeno občino Loška dolina (v
primeru, da bi šlo za kmetijska ali gozdna zemljišča, bi parcele bile prenesene na SKZG).
Vsi nekdanji člani zadruge vemo, s kakšnim
namenom smo kupili omenjene parcele. To,

Risba 1; Med l. 1979 kupljenimi parcelami za izgradnjo II.
faze gradnje S-3 Ograde so tudi parcele za izgradnjo igrišč v
centru naselja Ograde (arhiv: Ci. S-3 Ograde)

marec, 2022

da so parcele ostale vpisane pod občino Loška dolina, končno ni bi bilo nič narobe, dokler ni prišlo do tega, da jih je župan oddal za
druge namene od načrtovanih in to celo za
smešno nizko ceno najemnine tujemu profitnemu podjetju, katerega storitve so za cca.
28 % dražje od cen javnih domov. Z višjo najemnino oskrbovanci sami plačajo investicijo v izgradnjo doma (po podatkih združenja
za dostojno starost Srebrna nit). Razumemo,
da župan ne ve, kako so se Ograde gradile,
saj je bil pred štiridesetimi leti še otrok. Ne
razumemo pa to, da smo županu vse natančno razložili in predstavili pogodbe, načrte
in druge dokumente na javni razpravi 3. 4.
2019 na sedežu občine (vir: videoposnetek
razprave), ki jih enostavno ni hotel upoštevati. Župan je deloval v nasprotju z javnim
interesom večine občanov Ograd.
Stanovanjska soseska Ograde je zasnovana
kot mirno in odmaknjeno gručasto naselje
s stanovanjskimi površinami, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. Območje spornega dela je bilo
tako že v osnovi namenjeno površinam, ki
služijo potrebam naselja oziroma stanovalcem, pri čemer je treba izpostaviti, da je
vsa infrastruktura dokaj dotrajana, na meji
zmogljivosti in nujno potrebna obnove. S
tem sta mišljena vodovod in cesta kot tudi
enocevni sistem kanalizacije (pretanke cevi,
za fekalne in meteorne vode je le ena cev), ki
ob vsakem dežnem nalivu že zdaj ne omo-

Risba 2; V aprilu l. 1979 izdelan načrt urbanistične
zazidave in igrišč v centru naselja Ograde – izdelal
Geodetski zavod SRS Ljubljana (arhiv: Ci. S-3 Ograde)
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goča normalnega delovanja čistilne naprave
v Starem trgu.
Dejstvo je tudi, da so naselje Ograde ‘najmlajše’ naselje v Loški dolini, saj imamo največ šoloobveznih otrok (več kot 30), ki bi v
primeru izgradnje doma izgubili vse ravne
površine za igrišča in rekreacijo, ki so bila
prvotno načrtovana. Najbližja površina za
ta namen je oddaljena cca. 1 kilometer. Na
površine, namenjene igrišču, so občani sami
organizirali dovoz 143 kamionov materiala
za izravnavo. Celotni čas od izgradnje naselja so občani sami skrbeli za igrišča in opremo. Izgradnja doma v centru naselja bi negativno vplivala na celotno naselje, saj bi se
morala okolica doma v zakonskem 200-metrskem okoliškem pasu prilagajati objektu,
ki ima posebno namembnost in družbeni
pomen, saj gre praktično v nekem smislu za
negovalno bolnišnico. Želimo, da naši vnuki
te površine še naprej namensko koristijo za
šport in rekreacijo.
Župan hoče krivdo, da doma starejših občanov na Ogradah navedeni investitor domnevno ne bo gradil oziroma da baje odstopa od
koncesijskih pogodb, zvaliti na 5 oziroma 9
občanov Civilne iniciative S-3 Ograde, ki so
se odkrito, v imenu vseh 100 podpisnikov peticije, uprli gradnji. Običajno iščejo krivce za
neuspeh pri drugih ljudeh tisti, ki bi se sami
radi izognili, da jih okolje opredeli kot glavne
krivce. Pošteno bi bilo, da se išče vzroke za
neuspeh v odgovoru na vprašanje, zakaj in ne
kdo? Pred nekaj dnevi smo lahko prebrali, da
je ministrstvo za delo z družbo SeneCura in
drugimi investitorji podpisalo nove koncesijske pogodbe, gradila se bo tudi mreža javnih
domov, v pripravi pa so tudi novi razpisi ministrstva, tako da ni nič zamujenega, le poiskati in kupiti je treba primerno zemljišče za
izgradnjo doma, ki ne bo nikogar motilo, teh
pa je v Loški dolini veliko.
Občani Ograd bomo vztrajali pri nameri, da
se na omenjenih zemljiščih v središču naselja
prenovi obstoječa igrišča in zgradi sodoben
športni park za potrebe okoliških občanov.
Ocenjujemo, da so bile besede, ki jih je župan izrekel ob zaključku 12. redne seje občinskega sveta, skrajno neprimerne in žaljive. Županu predlagamo, da se na naslednji
seji občinskega sveta vsem javno opraviči.
Če je župan nasprotnega mnenja, naj prepusti delo župana komu drugemu. Takega župana, ki dela v nasprotju z javnim interesom
in ki dela razdor med občani, v Loški dolini,
resnično ne potrebujemo.
Stari trg - Ograde, 18. 5. 2021
Civilna iniciativa S-3 Ograde
P. S. Prvič je bil članek poslan uredniku občinskega glasila Obrh 18. 5. 2021 in potem še
dvakrat. Odgovor je bil, da članka niso obja-
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vili zaradi tega, ker je bil podpisan s Civilna
iniciativa S-3 Ograde in ne s polnimi imeni in
priimki avtorjev, kljub temu da je bilo razloženo, kdo so predstavniki civilne iniciative, ki
so tudi avtorji članka, saj so njihova podpisana pooblastila za zastopanje CI v upravnem
postopku, v arhivu Občine Loška dolina (oz.
pri županu občine Loška dolina).
V Notranjsko-primorskih novicah je bil povsem enak članek objavljen na spletni strani 1.
4. 2021 in istega datuma uvodnik v natisnjeni
izdaji Notranjsko-primorskih novic. Ker nekateri občani ne uporabljajo interneta, jim je
celoten članek nedostopen. Zato je prav, da
se v skladu s poslanstvom občinskega glasila, kdo glasilo financira in glede na ustavna
določila, zapisana v prvem odstavku 39. člena
Ustave RS, ki govori o človekovih pravicah in
temeljnih svoboščinah v zvezi s svobodo izražanja, nespremenjen članek v celoti objavi.
V zvezi s problematiko dolgotrajne oskrbe
starejših občanov velja omeniti, da so poslanci 9. decembra 2021 na izredni seji državnega zbora potrdili zakon o dolgotrajni
oskrbi, ki naj bi uredil tudi to področje. Zakon naj bi dal podlago tudi za razvoj 24-urne
oskrbe starejših občanov na domu, kar je alternativa bivanju v domu. Po ocenah mnogih vključenih v procese dolgotrajne oskrbe je zakon, žal nedodelan in finančno ni
vzdržen ali kot pravi Biserka Marolt Meden
iz združenja Srebrna nit (Združenje za dostojno starost), je zakon "popolnoma nerazumljiv". Prav tako je Maroltova opozorila,
da ne ureja nekaterih nujnih vsebin, temveč
jih prepušča posebnemu zakonu o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in pravilnikom, ki
jih bodo sprejemala ministrstva brez socialnega dialoga, brez stroke, brez izvajalcev in
brez uporabnikov. Utemelji tudi, da skrb za
starejše nikakor ne sme biti pridobitna dejavnost. Zasebnik deluje predvsem na osnovi
dobička in krči stroške, kjer je mogoče, tudi
pri kadrih in prehrani, in cena je gotovo višja. V veliko primerih pokojnina ne zadošča
za plačevanje storitev, v več primerih doplačujejo storitve njihovi otroci ali sorodniki.
V začetku novembra smo lahko na #prava.
si (https://prava.si/post/610268/za-nove-domove-za-starejse-kar-93-milijonov-evrov-nepovratnih-iz-sredstev-iz-pobude-react-eu) prebrali izjavo Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, da je za nove domove za starejše namenjenih kar 93 milijonov
evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU, ki jih bo po zaključenem razpisu prejelo
17 prijaviteljev.
Izgradnja novih domov naj bi bil eden
od najpomembnejših projektov Ministrstva za delo, (11. okt. 2021, novice.svet24.si:
https://novice.svet24.si/clanek/novice/
slovenija/61642313e0ac2/kdo-si-od-domov-
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-za-starejse-obeta-vec-deset-milijonov).
Toda na ministrstvu pomanjkanja namestitev
za starejše ne rešujejo z gradnjo novih javnih
domov, ampak z novimi posteljami v zasebnih domovih, kjer varovanci za enako oskrbo
plačujejo tudi do 30 % višje cene. Povprečna
cena oskrbe kategorije 1 v javnih domovih je
19,94 €, v zasebnih domovih s koncesijo pa
25,14 €. Mesečno se torej v povprečju giblje
od 620 € do 780 €. Medtem oskrba 4, torej
najzahtevnejša, v javnih domovih stane v
povprečju 32,88 €, v zasebnih s koncesijo pa
37,77 €, na mesec torej od 1020 € do 1170 €.
Koncesionarji namreč nanje prevalijo tudi
stroške posojil, ki so jih najeli za izgradnjo
domov in kasneje dobiček. To se pravi, da je
taka gradnja neprimerna, saj je za oskrbovance domov enostavno predraga.
In kje smo pri tem projektu v Loški dolini?
Kljub dvema novima razpisoma ministrstva
za gradnjo domov v letu 2021, kakšnega posebnega zanimanja za izgradnjo doma javnega značaja na za občane Loške doline primerni lokaciji v Loški dolini ni! O razlogih bi
morali vprašati odgovorne na občini. Večina
pa se nas bo verjetno strinjala, da bomo morali na odgovor počakati na čas po volitvah. ■

PUSTNI
ČAS
Pustni čas nosi nas spet v objem norčij,
vonj po krofih se čez vas vije z domačij;
maškare že rajajo, ples je neugnan,
Urška lepa je gospa, Miha pa Cigan.
Nori Pust sladkoust, zmeraj nasmejan,
z dobro voljo židano srca greje nam;
torek je veselja dan, ki bo žalovan,
ko bo nasmejani Pust v sredo pokopan.
Maškare hitijo iz vasi v vas
in v čarobne maske skrivajo obraz;
maske vsi denimo si le za kratek čas
in na vas pojdimo, kjer bo velik špas.
Pusta pokopljimo, zima naj gre spat,
saj v doline sončne vrača se pomlad;
urno zaplešimo zdaj kot veseli svat,
kogar ples ne mine, ta je večno mlad.

France Žnidaršič
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Marica Marolt

Lož včeraj in danes

O

b 500-letnici mesta Lož je najbolj proslavil Lož pokojni župnik
Janez Voljč. Tedaj je sodelovala vsa fara. Taki ljudje so sodelovali, ki jih nisi prej nikoli videl v cerkvi. Pri sv. Petru je bilo zbrano
vse umetniško bogastvo, tudi kipi s Križne gore in med drugimi tudi
glava Janeza Krstnika, ki jo sicer hrani Narodni muzej Slovenije.
V soboto, 9. julija 1977, je bil koncert otroškega in mešanega cerkvenega pevskega zbora. Tedaj je minilo 500 let, odkar je cesar Friderik
podaril Ložu mestne pravice. Znova je dal gospodarsko veljavo mestu Ložan Janez Hribar. Kdor ga pozna le kot revolucionarja in ustanovitelja loške tovarne, ne ve dosti o njem. Rad je imel svoj rojstni
kraj, rad se je sprehajal po Ložu. Poleti, ko je bilo že vse temno in ni
bilo dosti ne avtomobilov ne traktorjev, sem vedela, kdaj gre Hribar
mimo hiše, saj mu je glasno škripal čevelj.
Rad je hodil k našemu atu, saj sta bila sošolca in oba sta igrala pri mestni godbi Lož. Tudi ko je bil ata v bolnici, ga je redno obiskoval, celo
ob urah, ko drugi nismo smeli k njemu. Bogve, kaj sta se pogovarjala.
Umrl pa je tri tedne po smrti našega ata.
Kako se bomo čudili, ko bomo na drugem svetu zagledali duše, ki za
časa življenja niso bile ravno svete.
Loška tovarna je prišla v tuje roke. Ustanovitelj se ni z njo prav nič
okoristil, nekateri pa so se. Tudi sama sem bil klicana na zagovor, češ
da smo ukradli deske, ki so jih pri priči uporabili za oder, ko smo
obnavljali hišo.
V začetku, ko je bila proizvodnja v zadružnem domu, kovačnica v
Ciglovi hiši, še ni bilo ogrevanja, ne sanitarij. K nam so hodili v dr-

Mestna godba Lož
varnico in na WC. Pa je eden od odgovornih rekel atu, saj imate dva,
bosta že k nam prišla. Na te prikrite grožnje je ata poslej molčal.
Južnim krajem so bila vrata v tovarni na široko odprta. Celo iz Makedonije so se prišli učit strugarstva. Znan je hec, ko je nekoč Makedonec delal kocke in je vprašal nadrejenega: “A gdje, da jo glodam?”
Stanko, nekje iz hribov, pa je odvrnil: “Požri jo, hudič!”
Lož je danes na pol prazno naselje. Nočem biti pesimistka, a Stari
trg je, gledano s ptičje perspektive, trg, kjer lahko pristane več helikopterjev. Mislim na parkirne prostore. Če pa stopiš v jedro, slišiš
govorice, ki jih dotlej skoraj nisi. Ljudje pravijo, da se v občini nič
ne dela. Kdor pozna resnico, pa ve, da je bilo že vse pripravljeno,
vsa dokumentacija in gradbena dovoljenja. Toda civilna iniciativa je
oddala več pritožb na upravno enoto in na Ministrstvo za okolje, kjer
pa so bili njihovi ugovori zavrnjeni. Nato so se pritožili še na upravno
sodišče, medtem pa se je investitor obrnil drugam, kjer so ljudje bolj
odprti. V tem domu starejših občanov pa bi dobilo delo kar več ljudi.
Še loški konj naj crkne in videli bomo dolino žalosti. ■

Ivan Plos, ZZB za vrednote NOB Loška dolina

Napad na Lož

– občinski praznik občine Loška dolina

L

eta 2021 je minilo 8O let od partizanskega napad na Lož 19.
oktobra 1941, v spomin na ta dan je 19. oktober tudi občinski praznik občine Loška dolina. V ZZB NOB Loška dolina
menimo, da je bil napad na Lož več kot »majhna vojaška zmaga
upornikov«, kot se je zapisalo v prispevku decembrske številke
revije Obrh. Prav tako »skupine upornikov« v napad ni vodil
»poročnik jugoslovanske vojske«, pač pa bivši poročnik kraljeve jugoslovanske vojske in partizanski poveljnik in narodni
heroj Ljubo Šercer. Narodni heroj Ljubo Šercer je napad vodil
kot poveljnik slovenske partizanske vojske, ki je za napadoma
na Lož in Bezuljak 19. oktobra 1941 izvedla prva večja napada
na italijanske postojanke v delu Slovenije pod italijansko okupacijo. Ta dva napada sta danes morda za kakšnega današnjega
nepoznavalca zgodovine »majhna vojaška zmaga upornikov«,
takrat pa sta bila to odmevna partizanska napada, ki sta fašističnemu okupatorju dala vedeti, da ga čaka hud upor in da se

Slovenci ne mislijo tako zlahka pokoriti. Poročila o napadu
so se znašla tudi na mizi samega fašističnega voditelja Benita Mussolinija. Proti prvim partizanom so zato sprožili velik
vojaški pregon, partizanski poveljnik Ljubo Šercer se je umaknil v Ljubljano, kjer je bil izdan in so ga Italijani ustrelili,
po vojni pa je bil imenovan za narodnega heroja. Napadi, kot
je bil napad na Lož, so bili prvi in junaški napadi partizanske vojske, ki so ljudi povedli v upor proti okupatorjem. Po
zaslugi takšnih napadov je partizanska vojska kot mednarodno priznana vojska antifašističnega zavezništva Združenih
narodov zmagovito končala vojno z osvoboditvijo domovine
in priključitvijo Primorske. Zato so v ZZB NOB Loška dolina želimo, da bi bili Slovenci, tudi vsi občani Loške doline,
ponosni na svojo zgodovino in jo spoštovali. Če pa nekateri
tega ne zmorejo, naj o naši zgodovini vsaj pišejo na podlagi
zgodovinskih dejstev. ■
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Franc Mihelčič

PO SLEDOVIH ČRNE ROKE V LOŠKI DOLINI
S PETNAJSTIMI LETI ODŠEL V PARTIZANE

V

se več je teženj, da se danes izbrišejo
pridobitve NOB in se rehabilitira slovenska kolaboracija, zato je v tem članku naveden eden od številnih zločinov domobrancev 2. Rupnikovega udarnega bataljona, ki je
imel v svoji sestavi fanatične mlade domačine, ki so za obrambo vere, posebno ob koncu
vojne, storili hude zločine na območju nekdanje občine Cerknica. Ti fanatični mladi
kleriki so v Rupnikovem udarnem bataljonu
sestavljali jedro tako imenovane “Črne roke”,
ki je med domobranci imela poseben status.
Delovali so predvsem v nočnem času – od 5
do 7 ljudi, problečeni v prtizanske uniforme.
Nekateri, ki jim ni uspelo pobegniti, so bili
sojeni na Rupnikovem procesu ob koncu
vojne decembra leta 1946, drugi so bili zaradi mladoletnosti in pomanjkanja dokazov
oproščeni. Njihovo zločinsko dejanje je bilo
razjasnjeno ob prijetju in sojenju vojnemu
zločincu Vinku Teliču leta 1982. Dokazano
je, da so domobranski batalijoni delovali v
sestavu remake zločinske policijske organizacije SS, ki jo je na slovenskem zasedenem
ozemlju vodil nemški SS general Erwin Rosener s sedežem v Ljubljani.
Mlakarjeva družina iz Loža, po domače Kolajeva, je bila zavedna delavska družina. Oče
Jože je v letu 1937 odšel na delo v Francijo,
zato je bila vsa odgovornost in skrb za oba
mladoletna sinova Jožeta in Ivana prepuščena mami Ani in njeni materi Alojziji. Jože
Mlakar, starejši sin, je bil rojen 27. 7. 1928,
mlajši Ivan pa leta 1933.
Po partizanskem napadu na Lož, 19. oktobra
1941, je bil italijanski okupator vse okrutnejši do prebivalcev v Loški dolini, posebno do
partizanskih simpatizerjev, ki so jih ovajali
domači zaupniki po vaseh. S pomočjo duhovščine v Starem trgu so izdelovali spiske, s
katerimi je italijanski okupator izvajal aretacije in zapiral ljudi.

Jože je imel ob začetku vojne komaj 13 let,
vendar je vedel, kdo je okupator, kakšen je
njegov namen in zakaj domači izdajalci sodelujejo z njim. Že v letu 1942 je sodeloval v
mladinski organizaciji SKOJ, ki jo je v Loški
dolini organizirala in vodila sekretarka Vera
Hace, doma iz Pocerkve, sestra predvojnega
komunista Matevža Haceta, kasneje znanega legendarnega komisarja XIV. divizije. V
začetku januarja 1944 je bil v SKOJ v Loški
dolini sprejet tudi mlajši brat Ivan.
Po kapitulaciji Italije v septembru 1943 je
Jože s petnajstimi leti odšel v partizane, kjer
je bil kmalu vključen v obveščevalne naloge
nastajajoče Vojske državne varnosti (VDV)
na območju bivše občine Cerknica, ki jo je
vodil domačin iz Cerknice Bine Logar.
Na samem začetku je bil oddelek VDV nastanjen v Pudobu v Loški dolini, kjer je Jože
poleg obveščevalnih nalog opravljal kot glavno nalogo intendanta. Proti koncu leta 1944
je bila omenjena enota VDV zaradi varnosti
premeščena v Osilnico in z njo tudi Jože. Zaradi zbiranja obveščevalnih podatkov in materiala za potrebe svoje enote v Osilnici se je
Jože občasno vračal na območje Loške doline. Tu je za pridobivanje podatkov koristil
tudi svojega enajstletnega brata Ivana, staro
mamo Alojzijo in svojo mamo Ano, ki je bila
kuharica na rajonu v Viševku v Loški dolini.
Delovanje Kolajeve družine ni ostalo skrito
domačim izdajalcem v Loški dolini, ki so
obveščali svoje sorodnike in znance, aktivno
vključene v Rupnikov domobranski udarni
batajon na Rakeku in v Cerknici. Posebno se
je izpostavljal Jože, ki je deloval kot partizanski obveščevalec, in mati Ana, ki je delovala
na partizanskem rajonu v Viševku.

OKUPATOR JE LOŽ
POŽGAL DO TAL

Kakor v ostalih domobranskih enotah na
območju Ljubljanske pokrajine in Gorenjske
se je tudi v II. Rupnikovem domobranskem
udarnem bataljonu že leta 1944 formirala
skupina tako imenovane “Črne roke”, ki je
na območju bivše občine Cerknica zagrešila
hude zločine.

Med poletno italijansko ofenzivo v začetku
avgusta 1942 je okupator v Loški dolini izvajal
represalije in s pomočjo domačih izdajalcev
streljal talce na Ulaki nad Starim trgom. Prvega avgusta so Italijani požgali Lož v celoti,
pogorela je tudi Mlakarjeva hiša. Družina je
dobila zatočišče v sosedovi Pelanovi hiši.

Med pripadniki “Črne roke”so bili domačini iz Begunjsko-vidovske planote in Loške
doline, vključeni v 47. četo II. Rupnikovega
domobranskega udarnega bataljona. Po do
sedaj znanih podatkih je v sklopu omenjene
domobranske čete delovalo 17 pripadnikov
“Črne roke”, ki so hodili predvsem na nočne

akcije v skupinah od 5 do 7, preoblečeni v
partizanske uniforme. Na titovkah so nosili
neobičajno velike peterokrake zvezde. Na hišah terenskih aktivistov OF in partizanskih
simpatizerjev, predvidenih za likvidacijo, so
puščali odtise rok, namočenih v črno bravo.
Tako so v februafju 1945 “črnorokci”iz Loške
doline, ki jih je vodil zloglasni Mirko Kraševec - Kukec, pustili svoj smrtonosni odtis
“črne roke” na Pelanovi hiši v Ložu, kamor
se je zatekla Mlakarjeva družina, ko jim je
italijanski okupator v začetku avgusta 1942
požgal hišo.
Usodnega 27. februarja 1945 se je Jože Mlakar po opravljeni nalogi vračal iz Loške doline proti Osilnici. Iz 26. na 27. februar je
prespal v Kozariščah in se v jutranjih urah
mimo gradu Snežnik po stranski cesti s kolesom odpeljal po gozdni cesti proti Babnem
Polju in naprej proti Prezidu. Malo pred
Prezidom so odjeknili streli domobrancev
iz smeri vzpetine Vražji vrtec, ki se razteza
med Babnim Poljem in Prezidom. Eden od
strelov je Jožeta zadel v nogo. Težko ranjen
je padel s kolesa, se pobral in se mimo prvih
hiš v Prezidu umikal v bukov gozd nad vasjo.
Domobranci, ki so ga pričakali v zasedi, so
mu sledili. Po izjavah domačinov so se slišali
rafali brzostrelke. Jože, ki je bil oborožen z
nemško brzostrelko, se je očitno branil, dokler je imel strelivo. Domobranci so ranjenega Jožeta v gozdu dohiteli, ga mučili in nato
kruto zaklali.
V štabu VDV v Osilnici so ga tega dne pričakovali, ker se tudi drugi dan ni pojavil, so
ga obveščevalci iz njegove enote iskali tudi
doma v Ložu. Ker se tudi doma ni pojavil, so
predvidevali, da je padel. Mati Ana je pričela
poizvedovati o njegovih zadnjih dneh in sledila informacijam od Iga vasi, Kozarišč, Babnega Polja in Prezida. Po štirinajstih dnevih
poizvedovanja je od domačinov v Prezidu
izvedela, da se je mlad težko ranjen partizan
mimo njihovih hiš umikal v bližnji gozd in
da mu je sledila manjša skupina domobrancev. Slišalo se je streljanje, nato le tišino. Domačini so materi pokazali smer Jožetovega
umika. Takrat je bil z njo tudi mlajši sin Ivan,
ki je bil star dvanajst let. Zaradi prisotnosti
domobrancev v Babnem Polju so domačini v
Prezidu sina Ivana skrili v klet med krompir,
Ana pa je nadaljevala iskanje sina Jožetav
smeri, ki so jo pokazali domačini. V bukovem gozdu nad hišami je bil še visok sneg.
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Kmalu je v snegu našla mrtvega sina. Našla
ga je nekako v začetku marca S pomočjo domačinov iz Babnega Polja ga je prepeljala v
mrtvašnico na pokopališče v Babnem Polju
Tu je na lesenih nosilih ležal vse do odhoda
domobrancev, ko so 13. marca 1945 napadli
partizane Notranjskega odreda.

JOŽE MLAKAR
UMORJEN Z NOŽEM
Jože je še nekaj dni ležal v mrtvašnici na babnopoljskem pokopališču, kjer je ogled opravil tudi predstavnik za ugotavljanje vojnih
zločinov pri Okrajnem izvršnem odboru v
Cerknici in poročal Komisiji pri predsestvu
S. N. S. O. S za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev. Ob tej priliki
je bilo truplo Jožeta Mlakarja tudi foto dokumentirano. Iz fotografije je razvidno, da
je bil Jože umorjen z nožem, kar dokazuje
večja vbodna rana na vratu
Naslednje dni, nekako med 16. in 20. marcem 1945 sta Matevž Mlakar, Jožetov stric,
in mladoletni Jernej Zabukovec, doma iz
Loža, krsto s pokojnim Jožetom na manjšem vozičku prepeljala iz Babnega Polja na
domače pokopališče v Ložu. Med potjo proti
Ložu ju je na mostu v Pudobu ustavila skupina domobrancev, med katerimi je mladi Jer-

Jože Mlakar v januarju 1945 - 2.
z leve z avtomatom

Jože Mlakar poleti 1944
nej prepoznal zloglasnega “črnorokca” Mirka Kraševca - Kukca. Slednji je zahteval, da
odpreta krsto, kar sta tudi storila. Po ogledu
Jožetovega trupla se je Kukec pohvalil: “Tega
smo že pred 14 dnevi ubili v Prezidu.” Iz navedenega je razvidno, da je Jožeta umorila
“Črna roka”, ki jo je vodil Kukec in se s hvalil
s tem umorom.
Izjava Jerneja Zabukovca je bila sodno zabeležena na sodišču v Ljubljani leta 1982
na procesu proti ujetemu vojnemu zločincu

Vinku Teliču, ki je sodeloval v več akcijah v
skupini Kukčevih “črnorokcev” in bil njegov
tesen sodelavec.
Zaradi ogroženosti pred domačimi “črnorokci” je bila Ana Mlakar z mlajšim sinom
Ivanom konec marca 1945 premeščena na
osvobojeno ozemlje v Belo krajno. Po napadu Nemcev in domobrancev na Belo krajno
v aprilu sta bila z ostalimi slovenskimi begunci z zavezniškim letalom premeščena v
begunsko taborišče Altamura pri Bariju v
Italiji. Tu sta ostala vse do avgusta 1945, ko
sta se z ostalimi slovenskimi begunci z zavezniško ladjo vrnila v Jugoslavijo do pristanišča v Splitu, nato pa z vlakom domov
v Slovenijo. ■

Mario Žnidaršič

Na Sveti Ani so se spomnili padlih borcev

N

a Sveti Ani v Loški dolini so domobranci 47. čete Rupnikovega
bataljona 13. januarja leta 1945 napadli
speče vojake 1. in 3. čete Notranjskega odreda. V neenakem boju z domobranci je padlo 16 mladih borcev za
svobodo, 15 pa je bilo zajetih. Pozneje
so dva ujeta partizana domobranci ubili. V spomin na ta dogodek Krajevna
organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Loška dolina vsako leto na
ta dan pripravi spominsko slovesnost,
na kateri so letos spregovorili: zgodovinar dr. Martin Perk, predsednik ZZB
Kočevje Jože Oberstar ter recitatorka
Anda Tomc. Dogodka so se poleg domačinov udeležili predstavniki združenj borcev za vrednote NOB Cerknica
in Logatec in delegacija zamejskih antifašistov iz Doline pri Trstu. ■

Slovesnost na

Sveti Ani

idaršič)
(foto: Mario Žn

Jože Oberstar, predsednik združenja
ZZB-NOB Kočevje in član
predsedstva ZZB-NOB Slovenije
(foto: Mario Žnidaršič)
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Matjaž Antončič, predsednik OO Naša Notranjska Loška dolina

PITNA VODA, VODNI VIRI
stvenih območjih za občino Bloke, Cerknico, Ilirsko Bistrico, Loško dolino, Pivko in
Postojno ne varuje kot najožja vodovarstvena območja (Uredba). Javno vodno oskrbo s
pitno vodo naj bi se po besedah župana zagotavljalo iz bolj kakovostnih in zanesljivih
vodnih virov (3 črpališč) v Kozariščah.

Antončič (Arhiv stranke NaNo)

D

a imamo v Loški dolini težave s pitno
vodo, mislim, da ni potrebno dodatno
razlagati. Vsekakor pa se ne bi smelo več zgoditi, da so občani, ki redno plačujejo položnice, še kdaj daljši čas brez vode, kot je bilo to
v letu 2021. Odgovornost za zagotavljanje te
naše osnovne dobrine je na strani občine in to
bi morala biti glavna prioriteta odgovornih.
Iz pomanjkanja vode lahko sklepamo, da 3
črpališča v Kozariščah, žal, ne zadostujejo
potrebam občine v obdobjih večje suše. Tudi
nova vrtina v Kozariščah, za katero dokumentacijo še pridobivajo, ni rešitev, saj dosedanje analize vode niso bile ustrezne, poleg
tega pa tudi sama količina vode ne zadostuje
potrebam. Tudi tam količina načrpane vode
v sušnem obdobju močno pade, kar nakazuje na to, da gre verjetno za isti podzemni
pritok kot na ostalih treh vrtinah. Količino iz
te nove vrtine bi tako brez težav lahko nadomestili, če bi na ostalih treh črpališčih nekoliko povečali moč črpalk. To pa lansko leto
ni bilo mogoče, saj je bila vodna gladina že
kritično nizko in bi lahko prišlo do redukcije
za celo Loško dolino. Marsikdo ob tem pomisli na stari vodni vir Obrh v Žagi in zakaj
ne uporabimo tega. Za kratko časovno obdobje so ga lani res celo zasilno usposobili,
pa vendar je uradno ukinjen.
Na 16. redni seji 21. 9. 2017 (prejšnji sklic
OS) je občinski svet Loška dolina na predlog
župana izglasoval sklepa 192 in 193, s katerima je bil sprejet odlok, v katerem je navedeno, da se ukinjata oba črpališča/vodna vira
v Žagi (VO1 in VO2). Sprva je bilo mišljeno
ukiniti tudi vodna vira Vrh in
Babna Polica, vendar so na seji ta predlog
umaknili.
Ti viri so ukinjeni in črtani iz območja vodnih virov in jih nova Uredba o vodovar-

Občinska uprava v obrazložitvi odloka tudi
pojasni: »S sprejetjem odloka bi bili ustvarjeni pogoji za pridobivanje dovoljenja za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju
Babno Polje ter tudi asfaltiranje državne ceste
Markovec–Loški Potok.«
Drugega zanesljivega rezervnega vodnega
vira, kot je vodni vir Žaga, žal, nimamo (vsaj
kratkoročno gledano), zato pa je potrebno
dobro spremljati aktivnosti in dogajanja, ki
bi lahko posredno ali neposredno vplivala
na ta vodni vir, in paziti, da si ne zapremo
teh vrat za vedno. Tudi iz tega razloga sem
se kot občan Loške doline in član komisije
za komunalo, prostor in varstvo okolja, 13.
januarja ob 18ih udeležil sestanka v zvezi s
čistilno napravo v vasi Retje v Loškem Potoku v dvorani večnamenskega objekta Hrib
- Loški Potok. Tamkajšnji župan g. Ivan Benčina, ki je vodil sestanek, ter strokovnjak
iz tega področja, g. Kejžar
(podjetje Ipsum d.o.o.) sta
nam vsem razložila in predstavila, kaj to pomeni za sosednje občine ter kakšni so razlogi za spremembo lokacije
in pogoji za umestitev čistilne
naprave v prostor. Vsem, ki
smo bili tam prisotni, je bilo
jasno povedano, da bi prečiščena fekalna voda iz čistilne
naprave najverjetneje tekla v
izvir Žaga. Enako velja tudi
za vodo iz načrtovane čistilne
naprave Babno Polje. Moramo se sicer zavedati, da teče ravno tako tudi sedaj že desetletja fekalna voda iz Loškega Potoka, Babnega
Polja in Prezida proti temu vodnemu viru,

Izvir Obrha na Žagi
(foto: Mario Žnidaršič)

marec, 2022

ni
eli brez ljubez
Tisoči so živ
brez vode.
in niti eden
en
– W. H. Aud

vendar pa je sedaj neprečiščena. Kaj je v tem
primeru pravzaprav bolje? Če upoštevamo
logiko in tehnologijo ali je za čistejšo vodo/
naravo bolje, da so čistilne naprave, pa tudi
če je iztekanje vode iz njih bolj točkovno, ali
kot sedaj, ko priteka voda razpršeno, ampak
neočiščena? To je mogoče bolj vprašanje za
koga drugega (strokovnjaka), vsem nam pa
samo v razmislek.
Kljub temu bi lahko s spremembami in dopolnitvami Uredbe, ne glede na morebitno
zgrajeno komunalno čistilno napravo v Loškem Potoku in tudi načrtovano v Babnem
Polju, vodni vir Žaga še vedno uvrstili nazaj
na območje primarnih vodnih virov. Takrat
bi bilo seveda smiselno in potrebno urediti
tudi ultra-filtracijo, priokus ob vedenju, od
kod ta voda pravzaprav pride, pa ostaja.
Nekaj idej, od kod zagotoviti vodo za sušna
obdobja sicer v stranki Naša Notranjska
(NaNo) že imamo, vendar jih je potrebno
bolj strokovno in stroškovno opredeliti glede na sedanje stanje. Eno od možnosti smo
županu že predstavili, vendar jo je odločno
zavrnil.

Sestanek v Loškem Potoku
(foto: Mario Žnidaršič)

Vsekakor je to zadeva, ki jo bo potrebno
razčistiti na eni od naslednjih sej občinskega sveta in bo zahtevala kar nekaj truda, da
pridemo do rešitev, ki bodo pomenile, da
bomo prebivalci občine imeli vodo skozi
celo leto. Glede na videno na predstaviti v
Loškem Potoku pa je dejstvo, da tam nujno potrebujejo rešitev za odpadno fekalno
vodo, tudi v dobro Loške doline. Ne glede
na to, ali bo izvir Žaga še kdaj primarni
vodni vir za Loško dolino ali ne, moramo
stremeti k temu, da bo tudi tam voda čista
in neoporečna. Veliko pa za čisto vodo in
naravo lahko storimo tudi sami, zato bodimo odgovorni. ■
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Živana Meljo

PLANET ZEMLJA IN MI
PRAVIČNOST –
SVOBODA – MIR
B. Franklin (soavtor ameriške Deklaracije neodvisnosti 4. 7. 1776): »Kdor se zaradi varnosti odpove svobodi, si ne zasluži ne varnosti
ne svobode.«
F. D. Roosevelt: »Med izbiro pravičnost ali
mir – VEDNO izberem pravičnost.«
Pred 2500 leti pa Konfucij o vprašanju pravilnega načina vladanja: »Skrbeti za zadostno prehrano, zadostno vojsko in za to, da
ljudstvo zaupa svojemu vladarju.« Vprašanje
naprej: »Če pa ni nikakršne druge izbire, kot
da eno od teh opustiš, kateri o teh treh bi se
še najlažje odpovedal?« Mojster odgovori:
»Vojski.« Vprašanje naprej: »Če pa ne bi imeli
nobene izbire kot to, da še eno stvar opustimo – kateri od obeh bi se še najlažje odrekli?«
Mojster: »Prehrani. Od nekdaj je že tako, da
morajo vsi umreti, če pa ljudstvo nima zaupanja, ni mogoče vzpostaviti nobenega vladanja.« Kaos.
Svoboda ne pomeni, da delamo in govorimo
kar hočemo – ampak pomeni odgovornost,
ustvarjalnost (in ne destruktivnost), uresničevanje svojih sposobnosti in svojih ciljev.
Svoboda je širok pojem, je vrednota pomembna tako za posameznika kot za družbo. Družba je svobodna le toliko, kot je svoboden vsak
njen posameznik. In družba je bogata le toliko
kot je bogat njen najrevnejši posameznik!!
Svoboda je krhka, ranljiva vrednota in je zato
lahek »plen« sovražnikov svobode. Že ob
najmanjšem kratenju svobode in svoboščin
je potrebno odločno povedati, da se zaradi
ustrahovanja in pohlepa oblasti ne bomo odrekli težko priborjeni svobodi.
Ne gre le za svobodo posameznika (svobodo
govora, gibanja, druženja, razmišljanja, odločanja ...), gre tudi za ekonomsko svobodo naše
države, ki je skorajda že razprodana. Je država še sploh naša, slovenska? Koliko podjetij,
tovarn je propadlo zaradi pohlepa tajkunov,
zaradi nepovratnih (!) milijonskih posojil –
ki smo jih morali plačevati mi, mali, navadni
ljudje? Delavci so, spet, le »delovna sila, delojemalci« – povsem razčlovečeni s temi izrazi.
Delavskih svetov (DS) že 30 let ni več. Zakaj?!
Mogoče se kdo še spomni gesla »Delu čast in
oblast.« ali pa »Vsako delo je častno.« Sramota!!! Vsi ljudje imamo pravico do dela in pravico do PRAVIČNEGA ZASLUŽKA!!!
Pravičnost, svoboda in mir so vrednote, bistvene za obstoj človeka in človeštva, za obstoj našega edinega pravega doma – Planeta

Zemlja. Mi sami uničujemo ta naš Dom z
nepravičnostjo, nesvobodo, z vojnami ... Z
razčlovečenjem vrednot, ki naj bi nas krasile,
uničujemo vse na tem Planetu!!
Te vrednote so skozi vso zgodovino človeštva
najbolj ogrožene. Zakaj? Stari Grki so rekli:
»Nobena stvar ni ne slaba ne dobra, je zgolj
taka, kakršni so ljudje, ki se z njo ukvarjajo.«
Pomembne so človekove osebnostne kvalitete. Človeka kot osebo ne opredeljuje njegova
izobrazba, poklic, ne socialni ali materialni
status. Če bi temu bilo tako, potem bi bili vsi
zdravniki odlični, vsi učitelji odlični, vsi pravniki odlični, vsi duhovniki odlični, pa policisti in tako naprej, da o politikih sploh ne
govorimo. Pa temu seveda ni tako.
Pravijo, da je denar sveta vladar. Pa tudi temu
ne bi smelo biti tako! Pomembnejši je razum,
pravičnost, poštenost, spoštovanje in kot je že
pred 2500 leti zapisal Konfucij: »Česar ne želiš zase, ne stori drugemu.« To bi moralo biti
na prvem mestu. Šele temu naj bi sledil denar,
PRAVIČNO razdeljen med delovne ljudi. Denar je pomemben. Toda – vsaka država (ali
skupnost) mora svojim državljanom zagotoviti
človeku dostojno življenje brez problemov za
hrano, dom, obleko, ogrevanje, izobraževanje,
zdravstvo, ustrezno zaposlitev oz. delo in pošteno plačilo za delo. Pravijo, da živimo v demokraciji. Je to, kar imamo danes v Sloveniji,
demokracija? In pravijo, da je bil sistem pred
tem totalitarizem?! Kateri od teh je zagotavljal
državljanom zgoraj naštete pravice?!
Vsak posameznik in vsaka generacija ima
možnost, priložnost, predvsem pa odgovornost, da se odločno upre portalom in strankam »zlobe«, ki razprodajajo naše, državno
premoženje tujcem, prepovedujejo stranke,
ki so jim »trn v peti«, z lažmi in ponarejanjem
dokumentov odstranjujejo strokovnjake različnih področij, z našim, davkoplačevalskim
denarjem podpirajo izbrane izobraževalne
sisteme, kjer ustvarjajo svoje kadre in jih kadrujejo v sistem javnega šolstva, javne medije ...
Kdor spoštuje in ima rad svojo domovino (in
ta Planet), ne bo gradil »dragih stanovanj in
stolpnic«. Prizadeval si bo za razvoj in dobrobit soljudi – zaposlitve, dostopnost izobraževanja, zdravstva. Revščina, pa četudi enega
samega človeka – sodržavljana je sramota za
oblast, za državo! Koliko slovenskih državljanov živi pod mejo revščine sedaj, v demokraciji? Koliko jih je živelo v letih 1946–1991?
SRAMOTA!! Velika je razlika med skromnostjo in revščino. Revščina pa vlada v glavah
neskromnih!!
F. D. Roosevelt je v govoru (pred vstopom
ZDA v 2. sv. v.) dejal, da označujejo DEMO-
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KRACIJO 4 osnovni pogoji:
1. svoboda govora na osnovi kulture govora
2. svoboda veroizpovedi
3. brez lakote
4. brez strahu oz. ustrahovanja
Kje smo mi? Sovražni govor, lažne novice,
diskreditacije ... NISO SVOBODA GOVORA
NA OSNOVI KULTURE GOVORA. Torej
daleč od demokracije!
Svoboda veroizpovedi? Ti, ki se imajo za ljubeče vernike, prezirajo in žalijo druga verstva
in vernike. Torej daleč od demokracije.
Koliko naših sodržavljanov živi pod pragom
revščine – lakote. Sramota! Daleč smo od demokracije.
Brez strahu in ustrahovanja. Politiki nas lahko »glupirajo«, samo ležimo, oni pa ves čas
garajo in »čivkajo«, kritike kaznujejo, sami pa
za kriminalna dejanja ne odgovarjajo. Skratka
delijo nas na prvorazredne in drugorazredne
državljane. Je to demokracija?
Pred skoraj 100 leti se je začel vzpon dveh ideologij, ki sta pripeljali do 2. sv. v. Načrt vzpona
je bil dodelan do podrobnosti – zavzeti medije, dati ljudem všečne, zabavne, narodne
oddaje, nepolitične oddaje, v katerih ljudje
uživajo. Naprej – vse umetnike in kulturnike
združiti v eno organizacijo, zaradi kontrole
nad njimi in njihovimi deli, ki so morali biti
po okusu oblasti. Podobnost s sedanjostjo je
le naključna?
Naprej – tajna policija na javnih mestih opazuje in sporoča, kaj se dogaja, mnenja ljudi ...
To je bila podlaga za prihajajoče strahote.
Mislite, da UDBE ni več. Res je ni več. Obstaja pa novodobni »gestapo«, kar sem doživela
sama na Mašunu, septembra 2014, na slovesnosti spomina ustanovitve Rabske brigade.
Dva moška sta me poučila, kaj so »v resnici« bile vaške straže in domobranstvo. In me
»prijazno« opozorila, naj previdno prečkam
cesto!? Dogajanje se s tem ni zaključilo, nadaljevalo se je konec leta 2019 in v začetku
2020. Na spominskih slovesnostih zmagovalcev proti nacizmu in fašizmu so prisotni tudi
agenti – čigavi? »Takle mamo.«
Vrednote človeštva so vedno poteptane v težkih situacijah – vojne in sedaj epidemija. So
vlade, ki so (v današnji situaciji) sodelovale z
ljudmi in jih bodrile, so pa tudi vlade, ki so
ustrahovale ljudi in jim grozile – vmes pa
pridno kradle in kadrovale vse povprek. Nas
male, navadne ljudi taka vlada imenuje »glupi
narod«. In, seveda smo! Kakšen in kateri um
pa lahko podpira taka dejanja. Samo »glupi«,
seveda.
Še enkrat. Vsak posameznik ima odgovornost upreti se »zlobi«, zlorabi oblasti, upreti
se nepravičnosti, omejevanju svoboščin in
svobode – tako posameznika kot družbe.
Edina prava kariera v življenju je biti ČLOVEK – ČLOVEKU.
Samo nekaj misli Konfucija o tem: »Človek
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ne more postati human, če ne čuti potrebe po
izmenjavi naklonjenosti, ljubezni do drugih
ljudi, kajti sposobnost, biti povezan z ljudmi
na smiseln način kot n.pr. v prijateljstvu, izraža raven samooblikovanja.« In še: »Ni mogoče postati human, če človek ni odkritosrčen
do svojega notranjega bistva, do katerega pa
človek nikdar ne more priti v resnici, če ni odkritosrčen v medčloveških odnosih.«
Vse se ponavlja. Zgodovina se ponavlja. Zgodovina je učiteljica življenja. Zakaj se torej
ponavlja? Ker smo ljudje zelo slabi učenci –
hitro pozabljamo in slabo razmišljamo!
Poznan je stavek: »Kultura in prosveta to
naša bo osveta.« Bil je tudi moto upora proti okupatorjem – Nemčiji, Italiji, Madžarski,
Hrvaški. Slovenija je bila edina v svetu, v 2.
sv. v., okupirana z vseh štirih strani. Njihovi
sodelavci, domači kvizlingi pa so bili v sestavu elitne zločinske organizacije SS. Toda ta
moto upora je mnogo starejši. Njegov avtor je
Anton Aškerc, teolog, pesnik, socialni demokrat, liberalec, prvi slovenski arhivar, boril se
je proti novo nastajajoči kapitalistični gospodarski eliti, ki je s pomočjo klerikalizma začela prevzemati vse niti takratnega časa v svoje
roke – tako v duhovnem kot materialnem
smislu. Vse podobnosti z današnjim časom
so »naključne«, kajne?
Ker ni pristajal na germanizacijo Slovencev v
»ječi narodov«, je napisal narodno budnico
»Mi vstajamo«. Napadena je bila grdo prostaško s strani sonarodnjaka germanofila,
klerikalca A. M. Nič novega, tudi to ustreza
današnjemu času.
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Anton Aškerc (1856–1912)
MI vstajamo (1885)
Mi vstajamo!
In vas je strah?
Pokaj tako hrumite!
Slovana se bojite?
Teži vam dušo huda vest?
In vest vam stiska jezno pest?
Bojite se osvete,
Od množice neštete?
Mi vstajamo!
Ni ljubo vam?
Mi vstajamo gotovo
V življenje svetlo, novo.
Nič več ni drag nam spanja mrak,
na delo vodi nas korak,
noč temna je za nami,
svobode svit nas drami.

Njegovo razmišljanje o svobodi je nekaj najlepšega in si velja zapisati v dušo in srce:
»Bog je največji veleum, po mojih skromnih
nazorih najvišja inteligenca. In, ker je najvišja inteligenca, je tudi najbolj svobodomiseln.
Zato sem prepričan, da človek, ki ljubi v svojem delovanju iz svojega notranjega nagiba
svobodo in luč, človek, ki stremi po napredku,
pisatelj, umetnik, ki ustvarja svobodomiselna
dela iz ljubezni do stvari same, do svojega
bližnjega, da se tak človek, tak umetnik Bogu
bliža, ne pa, da bi se oddaljeval od Boga.« (pismo škofu Antonu Jegliču, 4. 7. 1899)
Bog je lahko tudi Stvarnik, Univerzum, Kozmična zavest, Univerzalna Ljubezen, Univerzalna Modrost (op. Ž. M.)

Mi vstajamo poslednji čas
Mi nočemo umreti,
mi hočemo živeti.
Iz svojih vstajamo moči,
četudi smo pozni, mladi.
Kaj uk je zgodovine?
Bodočnost je – mladine.
MI vstajamo, mi vstajamo!
Če še tako hrumite,
če še tako kričite!
Nas morda res bojite se?
Napredek in prosveta,
to naša bo osveta!

Vsak posameznik lahko pomembno prispeva
h kvaliteti družbe in Planeta.
Smo si pa različni v dojemanju vrednot. Z
odločitvijo, da bo vodilo našega življenja
pravičnost, svoboda, poštenost ... prispevamo k napredku, k miru, kulturi medsebojnih
odnosov. Za to je potrebno znanje, potrpežljivost in vztrajnost živeti te vrednote kljub
zatiranju le teh s strani ljudi, ki prisegajo na
popolnoma drugačne vrednote.
Na koncu še enkrat: »Ljudje hitro pozabljamo
in slabo razmišljamo.« Z odločitvijo za pravičnost smo sposobni to spremeniti. Ustvarimo prihodnost napredka , kulture in znanja
na vseh ravneh. Naj se neha ponavljati zgodovina. Dokažimo, da smo dojeli, zakaj se ponavlja. Pogum in srečno! ■
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Vesna Kovač,
prevajalka, predavateljica in radijka

Slovenščina, kdo bo tebe ljubil?

V

edno sem imela občutek, da imamo
Slovenci do svojega jezika precej mačehovski odnos. Z leti se mi je to prepričanje samo še utrdilo, levji delež krivde za to
pa imajo ravno zapisi in objave na različnih
družbenih omrežjih. Prav tam namreč poteka večina komunikacije. Številni se brezsramno izgovarjajo na sleng, narečje, na
sproščenost, pa gre v veliko primerih, kot se
pokaže skozi pogovor ali branje objav, samo
za – glej ga zlomka – neznanje.
Jezik je tisti, ki oblikuje našo stvarnost. In
obratno. Sleng sam po sebi je za jezikoslovca
lahko tudi zanimiv in lep, je pa nevaren, ker
se lahko tako usidra v podzavest mladega,
da ta kmalu pozabi na pravilen zapis. In faux
pas postane modus operandi.
Izpuščanje črk (ker je Alenka pozabla oment,
da je sam en dan zadost), neuporaba rodilnika (to pa js že ne počnem!), napačna uporaba
predlogov (js grem iz Snežnika šele zdej), pozabljanje na srednji spol (dve sonci, ne dva
sonca in vse znanje, ne vso znanje), nerodna
skladnja in pleonazmi v diplomskih nalogah
(časovno to predolgo traja, ker pobere veliko
časa), uporaba besede bolana namesto bolna, hibridna uporaba dvojine z množino in
hrvatizmi (midve greve v fitnes, ker sve najjače carice) – pustimo to, da smo Slovenci
poleg lužiških Srbov, keltskih Bretoncev in
Hebrejcev edini narod, ki pozna nekaj tako
lepega in romantičnega, kot je dvojina, neustrezno sklanjanje (sem bla pri njemu na obisku, ampak je bla gneča proti Razdrtem), nepravilna uporaba predlogov (z tvojim avtom
pa že ne grem), ker si je verjetno pretežko zapomniti pravilo TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA,
uporaba pomožnega glagola v prihodnjiku
(on bo bil jezen) in zanikanje glagola biti, ki
postane nebo, namesto ne bo, anglizmi (to
pa čist sucks) in pozabljanje, za kaj gre (ne
za kaj se gre, ker gre se, da se nekam pride).
In nekaj ne more biti bolj optimalno, ker je
že optimalno najboljše možno. Vejice morda
niso taka težava. Razen če mislite "obtožiti,
ne ubiti". Če mislite "obtožiti ne, ubiti", potem je vaša namera nedvoumna in pravilna
postavitev vejice lahko vzame življenje. In
vse navedeno je le kaplja v morje. Ali pa potisnimo glavo v pesek, ker itak ne "rabimo
skrbet". Da nam ni treba? Au contraire!
Marsikdo je mnenja, da mora jezik slediti
rabi. To je treba postaviti pod vprašaj zlasti
zato, ker se potem raba prilagaja drugim de-

javnikom, med katerimi je tudi, če ne predvsem, slaba pismenost. Ampak stara, ti s'
čist zatežena s to slounco. Najlažje je zviška
gledati na nekaj, kar slabo razumemo. Ker
površinsko je lahko vsak doktor. Ko pa greš
na globlji nivo, se v trenutku zaplete. Ko je
treba napisati kaj resnega, konkretnega ali
uradnega, pa se oči razširijo na premer vesoljskih krožnikov. "V redu, ampak men' se
vseen ne da prav pisat in ne bom kot en alien,
ki edina piše po reglcih, drugi pa čist narobe.
Men je to čist bad."
Influenščina je danes očitno pomembnejša
od slovenščine. Mladi se torej bolj odzivajo
na to, da jih vrstniki sprejemajo, namesto
da bi pisali in se izražali pravilneje. Bolj jih
skrbi, kako bodo govorili ali pisali, ne pa
kaj bodo skušali povedati. Morda nekatere
celo skrbi, da bi se počutili izločeno. Skoraj
tragično, kajne? Ker največ komunikacije
poteka prek družbenih omrežij, se na dolgi
rok oblikuje tudi način pisanja in izražanja, posledično pa so na osnovnošolskih in
maturitetnih izpitih iz slovenščine rezultati
porazni. Mladi pač premalo berejo in premalo pišejo.
Pri tem naj omenim še, da ne gre za narečja. V določenih kontekstih so celo zaželena,
če ne potrebna. Tudi sama govorim izrazito
notranjsko in na svoje narečje sem ponosna, ko pa gre za pisano besedo, pa moramo
upoštevati, da so v ozadju različni bralci z
različnimi jezikovnimi in kulturnimi ozadji, ki berejo objave in si ustvarjajo lastno
mnenje o napisanem in/ali o osebi. Zato je
dosledno napisano besedilo minimalna jezikovna higiena. Marsikomu gre branje objav
bolj v slast in je bolj tekoče, če je napisano v
pravilnejši in bralcu prijaznejši slovenščini,
da se ne muči preveč z ugotavljanjem, kaj
je pisec skušal povedati. V narečju namreč
včasih ni mogoče pisati, kajti čar narečja je
prav v tem, da ima razvito svoje besedišče,
ki je namenjeno govorjenju oz. izrekanju
misli, ne pa zapisu. Številnim je za ustrezen
ali bralcu prijazen zapis toliko mar kot za
lanski sneg in redno ponavljajo napake, ki se
praviloma – bodimo iskreni – odpravljajo v
osnovni šoli.
Na mladih svet stoji. Mogoče res, nikakor
pa na njih ne stoji slovenščina. Kaj temu botruje? Krivde ni mogoče enoznačno pripisati
njim. Pozornost jim nenehno kradejo telefoni, za branje in knjige se pogajajo s starši

(kam smo prišli) in branje jim predstavlja
muko namesto veselja. Vsakič pa slišimo, da
je vsaka generacija pametnejša od prejšnje.
Mogoče že, a ne, ko gre za branje. Računalniške naprave in igre nudijo hipno zadostitev,
pri branju pa se je treba potruditi in si vzeti
čas, ker se ne zgodi vse takoj. Raznorazne
permisivne metode, kako vzbuditi ljubezen
do branja, so v svoji osnovi prav to – permisivne, na dolgi rok pa ne obrodijo sadov. Žal
(ali na srečo?) je pri tem potrebna nekoliko
trša roka, če ne gre samodejno. Poudarjam
pa, da mnenje mene kot avtorice ne izraža
nujno stališča uredništva. (smeh)
Morda ne gre posploševati in vseh metati v
isti koš, kajti mladi se po disciplini, navadah, potrebah in zanimanjih zelo razlikujejo. Metoda vključevanja otrok oz. učencev
v oblikovanje kurikuluma pa je tvegana.
Otroci in mladi večinoma stremijo k temu,
da jim je "luštno" in "fajn", ne pa k tistemu,
kar je "prav".
Kaj storiti? Bralna značka in tekmovalni
projekti pomagajo do neke mere. Pomagajo
tudi različni bralni dogodki ali denimo pravljične urice, saj resnične zgodbe in ljudske
pravljice vplivajo tudi na družinsko pismenost. Pred kratkim mi je priznana pravljičarka, pesnica in letošnja nagrajenka Prešernovega sklada Anja Štefan povedala, da
je priporočljivo že od malega gojiti ljubezen
do branja, starši pa naredijo največ, če se z
otrokom vživljajo v pravljice. Najlepše so
tudi hude, malo grozne in življenjske pravljice, ki jih napeto poslušaš in hkrati tiho
veš, da se ti ne more nič zgoditi.
Platon je dejal, da nepravilnosti v jeziku niso
le napaka proti jeziku, temveč da vse napake,
načrtne ali nenačrtne, škodijo tudi dušam.
Obtoževanje staršev, otrok ali učiteljev ne
reši veliko. Gre za sistemsko težavo, ki bi jo
morali reševati na sistemski ravni. Res pa je,
da otroci potrebujejo red in doslednost in
čeprav je v začetku težko in bi najraje hitro
odnehali, je nadvse pomembno, da "grizemo" naprej. V življenju namreč z udobnostjo
in ugodnostmi ne postanemo najboljša verzija sebe, ampak nas – bolj ali manj paradoksalno – najbolj oblikuje tisto, kar je najtežje,
tisto, kar previharimo, za kar se borimo, za
kar trpimo. Na koncu prav to lahko postane
orodje, iz katerega črpamo moč, nenazadnje
pa tudi veselje in užitek. ■
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Barbara Piber

Lačni Boga

O

b pobudi za moj tukajšnji prispevek se je izkazalo, da dejansko
nimam o čem pisati, saj ljudi 'moja' téma ne zanima; ne zanima
jih življenje v svojem bistvu in védenje o njim lastnem bistvu. To, da so
zgolj en drobec v mozaiku Življenja, v mozaiku Boga; en neprecenljiv
in nepogrešljiv delček, ki ima možnost, dolžnost in moč vplivati na
delovanje celote. A kaj bi ta celota sploh bila, če vanjo niso vključena
vsa živa bitja ...? Kaj je ta celota, ta realnost, ki ji pravimo življenje, če
o njej ne vemo ničesar in v lastni samozaverovanosti in samozadovoljnosti niti nismo pripravljeni izvedeti. Kdo sploh smo? Zakaj smo tu?
V neskončni domeni življenja je vsakršna samozaverovanost ali zaverovanost v druge zgolj posledica neznanja in nespameti, ki vodi v izgubo razsodnosti uma, v zasužnjevanje, omejevanje in onesnaževanje (te
potencialno vrhunske, celo božanske) človeške kapacitete, ki je v svoji
polni funkciji svobodna, odprta, nepristranska, prodorna, jasna, čista
ipd. Lahko pa je zgolj orodje za samozadovoljevanje, ki je samo sebi
namen in v tem primeru vse bolj stagnira.
V naši slepoti, zaslepljenosti (uma) jemljemo vse danosti tukajšnjega
bivanja za samoumevne. A v resnici nam je vse, prav vse, kar imamo,
dano. Ne zavedamo se, da nam je podarjen sleherni dih. Kar nam prileti v naročje, si v istem hipu prilastimo. Vendarle pa se splača vprašati,
kaj prinesemo s seboj na ta svet. Mar ne vstopimo vanj praznih rok? In
kaj odnesemo z njega? Kaj je potemtakem 'naše'? Tudi to telo, s katerim
smo se pripravljeni v tolikšni méri poistovetiti, imamo 'na posodo' v
okviru naše časovnice.
Koga zanima naša resnična identiteta, njegov pravi, resnični Jaz, ki večno prebiva v Bogu in je ekskluzivni razlog, da smo tu, da izkušamo življenje skozi in preko telesa ...? Kako naj bodo ljudje zares srečni, ko pa
svoje bistvo, svoj pravi Jaz, iz nevednosti in malomarnosti, površnosti
žrtvujejo za zunanjosti in površinskosti vseh vrst? Kako naj potemtakem
okušajo sladkost Njegove Ljubezni? Kako naj potemtakem (v vsej svoji
nenasitnosti) ne bi bili lačni, sestradani Njegove hrane? A Bog svinjam (v
človeški podobi) ne meče biserov. Zgolj denar, le potiskan papir.
Ali ta 'drva življenja' zanima, da bi čim lepše, čim bolj kvalitetno (do)
gorela in bila Drvarju na voljo? Videti je, da jih bolj zanima, kako
so nacepljena druga drva kot pa to, kakšen odtis bodo pustila v etru
po prestanem procesu transformacije v Njegovem ognju, ko se bodo
prelevila v pepel življenja, ki umije zemljo, da iz njega vzklijejo nova
(drva), kot tudi vse tisto, kar za svoje gorenje potrebujejo ... In celo
vrtnice, ki dišijo po Njem ... Da o krompirju sploh ne govorim.
Imamo kakšno pravico več od ostalih bitij ali pa si morda jemljemo
in lastimo, kar nam ne pripada? Mar nismo Njegove 'ovčice', ne manj,
ne več kot ostala 'živina'? Videti je, da smo celo bolj živalski od živali
samih, če pozabimo na svojo resnično Naravo. Če se od Njega oddaljimo in odtujimo.
Le kaj je imel Bog v mislih, ko nas je napravil za ljudi? Da bi Njegovo
idejo in misli lahko udejanjali, bi ga bilo treba upoštevati, ali pač? To
pa pomeni Ga uzreti, prepoznati in spoznati. Zgraditi in živeti odnos z
Njim, v odnosu do Njega, ne res? Ne zgolj konceptualno. Rekreacijsko ...
Ali svetohlinsko? Ga nenazadnje ljubiti, saj nas brez Njega ne bi bilo ...
Kako naj ne bi ljubili lastnega Stvarnika, lastnega Starša (kot tudi edinega resničnega in edino resničnost v vseh Njegovih preostalih vlogah na
odru življenja)? In kako mar ne bi predstavljala svétinje vsa bitja, saj so

člani (ene) družine, ki ji pripadamo? Kaj pravzaprav pomeni človečnost?
Pripadamo Njemu, ki je življenje v vsem, kar je. V vsem, kar biva. Ribe
ne vedo, da plavajo v oceanu, ljudje (vsi ljudje, ne samo nekateri!) pa
imamo vrojeno zmožnost in poklicanost prepoznati, da v oceanu časa
plujemo skozi Boga. Prepoznati moramo, da je naša prava narava božanska in božanskost naša destinacija ter da nas vse (Njegove!) poti
vračajo (k) Njemu. Zakaj bi potem izgubljali čas s surfanjem po gladini
in v nedogled nosili (pre)težka bremena (s) površja sveta? Skrbeti bi
nas moralo, da bi korakali po poti življenja, pa vendar hodili mimo in
sploh ne zares živeli. Ob koncu poti bo žal (pre)pozno. Vajo bo treba
nato ponoviti in ponavljati, dokler Ga ne bomo pripravljeni (s)poznati
in sprejeti, se uskladiti z Njegovo voljo in Mu biti na voljo.
Bog prebiva onkraj fasade. Za masko. Za lišpom. Onkraj vsakršnega
pleha. Onkraj predragih novodobnih 'lojtrnikov'. Onkraj 'imetja'. Imetje je življenje samo in Bog njegov neusahljivi izvir. Od Njega se vse
steka in vse spleta in prepleta v eno celoto, en živ krog, en organizem.
On vzpostavlja in vzdržuje naravni red stvari. Življenje v hipu podari
in prav tako hipoma vzame ... Vse ustvarja in vse použije.
Ko se nečemu odrečemo v dobro drugih, tj. celote, to storimo v dobro nas samih; in ko se nečemu odrečemo v svoje dobro, storimo to v
dobrobit drugih, za blagostanje celote. S svojo naravnavo in potezami
torej vplivamo na ta organizem, mar ne? Vplivamo na naravo samo. Na
eno samo naravo, 'zunaj in znotraj'. Na vse, kar je. V resnici, ne zgolj v
ideji. Dobrota ni sirota. Dobrota je Bog. Vsa človekova dobrota pa je
zgolj bled, omejen in (ponavadi) spričo ne-nesebičnosti našega dajanja
izkrivljen odsev Njegove brezmejne, neskončne Milosti.
Celoti imamo torej možnost pridodati svoj unikaten odtis, ki (do)seže
(v) vsa srca; tja, kjer On prebiva in domuje. Po poti odrekanja tistemu,
česar bi se bilo mogoče polastiti, izkoristiti za naše sebične interese,
skozi proces levitve kače naših želja, Ga je mogoče srečati v Njegovem
resničnem Hramu. V Njegovi Cerkvi v srcih vseh. Jezus ni prišel, da bi
Ga negovali kot Gospoda na križu, ampak kot Vsemogočnega, Vseprisotnega, kot neusahljivo čisto Ljubezen, ki domuje v (duhovnem) srcu
(vseh!) in ne pozna ne greha, ne smrti. Kot Življenje, ki nikoli ne umre
in nikoli ne preneha.
Iz teh drv življenja je mogoče izdelati inštrumente in jih uglasiti
z Glasbenikom, da bi skozi njih (tj. nas) stekel Spev življenja. Vse
drugo je jalovo – sebično početje. Zveneti Zanj in igrati Njemu kot
edinemu občinstvu ter s tem za vsakogar in vse hkrati. Zanj in za
Njegovo občestvo (in občino ...).
Če naj bi čemu posvečali svoj čas vsak dan (namesto da čas mečemo
stran za vsakršne trivialnosti in nesmisle), je to pronicanje globlje in
globlje v Ljubezen, do njenega izvora, v odstiranju tančice skrivnosti in
magije Boga. S pomočjo oziroma po poti higiene uma, tj. najpomembnejšega higienskega ukrepa v življenju človeka. Lastnega očišče(va)nja
na vseh ravneh. Preko resnicoljubnosti in iskrenosti (do sebe, tj. do
Sebe in Boga). Najpomembnejše potovanje in romarska pot v življenju
slehernika je tisto od uma do srca. V srž življenja samega. To je Pot
popolnosti, ki nam je usojena.
Pobudnik za tale zapis, lahko skladno z obravnavano témo prepozna
izvor (seme) in srž njegove 'lastne' pobude ... V Avtorju, ki vleče vse niti
Predstave življenja. ■
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Že nekaj let pripravljamo zbornik o delovanju društva oziroma
predvsem amaterskega gledališča in aprila ga nameravamo
predstaviti, prav tako v domači knjižnici.
V maju bomo v Galeriji Ars Viva v Podcerkvi razstavili
fotografije z gledaliških predstav, maja ali junija pa načrtujemo
tudi osrednjo prireditev – srečanje oziroma druženje
gledališčnikov, sedanjih, nekdanjih, pa tudi tistih, ki naše delo
spremljajo in nas podpirajo.

b praznovanju stoletnice delovanja društva pripravljamo več
prireditev, s katerimi želimo spoštljivo in dostojno obeležiti to
častitljivo obletnico.

Pozimi smo začeli tudi z vajami za novo gledališko predstavo,
a smo jih zaradi omejitev, ki nam vsem skupaj že tretje leto
grenijo življenje, prekinili. A verjamemo, da bo tudi te epidemije
kmalu konec in da se bomo znova lahko vrnili v kulturni dom in
ustvarjali.
Tako, kot si želimo, da bi vse načrtovane aktivnosti lahko izpeljali
»v živo«, z javnimi prireditvami, na katerih se nam boste lahko
pridružili.

V mesecu marcu načrtujemo postavitev razstave plakatov domačih
gledaliških predstav v knjižnici Maričke Žnidaršič v Strem trgu.

Veselimo se druženja z vami, spoštovane, spoštovani, in vas
bomo o prireditvah pravočasno obveščali.

O

Mario Žnidaršič

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK IN SLIKARSKA
RAZSTAVA ŽELJKA VERTLJA

D

anes, 7. februarja 2022, so v galeriji "Štala" v Zavodu ARS VIVA
v Podcerkvi s priložnostno kulturno prireditvijo v izvedbi domačih izvajalcev odprli razstavo slik ŽELJKA VERTLJA z naslovom
SVETLOBA V SLIKAH.
Prireditev so pripravili Javni zavod Snežnik in Zavod ARS VIVA.
Avtor razstave Željko Vertelj: "Sem eden izmed slovenskih slikarjev,
ki slikajo z usti ali nogami. Težko je sprejeti, da je dosti tega, kar nam
je bilo v življenju nadvse pomembno, minilo. Nekaj se je končalo,
nekaj je odšlo. Ne moremo se vrniti nazaj in zgraditi novega začetka, lahko pa gradimo lepšo prihodnost. Zato imamo še vedno sanje,
tudi ko se vse podre in je potrebno iti naprej. Saj takrat so še bolj
pomembne. In tudi vedno je še čas. In ko se zgodi, je tudi pravi čas.
Zato bodimo otroci, verjemimo! Kajti če res verjameš, se zgodi. In
to je to. Resnica vseh resnic, vredna suhega zlata; bistvo vseh učenj,
nekdanjih in novodobnih: verjeti.
Te naše sanje so tako postale slikanje. Mogoče si jih sami nikoli niti
ne bi upali izbrati, saj je bilo toliko bolj važnega za postoriti in niko-

li ne bi bil pravi čas. Mogoče pa
so sanje izbrale nas, da jih uresničimo. Ja, zame bo prej to, saj
vem, da sem preveč okoren, da bi
si upal in znal sam sprejeti tako
pomembno odločitev. Tako je slikarstvo postalo nov način mojega
življenja, hkrati pa tudi moj poklic, še več – izpolnitev in poslanstvo. Zame je to način izražanja,
saj sem z besedami bolj zadržan.
V slikah bi rad prikazal svetlobo,
srečo, upanje. Rad bi pokazal, da
verjamem v dobro, da mi je uspelo
zgoraj napisano. Rad bi, da barve
plešejo, da žarijo – kot človek, ki
mu je dobro." ■
Kulturni praznik

(foto: Mario Žnidaršič)
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PESEMSKA DEDIŠČINA LOŠKE DOLINE V KNJIGI

SMO SLIŠALI PTIČICE PETI

Ž

ivimo v viharnih in negotovih časih, ko je svet postal ena sama
globalna vas. Da ne bi potonili, si prizadevamo dajati prednost
lokalnemu pred globalnim, tradicionalnemu pred ultramodernim in
vedno znova potujemo k izvirom, da se napajamo iz njih in ohranimo smer svojega potovanja. Včasih je treba stopiti korak nazaj in se
ponovno razgledati okoli, da si ne bi odžagali veje, na kateri sedimo.

mljici, večina pa je pripotovala s priseljenci, sezonskimi delavci, vojaki, študenti, se udomačila in prilagodila razmeram in priložnostim;
se včasih otresla nepotrebnega ali dobila nadgradnjo in dopolnitve.
Tako kot se pač z ljudskim blagom vedno dogaja – zato pa imamo na
primer neštete različice povsod znanih.

Te dni se veselimo izida pesmi iz Loške doline v knjižni obliki, kot jih
Ko se ozremo nazaj, se vsaj megleno pokaže, kaj vse je tudi Loška doli- je zbrala Fani Truden od svoje mladosti do zadnjih desetletij. So take,
na doživela, preživela in presegla, odkar je pravljični zmaj pobral ska- kot jih je slišala peti po naših vaseh od njene rodne Vrhnike do vseh
lovje in ga nagomilil v okoliške hribe, da je lahko nastalo naše lepo drugih v dolini. Knjiga je opremljena z notami, kar je zelo pomembna in uporabna dopolnitev,
loško polje: od železnoče bi imeli tudi zvočne podobne naselitve, rimskega
snetke, bi bilo še bolje. A
zavojevanja, srednjevekar še ni, lahko še bo.
škega tlačanstva, gradov
in čarovnic, do trdega
V sedanjih morečih časih
kmečkega dela in gozdarje dosežek, kot je natis knjistva, začetkov žagarstva
Zbirka pesmi iz Loške doline
ge pesmi iz Loške doline, še
in industrije, preko maposebno velik in pomemsovnega izseljevanja, dveh
ben. Zato hvala Fani Trusvetovnih vojn, zanosne
den, ki je te pesmi nabirala
povojne obnove, brigadolga leta iz dneva v dan in
dirstva, udarništva in zavsem drugim, ki so vztrajadružništva, do zametkov
li in omogočili, da je pred
in razvoja delavskega sanami lepa in bogata knjimoupravljanja, lesne in
ga z naslovom Smo slišali
kovinske industrije, nešteptičice peti. Naslov je spotih odrekanj, naporov in
sojen iz prastare šmaraške
samoprispevkov prebivalkolednice, ki pozdravlja
stva do osamosvojitvene
Jezusovo rojstvo in z njim
vojne in vsega kar je sleSmo slišali ptičice peti - naslovnica (foto: Borut Kraševec)
novo leto, nov cikel življedilo … Tudi Loška dolina
nja, nove čase ... »Napisano
pa ni mogla pobegniti sodobnemu povampirjenemu ultra kapitalizmu, ko se duši v potrošni- ostane«, so vedeli že v sivi davnini in velja še danes. Tudi za pesemsko
štvu in usiha v duhovni revščini. Če je v sedemdesetih letih relativnega dediščino Loške doline.
miru po vojnem razdejanju veljalo, da je vsak dan vsaj malo bolje – če
Gradivo, ki ga je kot mravlja vztrajno in marljivo nabrala Fani Trune, pa še bo, danes velja, da ne vemo kaj bo jutri …
den, je uredila muzikologinja dr. Urša Šivic, ki je napravila tudi notne
V vseh časih pa je tudi v Loški dolini živela bolj ali manj anonimna zapise zbranih pesmi. Založniki knjige so:
umetniška ustvarjalnost vseh vrst in napajala ljudi v njihovih vsakodnevnih bitkah in tako je kljub vsemu še danes. Vedno so se našli Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izposamezniki in skupine, ki so čutili moč lepega, moč ustvarjalnosti postava Cerknica, zanjo Jožica Mlinar;
in povezovanja. V polpretekli dobi je bilo poleg športa to še posebej
branje leposlovja, ljubiteljsko gledališče in glasba v vseh njenih obli- Kulturno društvo Notranjska, zanj Anica Škerl;
kah, posebno pa petje. Te dejavnosti in vrednote so ljudje negovali v
družinah in jih predajali potomcem, širili v soseščino in tudi gradili v Založba ZRC ZRC SAZU, zanjo Oto Luthar, glavni urednik založbe
skupinah in društvih. Ko smo danes zaradi korone omejeni v svojem Aleš Pogačnik.
gibanju in udejstvovanju, se vrednost preteklih aktivnosti pokaže toliko bolj izrazito in tudi to, kako se je vedno našel kdo, ki je dosežke Soizdajatelja knjige sta Društvo upokojencev Loška dolina, zanj
Branko Troha ter Glasbeno narodopisni inštitut ZRC SAZU, zanj
starejših rodov znal prenesti mlajšim.
Mojca Kovačič. Izdajo knjige sta podprli Občina Loška dolina in JavTako se je zgodilo tudi s pesemsko dediščino preteklega stoletja, ki jo ni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
je po svojih močeh z veliko predanosti zbrala in ohranila Fani Truden v svojem okolju, kjer živi in ga dobro pozna. Najprej so bili to Fotografijo na naslovnici je napravil Borut Kraševec.
posamezni listki z besedili pesmi, potem črni zvezek, nazadnje pa
bogata zbirka zapisov in posnetkov petja ljudi iz Loške doline. Nekatere pesmi so bile zelo stare in zakoreninjene od nekdaj v naši zeSREČNO POT, PESMARICA!
»Besedila pesmi sem pisala na listke, brez namena. Bil je čas vojne in bili smo požgani.
Po vojni ni bilo prav urejenega doma. Doživela sem enajsto šolo pod gostilniškim oknom v
soseščini. Hranila sem se s pesmimi, ki so prihajale od tam, jih zapisovala in na tak način
preživela svoje mladostno obdobje. To je bilo lepše kot film: videla sem pijane, videla sem
pretep, slišala sem petje ... v gostilni se je dogajalo marsikaj.«
Fani Truden
Umik v tihi, skromni svet, svet življenja po starem, katerega vsakdan bogati ljudska pesem in
ob tem ne ostaja niti trohica hrepenenja po večjem, glasnejšem, hitrejšem ... postavi človeka
pred dejstvo razmisleka – tudi o potrebah in vprašanjih globalnega sveta. Ob vstopu v ta svet
se spremeni retorika vsakdana in tudi toni, ki so na videz brez pomena, dobijo svoj smisel.
Oživijo zgodbe, ki so se nekoč zapisale bog ve kdaj in bog ve komu ... Oživijo zgodbe z lističev.

Smo slišali
ptičice peti

Simona Moličnik

25,00 €
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Stare knjige
na obisku

V

domačijskih povestih in spominskih
zapisih bralec pogosto naleti na omembo pozabljenih skrinj iz preteklih časov, ki
samevajo kje na podstrešju, polne starih povesti in časopisov za umne gospodarje, kamor zvedavi mladi bralci hodijo skrivaj črpat prve izkušnje z branjem in ga praviloma
potem tudi vzljubijo za zmeraj.
Dandanes, ko se nekaterim knjige zdijo
nekaj preživelega, saj naj bi jih izpodrinila
TV in splet, pa se stari učbeniki, povesti in
molitveniki, ki imajo popisane in porisane
notranje strani platnic, včasih znajdejo tudi
v odsluženem, že razpadajočem poslovnem
kovčku – in eden takih me je nedavno obiskal. Bil je poln zakladov:

1.

2.

3.

4.

5.

Najstarejše v tem kovčku so Pisanice,
ganljiva drobna knjiga v mehkih rdečih
platnicah, med njimi pa pesmi za mladino, ki jih je zložil Oton Župančič.
Izšle so v Ljubljani daljnega leta 1900
v založbi L. Schwentnerja. Gre za prvo
izdajo prve Župančičeve zbirke.

6.

7.

8.

Po starosti kmalu za Pisanicami je
Zbornik Slovenske matice, VIII. zvezek, ki ga je uredil L. Pintar, izšel pa je
leta 1906 v Ljubljani.
Tretja najstarejša knjiga iz kovčka je
Materinska pomoč zdravemu in bolnemu dojenčku. Spisal jo je dr. Matija
Ambrožič, asistent volonter na dunajskem Državnem zavodu za zaščito mater in dojenčkov, v Ljubljani leta 1921,
izdala pa Knjižnica zdravstvenega odseka za Slovenijo. Knjižica je očitno rezultat prizadevanj stare Jugoslavije za
posodobitev zdravstvenega sistema in
zdravstveno prosveto, kar je prineslo
znaten napredek in izboljšanje zdravja
prebivalstva, zlasti zmanjšanje umrljivosti porodnic in dojenčkov.
Naslednja stara knjiga iz tega kupčka so
Pravljice o Gralu – po francoskih virih
jih je povedala naši mladini Anka Nikolič; tako piše na prvi strani, izšle pa so
v Ljubljani leta 1927. Bogatijo jih lepe
črno-bele ilustracije.
Drobcena knjižica z naslovom Sv. Mala
Terezija, pomagaj mi! je namenjena
molitvi in pobožnostim, njen podnaslov

9.
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pa se glasi Devetdnevnica k sv. Tereziji
deteta Jezusa. Izšla je v Ljubljani z datumom 20. 2. 1930, izdal pa jo je Karmelski samostan na Selu pri Ljubljani.
V zaključku piše: »Odpustek 300 dni
vsakokrat; popolni odpustek enkrat v
mesecu pod navadnimi pogoji, ako se ta
molitev moli vsak dan. Pij XI, 19. avgusta 1929. »Odrešenik sveta, reši Rusijo!«
Vzdih sv. očeta Pija XI. – 300 dni odpustka (23. maja 1922).

posvečena reji angorskih kuncev. Pozabili smo že na te živalce in njihovo dlako
oziroma volno, ki je bila nekaj časa velik
modni hit za mehke pletenine, ki jih je
bilo prav težko ustvariti. Mame so morale redno česati kunce, pridobivati volno, jo spresti, včasih pobarvati in potem
splesti otroško jopico, kapico, šal ali ženski brezrokavnik – včasih v kombinaciji
z navadno volno ali pa – bolj imenitno
– le iz »angore« …

Vodnikovo pratiko je leta 1934 izdala
Vodnikova družba v Ljubljani. Na ostanku zadnjega lista v knjigi stoji zlosluten
in pretresljiv, vendar skoraj kaligrafsko
lep zapis s svinčnikom: Hrbljan Andrej No 594922 Bl23/1., geb. 15. /11. 20.
Dachau; 3. K. Kdo je bil to, ki je izkusil
Dachau in se je njegov taboriščni naslov
znašel na zadnji strani stare knjige? Kakšna življenjska zgodba se skriva za temi
črkami in številkami iz hudih časov?

11. Naslednja je knjiga Lojze Zupanc Tre-

Dr. Vasilij Popovič, univerzitetni profesor, je napisal učbenik Zgodovina
starega veka za II. razred realnih gimnazij, ki je izšel leta 1934 v Beogradu
– učbenik, podoben tistim, iz katerih
smo se (včasih zaman) gulili letnice,
podatke, bitke, osebnosti …
Knjižica Mohorjeve knjižnice št. 75 z
naslovom Vatomika, zadnji poglavar
Delavarov govori o indijanskem dečku
iz plemena ob reki Missouri, ki postane
katoliški duhovnik, pater jezuit, učitelj
in prosvetitelj. Vatomika – Urna noga,
mladi poglavar plemena, je po spletu
okoliščin postal pater James Bouchard.
Drobno, lepo ohranjeno knjižico z versko vsebino je za mladino napisal Franc
Weiser D. J., poslovenil Janez Pucelj, ilustriral pa Hinko Smrekar. Založila jo je
Družba sv. Mohorja v Celju leta 1935.
Zgodba se dogaja v začetku 19. stol. v
Severni Ameriki, zaključi pa prav tam v
letu 1889 s smrtjo patra Boucharda.
Naslednjo knjigo po starosti sta napisali Anka Mešiček Černejeva: Dom II.
in Andreja Gruma - Skuljeva: Obleka
in perilo. Izšla je v Ljubljani leta 1936,
založil pa jo je Odbor učiteljic gospodinjsko nadaljevalnih šol, zal. Gospodinjsko nadaljevalne šole. Samo ugibam, ali je (so)avtorica Anka Mešiček
Černejeva poznejša narodna herojinja
ali pa le njena soimenjakinja.

10. Priročna je Knjižica rejca malih živa-

li, ki jo je spisal Vilko Kuntara in je izšla
leta 1936. Kar z dodatnim žigom so v
njej opozorili bralca: »Navodila veljajo
za vse pasme.« Vsebina knjižice pa je

tji rod. Izdala jo je Vodnikova družba
v Ljubljani leta 1938. Gre za eno od
značilnih povesti, ki jo je srečni lastnik
posojal na vse strani, da so krožile po
hišah in nazadnje pristale v skrinji na
podstrešju … ali starem kovčku.

12. Dr. Ivo Šorli: Večne vezi, Vodnikova
družba, 1938, Ljubljana – po videzu je
knjiga podobna zgornji, po vsebini seveda malo drugačna.

13. Slovenska slovnica za tretji in četrti ra-

zred srednjih in sorodnih šol. Sestavili
so jo ugledni možje: dr. Anton Breznik,
ravnatelj v Št. Vidu; dr. Anton Bajec,
ravnatelj v Ljubljani; dr. Rudolf Kolarič/
dr. Mirko Rupel, profesorja v Ljubljani;
Anton Sovre, inšpektor v Beogradu in
Jakob Šolar, profesor v Št. Vidu. Cena
knjige je bila 20 lir. Leta 1941 jo je izdalo Slavistično društvo v Ljubljani. Pomembna knjiga priznanih strokovnjakov, ki je izšla v že vojnem obdobju.

14. Srečko Zamjen: Fatima – Marijina

beseda sodobnemu svetu; Mladinska
založba, Ljubljana 1942 - XXI . Rimske številke pomenijo 21. leto fašistične vladavine – to je bil pod italijansko
okupacijo uradno zahtevan način pisanja datumov tudi pri nas. Tudi ta knjiga
je izmed vojne, ko je bil sicer razglašen
kulturni molk, a ga RKC razumljivo ni
upoštevala.

15. Koledar Družbe sv. Mohorja za na-

vadno leto 1945 je izšel v Ljubljani leta
1944, konec predzadnjega leta druge
svetovne vojne.

16. Učbenik Kemija je napisal ing. Ivo Zo-

bec, profesor gimnazije v Brežicah, izdala pa DZS (Državna založba Slovenije) v
Ljubljani leta 1948. Osnovno šolanje je
bilo obvezno za vse, srednje prav tako
načeloma dostopno vsem, učbeniki pa
težko dosegljivi in zato dragoceni. Učenci in dijaki so si jih podarjali, posojali ali
prodajali iz leta v leto, tudi ko so bili že
oguljeni, posvaljkani in umazani, da le
ni nič bistvenega manjkalo v njih.
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17. Berilo za nižje strokovne šole je izšlo

pri DZS v Ljubljani leta 1950. Uredili
so ga Bogomil Gerlanc, Josip Ribičič in
Venceslav Winkler, ki so se do danes zapisali v zgodovino slovenskega šolstva.
Ribičič in Winkler sta nekaj časa službovala tudi na Notranjskem.

Nekatere knjige v kovčku so izgubile vse podatke o avtorjih ter času in kraju natisa, bodisi
da so platnice in posamezni listi odpadli, bili
iztrgani, ali kako drugače izginili. A so vseeno
zanimive.

1.

Pri knjigi Tretje slovensko berilo lahko
glede na vsebino sklepamo na čas pred
II. sv. vojno, drugih podatkov ni več.

2.

Dve nabožni knjigi formata Vodnikove
družbe in, sodeč po papirju, tudi toliko
stari sta ostali brez platnic ter prvih in
zadnji strani, na katerih navadno izvemo, za katero knjigo gre.

18. Še en učbenik Aritmetika in algebra

za nižje razrede gimnazij II. del iz
leta 1951 je prav tako izdala DZS v Ljubljani, sestavili pa Ivan Molinaro, Lojze
Sivec in France Šušteršič. Takrat so še
obstajale nižje gimnazije, kakršna je
bila tudi v Starem trgu. Čez kakih pet
ali šest let je reorganizacija šolstva prinesla osemletko in so bile nižje gimnazije nadomeščene z razredi osemletke
od petega do osmega.

Značilno za stare knjige iz skromnih
časov je, da so ljudje v pomanjkanju
papirja za zapiske uporabili vse bolj ali
manj prazne strani knjig in druge prostorčke. Interniranci z Raba (Miklič,
Novi Kot) so prinesli domov star molitvenik, po vseh robovih čisto na drobno
popisan z beležkami. Včasih so starši
staro knjigo prepustili otrokom, da so
bolj ali manj obzirno v njej vadili prve
črte, risbe in črke, saj je bil za starše nakup zvezka ali risanke za čečkanje kar
omembe vreden strošek. Tudi tole se je
zgodilo: od posojene knjige Prešernove
družbe Upor z ilustracijami Iveta Šubica iz okoli leta 1962 so se nekega dne
našle samo še platnice v enem od stranišč na vasi …

19. Dr. Matija Avčin in dr. Slava Luna-

ček – znana in priznana strokovnjaka
v medicini – sta napisala delo Otrok
od spočetja do pubertete, ki je izšlo v
Ljubljani leta 1956 kot izredna knjiga
Prešernove družbe za leto 1957. Tudi
v novi Jugoslaviji je bil zelo velik poudarek na vsakomur dostopnem aktivnem zdravstvenem sistemu in s tem na
zdravstveni vzgoji, varovanju zdravja in
preprečevanju bolezni, zato so bile take
knjige razmeroma pogoste (N.pr. tudi
Mati in Otrok okoli leta 1950).

20. V kovčku se je ohranilo tudi delo znane-

ga univerzitetnega profesorja Boga Grafenauerja Zgodovina slovenskega naroda, IV. zvezek, ki ga je izdala in založila
Glavna zadružna zveza kot redno knjigo
Kmečke knjižne zbirke za leto 1961. Za
krajane Loške doline je posebej zanimivo,
da je zbirko takrat urejal notranjski rojak
Matevž Hace, tudi sam pisatelj in kronist.
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Knjiga Slovenske večernice, zvezek
82 z delom Ivana Zorca Domačija ob
Temenici je bila redna publikacija za
člane družbe sv. Mohorja. Izšla je pred
drugo svetovno vojno, letnice izida ni
več, tiskala pa jo je Mohorjeva tiskarna
v Celju (Fran Milavec, Celje). Zadnje
strani manjkajo.
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4.

Davorin Ravljen je napisal knjigo Grajski vrabec, »dolgo pesem o njegovih
prigodah«, ilustriral pa Hinko Smrekar. To je bila 40. knjiga Mladinske
matice – odsek JUU sekcije za Dravsko
banovino v Ljubljani, tisk Učiteljske tiskarne v Ljubljani (predstavnik F. Štrukelj). Izšla je torej nekega leta malo pred
drugo svetovno vojno. Njenega ilustratorja Hinka Smrekarja so 1. 10. 1942 kot
sodelavca OF ustrelili italijanski fašisti v
okolici Gramozne jame.

5.

Te knjige se spomnim, brala sem jo
kot otrok, našla pa sem jo v spodnjem
predalu omare za obleko pri teti: Pravljice Božene Nemcove. Izšla je kot
knjiga Slovenčeve knjižnice, leto I., št.
5 Nobene letnice izdaje ni več mogoče
najti, cena na platnici pa je izražena v
lirah, kar pomeni, da je izšla med vojno v času italijanske okupacije. Izvodu
manjkajo prvi in zadnji listi – so jih lastniki nujno potrebovali za kaj drugega
in so jih iztrgali?

Kaj nas lahko nauči ta stari kovček: knjige
nikoli ne utihnejo. Tudi če so izgubile nekaj listov, je njihovo sporočilo še obogateno
s sledmi časa, ki je šel preko njih – zapisi,
opombami, zavihki, obrabljenostjo in celo
madeži. Sploh velja, da so obrabljeni listi za
knjigo kompliment, saj sporočajo, da jo je
bralo in listalo veliko bralcev … in se notranje
bogatilo z njo …
Lastnik posojenega kovčka s starimi knjigami je Anton Herblan z Gorenjega Jezera,
knjige pa večinoma izvirajo iz njegovega
doma v Žerovnici. ■

Anđelka Pogorilić

V knjižnici
na ogled dela
Milana Predoviča
Milan Predovič, v Loški dolini živeči Belokranjec, je
poskrbel za popestritev hrama knjig z razstavo serije
grafik – naslovil jo je Impresije. Kot član Zavoda Ars
Viva se s fotografijami, grafikami in kipi udeležuje
skupinskih razstav Zveze likovnih društev Slovenije,
tokratna v starotrški knjižnici pa je prva samostojna.
Svoje znanje nadgrajuje na grafičnih delavnicah,
motive za ustvarjanje pa najde predvsem v naravi in
se jih loteva zelo premišljeno. Razstavljene so grafike
v tehniki suha igla, ki upodabljajo kraško krajino od
detajla do pokrajine. Suha igla je grafična tehnika

Grafika Milana Predoviča

globokega tiska. Za matrico se pri suhi igli najpogosteje uporablja kovinska plošča, v katero se zariše
motiv z ostro iglo. Barvo se utre v zareze, ostala barva pa se odstrani, tako da pri odtisu pridejo do izraza
poteze, v matrico narejene z iglo. Grafika v tehniki
suhe igle se tiska na vlažen papir in s pomočjo grafične preše. Grafike, narejene v tej tehniki, so rezultat

številnih ur in so vredne ogleda.
Na ogled so od 20. januarja in si jih bo moč ogledati
do 18. februarja 2022 v času odprtosti knjižnice. ■
Vabljeni vsi, ki vas pot popelje mimo knjižnice
ob ponedeljkih od 9. do 15. ure, ob četrtkih
od 12. do 18. ure in ob petkih od 14. do 19. ure.
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Anđelka Pogorilić

Marička Žnidaršič:

korespondenca z Ludoviko Kalan
V letu 2020 je na Pivškem izšla drobna knjižica, s katero so obeležili 120. obletnico rojstva Ludovike Kalan, njihove rojakinje, ki je
bila učiteljica, kulturna delavka in pesnica.
Knjiga je naslovljena po verzih ustvarjalke
Ludovike: »Življenje melje, življenje drobi,«
in prinaša več kot le poezijo. Vključena je
tudi korespondenca Ludovike s Pivčani in
kar je posebej dragoceno za nas, s starotrško
pesnico Maričko Žnidaršič. Marička Žnidaršič je kot novinarka službovala v uredništvih
Ljudske pravice in Delavske enotnosti, tako
da se je seznanila tudi z Ludoviko Kalan, ki
je pošiljala svoja dela za objavo. Sčasoma se
je med njima razvilo prijateljstvo, tako sta si
dopisovali in v zapuščini Kalanove je ostalo ohranjenih nekaj Maričkinih pisem. V
pismih je zapisala razmišljanja o literarnih
kritikih, o sodobnikih, spregovori pa tudi o
osebnih zadevah in o domačem kraju, čeprav
je bila na svoj način nekoliko odmaknjena, a
vendarle vedno vpeta v svet pod njej ljubim
Snežnikom. Pisma nam tako ponujajo droben vpogled v njeno življenje. Izbrala sem
le dele pisem, ki niso vpeta v širši kontekst,
hkrati pa nam pričajo o širini duha in razgledanosti Maričke Žnidaršič.

Ludovika Kalan (foto: Kalan: Življenje
melje, življenje drobi, str. 1)

Stari trg, 29.1.1964, za štedilnikom
Draga tov. Kalanova,
Ker ste Vi pisali zadnje pismo v kavarni, naj
Vam povem, da pišem jaz v glavnem v kuhinji, zlasti pozimi, torej čim bliže štedilnika. V našem Starem trgu je trinajst mesecev
zima. – Vrag je to. – Lepa hvala za poslano
kritiko ali izjavo, če hočete. Trikrat je siromak
bral in vsakokrat mu je »tisto bistveno« ušlo.
Tu vendar ne veš, kaj je tisto, čemur on pravi
bistveno. Bog pomagaj, saj ima slednja stvar
svoje ime, če ga še nima, ga je treba poiskati.
No, cela stran ozko pisanega tipkopisa je mlatenje prazne slame – po kmečko povedano.
»Globje dojmili« sta ga dve pesmi, pa tudi to
ne pove, zakaj, in vendar priznava zbirki vse
kvalitete. Napisana je »zrelo, kultivirano, brez
opaznejših nihanj, čustveno umirjeno, kvalitetno linearno«, po moje povedano: zbirka je
vredna, da se natisne! No, fant kasneje ne bi
tega popravljal, kar je malo prej glasneje izrekel, skratka: zbirka ima po Zlobčevem vse
pogoje za izid, edino, kar je, je to, da je mladega pesnika, odnosno ocenjevalca pustila
hladnega. Tako pa niti ne vem, ali ga je pustila hladnega kot pesnika ali kot kritika ali kot
človeka nasploh. Prekleto. Ob taki oceni se jaz
zares ne bi razburjala, ker je vse tako zmešano napisano, da res ne veš, zakaj hoče vtakniti
roko istočasno v krop kot v vodo, kar se seveda ne da. Tam, kjer je povedal, da je zbirka
premalo »Kalanovska«, Vam je vendarle nehote priznal, da je svojstvena. Če je kakšen od
mladih tako zelo svojstven – razen Zajca, ker
je do kraja zavozlan – pa res ne vem. Morda
Taufer zato, ker je celo knjigo napisal brez
vsakršnih ločil in mu jo je Cankarjeva izdala.
[… ] Oh ja, človek res ne ve, kaj bi. Današnji
mladi ljudje nekaj hočejo, toda tistemu »nekaj« ne vedo imena. Vse je priznano za take
do vrha, da ne bo kazalo drugega, kot da se,
nemara po drugi strani, spustijo s tega vrha.
Saj veste, zelo visoko na hribu ni življenja …
Pismo Ludoviki
Ljubljana, 4.4.1966

Marička Žnidaršič
(arhiv: KJUC)

Draga Ludovika,
prav lepa hvala za pismo, dopisnico in Zaliv!
Pahorjev članek je zares korajžno napisan, kaj
takega si pri nas nihče ne upa. No, ne vem,
kako je z njim, toda eno vem: če je v partiji,
mislim KP, bo gotovo letel ven, on, seveda, ni
tako neumen, da ne bi vedel, kaj ga čaka – torej je sam hotel natančno tako. Kot si videla,
je bilo pri nas strašansko razburjenje, ki pa se

marec, 2022
je ob deklaraciji Hrvatov poleglo, ker je krik
ob rušenju »bratstva in edinosti« preglasil vse
ostalo. No, jaz sem že zdavnaj mimo tega, da
bi me še kaj ganilo. Kar koli bo teklo in se razvijalo, se bo razvijalo mimo mene.
Pravijo, da je notranja smrt hujša kakor zunanja, vidiš, jaz sem nekje navznotraj mrtva
in to je slabo. Tako me jezi vse to, ker ne morem nič pisati. Dokler je človek pisal vsaj slabe
pesmi, če že ne dobre, je bilo vendarle boljše.
Imel si upanje, splačalo se je živeti prav zaradi
tega kančka upanja, zdaj pa se ne splača več.
In konec koncev, saj sama vidiš, kako je svet
krivičen. […]
Marička Ludoviki po praznovanjih 8. marca
Ljubljana, 13.3.1967
Draga Ludovika, no hvala bogu, da je za mano
8. marec. Letos me je do kraja utrudil, toliko
je bilo nastopov. In kaj imaš od tega? Nič. Ljudje te jemljejo zelo površno in ko se umakneš,
te pozabijo. Ti pa prinese domov šopek pravih pomladanskih rož, ki so jih porezali, ne
da bi se prav razcvetele – ne da bi pogledale
soncu v obraz – in čez dva dni v pretopli, s
suhim zrakom napolnjeni sobi, umrejo.

Praznik občine Cerknica,
oktober 1976
Srečanje v Starem trgu pa je bilo pretresljivo.
Nabito polna dvorana ljudi, nekateri so s seboj
prinesli stole, pa jih niso imeli kam postaviti.
Tako sem se po treh letih spet srečala z našim dobrim, do dna duše poštenim notranjskim človekom. V grlu me je stisnilo in le
težko je šla beseda z jezika. Oprosti, samo o
sebi govorim …
[…] Zastran Pahorja pa je tako, naša družba
ne prenese nobenega »ne« zato, ker je bila
nad 20 let navajena poslušati samo »ja« zlagan ali iskren, to ni bilo važno. […]
[…] Bliža se velika noč, ki je lepa zaradi pomladi, ki pride z njo. Želim, da bi lepo obhajala! Jaz pa sem ob podobnih praznikih
žalostna. Spomini me dušijo.
Lep prisrčen pomladni pozdrav,

Marička

Literatura:
Kalan D'Ans, L.: Življenje melje, življenje drobi
(2021). Pivka, Društvo za krajevno zgodovino in
kulturo Lipa ■
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Suzana Bavec

Parastrelstvo, ponovno odlični rezultati domačina

V

zimi 2020/2021 so potekala tri kola lige v streljanju pod okriljem Zveze paraplegikov Slovenije. Strelci so se pomerili v kategorijah SH1 in SH2 v ekipni in posamični konkurenci iz 7 pokrajinskih društev, in sicer v Ankaranu, Vidmu in Slovenski Bistrici. Vseh
treh kol se je udeležil tudi domačin Anton Bavec iz Nadleska, sicer
kot član Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. Na vseh tekmah
je dosegel prvo mesto v streljanju z zračno pištolo v SH1.
V Ankaranu je tekmovanje potekalo 6. novembra 2021, kjer je Anton Bavec dosegel 365 krogov. K društvenemu uspehu je dodal svoj

, 3. 2. 2022
Slovenska Bistrica vec)
Ba
a
(foto: Suzan

Ankaran, 6. 11. 2021

Videm, 4. 12. 2021

(foto: Suzana Bavec)

dosežek tudi Aleš Vrhovc, ki je s 368 zadetki osvojil prvo mesto v
streljanju z zračno puško v SH2.
Liga se je nadaljevala na strelišču Bukovec v Vidmu 4. decembra
2021. V streljanju s pištolo je prvo mesto osvojil trenutno najboljši
strelec v ligi Anton Bavec (368 krogov), v SH2 z zračno puško pa je
dopolnil društveni uspeh Aleš Vrhovc s 361 krogi.
3. februarja 2022 je v organizaciji DP Podravja potekalo 3. kolo na
strelišču v Slovenski Bistrici. Člana DP ljubljanske pokrajine Anton
Bavec in Aleš Vrhovc sta ponovno vsak v svoji kategoriji pokazala
svojo moč in osvojila prva mesta.

(foto: Suzana Bavec)

Posameznih kol sta ste udeležila tudi paralimpijca Veselka Pevec v
Vidmu v ženski kategoriji v streljanju z zračno puško SH2 in Franc
Pinter na vseh tekmah v kategoriji v streljanju z zračno puško SH1,
kjer sta se za prvo mesto borila skupaj z Francem Jožefom. Trenutno
vodi Franc Pinter z eno zmago pred Jožefom. Odlično so se odrezali
tudi drugi člani tako v ekipnih kot posamičnih tekmah.
Naslednje, zadnje kolo bo potekalo 13. marca 2022 v Murski Soboti.
Po vsej verjetnosti z odsotnostjo dveh strelcev, in sicer Antona Bavca
in Jožefa Franca, katerima se nasmiha nastop na Evropskem prvenstvu v parastrelstvu v Hamarju, Norveška, ki bo potekalo od 13. do
19. marca 2022. ■

Mario Žnidaršič

Območno tekmovanje
v šahu 2022
V soboto, 5. februarja 2022, je v Starem trgu pri Ložu, v prostorih Prostovoljnega
gasilskega društva potekalo območno tekmovanje invalidov v šahu –
posamezno v organizaciji MDI Cerknica.
Sodelovali so člani iz DI Postojna, DI Koper, MDI Kamnik, MDI Radovljica, MDI Lj. Moste Polje,
DI Tržič in MDI Domžale. V zelo močni konkurenci so nastopili tudi naši člani MDI Cerknica –
Loška dolina – Bloke v sestavi: Nedeljko Savič, Aleksander Jarič in Boško Trivunović.
Najbolj uspešen je bil šahist Metod Simičak iz MDI Kamnik, drugo mesto je osvojil naš
član Boško Trivunčević MDI Cerknica, tretje mesto pa je zasedel Vladimir Kodrič DI Koper. ■

Zmagovalci

(foto: Mario Žnidaršič)

25

Obiskal nas je dedek Mraz
V sredo, 22. 12. 2021, je vrtec in prvo triado osnovne šole obiskal
dedek Mraz. Otroci so ga od zajtrka naprej nestrpno pričakovali in
se pripravljali na njegov prihod. Poskrbeli so, da so bile igralnice
urejene, prižgali lučke … In ko so najmanj pričakovali, so na vratih
igralnice zagledali bradatega moža. Bil je čisto pravi dedek Mraz –
star, s kučmo na glavi in z dolgo belo brado. Povedal jim je, da je
bila ta nekoč še daljša, a so mu jo odgriznili nagajivi jeleni. Otroci pa
so povedali, da so pridni, da doma pospravljajo igrače in pomagajo
staršem, kar je dedka Mraza zelo razveselilo. Razdelil jim je darila in
jim zaželel lepe praznike. Seveda pa jim je tudi naročil, naj še naprej
ostanejo pridni. Otroci so mu za darila zahvalili – no, sem in tja je
kdo na to še malo pozabil, pa nič zato, saj se še učimo – in mu zapeli
pesmice z zimsko tematiko, tudi tisto o dedku Mrazu.

VRTEC & ŠOLA

marec, 2022

Nataša Lavrič, svetovalna delavka
foto: OŠ Stari trg
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Dinozavri na obisku
Zeleni polhki smo živahni dvoletniki, ki se radi igramo,
smejimo, plešemo in raziskujemo. Vsak dan spoznamo kaj
novega in zanimivega, tako da nam ni nikoli dolgčas.
Nekega dne pa se je zgodilo nekaj nevsakdanjega. Pred
vrtcem smo našli polno košaro nenavadnih jajc. Zanimalo
nas je, kaj se v njih skriva. S pomočjo kisa smo jih raztopili
in našli majhne, prisrčne dinozavre. Takoj smo jih vzljubili
in sprejeli medse.
Od takrat živimo v deželi dinozavrov. Z njimi se igramo,
listamo knjige o njih in svetu, v katerem so živeli, ter spoznavamo njihova imena. Vemo, da je tiranozaver najbolj
strašen, da ima triceratops tri rogove, stegozaver pa plošče na hrbtu. Naredili smo tudi stopinjo tiranozavra, ki je
merila en meter, in nanjo zložili vse naše copate. Tako smo
si lažje predstavljali pravo velikost. Spoznavali smo tudi
stopinje drugih dinozavrov. Pridružili so se nam pri igri s
slanim testom ter ga vsega pohodili. Za seboj pa so pustili
odtise svojih stopal.
Dinozavri so se tudi radi igrali skrivalnice. Skrili so se v
mivko, mi pa smo jih iskali. Da bi imeli svoj kotiček, smo
jim naredili bivališče iz mahu, kamnov in lubja. Tako so se
počutili bolj domače.
Mogoče ne veste, da so te prazgodovinske pošasti lahko
tudi nerodne, saj so se namreč zapletle v elastike. Seveda
smo jim takoj pomagali in jih rešili. Pri tem pa smo razvijali
še naše motorične spretnosti.
Da pa jim ne bi bilo dolgčas, smo jim naredili tudi prijatelje. Uporabili smo papirnate krožnike in zeleno tempera
barvo. Za popestritev pa jim večkrat zapojemo pesmico o
Dinu ter zraven tudi zarajamo. Tako nam res ni dolgčas.
V knjigah smo videli, da je bilo v času dinozavrov tudi veliko
vulkanov. Kaj če bi še mi naredili svojega? Poiskali smo ves
potreben material in poskusili. Juhu, uspelo je! Iz vulkana
se je valila prava, rdeča lava. Še dobro, da ni bila vroča.
Življenje z dinozavri je res zanimivo. Še nekaj časa bodo
ostali pri nas, potem pa bodo morali domov. Škoda! Mogoče pa nas še kdaj obiščejo. Kdo ve?

VRTEC & ŠOLA

marec, 2022

tekst in foto: Mirjam Štefančič
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Naš vrtec in šola sta se leta 2019 vključila v triletni mednarodni projekt Transition Is our
mision (TIM = Skupaj za mehak prehod). Projekt poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta,
ki je sofinanciran iz sredstev EU prek programa Erasmus +.
Cilj projekta je dvigniti ozaveščenost, zanimanje in kompetence strokovnih in vodstvenih
delavcev vrtcev ter šol za zagotavljanje mehkega prehoda otrok iz vrtca v šolo, ki pomembno
prispeva k njihovim učnim rezultatom.
V projektu sodelujemo partnerji iz treh držav: Hrvaške, Latvije in Slovenije. V vsaki državi
se povezujemo z enim vrtcem in eno šolo. Vzpostavili smo učeče se skupnosti in s skupnimi
močmi razvijamo izobraževalni modul usposabljanja na temo mehkega prehoda otrok iz
vrtca v šolo.

1. dan (foto: Helena Novak Obreza)

V prvi fazi projekta smo na srečanju v Ljubljani vsi partnerji pregledali cilje in dejavnosti
projekta, analizirali obstoječe stanje na področju zagotavljanja mehkega prehajanja otrok
iz vrtca v šolo ter izdelali akcijski načrt za izvajanje fokusnih skupin s starši in otroki.
V nadaljevanju smo sodelujoči strokovni delavci izvedli ankete s starši in otroki, ki bodo
jeseni 2020 vključeni v osnovno šolo. Anketa je obsegala vprašanja, s katerimi smo želeli
izvedeti, kakšna so pričakovanja otrok in njihovih staršev ob vstopu v šolo, kakšne strahove
doživljajo, kakšne podpore si želijo s strani vrtca in šole.
V šolskem letu 2021/22 intenzivno sodelujemo s partnerskimi vrtci in šolami iz Latvije in
Hrvaške. Z namenom oblikovanja skupnega razumevanja tranzicije je na ravni vsake države
vzpostavljena učeča se skupnost vzgojiteljev in učiteljev. Priprava pilotnega modula bo
temeljila na izmenjavi izkušenj in dobrih praks, ki si jih projektni partnerji izmenjujemo na
študijskih obiskih.

1. dan (foto: Helena Novak Obreza)

Od srede, 9. 2. 2022, do petka, 11. 2. 2022, je na naši šoli potekal študijski obisk, na
katerem smo izmenjali primere dobre prakse in nadaljevali z delom. Partnerji iz sodelujočih
držav so si lahko ogledali našo ustanovo, imeli pa so tudi možnost vpogleda v samo delo z
otroki. Sodelujočim smo predstavili naš kraj in lokalne znamenitosti.
Vsi, ki sodelujemo v projektu, se bomo trudili in verjamemo, da bomo do leta 2022, ko
se bo projekt končal, prispevali k razvoju interesov in kompetenc predšolskih in šolskih
strokovnjakov za zagotovitev uspešnega prehoda otrok iz vrtca v šolsko okolje.
Ekipa TIM iz OŠ heroja Janeza Hribarja: Nataša Lavrič, Tatjana Leskovec, Mirjam
Štefančič, Nataša Vesel Plos, Helena Novak Obreza

»Z ŽABICO V KNJIŽNICO«
»Z ŽABICO V KNJIŽNICO«
»Kraljična mlada, odpri, no, vrata!
Kaj si pozabila,
kar si pri mrzlem studencu
včeraj obljubila?
Kraljična mlada, odpri, no, vrata!«
Tako je v pravljici pred vrati klical
začaran žabji kralj, v Knjižnico Jožeta
Udoviča Cerknica z enotami pa lahko
vstopate brez trkanja. Čaka vas gora
dobrega knjižničnega gradiva. Tokrat
še posebej vabljeni predšolski in šolski
otroci do 15. leta, saj boste ob izposoji
knjig s svojo člansko izkaznico prejeli

nalepko žabico in jo prilepili na zbirni
karton. Ko bo žabica skočila na vseh sedem
lokvanjev, boste za napolnjen karton dobili
praktično darilce! Ilustracije je prispeval
gospod Marjan Manček, za kar se mu
knjižnica najlepše zahvaljuje. Z zbiranjem
nalepk je knjižnica po vseh enotah pričela
ob kulturnem prazniku, z željo, da bi mladi
bralci in starši utirali pot bralnih izkušenj in
vključevanja v življenje in delo knjižničnih
dejavnosti. Misel »Branje je za duha to,
kar je telovadba za telo« še kako drži.
Dnevi bodo z obiskom knjižnice žlahtnejši,
druženje ob pisani besedi bogatejši. Rega –
Kvak – Kvak – gremo brž brat!

Grad Snežnik (foto: Helena Novak Obreza)

tekst: Anita Leskovec
Ilustracija: Marjan Manček
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2022
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Iva Jakše Sterle
koordinatorka Tedna pisanja z roko 2022

V tednu od 17. do 21. 1. 2022 smo na OŠ heroja
Janeza Hribarja obeležili Teden pisanja z
roko. Teden pisanja z roko je osrednji dogodek
društva Radi pišemo z roko, ki si prizadeva
ohranjati kulturo pisanja z roko. Poslanstvo
društva Radi pišemo z roko je ozaveščati o
pomenu pisanja z roko, saj je to fina motorična
spretnost, ki se vzdržuje z vajo, torej s
pisanjem.
Teden je bil za društvo že sedmi po vrsti, na
naši šoli pa smo ga izvedli tretjič. Ambasadorji
letošnjega dogodka so pisatelj Tadej Golob,
igralka Mojca Fatur in športna plezalka Janja
Garnbret. Tema letošnjega Tedna je bila kar
'Pišem z roko, ker …', poudarek pa je bil na
čitljivem pisanju s pisanimi črkami, kar je
marsikomu povzročalo težave. V okviru ur
posvečenih pisanju z roko smo torej učenci in
učitelji razmišljali, zakaj je pisanje z roko sploh
pomembno za ljudi, predvsem za otroke.
V razredih, ki so se vključili v projekt Teden
pisanja z roko 2022, so nastale manjše
razstave – vsi sodelujoči so se posvetili
čitljivemu pisanju s pisanimi črkami, nekatere
razredničarke pa so k pisanju povabile tudi
starše otrok (Slika 1).

slika 1

Ali ste vedeli?
o Da se informacija, ki jo napišemo z roko, v
spominu zadrži dlje časa;
o da se nam pri pisanju z roko utrne več idej;
o da s pisanjem na roko ohranjamo
dolgotrajnejšo pozornost;
o da je pisanje z roko zelo pomembno za
otrokov fizični in psihični razvoj, saj v
možganih spodbudi številne centre –
motoričnega, vizualnega, slušnega in
semantičnega – zato vpliva na celosten
razvoj otroka.
Pisanje z roko je izraz individualnosti –
nihče ne piše kot TI. Vsaka pisava je
posebna, tudi tvoja je izjemna!
PIŠIMO Z ROKO!

slika 2

foto: OŠ Stari trg

Učenci 9. b pa so poleg razredne razstave
poskrbeli še za osrednjo šolsko razstavo
(Slika 2) in se tako potrudili biti zgled v
pisanju vsem mlajšim generacijam, a tako
kot učencem v ostalih razredih tudi njim
pisanje s pisanimi črkami ni šlo popolnoma
gladko od rok – za potrebne inštrukcije so
zrelo, medvrstniško poskrbeli kar sami. Na
osrednji razstavi smo si lahko ogledali rokopise
letošnjih ambasadorjev Tedna, rokopise znanih
glasbenikov in si prebrali, zakaj ima pisanje
z roko številne prednosti.
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Nataša Vesel Plos

Praznični dnevi v decembru so polni veselja in pričakovanja,
predvsem v svetu najmlajših. V PŠ Iga vas smo že v začetku
meseca poskrbeli za praznično vzdušje. Učilnice in hodnik smo
okrasili z lučkami in novoletnimi okraski. Na ta poseben čas v
letu smo se začeli pripravljati že mesec prej, saj smo izdelovali
praznične okraske za novoletni sejem in se pripravljali na prireditev, ki jo vsako leto pripravimo za starše.
Toda tudi letos so nam omejitve preprečile, da bi prireditev
izpeljali v živo. Ker so se učenci zavzeto pripravljali, smo učiteljice razmišljale, kako bi vsak učenec delček šolskega prazničnega vzdušja »odnesel« domov. Prireditev smo posnele
in pripravile krajši film, ki so si ga starši skupaj z otroki lahko
ogledali med božično-novoletnimi počitnicami.
Kljub vsem omejitvam smo novoletni sejem v pravem zimskem
vremenu izpeljali na dvorišču pred šolo. V prazničnih dneh pa
nas je z obiskom in darili presenetil tudi dedek Mraz.
Vsem staršem se iskreno zahvaljujemo za zbrane prostovoljne
prispevke, ki jih bomo namenili za nakup zunanjega igrala.

Inkubator Postojna

MLADI NA REGIJSKEM IZBORU
PREDSTAVILI SVOJE PODJETNIŠKE IDEJE
V ponedeljek, 31. januarja, so svoje podjetniške veščine in izvirnost izkazali tudi mladi
iz šol vseh občin Primorsko-notranjske regije. Na dogodku »Pokaži, kaj ´maš in povej,
kar znaš« so osnovnošolci predstavili razvoj
svojih poslovnih idej, ki so jih zagnali na
start up vikendu v septembru 2021, razvijali
pa so jo z mentorji, pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Perspektiva. Raznolike in
skrbno zastavljene poslovne ideje se potegujejo za nastop na tekmovanju POPRI, ki
poteka večstopenjsko. Na prvi stopnji mo-

rajo vključeni predložiti poslovni model, na
drugi stopnji bodo svojo idejo predstavljali
pred komisijo in v kolikor se v svoji kategoriji uvrstijo med tri najboljše, nadaljujejo s
tekmovanjem na nacionalni ravni.
Namen regijskega dogodka je bil, da mladi, ki se navdušujejo nad podjetniškimi
vsebinami, prvič javno predstavijo svojo
idejo pred komisijo, v sestavi direktorice
Zavoda Znanje Tatjane Hvala, priznanega
brivca Luke Nebca in priljubljenega pevca

Anžeta Turka (Jay Bolk) ter s tem pridobijo
prve zunanje izkušnje in povratno informacijo, predvsem pa napotke, kako svojo
idejo kar čim bolje nadgraditi.
Ponosni smo na naših šest osnovnošolskih
skupin, ki prihajajo iz celotne regije, saj
dokazujejo, da so sposobni in vešči podjetniških korakov, predvsem pa v našem
inkubatorju verjamemo v doprinos dela z
mladimi, kar si želimo razvijati in s sistematičnim delom nadaljevati tudi v prihodnje.
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Krvavo stegno

Spomini naših staršev
in starih staršev
Sviloprejke

NASTANEK LOŠKE DOLINE

Ko je bila moja babica še
majhna deklica, so njeni
starši doma v Vipavski dolini
gojili sviloprejke. Gosenice
sviloprejk se prehranjujejo z
listi murve, zato so v okolici
doma posadili tudi nekaj
murvinih dreves. Ko so se
gosenice sviloprejk zabubile,
so te kokone prodali. V
tovarnah so iz kokonov
pridobili svilene nitke.

Pred davnimi časi, ko so bili samo nizki Griči in
ni bilo nobenega človeka naokrog, je v Mrzli jami
pod Križno goro živel sedmoglavi zmaj. Nobenega
živega bitja ni pustil zraven kraljestva. A ljudje so
se začeli seliti. Prišli so do zmaja, a jih ni pustil
naprej. Ljudje pa so zbrali vojake. Zmaj je bil
premagan. Odsekali so mu že šest glav, samo še
sedma je ostala. Hoteli so mu odsekati še zadnjo,
a je prosil, naj ga pustijo živeti. »Naredil bom vse,
kar rečete,« je rekel zmaj. »Dobro,« rečejo ljudje.
»Znesi te nizke griče stran in naredi dolino.« Griče
je nosil na velik kup, kjer je nastal Snežnik. Zmaj
je na koncu od truda poginil. Ljudje pa so si tam
naredili domovino, ki je zdaj Loška dolina.

Pripovedovalka:
Barbara Cigoj Drobnič (mami)
Vitan Drobnič, 6. b

Klementina Urbiha, 6. b

Zimska šola v naravi na Rogli

Zimska šola v naravi je bila za
šestošolce čudovita izkušnja.
Tisti, ki smo že prej znali smučati,
smo z učitelji smučanja izboljšali
tehniko. Učenci, ki nismo znali smučati,
smo se veselili vsakega
novega zavoja. Nekateri smo se prvič
peljali s sedežnico in vlečnico in
smo bili zelo ponosni, ko smo šli smučat
po zahtevnejših progah.
Zabavali smo se tudi na adrenalinskem
sankališču Zlodejevo in na zabavnem
večeru Rogla ima talent.

Na nočnem pohodu smo opazovali
nenavadne pojave na nebu.
Videli smo krvavo luno. To je pojav,
ko se luna obarva v rdeče
odtenke. Prestrašili smo se, ko smo na
nebu zagledali veliko majhnih
luči v ravni vrsti. V časopisu smo čez
nekaj dni videli novico, da to niso bili
neznani leteči predmeti, ampak
ameriški sateliti.
Učitelji so nas pohvalili, saj smo
odgovorno opravljali svoje dolžnosti.
Mi pa se zahvalimo vsem učiteljem,
ki so bili z nami, saj so vse dobro

V Babnem Polju je imela vsaka hiša svoj vodnjak.
Otroci smo bili zelo razigrani in radovedni. Večkrat
smo šli do kakšnega vodnjaka, odprli vrata in
si ga ogledovali. Seveda so bili starši v strahu,
da kdo ne pade v vodnjak, zato so nam začeli
pripovedovati, da je v vodnjaku krvavo stegno.
Bili smo prestrašeni, zato nismo več
hodili okrog vodnjakov. Pogosto so nas spraševali,
ali smo videli krvavo stegno. Tako so bili
prepričani, da si res ne upamo gledati v vodnjak.
Nekega dne me je oče vprašal, ali želim videti
stegno v vodnjaku. V strahu in ob enem tudi
vesel, sem privolil. Odprla sva vrata vodnjaka in
zagledal sem stegno,
ki je viselo v njem. Ustrašil sem se
in stekel proč.
Ko sem odrasel, mi je oče povedal, kako je prišlo
krvavo stegno v vodnjak. Hladilnikov takrat še ni
bilo, zato so ob zakolu živine uporabljali vodnjak
za shranjevanje mesa.
Pripovedovalec:
Srečo Troha (dedek)
Tim Troha, 6. b

učenke in učenci 6. r
foto: OŠ Stari trg

organizirali, nas spodbujali in
nam pomagali.
Veliko nas je bilo prvič v tem delu
Slovenije, zato je bilo prav, da smo
spoznavali naravne in kulturne
znamenitosti Pohorja. Ogledali smo si, kam
bomo lahko na izlet povabili svoje starše,
brate, sestre. Predlagamo vzpon
na razgledni stolp, sprehod do Lovrenških
jezer in obisk Poti med krošnjami.
Na Rogli so čudovite poti za pohodništvo
in kolesarjenje.
Bilo je res nepozabno.
Lahko rečemo samo: HVALA, ROGLA.
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Sedmošolci v zimski šoli v naravi
Učenci 7. r smo uspešno odsmučali teden v zimski šoli v naravi (31. 1. 2022-4. 2. 2022), ki je minil zelo hitro.
Največ časa nam je zapolnilo smučanje, pri katerem smo vsi napredovali iz dneva v dan. Popoldneve in večere pa smo si
popestrili z družabnimi večeri, nočnim pohodom, adrenalinskim sankanjem na Zlodejevem in večerom, kjer smo po sobah
predstavili svoje talente in se preizkusili v kvizu, ki je zajemal znanje tedna, ki smo ga preživeli na Rogli.
Svoje misli smo strnili v vtise, nastalo pa je tudi nekaj pesmi.

Tečaj je bil zelo zabaven, poleg tega pa sem se res
veliko naučila in hitro napredovala. Zelo sem
zadovoljna, da sem se naučila smučati in lahko
sedaj smučam s prijateljico.
Dragana
Neverjetno dosti sem se naučil in izpopolnil zarobno tehniko. V
sobah smo se veliko smejali. Vzdušje je bilo dobro. Všeč mi je bilo,
da je vse blizu.
Leon
Na Rogli mi je bilo všeč, saj sem se naučil smučati in se družil s
prijatelji. Vozil sem se s krogci, sidri in sedežnico. Najbolj mi je bilo
všeč smučišče Košuta, potem pa tudi Mašina žaga.
Diego
Če še nisi smučal, je prvič težko, potem pa se kar hitro navadiš in ti
postane zelo zabavno. Učitelji so bili prijazni. Zelo mi je bilo všeč.
Lukas
Smučarski tečaj na Rogli je bil zanimiv, saj smo poleg smučanja
odšli tudi na adrenalinske sanke ter pohod. Spoznali smo veliko
smučarskih prog, novih ljudi in se naučili veliko novih sposobnosti
na smučeh. Zelo smo se zabavali tudi v koči, ko smo se skupaj
družili.
Tina
Prvi dan smo se spustili po majhnem hribu in se razvrstili po
skupinah, v katerih sem bil s prijatelji. V skupini smo delali vaje,
iz katerih sem pridobil ravnotežje in nove sposobnosti. Smučali
smo zelo veliko, kar pet ur na dan na različnih progah. Sem zelo
zadovoljen, saj sem se naučil veliko novega.
Jernej

Na Rogli mi je bilo zelo všeč, ko smo šli na Jurgovo
in ko smo se učili smučati po robnikih. Ko smo
snemali, sem se naučila veliko novih stvari, kot
npr. smuk, vožnja po robnikih, vožnja po eni nogi
in dvigovanje notranje smučke. Najbolj pa se mi
je vtisnilo v spomin adrenalinsko sankanje. Če bi
lahko, bi tukaj ostala še en teden.
Živa
Na Rogli mi je bila najbolj všeč hrana v Koči na
Pesku. Smučanje z učiteljem je bilo zelo dobro,
saj je bil prijazen. Naučili smo se veliko novih
stvari, nekatere pa sem že znala. Odšli smo na
adrenalinske sanke, ki pa je bil zelo dober del.
Žanin


Rogla
Na Rogli je lepo,
vsi skupaj smučamo.
Po hribu gor in dol
mi se vozimo.
Učitelji so zelo prijazni,
zato so učenci zelo korajžni.
Na saneh
kot rakete mi drvimo,
po različnih progah se podimo
in kričimo.
Maruša Juvančič in Dragana Petković

Rogla
V ponedeljek na Roglo smo pririli,
da bi se smučat naučili.
Komaj smo na smučke stopili,
po prvem klancu se spustili
in se v skupine razdelili.
Prvi dan smo več ležali,
kot naravnost se peljali.
Potem pa smo se potrudili
in zavoje osvojili.
Zdaj več takega klanca ni,
da premagali ga ne bi mi.
učitelj Nace Farkaš, Luka Pavlič, Lukas Turk Josić,
Diego Prosenc in Boris Kraševec



Rogla
Na sankah drvimo,
na smučkah letimo,
v koči se redimo,
prav tako pa veselimo.
Učitelj Matjaž smučati zna,
nas pa tudi dobro pozna,
na smučišču se vedno izkaže,
nam prav vsako vajo dobro pokaže.
Jutri pa se poslovimo,
kočo zapustimo,
ko odhajamo nazaj v Loško dolino.
Lea Mulec, Živa Palčič,
Kim Demirović Rus, Žanin Ožbolt



Rogla
Smučamo, sankamo in pademo,
a se vedno poberemo.
Sidro vedno vzamemo
in si ga pod rit naslonimo.
Sedežnice vedno najboljše so,
saj se pod njo po strmih progah smučamo.
V koči sedimo in se smejimo,
sosedi se derejo, kot da letimo.
7. razred (foto: OŠ Stari trg)

Nina Brus in Daniela Žnidaršič
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Avtorica: Alma Kandare

Nagrado v prejšnji in tokratni številki prispeva
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Sprejemati in živeti z
demenco v družini

Z

avod Rihtarjeva domačija iz Babnega Polja je 10. junija
2019 s Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci – Spominčica – Alzheimer Slovenija iz Ljubljane sklenil dogovor o vzpostavitvi demenci
prijazne točke in izvajanju programa.
Demenci prijazna točka (DPT) je točka, ki je
namenjena osebam z demenco, svojcem in
vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni
in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci …)
kot tudi vsem drugim v lokalni skupnosti,
saj je pomembno, da tudi sosedje prepoznajo
osebe z demenco in jim pomagajo.
Zaposleni na točki imajo potrebno znanje in informacije o demenci. Vedo, kakšni so prvi znaki in kako jih
prepoznati, kako komunicirati z osebami z demenco, kako jim pomagati v primeru, ko se izgubijo in ne vedo, kje so, kdo so in kako
najti pot domov.
Avtorica prispevka je v času redakcije Obrha zaključila izobraževalni
tečaj Sprejemati in živeti z demenco v družini, ki ga je v okviru evropskega projekta za spodbujanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih nad 45 let izvajal Zavod Središče Rotunda, primorski družbeni
center iz Kopra.
Tečaj je vodila Apolonija Rajh, dipl. soc. geront. (VS), tečajniki pa
smo na tečaju dobili odgovore na izzive sobivanja z osebo z demenco
ali z boleznijo samo, se opolnomočili in pridobili znanje za boljšo
kvaliteto lastnega življenja in življenja svojca z demenco.

Kaj je demenca? – Ozaveščanje o demenci

»Demenca je sindrom, ki ga povzroča možganska bolezen, navadno
kronična ali progresivna, pri kateri gre za motnjo več višjih kortikalnih funkcij, vključno s spominom, mišljenjem, orientacijo, razumevanjem, računskimi zmožnostmi, učnimi sposobnostmi, govornim
izražanjem in presojo. Zavest ni zamegljena. Opešanje kognitivne
funkcije navadno spremlja ali pa včasih napoveduje zmanjšanje sposobnosti za obvladovanje čustev, družbenega vedenja ali motivacije.
Ta sindrom se pojavlja pri Alzheimerjevi bolezni, pri drugih cerebrovaskularnih boleznih in drugih stanjih, ki primarno ali sekundarno
prizadenejo možgane.« (Vir: https://www.gov.si/teme/demenca-2/)
Vlada je junija 2016 potrdila Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 in je prvi tovrstni dokument na tem področju v
Sloveniji. Tako se je po podatkih Alzheimer's Disease International
Slovenija pridružila naslednjim evropskim državam, ki so sprejele
plane oz. strategije za obvladovanje demence: Avstriji, Bolgariji, Češki, Danski, Finski, Franciji, Grški, Irski, Italiji, Luxemburgu, Malti,
Nizozemski, Norveški, Škotski, Švici in Veliki Britaniji. Belgija in
Nemčija pa imata sprejete regionalne plane, saj to bolj ustreza politični razdelitvi države. Glede držav izven Evrope je potrebno omeniti
še Avstralijo in ZDA, ki imata prav tako sprejete strategije in zelo
dejavne organizacije na področju demence.
Delovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pripravlja predlog drugega nacionalnega programa: Strategija obvladovanja demence v
Sloveniji 2020–2030.
»Prav vse strategije se zavedajo, da je ozaveščanje o bolezni ključni del za doseganje zastavljenih ciljev, niso pa med sabo enotne, na
kakšen način to izvajati in doseči. Tukaj se pokaže raznolikost pristopov do ozaveščanja ljudi. Medtem ko večina držav izvaja podobne kampanje, kot so demenci prijazne točke, Alzheimer cafeji ipd.,

Priporočilo organizacije Alzheimer Europe je, naj
osebe z demenco čim dalj časa živijo doma.
Za eno osebo z demenco v povprečju skrbijo vsaj
trije ljudje. (foto: Alenka Veber)
pa nekatere ponudijo drug pristop, saj želijo, da
ljudje razumejo demenco kot bolezen. To pomeni
poglobljeno razmišljanje o demenci, ne pa le razmi
razmišljanje, da demenca obstaja, vse ostalo pa nas ne za
zanima, dokler se ne zgodi bližnjim. Glavnemu dejavniku
tveganja za demenco (staranju) se ne moremo izogniti, lahko
pa zmanjšujemo druga tveganja; zdrav in aktiven življenjski slog
lahko največ pripomore proti obolenju za demenco.« (V: Pregled nacionalnih strategij obvladovanja demence, Razvornik, 2019)
Demenca postaja vse večji problem sodobne družbe. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (2015) živi po svetu več kot 47,5 milijona ljudi z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov. Predvidevanja
kažejo, da se bo njihovo število v dvajsetih letih podvojilo.
V Sloveniji pa ocenjujejo število obolelih na več kot 32.000, zanje pa
skrbi približno 100.000 svojcev, zdravstvenih in socialnih delavcev
ter drugih. Med stanovalci slovenskih domov je trenutno med 40 in
50 % oseb z demenco.

Eden največjih zdravstvenih izzivov 21. stoletja

Demenca povzroča enega največjih zdravstvenih, socialnih in finančnih problemov sodobne družbe. V Sloveniji ima demenco vsak
43. prebivalec, starejši od 30 let, vsak 13. prebivalec, starejši od 65
let – oziroma v povprečju že kar vsak peti prebivalec po 80. letu starosti. V času pandemije pa se je to breme še povečalo, kajti najnovejše raziskave kažejo, da lahko prebolevanje bolezni COVID bodisi
pospeši demenco (zaradi različnih nevroloških poškodb in okvar)
bodisi poveča tveganje za njen nastanek, zato danes ne govorimo le o
pandemiji oziroma o epidemiji, ampak tudi o sindemiji. In zato je še
toliko bolj pomembno, da poznamo znake demence, saj tako lahko
pripomoremo k pravočasnejši obravnavi obolelega, ki upočasni napredovanje bolezni.
V Zavodu Rihtarjeva domačija si bomo tudi v prihodnje prizadevali
za ozaveščanje javnosti o demenci, z željo da bi prispevali k zmanjšanju stigmatizacije demence. Majhen korak, a z zavedanjem, da
ozaveščanje o demenci pripomore k boljšemu prepoznavanju prvih
znakov demence, zgodnji diagnozi in destigmatizaciji bolezni. ■
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Okrog in nad
Babnim Poljem v družbi
turistične vodnice

V

duhu letošnjega gesla Mednarodnega dneva turističnih vodnikov
Okrevanje in rast turizma – vloga turističnega vodnika smo v Zavodu
Rihtarjeva domačija v januarju 2022 začeli z zimsko turistično sezono.
Svetovna zveza društev turističnih vodnikov WFTGA (World Federation of
Tourist Guide Association) je bila ustanovljena 21. februarja. Od leta 1990
se »rojstni dan« slavi kot Mednarodni dan turističnih vodnikov. V svetovno
zvezo društev turističnih vodnikov je vključeno tudi Društvo regionalnih
turističnih vodnikov Slovenije, katerega članica je turistična vodnica in
ustanoviteljica zavoda Alenka Veber.
Po vsem svetu, in tako tudi v Sloveniji, se v dneh okrog 21. februarja turistični vodniki predstavijo lokalni javnosti s tematsko raznoliko dejavnostjo: vodniki pripravijo številna brezplačna vodenja v lokalnem okolju,
predavanja in tiskovne konference.
Ob letošnjem praznovanju Mednarodnega dneva turističnih vodnikov smo
se v občini Loška dolina v sodelovanju z Javnim zavodom Snežnik skupaj
povezali aktivni turistični vodniki in pripravili zanimiv preplet vsebin in
vodenj. O izvedbi aktivnosti bomo poročali v prihodnji številki Obrha.

Zdaj je čas. Moja Slovenija.

»Okrevanje turizma bo precej daljše od prvotnih pričakovanj«, »Okrevanje turizma bo trajalo vsaj do leta 2024«, »Za okrevanje turizma bo nujna
njegova preobrazba«, »Ponoven zagon turizma bo pripomogel k hitremu
okrevanju in rasti gospodarstva« so le nekateri naslovi, ob katerih se lahko
turistični delavci v občini Loška dolina zamislimo, hkrati pa so lahko pobuda, da začnemo o turizmu razmišljati nekoliko drugače. Za začetek bo
dovolj, če spoznamo definicijo turizma: Turizem je gospodarska dejavnost.
Temelji na potovanju ljudi za oddih, razvedrilo ali poslovno dejavnost.
Turist je lahko obiskovalec iz sosednje vasi ali tujec, ki je naš kraj obiskal
zaradi naravne ali kulturne zanimivosti, sproščanja, zabave ali prestiža.
Obiskovalci ustvarjajo turistično potrošnjo. V kraju porabljajo denar za potovanje, nastanitev, hrano, pijačo, prevoz, zdravstveno oskrbo, vstopnine,
napitnine, spominke, najem rekvizitov itd.
Kako pomembna gospodarska dejavnost je turizem, dovolj zgovorno pričata turistični bon in bon21. Prvi bon smo upravičenci do bona dobili z
namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma ter drugi bon z namenom
odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostin-

Čas za pogovor z domačinom.
(foto: Alenka Veber)

DRUŠTVA IN ZAVODI

marec, 2022

stvu, turizmu, športu in kulturi.
Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju s ključnimi partnerji
ob sproščanju ukrepov v letu 2020 intenzivirala aktivnosti, s katerimi je
prebivalce naše dežele vabila k dopustovanju v Sloveniji. Ključne komunikacijske aktivnosti na domačem trgu so bile združene pod osrednjo vseslovensko motivacijsko kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija., katere cilj je bil
in bo tudi v prihodnje navdušiti prebivalce naše dežele za oddih v Sloveniji
ter vzpodbuditi prenočitve in potrošnjo domačih gostov.
Turistična sezona je odvisna od geografskega položaja turistične destinacije in vrste turizma, zato si v zavodu skupaj s člani prizadevamo, da bi v
Loško dolino z Babnim Poljem tudi v zimski sezoni pritegnili obiskovalce,
predvsem rekreativne turiste oziroma pohodnike z vodenimi pohodi, ki
smo jih poimenovali Okrog in nad Babnim Poljem ter Z roba na rob, o
čemer podrobneje pišemo v prispevku Z roba na rob.
Za nami je že nekaj vodenih pohodov, odzivi naših gostov pa nam potrjujejo, da smo na pravi poti pri razvijanju novih turističnih produktov.

Kakšne goste lahko pričakujemo po covidu-19?

Cikel okrevanja po covidu-19 bo dolg, turizem pa se je znašel pred enim
največjih preobratov v svoji zgodovini. Naj tu izpostavim eno od smernic,
ki se mi zdi pomembna za okrevanje turizma tudi v naši občini.
V prihodnje si lahko obetamo več povpraševanja po individualnih potovanjih, bistveno manjši interes pa za skupinska potovanja. Najverjetneje se
doba množičnega turizma po COVID-19 dokončno izteka. V času karantene smo se bili primorani ustaviti. Narediti pregled našega načina življenja
in vrednot. Spoznali smo vrednost in pomen družbenih stikov, pristnih
odnosov. Veliko bolj smo se tudi usmerili v duhovnost ter razvoj samega
sebe na vseh ravneh. To bo v dolgoročnem obdobju močno zaznamovalo
prihodnje potovalne prakse in motive. Ljudje se bodo najverjetneje želeli
vrniti »h koreninam«. K pristnemu, osebnemu stiku, kjer spoznavanje lokalnih prebivalcev in lokalnih kultur ne bo tako presneto zaigrano, vidno
zrežirano in umetno. Iskali bomo pristen človeški stik, lokalne posebnosti,
poglabljanje in osebno rast. (Vir: http://lanaraconsulting.com)
In to v naši občini premoremo. Premoremo pa tudi odlične turistične vodnike, ki v turizmu še vedno nimajo pravega mesta, ne samo na domačih
tleh, temveč v vsej Sloveniji. Mesto, ki ga zasedamo, je dokaj malo cenjeno.
Do tega je prišlo, ker turizem v Sloveniji ni sledil trendom, spremembam,
drugačnim željam turistov; ni šel s časom dovolj hitro naprej. Včasih se ni
bilo treba veliko truditi, pa je bilo turistov skoraj preveč. Danes pa je treba
vsakega turista posebej znati privabiti in ga znati obdržati, kajti konkurenca je prevelika in močna. To bi znali in zmogli le dobri turistični delavci in
del teh so tudi turistični vodniki. Vodniki so ljudje, ki imajo določene osebnostne lastnosti, ki pa so le osnova, na kateri lahko gradijo. Gradijo z znanjem z vseh možnih področij, temu sledi licenca in seveda vodenje. (Prim.
Elvira Jaka, Vloga turističnega vodnika v turizmu: diplomska naloga, 2002)
Naslednja priložnost, da se turistični vodniki in turistični delavci v občini
Loški dolini in tudi širše nekoliko glasneje predstavimo, bo 27. september,
ko obeležujemo svetovni dan turizma. ■

Neposredno doživetje
babnopoljskega mraza.
(foto: Alenka Veber)

Razgled nad Babnim Poljem.
(foto: Alenka Veber)
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Z roba na rob

S

nežnata zima je v decembru in januarju v Babno Polje privabila
člane dveh planinskih društev (PD). Sredi decembra so se že v
poznem dopoldnevu v najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji pripeljali člani PD Kozorog iz Selnice ob Dravi. Prekaljen planinski vodnik
Luka Ciglar je člane PD že drugič pripeljal v našo občino. Na prvem
pohodu so planinci prehodili del označene planinske poti, ki vodi iz
Podgore prek Andrejeve stopinje na Gorenje Poljane ter nadaljevali
pot po neoznačeni gozdni poti do Babnega Polja.
Skrivnostna gozdnata pokrajina je sama od sebe vabila, da nas planinci ponovno obiščejo. Želeli so namreč obiskati slovensko Sibirijo
pozimi ter spoznati še nekaj krajev v občini Loška dolina.
Tokrat so vodenje prepustili domači turistični vodnici Alenki Veber,
ki je zanje pripravila nov pohod Z roba na rob ter povezala slikovite
kraje v občini Loška dolina v skoraj 16 km dolg pohod.
Nezahteven pohod nas je vodil prek najvišje ležečega kraškega polja
v Notranjskem podolju – Babnega polja – z rahlim vzponom pod
razgledni vrh Višivca (867 m). Z razgledne točke so planinci lahko
doživeli prostranstva kraškega polja vse do sosednjega Prezida na
Hrvaškem ter ob pogledu na Veliki Snežnik (1796 m) že načrtovali
nov pohod.
V varnem objemu Maslovca (892 m) in Tolstega vrha (907 m) smo se
spustili do poliškega izvira vode ter se z roba zazrli proti javorniškemu Velikemu Kožljeku (1240 m), ki so ga člani PD Kozorog že osvojili v družbi planinske vodnice Štefke Šebalj Mikše iz PD Cerknica.
Pot nas je z Babne Police po kolovozu pripeljala na Vrh, kjer smo
se ustavili pri nastajajočem kampu Beli gaber, ki ga skrbno postavljata Mateja in Beno Peček ter z urnim korakom nadaljevali pot do
Podgore, kjer smo se priključili Poti dediščine Loške doline in sledili
njeni smeri mimo Kozarišč, gradu Snežnik, Šmarate do Nadleska.
Na delu poti, ki pelje proti Nadlesku in Danam, je planince z vpreženimi sanmi presenetil Janez Kandare. Žal na saneh ni bilo prostora
za vse, ki so se želeli po zadnjem delu poti zapeljati, zato se je Janezu
pridružila le skromna peščica. Preostali pa smo pot nadaljevali, sicer
ne do Dan, saj se je sonce že začelo poslavljati, temveč do Nadleska,
kjer nas je že čakal avtobus in planince odpeljal proti Selnici ob Dravi. Pred njimi je bilo še 222 km, a vidno zadovoljni planinci so se od
vodnice poslovili: »K vam še pridemo. Tako lepo je pri vas.«
Star pregovor pravi: »Dober glas seže v deveto vas.« In ta glas je segel tudi do PD Lenart, katerega člani so nas obiskali zadnjo soboto
v januarju. Tokrat smo prišli do Dan in naš pohod zaključili pred

Člani PD Lenart pred kapelico svetega Izidorja v Danah.
(foto: Svetlana Bogojević)

Planince je s sanmi popeljal Janez Kandare.
(foto: Alenka Veber)

kapelo sv. Izidorja. Žal tokrat po kolovoznih poteh ni bilo več dovolj
snega, da bi nas Janez Kandare ponovno presenetil, so pa planinci z
občudovanjem opazovali zaledenelo travnato površino pred gradom
Snežnik.
Da pravzaprav živimo v naravnem razkošju, še posebej pozimi, sta
še bolj potrdili moje razmišljanje o trajnostnem turizmu oziroma zelenem turizmu, ki po definiciji Organizacije združenih narodov zaobjema vse vidike trajnostnega razvoja: okolijsko, družbeno, gospodarsko in podnebno področje delovanja. Trajnostni turizem je torej
odgovorni turizem; takšen, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam
živijo, kakor tudi lokalnega gospodarstva in obiskovalcev.
Loška dolina z Babnim Poljem s svojo raznoliko kulturno in naravno
dediščino lahko goste privablja tudi pozimi z aktivnimi doživetji. ■
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Benjamin Žnidaršič

Novice iz Zavoda ARS VIVA
Samostojna razstava Željka Vertlja
ob kulturnem prazniku
V počastitev kulturnega praznika so v galeriji “Štala” v Zavodu
ARS VIVA v Podcerkvi 7. februarja 2022 odprli razstavo našega
slikarja Željka Vertlja. Razstavo, z naslovom Svetloba v slikah,
sta pripravila Javni zavod Snežnik in Zavod ARS VIVA. V
kulturnem programu v dvorani Zavoda je poezijo Vande Šega
interpretirala Zala Žnidaršič. Miha Razdrih je interpretiral
Zravljico in povezoval program. Sestre Starc so se z glasbo in
petjem vključile v proslavo ob kulturnem prazniku. Marko Gorše
pa je predstavil pozabljeno poezijo Franceta Prešerna.
Slovenski kulturni praznik se globoko dotika našega bistva. Epidemija je močno posegla v življenja kulturnikov, ki so se v minulih tednih in mesecih znašli vsak po svoje. Nekateri so vsaj del
svojega ustvarjanja preselili na splet, kar pa dolgoročno ne more
biti edina rešitev. Delovanje na spletu pri večini oblik umetnosti
ne more nadomestiti osebne interakcije med umetnikom in občinstvom. Vsak dogodek, srečanje, predstavitev, proslava, otvoritev razstave, … v posivelo življenje prinese energijo, otroško
radovednost in igrivost. Živopisan večer nas je povezal v skupno
misel in z bogastvom kulture. Naj bodo vaši dnevi napolnjeni z
vsem tem bogastvom. Iščite ga kot zlato, kopljite, brskajte in zagotovo ne boste ostali praznih rok. Slovenci smo ustvarjalen narod
in s ponosom se ozirajmo na vse rojake, ki so več rodov ustvarjali
za nas. Njihovo bogato zapuščino moramo vedno znova oživljati,
da bomo mi postali in ostali »živi«.
Željko Vertelj je o razstavi in svojem ustvarjanju povedal: »Sem eden
izmed slovenskih slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Težko je sprejeti, da je veliko tega, kar nam je bilo v življenju nadvse pomembno,
minilo. Nekaj se je končalo, nekaj je odšlo. Ne moremo se vrniti nazaj
in zgraditi novega začetka, lahko pa gradimo lepšo prihodnost. Zato
imamo še vedno sanje, tudi ko se vse podre in je treba iti naprej.
Saj takrat so sanje še bolj pomembne in tudi vedno je še čas. In ko
se zgodi, je tudi pravi čas. Zato bodimo otroci, verjemimo! Kajti če
res verjameš, se zgodi. In to je to. Resnica vseh resnic, vredna suhega
zlata; bistvo vseh učenj, nekdanjih in novodobnih: verjeti.
Te naše sanje so tako postale slikanje. Mogoče si jih sami nikoli niti ne
bi upali izbrati, saj je bilo toliko bolj važnega za postoriti in nikoli ne
bi bil pravi čas. Mogoče pa so sanje izbrale nas, da jih uresničimo. Ja,
zame bo prej to, saj vem, da sem preveč okoren, da bi si upal in znal
sam sprejeti tako pomembno odločitev. Tako je slikarstvo postalo nov
način mojega življenja, hkrati pa tudi moj poklic, še več – izpolnitev
in poslanstvo. Zame je to način izražanja, saj sem z besedami bolj
zadržan. V slikah bi rad prikazal svetlobo, srečo, upanje. Rad bi pokazal, da verjamem v dobro, da mi je uspelo zgoraj napisano. Rad bi,
da barve plešejo, da žarijo – kot človek, ki mu je dobro.«
Željo Vertelj se izpopolnjuje v Likovni sekciji Zveze paraplegikov
Slovenije, od leta 1998 pa je tudi član elitnega Mednarodnega združenja (VDMFK) slikarjev, ki slikajo usti ali nogami.
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Jaslice v Podcerkvi

BOŽIČNA ZGODBA PREDSTAVLJENA
V LUŽARJEVEM SKEDNJU
V Zavodu Ars Viva smo v petek, 10. decembra 2021, v Lužarjevem
skednju ostali zvesti naši tradiciji in smo tudi letos skupaj postavljali
jaslice, prepevali in se družili. Na cca 15 m2 smo oblikovali prostor
božične zgodbe. Glavna oblikovalca sta bila Majda Prebil in Mirče
Komidar. Vsak po svoje sta prispevala ideje k postavitvi figuric,
Svete družine, pastirčkov, treh kraljev, živalic in še kakšnih drugih
drobnih predmetov, ki so skupaj v celoti znova pričale praznični čas.
Izdelovanje in postavljanje jaslic na Slovenskem ima dolgo tradicijo.
Z domiselnostjo, idejami in pestrostjo uporabljenih materialov izdelujejo jaslice različnih dimenzij in oblik. Izdelovalci segajo po naravnih in lokalnih materialih, kot so koruzno ličje, masiven bukov les,
kamen, volna, platno, mavec, orehove korenine in niti. Materiale obdelujejo z različnimi tehnikami, kot so pletenje, rezljanje, brušenje,
klekljanje, suho in mokro polstenje, rezbarjenje in klesanje.
O čaščenju jaslic pričajo razni zgodovinski zapisi. Ljudje naj bi se
namreč s posebnim obredjem med svetimi mašami spominjali Odrešenikovega rojstva. Točno kdaj naj bi verniki začeli postavljati jaslice,
ni znano. Vemo le, da je Frančišek Asiški, ustanovitelj reda frančiškanov, prve jaslice postavil leta 1223. V votlini v gozdu pri Grecciu je
postavil jasli, vanje pripeljal oslička in vola in tam daroval polnočnico. S postavljanjem jaslic v takšni obliki, kot jih poznamo danes, so
začeli jezuiti. Na ta način so želeli, da bi se kristjani vsako leto znova
spominjali Jezusovega rojstva. To je bilo v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 1644. Jezuiti so menili, da si ljudje stvari lažje zapomnimo, če
jih vidimo. Tako so menili, da si bodo verniki lažje predstavljali in
predvsem zapomnili tudi Jezusovo rojstvo, če bodo to videli kot prizor v cerkvi. Figure so v poljubni velikosti. Lahko so iz lesa, kamna,
gline, izrezane iz papirja. Postavljene so na podlago iz mahu ali trave.
Ponekod pripravijo tudi žive jaslice – v Sloveniji so tovrstne najbolj
znane v Postojnski jami – ali pa ledene jaslice (Mojstrana). Na Brezjah se nahaja muzej, kjer so na ogled jaslice z vsega sveta.
BŽ

Samostojna razstava Benjamina Žnidaršča
V Galeriji Štala je 19. novembra 2021 Benjamin Žnidaršič odprl svojo
46. samostojno razstavo. Razstavlja zadnje narejene slike in nekaj starejših z jesensko motiviko. Likovna dela, ki jih ustvarja Benjamin Žnidaršič, izrazito določa dialog med navdihom in likovnim odzivom nanj,
ki ga ustvarjalec zapiše ali upodobi na sliko. Pomembno vlogo ima pri
tem tudi poezija, ki je pred leti, ko je Benjamin Žnidaršič začel svojo
slikarsko pot, postala osrednji navdih za njegovo likovno ustvarjanje.
“Benjamina Žnidaršiča prepoznavamo kot subtilnega slikarja vse
bolj izmojstrenih slikarskih del, v katerih ustvarja bogat izpovedni
prostor. Njegova platna kot prepesnjene ekspresije živijo svoje življenje. Imajo svojo melodijo in zven, svoj notranji utrip in vedrino,
imajo svoje bogate barve in zgodbe, takšne, kot jih je znal ujeti v svojem značilnem slogu. Nagovarja nas s sodobno likovno govorico in z
velikim spoštovanjem do tradicije krajinarstva naklonjeno nadaljuje
pot in tako dopolnjuje podobo umetnosti današnjega časa. Njegove
slike so iskrene barvite pripovedi včerajšnjega in današnjega dne, so
spomini in nostalgija, so trenutki in stoletja, ki jih oživlja v svojih
pokrajinah kot dragoceno dediščino. Ostali bodo trajni likovni zapisi
o lepoti življenjskega kroga, o naravi in njenih odsevanjih, o poteh in
upanju, o domači zemlji in njenih ljudeh, o spoznanjih in človeku, ki
verjame v jutrišnji dan.”
Polona Škodič,
umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka
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Zaključna razstava Zlata paleta 2021
MED DRUŠTVI NAJBOLJŠI ZAVOD ARS VIVA

“Zlata paleta” Zveze likovnih društev Slovenije je projekt
tekmovalnega značaja na ravni likovnih društev, včlanjenih
v ZLDS. Zveza likovnih društev Slovenije med oddanimi deli
posameznih sklopov, ki jih ocenjuje tričlanska strokovna
komisija. Komisija v sestavi magistrov umetnosti, akademskih
slikarjev in kiparjev, profesorjev likovne umetnosti, umetnostnih
zgodovinarjev, diplomiranih slikarjev in fotografov za predlagana
in izbrana likovna dela v tekočem letu po izbiri večstopenjskih
strokovnih komisij, podeljuje avtorju likovnega dela priznanja,
certifikat kakovosti. Podeljuje pa tudi najvišje priznanje za
izjemno kakovost likovnega dela bronasto, srebrno ali zlato paleto.
Letos je Zavod ARS VIVA v kategoriji društev dobil kar dve
plaketi, zlato za uspešnost in srebrno za aktivnost. Med člani pa
sta izstopala mlada umetnika Milan Predovič z zlato paleto v
grafiki in bronasto v kiparstvu pa tudi v fotografiji se je uvrstil v
ožji izbor. Renata Kovacs pa je dobila srebrno paleto v sodobnem
slikarstvu. Na zaključni razstavi sta bila poleg omenjenih prisotna
še Borut Kraševec in Bojan Rupnik v fotografiji.
Ekipa slikarjev Zavoda Ars Viva Renata Kovacs, Silvana Lautar, Dragica Sušanj, Ana Šter, Maša Poplas, E. Keranhović, Dragica Čadež,
Janez Dragolič, Bojan Rupnik, Frane Šajn, Boštjan Močnik, Ludvik
Šraj, Boris Šter, Benjamin Žnidaršič, Željko Vetelj, Rasso Causevig,
Andrej Levstek, Milan Predovič, Nives Pišek, Borut Kraševec, Mirjana Lilič Južnič so med 24 slikarskimi društvi zasedli prvo mesto.
O projektu Zlata paleta 2021:
“Likovno ustvarjanje postaja vse bolj zaželena dejavnost, ki pogosto
nima praktičnih ciljev. Vsekakor pa je namenjena duhovnemu uži-

Benjamin Žnidaršič

Invalidi, ki so
spremenili svet

marec, 2022

vanju, dojemanju in osebni rasti. Nenazadnje je likovna umetnost
prvinska in nenadomestljiva. Je zgodba posameznika, predvsem pa
je plemenit razlog druženja. Ni presenetljivo, da je med nami vse več
ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, ki iščejo svoj likovni izraz.
Projekt Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta je tradicija, ki iz
leta v leto zapolnjuje duhovni utrip naše ljubiteljske likovne kulture
in je v teh letih dodobra zaznamovala slovensko ljubiteljsko likovno
sceno. Vsako leto zapored mu dajejo svežino nove teme ustvarjanja
in selektivno izbrani ustvarjalci likovnih zapisov, ki dosegajo visoko raven poznavanja in razumevanja likovnih prvin. Vedno znova
nas razveseljuje raznolikost upodabljanja motivov na zadane teme in
kvaliteta obvladanja osnovnih likovnih znanj posameznikov.
Kljub primežu epidemije je pri projektu Zlata paleta 2021 sodelovalo 18 društev. Strokovna komisija je na razstave uvrstila 189 del.
Po izboru strokovne komisije je Zveza podelila 140 priznanj in 49
certifikatov kakovosti in najvišja priznanja 6 bronastih, 6 srebrnih in
6 zlatih palet avtorjem del za najboljše likovne dosežke v letu 2021.
Po točkovnem sistemu nagrajevanja društev za sodelovanje v projektu Zlata paleta 2021 Zveza podeljuje tudi v letu 2021 bronasto,
srebrno in zlato plaketo trem najvišje uvrščenim društvom iz naslova
uspešnosti.
Novost, ki jo Zveza uvaja v letu 2021, pa je spremljanje društev po
njihovi aktivnosti. Trem najvišje uvrščenim društvom Zveza podeljuje bronasto, srebrno in zlato plaketo društvom iz naslova aktivnosti za leto 2021.
Iskrene čestitke vsem sodelujočim pri projektu Zlata paleta 2021.
Hvala vsem, ki aktivno ustvarjate zgodbo, ki jo že triindvajset let piše
Zveza likovnih društev Slovenije, hvala vsem tistim, ki v zakulisju
poskrbite, da nas ti trenutki navdušujejo, nam dajejo moči, da uresničujemo stvari, ki prispevajo k lepšemu in boljšemu.”

da se bo ta razstava dotaknila src vseh
obiskovalcev, saj majhne stvari spreminjajo
svet. Pozivam vse krajane, da odprejo svoja
srca tej izjemno pomembni temi,« je dejala
direktorica Kuprešanin.
Kampanja »Invalidi spreminjajo svet« je namenjena ozaveščanju skupnosti in premagovanju predsodkov do invalidov, in ker so
letošnjo akcijo podprla tuja veleposlaništva
v Beogradu, so v projekt vključeni predlogi
tujih držav po svetu. Slovensko veleposlaništvo v Beogradu je iz Slovenije predstavilo tri
slikarje z usti kot osebe, ki spreminjajo svet:
Željka Vertlja, Benjamina Žnidaršiča in
Vojka Gašperuta.
Razstava fotografij z besedilom o življenju
in uspehu invalidov iz celega sveta bo v letu
2022 obiskala šest mest po Srbiji, obiskovalci
pa bodo imeli priložnost spoznati zanimive
življenjske zgodbe invalidov z vsega sveta.
predstaviti tiste, ki se soočajo z večno stigmo
različnosti in kljub temu dosegajo velike
uspehe v svojih poklicih.
Center za lokalno demokracijo je že tretje
leto zapored v sodelovanju z Ministrstvom
za delo, zaposlovanje, vprašanja borcev in

Blanka Božič
Predsednica Zveze likovnih društev Slovenije

socialna vprašanja in veleposlaništvi, akreditiranimi v Beogradu, organizator istoimenske akcije kot razstave, s podporo za medije
Color Media Communications. Cilj je ozaveščanje družbene skupnosti in premagovanje predsodkov do invalidov.
Letos je razstava gostovala v Šapcu, Zrenjaninu, Novem Sadu, v Inđiji in v Beogradu. ■
Arhiv: zavod ArsViva

Na Kalemegdanu v Beogradu so 9.
februarja 2022 predstavili razstavo
»Invalidi, ki so spremenili svet.« Razstavo
je odprl župan Zoran Radojičič.
– Fotografije z besedilom o življenju in
uspehih invalidov z vsega sveta kažejo na
tiste ljudi, ki se zaradi svoje drugačnosti
soočajo s stigmo in predsodki. Kljub temu
so uspeli doseči velike uspehe v poklicu
in življenju – je dejal župan. Obenem
verjame, da bo ta razstava pripomogla
k temu, da bodo Beograjčani, pa tudi
prebivalci mest iz vse Srbije, kjer bo
razstava gostovala, pritegnili pozornost do
invalidov, da bodo njihovi uspehi, delo in
motivacija bolj vidni. Odprtja razstave se je
udeležila tudi direktorica Javnega podjetja
“Beogradska trdnjava” Marija Kuprešanin.
Izrazila je zadovoljstvo, ker je bila ena tako
pomembna razstava postavljena na novi
lokaciji na Kalemegdanu. »Verjamem,
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Matija Solce

Dedkov Mrazomobil se
leta 2021 NI ustavil!

P

otujoča podokniška gledališko-glasbena karavana na gasilskem
avtomobilu je konec decembra obšla celotno Loško dolino in
Babno Polje. Tokrat ni prišlo do anonimnih prijav in dedek Mraz je
nemoteno obšel 18 vasi in imel še poseben večer v Kulturnem domu
v Starem trgu, kjer so se mu poleg mednarodnih izvajalcev pridružili
Emonski tamburaši. Bilo je, milo rečeno, intenzivno.
Nabrali smo sedem glasbenikov, enega medveda, na streho namontirali luči, ozvočenje in podij za stepanje (strokovno step dance) napolnili
akumulatorje, naložili še dedka ter zajadrali po vaseh. Nenadomestljiv
je tako občutek negotovosti, ko se z naloženim gasilskim avtom in živo
muziko bližamo destinaciji, kot tudi zmagoslavje ob odhodu.

Poleg predstave plesalke in pevke Hannah James, ki je kljub klančinam in spolzki podlagi, vsakič izvedla kopico nogohitrskih trikov na
strehi avtomobila, so v škratje škornje stopili tudi: Duo Zajtrk z Lauro
Kranjc (škrat pevovodja) in Svenom Horvatom (škratji kitarangel),
Jera Razdrih (škrat menažer), Matija Solce (Kuzma - bombonodajalec in škrat za aerobiko), Claudia Schwab (škrat jodlerškrip), Mojca Sovdat (škrat prečepevec), Tines Špik (reperškrat) ter Aleš Zorec
(medvedobobnar). Dedek Mraz je bil pa originalen s severa, kontakt
nam je priskrbel Razdrihov Miha, znameniti loški poet, o katerem
bomo nekoč (posthumno) gotovo pisali.
So pa bile reakcije in pripravljenost vasi precej raznolike. Škrat Kuzma
je s komisijo pripravil tole razpredelnico odzivnosti in toplega sprejema:
Podlož - 3 ljudje, da o psu ne govorimo (lani smo plesali kolo)
• komaj zadostno, 2
Lož - dober ducat ljudi, trudijo se s petjem “Stuji, stuji”,
odlično razpoloženje
• prav dobro, 4 (naslednje leto pričakujemo prirastek!)
Stari trg pri Ložu - k Fonziju se je zgrnilo več ljudi kot ob
zaprtju Škribana!
• prav dobro, 4 (še tako naprej!)
Nadlesk - kot vedno, eno najodzivnejših in najradodarnejših
prizorišč, naslednjič si rezerviramo več časa
• odlično, 5
Podcerkev - veselo in popolno vaško vzdušje, manjkal je le Frenk Nova
• prav dobro, 4+
Dane - presenetljivo veliko občestva, ki je tudi prepevalo in ni
preveč fušalo (zborovodkinja Bernarda Kandare)
• odlično, 5
Pudob - na koncu smo škratje spraskali tri pogumne občane,
da so se približali
• zadostno, 2
Iga Vas - presenetljivo veliko ljudi, predvsem otrok
• prav dobro, 4
Podgora - dva otroka s spremstvom
• zadostno, 2
Viševek - odličen sprejem, vendar nevarni otroci (s poslednjo kepo
snega so hoteli omavžati škrata Kuzmo, ki je junaško zbežal)
• prav dobro, 4 +
Vrhnika - povsem polno križišče, ljudi se je kar trlo!
• odlično, 5Markovec - tradicionalno topel sprejem
• prav dobro, 4+

Dedka smo na nizk
i temperaturi obdr
ža
zahvaljujoč posebn
emu zmrzovalniku. li
(Arhiv:
DLGS)

Ograde - veseljaško vzdušje, orkanski sprejem in obilica navdušenih domačinov ter predvsem odločna produkcija otrok.
• odlično 5+
Babno Polje - odlična prodajalka v domači trgovini, da o zbranih
ljudeh in lepem sprejemu ne izgubljamo besed
• odlično, -5
Babna Polica - čaka nas pogrinjek, harmonika in prav vsi vaščani
• odlično s petimi pikami zgoraj, 5+
Vrh - polovica vasi (ducat ljudi) in topel sprejem
• prav dobro, 4
Kozarišče - pod lipico je bilo veselo, da že dolgo ne tako, rekord po
številu ljudi
• odlično, 5
Šmarata - peščica zagretih vaščanov
• dobro, 3
Dedkova komisija bo z nadgrado “Dedka v vsako vas” ovenčala naslednje tri kraje:
1. Babna Polica (zmagovalec)
2. Ograde (drugič boste zmagali)
3. Kozarišče (domače je treba tudi podpreti)
Čestitamo!
Nagrada vas čaka na severnem polu. Če želite vedeti, kje, pokličite
župana Loške doline na njegov službeni telefon. ■

Deljenje bombonov je bilo izvedeno na daljavo. Kuzma
jih je otrokom delil z loparjem ali pa z medvedom.
(Arhiv: DLGS)

V notranjosti Mrazomobila igra škratja banda
(Arhiv: DLGS)
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Kristina Kebe, mag.

Notranjsko narečje v spletnem slovarju
POUN KUFR

E

na izmed posebnosti, ki bogati slovensko državo, so narečja. Slovenski jezik je med slovanskimi jeziki najbolj narečno razčlenjen.
Pozna okrog 50 narečij, ki jih združujemo v sedem narečnih skupin: gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko, koroško, primorsko
in rovtarsko. Območje notranjskih občin sodi v dolenjsko narečno skupino. Narečja predstavljajo nesnovno kulturno dediščino.
Po Unescovi Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine
nesnovna kulturna dediščina »pomeni prakse, predstavitve, izraze,
znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki
prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno
poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino«. Želja
po ohranitvi notranjskega narečja je botrovala združitvi različnih organizacij in društev s področja občin Cerknica, Bloke in Loška dolina (Las Notranjska). Povezali smo se Zavod za ohranjanje naravne
in kulturne dediščine Jezerski hram, Knjižnica Jožeta Udoviča
Cerknica, Društvo dolomitne lutke in Zavod Oron. Zasnovali smo

projektno idejo vzpostavitve spletnega slovarja narečnih izrazov
območja Las Notranjska, ki smo ga poimenovali POUN KUFR.
Preko izvedbe raziskave o narečnih izrazih na območju Las Notranjska in primerne slikovne, zvokovne (izgovorjava), video obdelave ter
preko analize sekundarnih virov in izvedbe najrazličnejših dogodkov
ter priprave novih programov bomo dosegli skupen rezultat – to je
spletni slovar narečnih izrazov. Z vzpostavitvijo slovarja narečnih
izrazov bomo zagotovili enotno – »živo« lokacijo, kjer se bodo
narečni izrazi zbirali na enem mestu za celotno območje Notranjske. Nov spletni slovar narečnih izrazov bo vzpostavljen na spletni
strani Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica www.kjuc.si Pomembno je, da se kot Notranjci zavedamo posebnosti našega narečja, jih
spoštujemo in ohranjamo. Narečni izrazi zaradi sprememb v družbi
hitro izginjajo, pomemben vzrok je tudi zapostavljen element sodelovanja med generacijami. Zato se bomo prvenstveno osredotočili na sodelovanje in povezovanje med generacijami in ga z organizacijo dogodkov in izvedbo programov tudi vzpodbujali. Vabimo vas
k spremljanju projektnih aktivnosti in udeležbi na dogodkih.
Za projektno partnerstvo Kristina Kebe, mag.
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. ■

Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Tržnica za trajnost

J

avni zavod Snežnik je skupaj z Zavodom Oron, Zavodom
Jezerski hram, Občino Bloke, Osnovno šolo heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu in Nogometnim klubom Cerknica
uspešno kandidiral na razpisu za izbor operacij za uresničevanje
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska,
ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Projekt, ki se bo izvajal od 5. 1. 2022 do
31. 3. 2023, nosi naziv Tržnice – medgeneracijsko sodelovanje
in trajnostni razvoj (akronim Tržnica za trajnost). Skupna vrednost projekta je dobrih 55.000 EUR, vrednost sofinanciranja
ESRR pa znaša nekaj manj kot 40.000 EUR.
Projektni partnerji bomo v sklopu operacije kupili premične
stojnice, mize s klopmi in drugo opremo za izvedbo dogodkov na prostem, mobilni skladiščni kontejner za shranjevanje
opreme in snemalno opremo. Izvedli bomo raziskavo o nekdanjem utripu na tržnicah v občinah LAS Notranjska in natečaj
za osnovnošolce. Pripravili bomo e-razstavo starih fotografij
in zapisov o tržnicah nekoč. Skupaj z otroci, ki so vključeni v
medijski krožek v OŠ Stari trg pri Ložu, bomo posneli 8 do-

kumentarnih tv oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, turizma ter varstva okolja in narave. V času trajanja
projekta bomo v Cerknici, Starem trgu pri Ložu in Novi vasi s
sodelovanjem deležnikov organizirali 15 raznovrstnih dogodkov. V Cerknici bomo postavili nova otroška igrala, za potrebe
osnovne šole in vrtca v Starem trgu pri Ložu pa kupili novo
športno opremo.
Z aktivnostmi projekta Tržnica za trajnost želimo spodbuditi
medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost ter vplivati na večjo okoljsko ozaveščenost prebivalcev LAS Notranjska,
jih spodbuditi k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in
prilagajanju novim pogojem v smeri trajnostnega, sonaravnega
razvoja.
Leto 2022 začenjamo z optimizmom in veliko mero delovne
vneme. Želimo si, da bi se nam pri načrtovanih aktivnostih
kmalu pridružili tudi vi.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. ■
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Uspešno delo Društva upokojencev Loška dolina
v zadnjem četrtletju lanskega leta
Tudi v korona času smo našli in izvedli
oblike in vsebine dela, ki so prispevale
k temu, da niso zamrle dejavnosti, ki so
namenjene našim članom ter naši
lokalni skupnosti in širše.
V oktobru – mesecu šolskih knjižnic – so naše
članice v šolski knjižnici učencem pripovedovale zgodbe iz svojega otroštva pod naslovom
Kako je bilo nekoč. Pripovedovale so zgodbe
o tem, kako so živele, kako so preživljale počitnice, kakšna je bila njihova pot v šolo, kakšne družabne igre so se igrali, predstavile so
igrače iz svojega otroštva. Predstavile so tudi
slovenske načine strašenja otrok v tedanjem
času, ki je običajno pomenilo zavarovanje
otrok pred za njih nevarnimi dejanji.
Vse leto so potekale aktivnosti za izdajo pesmarice Smo slišali ptičice peti, zbirke pesmi
iz Loške doline, ki jih je zbrala naša članica
Frančiška Truden - Fani. V sodelovanju z muzikologinjo dr. Uršo Šivic so vse pesmi v pesmarici dobile notni zapis, kakor so se pele v
Loški dolini. Bogata kulturna dediščina Loške
doline je zbrana v njej. Oktobra smo jo dobili
iz tiskarne, žal je bila vezava neprimerna, zato
smo reševali reklamacijo in šele tik pred božično-novoletnimi prazniki dobili ponovno
vezane izvode pesmarice. Zaradi zapoznelosti izdaje in zaradi korona omejitev smo morali predstavitev pesmarice prestaviti na leto
2022. Pesmarico lahko že kupite v TIC-u Lož
vsak delavnik med 10. in 16. uro.
V decembru smo počastili mednarodni dan
prostovoljstva. Društvo upokojencev Loška
dolina je v svojem letnem načrt dela predvidel počastitev mednarodnega dneva prostovoljstva skupaj z osnovno šolo in Javnim
zavodom Snežnik. Oba sta se povabilu z veseljem odzvala. Ker omejitve zaradi korona
virusa niso omogočali javne prireditve, smo
pripravili oddajo o prostovoljskem delu v
naši dolini z naslovom Prostovoljci – junaki
našega časa.
Združeni narodi so leta 1985 namreč razglasili 5. december za mednarodni dan prostovoljstva z namenom, da organizacijam, ki v
svoje programe vključujejo prostovoljce/prostovoljke, ter posameznim prostovoljkam in
prostovoljcem omogočijo, da pokažejo javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom
na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
pri doseganju razvojnih ciljev tega tisočletja.
In v ta namen smo v oddaji prikazali doprinos

prostovoljskega dela naših občank in občanov. V oddaji smo
skozi fotografski kolaž predstavili prostovoljske aktivnosti v
naši dolini, izjave prostovoljk
in prostovoljcev ter učenk in
učencev in njihove mentorice.
Fotografije so bile delo lokalnih fotografov, ki to delo prav
tako opravljajo prostovoljsko.
Ob zaključku oddaje se je direktor Javnega zavoda Snežnik
zahvalil vsem prostovoljkam
Učenci so z zanimanjem prisluhnili zgodbam naših
članic Kako je bilo nekoč (foto: Leonida Zalar)
in prostovoljcem, ki svoj čas in
energijo namenjajo prostovoljskemu delu. Zavod Oron je posnel, uredil in stovoljke, ki delujejo v okviru programa
predvajal to oddajo prostovoljsko.
Starejši za starejše, so uspešno zaključile
leto. V lanskem letu so obiskale ali bile v
V počastitev mednarodnega dneva pro- telefonskih stikih s starejšimi občankami in
stovoljstva smo, poleg oddaje Prostovoljci občani v več kot 500 primerih. Pretežno so
– junaki našega časa, organizirali skupaj z bile v stiku s članicami in člani našega druosnovno šolo in Javnim zavodom Snežnik štva, čeprav program, ki ga financira Zveza
zbiralno akcijo Anina zvezdica, ki je pote- društev upokojencev Slovenije zagotavlja
kala v osnovni šoli, medgeneracijskem cen- dejavnost za vse občane, stare 69 let in več,
torej ne le za člane društev upokojencev.
Prostovoljke tega programa delujejo po pravilih kodeksa in izjave o varstvu osebnih
podatkov. Oba dokumenta morajo podpisati
in s tem se zavežejo zaupnosti pridobljenih
podatkov in diskretnosti v svojem delovanju. Namen programa je zadržati starejše
občane čim dlje v domačem okolju in jim pri
tem nuditi pomoč in predvsem druženje in
Anina zvezdica: Občani so darovali
zmanjševanje osamljenosti. Da programa ne
hrano, sladkarije, pripomočke za
moremo izvajati v celoti, torej za vse starejše
osebno higieno (foto: Ida Turk)
v naši občini, nam onemogoča nepodpisana
tru in v petih trgovinah v naši občini. Ak- Pogodbe o izvajanju socialnega programa,
cija je bila zelo uspešna. Občani so darovali ki s strani občine žal ni podpisana.
hrano, sladkarije, pripomočke za osebno higieno. Gasilci so vse zbrano odpeljali v Po- Vse naše dogodke foto dokumentira naš
stojno, kjer se je regijsko zbiralo prispevke. član Mario Žnidaršič, ki uspešno upravlja
Ustanoviteljica fundacije Anina zvezdica je tudi svoj facebook, kjer redno objavlja tudi
poskrbela, da je hrana prišla v roke pomo- dogodke v naši občini. ■
či potrebnih in polepšala božične in novoletne praznike socialno
ogroženim družinam v
Sloveniji.
Pred novim letom smo
pripravili darila za več
kot 200 naših članic in
članov, starih 80 let in
več. Naše poverjenice in
poverjeniki so jih obiskali pred novim letom
in jih obdarili.
Tudi naše članice – pro-

Ustvarjalci oddaje Prostovoljci – junaki našega časa:
Andreja Buh – DU, Lili Kandare – JZS, Marina Malnar
Novak – OŠ, Janez Sterle – Oron, Ida Turk – DU.
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Voda – vse in še več
Voda je ena izmed najboljših zdravnikov, ima izjemno moč čiščenja
– odnaša bolezni, žalost in depresivna stanja. V daljni preteklosti so
ljudje to upoštevali in se ravnali po kozmičnem redu. Naši predniki so
zelo dobro poznali zakone narave. Vedeli so, da lahko človek s svojimi
mislimi, čustvi in besedami deluje preko vode na samega sebe in tudi
na druge. Iz pravljic in legend nam je poznan običaj, da so hodili za
bolne svojce po vodo na izvir, pri čemer je bilo pomembno, da se je
voda iz izvira zajela ob točno določenem času v glinen vrč.
»Vse to, kar so stara ljudstva že vedela sama po sebi in tudi živela,
znanost sedaj dokazuje.« Znanstveniki, kot so Masaru Emota, dr.
Jacques Benvenista, dr. Stanislav Valentinovič Zenin, Vladimir Tsetlin in drugi, vodo raziskujejo kot energijsko-informacijsko matrico
življenja in pri tem ugotavljajo, da ima voda sposobnost sprejemanja
in prenašanja informacij. Ali z drugimi besedami – voda ima spomin
in lahko tudi zdravi.
Osnova za datume za zdravilno vodo je siderični mesec. Na te datume se še posebej splača iti po vodo na izvir, saj ima visok bioenergijski potencial, kar pomeni, da pitje takšne vode pripomore k boljšemu
zdravju in počutju na splošno. Na te datume se izvaja obrede in se
hodi kopat tekom celega leta.

Umiritev in zvočna terapija (foto: Zavod Satia)
Prvi del delavnice je predstavljala teorija, kjer smo se ponovno naučili pravilnega dihanja v fazi mirovanja, kar je odločilnega pomena
za zdravje in dobro počutje.
Drugi del delavnice je praktičen, ko smo naredili več serij dihalnih
vaj in se za konec še varno potopili v ledeno vodo.

V letu 2022 so ti datumi sledeči: 19. 1., 14. 2., 12. 3., 7. 4., 3. 5., 29. 5,
24. 6., 20. 7., 15. 8., 10. 9., 6. 10., 1. 11., 27. 11. in 23. 12. (povzeto po
Ana Marija Kolman).

Delavnica Zavestnega dihanja in ledene kopeli

Pa smo dočakali težko pričakovano delavnico Zavestno dihanje in
ledena kopel. V goste smo povabili Emila Ledenka – Ledeni. Emil je
star 49 let. Z raziskovanjem različnih dihalnih tehnik se ukvarja že
več kot 10 let, ledeno vodo pa je srečal pred 5 leti in od takrat naprej
je to njegova vsakodnevna praksa.
Res sproščena in vesela družba smo se dobili na valentinovo, 14. 2.
2022, na sedežu zavoda SATIA. Delavnico smo zapeljali v nekoliko
drugačno smer, kot je bilo predvideno, zato je tudi trajala skoraj 5 ur.
Prijetni pogovori, smeh, vprašanja in poglabljanje v različne dihalne
tehnike so ustvarili unikaten pridih zavedanja pomena pravilnega dihanja na vse procese v organizmu.

Ledena kopel (foto: Zavod Satia)
Mnogi so tudi prvič premagali strah pred ledeno vodo, naredili mogoče tisto, kar so še včeraj smatrali za nemogoče. Ogromni premiki v
miselnosti in zavedanju sebe ter svojih potencialov so to. In ko enkrat
premaknemo te meje, lahko premaknemo praktično vse, kar si zamislimo. Neverjetno osvobajajoč občutek.
Za dobro zdravje in počutje smo namreč dolžni poskrbeti sami. ■

Teoretični del (foto: Zavod Satia)

Več o zavodu Satia si lahko preberete na naši spletni strani
www.zavodsatia.com in sledite na FB profilu –
Satia, zavod učenje za življenje.
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Janja Urbiha - Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
Na sliki iz prejšnje številke je bil fagovnək.
Fagovnək je poimenovanje predmeta iz prejšnje številke Obrha. To je lesen pripomoček
za izdelavo bakel. S pomočjo tega pripomočka se je lesna palica na enem koncu večkrat
preklala oz. razcepila v trske. Tako je iz palice
nastala bakla za razsvetljavo oz. fagla.
Ime fagovnək izvira od besede fagla, kar je
star izraz za baklo. To potrjuje tudi zapis ob
današnji skici, ki sem ga izbrskala v arhivu

Slovenskega etnografskega muzeja. V poletnih mesecih daljnega leta 1962 so raziskovalci omenjenega muzeje izvedli obširno
raziskavo tudi pri nas v Loški dolini in takrat
so v Markovcu, s pomočjo g. Janeza Ravšlja
napravili tole skico in zabeležko ob njej.
Fotografijo pripomočka iz prejšnje številke
Obrha pa sem napravila v Podgori, v Kmečkem muzeju, kjer g. Pucelj še danes hrani
pravi primerek fagovnka. ■

ŠAHOVNICA
MASA:
200 g praženih, mletih lešnikov
100 g zdrobljenih maslenih
piškotov
200 g stopljene jedilne čokolade
120 g margarine
ZA PREMAZ:
preliv iz črne čokolade
preliv iz bele čokolade
V posodo dajte vse sestavine
in mešajte z ročnim
mešalnikom, da nastane gosta
masa. Maso položite v
prozorno folijo in jo zvaljajte
na en cm debel štirikotnik.
Pustite na hladnem eno uro.
Previdno odstranite folijo.
Površino ohlajene mase
premažite s prelivom iz črne
čokolade. Ko postane preliv
trden, previdno maso obrnite
in drugo stran premažite s
prelivom iz bele čokolade.
Ko popolnoma otrdi, narežite
pecivo na poljubno velike
štirikotnike in jih razporedite
v šahovnico.

Jed na sliki ima več imen.
Pošljite nam ime, ki ste ga uporabljali vi in vaš recept.
Vse recepte bomo z veseljem objavili!
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Tomaž Samec, vodja projekta na ČZS

»Dan sajenja medovitih
rastlin« v polnem teku

L

Več o projektu

ani smo pod okriljem Čebelarske zveze
Slovenije v mesecu novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih rastlin«,
ki bo letos prvič izvedeno v soboto, 26. 3.
2022. Namreč čebelarji se vsi skupaj dobro
zavedamo, kako pomembno je ohranjanje
našega okolja, saj vsaka negativna sprememba v njem vpliva in jo tudi med prvimi
občutijo naše čebele in ostali opraševalci.
Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi
podpori so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako so pripravili strokovna navodila, kako
posaditi medovite sadike. Nastopil je tudi že čas delitve medovitih sadik, ki smo jih zagotovili s pomočjo

DOBRO JE VEDETI
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donatorjev in sponzorjev projekta. Seznam le-teh je objavljen na spletni
povezavi https://www.czs.si/content/dansajenja_partners in se jim na tem
mestu tudi zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je ohranjanje našega okolja za prihodnje rodove.
Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji: maline, robide,
gorski javor, divja češnja, navadna smreka, navadna jelka, pravi kostanj, divja
hruška, jablana, velikolistna lipa, hermelika in sivka. Pri tem je treba omeniti, da je tudi Zavod za gozdove Slovenije zagotovil medovite sadike dreves,
ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki jih je pripravil zavod. Seznam
lokacij je objavljen na https://www.czs.si/ . S tem se bodo posadila še dodatna
medovita drevesa v naš prostor. K projektu so pristopile tudi številne občine,
ki bodo ob rojstvu otrok podarile staršem medovita drevesa, hkrati pa bodo
svoje parkovne površine pokosili, ko bodo rože na njih odcvetele.
Sedaj prihaja čas, ki je namenjen za sajenje medovitih rastlin kot tudi medovitih dreves. Vsak izmed nas ima možnost in priložnost, da se priključi
projektu. Bodisi, da se priključi na eni izmed lokacij s strani zavoda. Lahko
se priključi tudi čebelarskim društvom in skupaj posadite medovite sadike, ki so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. Lahko pa tudi
sami posadimo medovite rastline v cvetlična korita na balkonih ali na vrtu.
Čebele in ostali opraševalci nam bodo čez leto zelo hvaležni, saj bodo na
cvetočih delih rastlin nabirale potrebno hrano (medičino in cvetni prah),
ki jo potrebujejo za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj postane naša
dežela ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z medovitimi rastlinami. ■

Ste mlado podjetje in iščete prostor za svojo proizvodno ali storitveno dejavnost?

V PIVKI IN POSTOJNI OD APRILA NA VOLJO NOVI POSLOVNI PROSTORI
IN PODJETNIŠKI PROGRAMI

V

okviru Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije Občini Postojna in Pivka aktivno izvajata investiciji. V stavbi Podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Velikem Otoku se vzpostavlja
dodatno nadstropje, namenjeno novim pisarnam in prostorom ter
restavraciji. V IOC Neverke pa se gradi nov proizvodni inkubator
s pisarniškimi in proizvodnimi prostori ter z novo okrepčevalnico.
Na sedežu Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva v Velikem Otoku pri Postojni bo za nove podjetnike na voljo enajst polno
opremljenih novih pisarn s pripadajočim konferenčnimi in sejnimi prostori, v pritličju inkubatorja pa bo urejena tudi nova restavracija. Novi inkubiranci bodo poleg 24-urnega dostopa, interneta,
zagotovljenega varovanja stavbe in uporabe parkirišča imeli tudi
možnost vključitve v podjetniško skupnost Mrežnega podjetniškega
inkubatorja Perspektiva. Pod strokovnim mentorstvom ekipe inkubatorja in s pomočjo zunanjih ekspertov, ki sodelujejo pri izvedbi
programov inkubatorja, bodo potencialni podjetniki razvili svoje
podjetniške ideje in kar najhitreje stopili na trg s svojo ponudbo.
Podobno bo na voljo tudi tistim, ki se bodo vključili v proizvodni inkubator v IOC Neverke. Tam bodo na voljo površine za potrebe delovanja osmih proizvodnih podjetij v obsegu 960m2 ter 240m2 skupnih
in pisarniških prostorov. Vsako podjetje bo imelo na voljo opremljen
prostor s površino 125m2 z urejenim ogrevanjem, hlajenjem in pre-

zračevanjem, v katerem bo tudi pisarniški prostor in lastne sanitarije.
Vsak prostor je predviden za postavitev težkih strojev (npr. CNC obdelovalni stroj) z industrijskimi dvižnimi vrati in možnostjo postavitve
lastne žerjavne proge. Poleg proizvodnih prostorov, bodo v inkubatorju na voljo še štiri pisarne površine med 25–30 m2 za mlada storitvena podjetja. V inkubatorju bosta na voljo tudi dve sejni sobi, na
uporabo tudi vsem preostalim podjetjem delujočim v IOC Neverke.
V pritličju inkubatorja je predviden skupni prostor za okrepčevalnico.
Mlada podjetja bodo imela v proizvodnem inkubatorju možnost mentorskega programa ter ostalih podpornih vsebin s področja podjetništva, ki jih izvaja Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva.
Javni poziv za najem prostorov bo objavljen v pomladnih mesecih.
Pogoj za vstop podjetja v proizvodni inkubator v IOC Neverke bo,
da je to ustanovljeno manj kot 5 let ter da je zavezanec za DDV, medtem ko v prostorih Občine Postojna lahko delujejo tudi tisti, ki niso
zavezanci za DDV. ■
Vsa zainteresirana mlada podjetja vabimo, da izkažete predhodni
interes za najem novih proizvodnih in poslovnih prostorov.
Vse informacije lahko pridobite na Občini Pivka
(05/7210 100, bostjan.glazar@pivka.si) in Mrežnem podjetniškem
inkubatorju Perspektiva (051/311 656, jana@inkubator-perspektiva.si).
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Marica Marolt, Velike Bloke

Golob in dva novčiča

N

ekateri trdijo, da je bila sveta družina bogata. Če bi bilo to res, bi
Jožef in Marija ob Jezusovem darovanju v templju darovala kaj
več, ne le dva goloba. Sv. Jožef, tesar, pa si s svojim poštenim tesarjenjem tudi ni mogel zaslužiti kaj več kot le skromno preživljanje družine. Saj vemo, da se od fizičnega dela redita kramp in lopata. Uboga
vdova se je verjetno tudi prestopala od zadrege in neudobja, ker je
imela v roki le dva novčiča. Zato je smuknila med bogate, da novčiča
ne bi zacingljala, saj je domnevala, da bogati mečejo papirnat denar.
Bolj ko je hotela biti neopazna, bolj je pritegnila Jezusovo pozornost,
da jo je pohvalil pred vso shodnico.
Koliko bi morali dajati od svojega preobilja, da bi nas notranji človek
pohvalil in nam dal zadovoljstva? Mogoče pa gre v današnjem svetu
za kaj drugega, denimo za čas. Vsi ga enako prejemamo.
Oče mi je pripovedoval, da jim je bogati gostilničarjev sin dal drobiž,
če so ga kot mladi fantini žgečkali po podplatih. Podobno je biti oko
nekomu, ki slabo vidi in mu kaj prebrati. Mogoče pa peljati koga po
opravkih ali samo v naravo. Nešteto je možnosti in veliko je potreb, če
bi hoteli oplemeniti čas. Sprejemati denar, ki ni zaslužen, in se z njim
prikupiti ljudem, pa je hinavščina. Saj bi z enim odmerkom tega denarja lahko dobro živela ena hribovska vasica. Veliki darovi, ki so pospremljeni s samohvalo darovalca, so kot naliv, ki izsušeni zemlji ne naredi
nič dobrega. Majhne kaplje razbijejo kepe zemlje in jo naredijo rahlo.
Naliv pa zbije zemljo. Tako so blagoslovljeni darovi ubogih vdov. ■

PISMA BRALCEV
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Marica Marolt,
Velike Bloke

Pa vi, kaj molite?
O, molimo, molimo, a ne vedno. Tako sta se pogovarjala dva
sorodnika, ki sta se srečala po dolgem času. V predpustnem
času lahko malo odložimo rožni venec in se čudimo, kako
je vlada ostala in to kljub nenehnemu butanju valov ob njo.
Pa ne le ostala, tudi delala in to odlično. Nekaterim se je
bolje godilo, kot če epidemije ne bi bilo. Znanka mi je rekla:
»Kako dobro smo živeli v socializmu!« »Pa smo res?« In je
umolknila.
Potem pa pride že postni čas. Prijatelji, poiščite vence. Vsi
smo potrebni molitve. Nekoč me je duhovnik vprašal, ali kaj
molim za sovražnike. Pa kaj imam tudi jaz sovražnike? Kar
nekaj ljudi me je ogoljufalo in oškodovalo. Pa teh ne štejem
za sovražnike. Moja jeza nanje se je ohladila. Sovraštvo pa
je prisušena jeza. Saj še za prijatelje nisem molila, a po tem
pogovoru sem začela moliti vsaj za njih.
Pa volitve bodo, juhu, pojdemo na volitve. Vsi pojdemo in
otroci tudi, naj se navadijo. Koga bom volila? Se ve, koga.
Po njih sadovih, ne po obljubah in sladkih besedah jih
boste spoznali. Kdo je naredil največ za ljudi, pa čeprav v
kratkem času?
Da pa ne pride do goljufij ali česa podobnega in da ljudem
padejo luskine z oči, molimo. Ves postni čas in do volitev.
Se vidimo na parlamentarnih volitvah. Naslednji dan pa je
Markova procesija. ■
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IZ ZGODOVINE

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

Henrik SchÖllmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje VI.)

Mejni spori in nastanek vasi
Babno Polje od 18. stol.
do danes (1924)
Glede že omenjene regulacije meje proti Ogrski je dne 14. 5. 1829 na okrajno gospostvo
Snežnik prispel dopis kresijskega urada Postojna št. 2960, ki ima sledečo vsebino: Zaradi
visokega gubernialnega sporočila z dne 30. 4.
1829, št. 9620 se bodo ponovno pričela pogajanja o popravi meje z ogrsko krono dne 25.
t. m. na Reki, najprej s postojnsko kresijo. Pri
uvodnih pogajanjih v lanskem letu so glede te
kresije prišle do izraza samo dve zahtevi kot
predmeta komisijske poprave, namreč ogrska
zahteva do gospostva Snežnik zaradi gozda
Smrekovac in Kranjska zahteva do gospostva
Čabar zaradi z devetimi kmetijami poseljene
vasi Babno Polje ali Prezid s pritiklinami1.
Podkomisar za popravek meje za postojnsko
kresijo je bil Volfgang grof pl. Lichtenberg in
je dne 7. 7. 1829 poročal stanovskemu poverjeništvu (Verordneten – Stelle) v Ljubljani: Kresijski urad Pazin ni povabil kranjske
komisije za popravek meje in je samovoljno
zakoličil mejo od Police do Stainega studenca
(gozd Smrekovac, ki si ga prisvaja Ogrska);
zaradi tega je gospostvo Grobnik postavilo
nesramne zahteve, čeprav je pred nekaj leti
s Snežnikom sklenilo pogodbo o meji2. Iz
pogodbe je razvidno, da je pazinska kresija
imela črto Polica - Štaini studenec že za mejo
Istre s Hrvaško, ki se Kranjske nič več ne tiče.
Kakor rečeno, se je spor za »Smrekovac« nadaljeval vse do najnovejšega časa, ki ga je vodila Istra oz. vas Klana s hrvaškim sosedom,
zakaj gospostvo Snežnik in njegovi tedanji
lastniki grofje Lichtenbergi so v pravdi 1839–
1840 dokončno izgubili posestne in lastniške
pravice v tem delu gozda do rimskega zidu3.
Mejna črta od Police (Klanska in Čabranska
polica, Smrekovac) severno proti Babnemu
Polju ima lastno zgodovino.
1
2
3
4
5

Arhiv Snežnik 5. 12. IV. b, Landesgrenzen - Berichtigung
Arhiv Snežnik, 5. 12. IV. b, Landesgrenzen - Berichtigung
Arhiv Snežnik 5. 12. I. Process mit Klana
Arhiv Snežnik 3. Lit. B št. 2
Arhiv Snežnik 5. 5. I. A. Besitzwechsel - Urkunden

Na začetku omenjeni deželnoknežji temeljni
urbar (Stockurbar) za gospostvo Lož – Snežnik
z dne 24. junija 1606 in prepis iz leta 16694 navaja pri popisu meja deželnega sodišča v Ložu
proti Gotniku in Grobniku tudi »Katsche« =
Gottschee (Kočevje) kot sosednje gospostvo.
Gospostva Čabar takrat še ni bilo in celotno
ozemlje od potoka Čabranke do meje z gospostvom Snežnik je pripadalo grofiji Kočevje.
Južno mejo tega ozemlja je predstavljala približna črta (meje so bile tudi tukaj bolj ali manj
navidezne) od vasi Osilnica ob izlivu Čabranke v Kolpo, severno nad vasjo Gerovo, preko
Županje drage proti Polici ali njeni bližini.
Grofija Kočevje je mejila na gospostvo Ozalj,
Brod, Grobnik, Lič – Fužine, ki so bila v lasti
grof Petra Zrinjskega, ki so ga 1671 30. aprila
skupaj z njegovim svakom grofom Francem
Frankopanom kot zarotnika obglavili v Dunajskem Novem mestu. Grof Peter Zrinski si je od
leta 1638 nasilno prisvajal ozemlje sosednjih
gospostev Gotnik, Snežnik in predvsem grofije Kočevje in končno je 1648 v gozdni divjini
zgradil fužino in tako ustanovil današnje naselje Čabar. Po obglavljenju Zrinjskega je vsa njegova posestva zaplenila dvorna komora, med
njimi tudi fužino v Čabru, čeprav je bil Čabar s
silo prisvojeno ozemlje. Oškodovana sosednja
gospostva predvsem grofija Kočevje so po sodni poti zahtevala vrnitev iztrganih ozemelj.
Cesar Leopold I. je ukazal dne 16. januarja
1673 in 5. maja 1674 vrnitev, ki je bila opravljena samo deloma, toda ravno največji del,
ki je pripadal grofiji Kočevje, ogrska komora
kljub ukazu ni hotela vrniti in v letu 1692 je
prodala fužino Čabar notranjeavstrijski komori, toda tudi ta ni mislila na vrnitev. S knezom
Auerspergom kot lastnikom grofije Kočevje se
je pravdala sto let in je bila z vsemi mejnimi
sosedi v sporu.
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Gospostvo Lož – Snežnik je svojčas imelo
vzhodno in zahodno od rimskega zidu pri Prezidu veliko ozemlje, imenovano Babno polje
posebej, tako je v pogodbi z dne 3. 7. 1669 celo
Babno polje omenjeno kot (corpus separatum
– posebni del), ker vse kupne pogodbe omenjajo Babno polje posebej, tako je v pogodbi
z dne 3. 7. 1669 celo Babno polje omenjeno
kot posebni del (item das völlige Pabenfeldt)
in v pogodbi z dne 3. 5. 1707 se omenja kot
zadeva Babno polje (wie dann auch ratione
des Wabenfeldts)5. Vzhodno od rimskega zidu
leži del Babnega polja, kjer leži tudi vas Staro
Babno Polje ali Prezid, ki so ga takratni lastniki Snežnika knezi Auerspergi dali v zakup cesarju oz. dvorni komori po pogodbi z dne 20.
decembra 1678 z vsemi pripadajočimi gozdovi, podložniki, tlako in davki za letno plačilo
200 goldinarjev. Izrecno je bilo zapisano, da se
ozemlje vrne, v primeru, če bo fužina v Čabru
prenehala delovati6. Fužina v Čabru je nujno
potrebovala to ozemlje za pridobivanje rude in
oglja in za naseljevanje rudarjev7, kakor je razvidno, je bil Prezid z okolico del gospostva Lož
– Snežnik, politično je pripadal Kranjski, cerkveno pa je bil del župnije Lož (danes se župnija imenuje Stari trg pri Ložu). V Prezidu je bila
podružnična cerkev Sv. Nikolaja Episkopa8. Že
1403 se Babno polje omenja v kupnem pismu
kot ledinsko in krajevno ime. V pismu je navedeno, da je to ozemlje kranjsko. Dne 11. marca 1403 sta Maincel Werdenekher in njegova
žena Andela prodala bratovščini sv. Antona na
Babni Polici (Poliz) košenino na Babnem Polju
(eine Wiesmatten im Babenfeld). Kot priči sta
podpisana Janez (Henslein) Engerstorffer in
Martin (Mertlein) Snežniški9. Tudi temeljni
urbar (Stockurbar) gospostva Lož - Snežnik
navaja, da je to ozemlje pripadalo Kranjski in
omenja vas Prezid kot edino naselje. Temeljni urbarji z dne 24. julija 1606 in iz leta 1669
in 1674 vasi »Babno Polje« ne omenjajo, toda
omenjajo: Košenine na Babnem polju (Wiesmadter im Pabenfeld), in sicer Šrajerjev laz
(Schreyer Laas) Mali laz (kleiner Laas), laz pri
Prezidu (Gerait) in Veliki laz (Gross Gereit),
ki leži poleg župnikove posesti(?)10 (des Herrn
Pfarrers sein gfukh). Z izrazom župnik je bil
mišljen loški župnik, ker je bil takrat Prezid,
kakor je omenjeno, še podružnica.

(se nadaljuje)

Preden si pogledamo posamezne stopnje
mejnih sporov, moramo prikazati nastanek
vasi Novo Babno Polje ali kakor jo danes
kratko imenujejo Babno Polje in nekdanja
pripadnost vasi Staro Babno Polje ali Prezid
k ozemlju Snežnika.
Arhiv Snežnik 5. 5. I. A. Besitzwechsel - Urkunden
Glej Priloga VIII. str…
8
Valvazor II. VIII. 758
9
Župnijski arhiv Stari trg
10
Arhiv Snežnik 3. Urbare, Lit. Beiloge II. Lit c št. III.
6
7

Dvorec Babno Polje
(foto: Iz knjige Vlastelinka čabarske
gospoštije (HR))

NAGRADNA KRIŽANKA

•

ke.

Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v prejšnji številki je bilo: MRAZOMOBIL

Nagrade za tokratno križanko podarja

Nagrade poklanja

DRUŠTVO NOTRANJSKIH
KULTURNIKOV KRPAN CERKNICA
Čabranska ulica 2, 1380 Cerknica

DRUŠTVO LJUBITELJEV GRADU SNEŽNIK
Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu
e-mail: jerca.loboda@gmail.com • tel.: 040 221 663
1. nagrada: knjigo DRVA ŽIULEJNA SMO, Anton Frbežar – TONI
prejme: Kim Razpotnik, Kresnice 1a, 1281 Kresnice
2. nagrada: CD Etno Histeria World Orchestra -2020
prejme: Ana Jozelj, Ograde 35, 1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrada: vrečko za nakupovanje iz blaga Plavajoči grad
prejme: Jerca Antončič, Iga vas 38a, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!

3 x majica (T-shirt) z različnimi motivi avtorja Bora Šparembleka
rešitev križanke je geslo, ki izhaja iz oštevilčenih kvadratkov in
 Pravilna
ga vpišete v polje za rešitev.
Rešitev napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) do 15. 4. 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
 

Obveščanje uporabnikov o pitni vodi

Uporabnike pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter Priporočili NIJZ, obveščamo o načinih obveščanja:

ČL.
PRAV.

9.

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno
vodovodno omrežje ali njegovo
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v
sedmih dneh

1. Osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali
neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje
samo osebni način obveščanja)
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega
omrežja
3. Telefonsko

Obveščanje v primeru omejitve ali
prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v dveh
urah (obvešča se vsak dan do
preklica)

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden)
2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si
3. Regijski center za obveščanje (ReCO)
4. E-mail prijavljenim na obvestila JPKC
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica

21.

22.

31.

34.

NAČIN OBVEŠČANJA

Na začetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v dveh urah od
začetka oz. preklica ukrepa
Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo Od začetka veljavnosti
ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti ukrepa, a najkasneje v enem
dnevu
Obveščanje v primeru odstopanja
Na dan pridobitve dovoljenja,
a najkasneje v sedmih dneh

5. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

1. Slivniški pogledi ali Obrh;
2. www.komunala-cerknica.si;
3. Aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden)
2. www.komunala-cerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si
3. Regijski center za obveščanje (ReCO)
4. E-mail prijavljenim na obvestila JPKC
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica

Javne objekte (šole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti,...)v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo, obveščamo
osebno preko telefona ali elektronske pošte, ki so jo javili na sedež podjetja.

Zagotavljamo pošteno izmero lesa,
konkurenčne cene ter plačilo po dogovoru.

C,
DI BRALE
HEJ, ML A
ANO
GREŠ Z M
ICO?
V KNJIŽN

Z ŽABICO
V KNJIŽNICO
OB IZPOSOJI KNJIG
S SVOJO
ČLANSKO IZKAZNICO

VELIKONOČNI SEJEM

V KATERIKOLI ENOTI
KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

SOBOTA, 9. APRIL 2022
TRŽNI PROSTOR

DOBIŠ
NALEPKO.

ZELENA MOBILNOST

KO BO
VSEH SEDEM ŽABIC
NA LOKVANJIH,
PREJMEŠ
DARILCE.
REGA - KVAK - KVAK GREMO BRŽ BRAT!
*zbiranje nalepk je namenjeno otrokom do 15. leta

* ilustracije Marjan Manček

SOBOTA, 7. MAJ 2022
PRIREDITVENI PROSTOR PRI OSNOVNI ŠOLI

BOLŠJI SEJEM

SOBOTA, 28. MAJ 2022
PRIREDITVENI PROSTOR PRI OSNOVNI ŠOLI

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gasilska zveza
Loška dolina

Očistimo občino Loška dolina!

Info: TIC Lož, 081 602 853, tic.loz@zavod-sneznik.si

