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Glasilo občine Loška dolina

Podcerkavska lipa
Sredi vasi v trikotniku, ki ga tvorijo vaške poti v Podcerkvi, stoji razmeroma mlada lipa, ki je bila vsajena okoli leta 1975 kot še en simbol
slovenstva in spoštovanja tradicije v vasi. Prve korenine je pognala pri Dujeh vratah blizu njiv Trznc, ki se stezajo proti strugi Obrha.
V zgornjem delu vasi, okoli nekdanje Grlove vrtnarije in v bližini pokopališča je več starih lip, morda še iz tistih časov, ko so posušene
mlade lipove veje uporabili kot dodatno krmo za živino, kot je opisal domačin pisatelj Matevž Hace.

VELIKONOČNI SEJEM
V STAREM TRGU
Javni zavod Snežnik je v soboto, 9. marca, v športni dvorani Osnovne šole v Starem trgu
pripravil tradicionalni Velikonočni sejem.
Obiskovalce je poleg domačih dobrot in obrtniških izdelkov pričakala ponudba lokalnih
pridelkov, domačih semen in sadik, ki so jih lahko tudi sami ponudili ali izmenjali.
Na sejmu se je predstavilo 17. razstavljavcev:
Čebelarstvo Kandare, Kmetija T'dolenj, Rajka Truden, T.R.F. dekorativni izdelki s.p., Tamara
Urbančič, Javni zavod Snežnik-Turizem Jure, MGC Gaber-VGC Bloke, Skavti, Ekološka kmetija
Rot, Kmetija Ileršič, OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg, Radina Kozina, Tina Sterle-Heart's
Jewellery, Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, Ročna dela Milan
Baraga, Domačija Kandare Dane, Janja Sterle, Štupar Srečko-turizem na kmetiji.
Tekst in foto: Mario Žnidaršič
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Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
Pomlad! Končno spet polna cvetočih dreves, brez večjih zmrzali in brez omejitev. Prava, taka, kot jo imamo
najraje. Polna dogodkov, sončnih dni in veselih obrazov. Prve volitve, državnozborske, so za nami. Letos nas
čakajo še lokalne in predsedniške. Če bi kaj spremenile, ne bi bile dovoljene – pravijo. Upam, da se motijo.
Razgreto predvolilno ozračje vpliva na vse nas. Tudi naše glasilo je večkrat tarča takih in drugačnih očitkov.
Vseeno smo veseli vseh vaših odzivov. Tistih pohvalnih in tudi tistih, ki se ne strinjate z vsebino nekaterih
člankov. Kot smo že večkrat omenili, smo mozaik vaših prispevkov in z veseljem objavimo skoraj vse, ki jih
dobimo na naš naslov. A čisto za vse vendarle ni prostora. Ne zato, ker bi si dovolili odločati o tem, kateri
prejeti članki niso primerni, pač pa zato, ker nekateri niso neposredno povezani z Loško dolino ali pa zaradi
svoje vsebine, ki ni tako aktualna, lahko počakajo na kakšno izdajo, v kateri bo več prostora. Tudi za vse
fotografije, ki nam jih pošljete, ga večkrat zmanjka, za kar se vsem prizadetim tudi tukaj opravičujem. Po
prejetih odgovorih na naše nagradne igre vidimo, da Obrh berejo po celi Sloveniji, kar nas neizmerno veseli.
To pomeni, da nismo zgolj lokalno glasilo, namenjeno le občanom, ampak da se na naših straneh najdejo tudi
vsebine, ki so zanimive za vse. Obljubljamo, da bo tako tudi v prihodnje. V upanju, da bomo lahko objavili
čim več različnih vsebin smo tako že zmanjšali dovoljeno število znakov v posameznih člankih na 10.000, kar
bo, upam, pozitivno vplivalo na pestrost glasila. Pripravljamo pa tudi nekaj drugih sprememb, a o tem več
prihodnjič. Žal pa je ta številka zadnja v kateri je naše in vaše slovnične napake popravljala naša dolgoletna
lektorica gospa Andreja Mlakar. Za vse opravljeno delo se ji na tem mestu iskreno zahvaljujem. Tudi z njeno
pomočjo je Obrh postal revija, ki se lahko brez sramu postavi ob bok bolj uglednim publikacijam. Vseeno pa
velja omeniti, da nismo profesionalni novinarji, zato se nam včasih pripeti tudi kakšna nenamerna napaka.
Upam, da nam jih boste oprostili. Trudimo se, da bi v vaše domove prišli na vsaka dva meseca, a žal nam
včasih to ne uspe. Naslednja številka bo tako predvidoma izšla že nekje konec junija ali na začetku julija.
Ponovno vabljeni, da tudi sami napišete kak prispevek in nam ga pošljete v objavo. Veseli ga bomo!
Vsem želim lepo, veselo in zdravo pomlad ter upam, da boste tudi na straneh tokratnega Obrha našli kaj zase.

Miha Razdrih,
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 10. junij 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 10.000 znakov s presledki ter največ 3 fotografije oz. slikovne priloge. • Če je
fotografij priloženih več, kot jih lahko vstavimo k članku, si uredništvo pridržuje pravico, da ne objavi vseh. Uredništvo
si pridržuje tudi pravico do neobjave ali krajšanja člankov, ki niso v skladu s predpisano dolžino. Prav tako ne objavi
tistih, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila in ne sodijo v nobeno od rubrik.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Tekst naj ne presega 3.000 znakov s presledki in največ eno slikovno prilogo • Vsebina naj bo omejena na
tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi.
• Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Uredniški odbor si pridržuje tudi pravico, da morebitno
polemiko na določeno temo, ki bi se nerazumno razvijala v več zaporednih številkah, omeji oz. jo prekine. • Besedilo
mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. • Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, z namenom,
da lahko preverimo istovetnost pisca. • Za vsebino in resničnost navedb odgovarja izključno avtor sam.
Navodila za prispevke v rubriki Svetniška stran:
• Vsem svetnicam in svetnikom je enako odmerjen prostor. Teksti so lahko dolgi maksimalno 2800 znakov s presledki
in ena osebna oz. portretna fotografija. V primeru, da je tekst daljši od predpisanega obsega, ne bo objavljen oz. bo
vrnjen v krajšanje.

Zgodovina Čabra in Babnega Polja............................. 44

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, Karmen Bajec • 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: Anita Manfreda, Milena Ožbolt • fotografija na naslovnici: Mario Žnidaršič • Lektoriranje: Andreja Mlakar •
Tisk: Abakos d.o.o.

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

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

PISMA BRALCEV
Po sledovih "črne roke" v Loški dolini.
S petnajstimi leti odšel v partizane............................. 43
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Janez Komidar

Različni pogledi na dogajanje v zadnjega pol leta

K

ot ste lahko zasledili v prejšnjih izdajah
Obrha, v zadnjih treh številkah, nisem
objavil nobenega prispevka. Pač sem se odločil tako, kajti na prejšnje moje prispevke
so vedno padale besede »vseh sort«, ki tudi
niso vedno upravičene ali pa so tudi neresnične. Žal je v današnjem času tako, da si
vsak lahko razlaga demokracijo na njemu
sprejemljiv način brez zavor. Pa vendar vem
in vidim, da je resnično zelo tanka ločnica
med demokracijo in anarhijo, v katero posamezniki hitro zaidejo. Taki so tudi nekateri
prispevki in način komentiranja družbenega
življenja v občini, prepletenega z osebnimi
obtoževanji in obdolževanji. Razumljivo
mi je, da je letošnje leto v pogledu politične
klime nekaj posebnega in da se politiki na
vse načine trudijo pridobiti dobra izhodišča
za zasedbo odločevalskih stolčkov. Tudi to
spada med pravice posameznika. In kljub
vsem pravicam se vedno znova zanemarja
še drugi del, ki pritiče k pravicam. To pa so
odgovornosti, ki jih je prav toliko, če ne še
več kot pravic. In ravno iz tega naslova sem
si dovolil začeti ta prispevek pisati na tak način. Saj mi je jasno, da ta zapis ne bo nikogar
spremenil, kajti » prepričati prepričanega« je
misija nemogoče.
Čeprav v zadnjih treh številkah Obrha nisem
objavljal, sem jih pa vseeno z veseljem prebral, kajti vedno me zanima, kaj se v občini

in o občini govori in piše. Glasilo, ki je namenjeno prvenstveno informiranju občank
in občanov je žal po mojem mnenju že zelo
blizu meje »rumenega tiska«. Ne bom komentiral vsebin nekaterih avtorjev prispevkov, saj si o tem, kar vsak posameznik lahko
v glasilu prebere, ustvari tudi svoje mnenje
(če si ga sploh lahko, ker gre po navadi za
enostranske informacije). Tudi ko primerjam glasila sosednjih občin z našim Obrhom, sem razočaran nad nekaterimi vsebinami v Obrhu, od katerih jih je kar nekaj v
vsaki številki zapisano na zelo negativen način, celo s posiljevanjem razmišljanja avtorja
prispevka, vseh drugih bralcev. Dogajanje in
dogodki, ki se uspešno izvajajo tudi v naši
občini, so velikokrat edini svetli prispevki,
ob katerih se človek zave, da je med občani
še vedno veliko takšnih ljudi, ki jim je mar za
to dolino in ki vidijo napredek kraja le s skupnim pozitivnim razmišljanjem in delom.
In prav delo je vedno tisti bistveni faktor, ki
ustvarja in gradi družbo in odnose v njej,
ali pa jih podira. Mi pač ne ustvarjamo izključevanj in razlik, tudi ne delimo občanov,
pač preprosto sledimo širšemu interesu in
ne pristajamo na poskuse posameznikov,
da se upošteva le njihova volja, ki zajema le
ozek osebni interes. In nekaj takega se že dalj
časa dogaja v naši občini. Projekti in načrti
za razvoj so v preteklosti padali ravno zaradi

takšnih oseb, ki ne vidijo ali pa ne želijo videti prihodnosti ter iščejo in si izmišljajo vse
mogoče načine, da se večina pokori njihovim željam. Padla je dvorana, padel je dom
za starostnike, sedaj naj bi padel še projekt
Lož–Podlož. V vseh pa nastopajo skoraj vedno isti akterji in vedno na isti način: »Saj ne
da smo proti, ampak …« In še so primeri, ki
pa jih ne bom navajal, ker bi potem izgubil
rdečo nit mojega razmišljanja. Ali je vredno
ustvarjati konflikte in s tem povzročati nepotrebno škodo sokrajanom, namesto da
bi se veselili vsakega uspeha in vsake nove
pridobitve v občini. Politika ni grda, grdi
so le ljudje, ki se gredo grdo politiko. Je pa
ravno politika tista, ki ljudem daje ali pa jih
siromaši. Žal je ravno ta zadnja navedba zelo
v rabi zadnje tri leta, pa čeprav so nekateri posamezniki, ki se na vse načine trudijo
dokazovati drugačnost. Obstaja rek, ki pravi: »Ne poslušaj me, kaj ti govorim, glej me,
kaj delam.«
Glede na to, da sem pisanje začel s pojasnilom, zakaj nisem objavil prispevka v zadnjih
treh Obrhih, ga nameravam na kratko zaključiti z razmišljanjem, ki sem ga povzel iz
nekaterih objavljenih prispevkov ravno v teh
treh številkah. V sonetu Apel in čevljar je že
France Prešern svoj poučen sonet zaključil z
verzom »Le čevlje sodi naj Kopitar«, ki nam
je vsem dan v razmislek. ■

Daliborka Radovanović Jenc

Seja občinskega sveta
19. in 20. redna seja
Občinski svet je na svoji 19. redni seji, dne 24. marca 2022 sprejel
Odlok o proračunu za leto 2022. Proračun je bil pripravljen po opravljeni prvi obravnavi v skladu s podanimi pripombami. Na predlog
proračuna sta bila vložena dva amandmaja s strani članice OS Romane Zakrajšek in v soglasju članov OS Vojka Mlakarja, Stanislava
Sterleta, Janje Urbiha in mag. Armide Bavec. S predlaganimi in tudi
potrjenimi amandmaji je občinski svet znižal predvidena sredstva
na projektu Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož–Podlož,
hkrati pa predvidel postavitev ultra filtracije na vodnem viru Obrh
ter povišal sredstva namenjena nadgradnji čistilne naprave Stari trg.
Župan Janez Komidar se s predlaganimi amandmaji ni strinjal, saj
predvidenih aktivnosti ni možno izvesti v letošnjem letu, zmanjšanje
sredstev na projektu Lož–Podlož pa pomeni nezmožnost dokončanja obnove vodovoda ter rekonstrukcije ceste proti Podložu. Na seji
je občinski svet obravnaval tudi predlog odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine
Loška dolina v prvi obravnavi.

Seja občinskega sveta (arhiv: Občine Loška dolina)
Dne 21. aprila 2022 se je občinski svet sestal na svoji 20. redni seji, kjer
je v drugi obravnavi sprejel Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Loška dolina. S tem bo
občina podelila koncesijo za oskrbo zapuščenih živali na območju občine Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana. Predstavljena so bila poročila
javnih zavodov ZD Cerknica, OŠ Stari trg in Javnega zavoda Snežnik ter
JP Komunala Cerknica d. o. o. za leto 2021. Občinski svet je obravnaval
Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2021.
Župan Janez Komidar je občinskemu svetu poročal o večjih investicijah,
ki jih izvaja občina, občinski svet pa je obravnaval tudi končno poročilo
Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja ZD dr.
Božidarja Lavriča Cerknica. ■
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Bogdan Zevnik

PODLOŽANI HITREJE
DO BLOŠKE POLICE

P

otem ko je Občina v letu 2021 izgradila gozdno cesto od Podloža do regionalne ceste Lož–Bloška Polica, je pozimi pridobila še
dokumentacijo za izgradnjo priključka na regionalko in v aprilu priključek tudi uredila. S tem so prebivalci Podloža pridobili krajšo pot
do Bloške Police, med gradnjo obnove vodovoda in rekonstrukcijo
ceste Lož–Podlož pa bo Občini omogočeno, da dovoli popolno zaporo ceste. S tem bo gradnja cenejša in zaradi asfaltiranja po celotni
širini ceste tudi bolj kakovostna. ■

GASILSKI DOM IGA VAS

Priključek Podlož (arhiv: Občine Loška dolina)

Milan Jurkovič,
predsednik nadzornega odbora

POROČILO
NADZORNEGA ODBORA
Na podlagi sklepa nadzornega odbora z dne 29. 9. 2021 je bil izvršen
nadzor finančnega poslovanja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2020. Pregledana je bila dokumentacija: letno
poročilo, inventurni popis, knjigovodska dokumentacija posameznih
poslovnih dogodkov, splošni akti zavoda, evidenca voženj osebnega
avtomobila, poročilo o oddaji poslovnih prostorov v najem, dokumentacija o odprodaji osebnih vozil, pogodbe o sofinanciranju dejavnosti s
strani Občine Loška dolina, plan nabav osnovnih sredstev in realizacija nabav, seznam oddaje poslovnih prostorov, vse za leto 2020.
Ugotovljeno je bilo, da zavod pri finančnem poslovanju dosega dolgoročne cilje in pozitiven rezultat poslovanja.
Iz proračuna Občine Loška dolina je zavod prejel 12.815,00 EUR za
reševalno dejavnost, 850,00 EUR za preventivne programe, 14.500,00
EUR za sofinanciranje dežurne službe in 5.908,00 EUR za sofinanciranje zaposlitve dodatne medicinske sestre v ZP Stari trg. Pregledani
sta bili pogodbi, realizacija je prikazana v poslovnih knjigah in v zaključnem računu Občine.
Največja investicija je bila nabava reševalnega vozila v vrednosti
98.641,74 EUR.

Pregledana je bila dokumentacija v zvezi z uporabo osebnega avtomobila Mokka v ZP Stari trg, ki je bil nabavljen 2017 in je opremljen
z defibrilatorjem in vso potrebno opremo za intervencije. Vozilo je
dejansko malo v uporabi, biti pa mora ves čas na voljo za morebitne
intervencije.
Zavod je z zaposlenimi sklenil podjemne pogodbe v skupnem znesku
72.827,86 EUR na podlagi glavarinskih količnikov (število pacientov).
Zagotavljanje dežurstva je s kadrovskega vidika oteženo, zaradi pomanjkanja kadra, več zaposlenih pa lahko dežura le, če s tem soglaša.
Pregledani so bili razpored dežurstev, podatki o dežurstvih po dnevih in obračuni dežurstev ter izplačila. Ugotovljeno je bilo neskladje
pri odreditvi in realizaciji dežurstva za dva dneva, dežurstvo je dejansko opravila oseba, kateri ni bilo dežurstvo odrejeno. Nadzorovana oseba je neskladje pojasnila – nenadno obolenje – in poročala, da
je odpravila neskladje.
Nadzorni odbor je sprejel naslednji priporočili:
1. Odgovorna oseba mora pri razporejanju uslužbencev ravnati v
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi in internimi
akti), za razporejanje lahko na podlagi veljavnih predpisov sprejme protokol – navodila za zagotavljanje nadomeščanja, dežurstva
oziroma organizacijo nujne medicinske pomoči v izrednih okoliščinah, ko tega ni mogoče zagotoviti v skladu z razporedom oziroma z lastnimi kadri.
2. Nadzorovana oseba naj v sodelovanju z ostalimi deležniki (občine,
zavarovalnica) poskuša zagotoviti zadostno število zdravnikov.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru je bilo vročeno nadzorovani osebi in Svetu zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča
Cerknica. ■
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Nataša Poje

Zahvala za pomoč pri
zbiranju humanitarne
pomoči za Ukrajino

O

bčina Loška dolina, Občinski štab Civilne zaščite Loška dolina,
Območno združenje Rdečega križa Cerknica – Loška dolina –
Bloke in Župnijski Karitas Stari trg so v obdobju od 8. 3. do 11. 3. 2022
zbirali humanitarno pomoč za Ukrajino.
Zbrano pomoč je prevzel Občinski štab Civilne zaščite Cerknica, ki je
tudi poskrbel za primerno odpremo in prevoz.

Vsega pa ne bi zmogli brez dobrih ljudi, ki so prepoznali
stisko in ponudili pomoč, zato se vsem občankam in občanom
občine Loška dolina, ki so kakorkoli priskočili
na pomoč, iskreno zahvaljujemo.

SVETNIŠKA STRAN
Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

S »KAMNOM IN LESENIM
KOLIČKOM« NAD OBČINSKI
SVET IN OBČANE
Ponovno je doseženo dno. Ko misliš, da nižje že ne gre, se vedno
znova izkaže sposobnost nekaterih,
da presenetijo s svojo »sposobnostjo« zaničevanja članov sveta. Člani občinskega sveta in občani smo
bili, poleg ostalih groženj in zastraševanj, kako bo župan »ukrepal zoper prijavitelja in bo ime prijavitelja
izvedel s pomočjo sodišča«, deležni
tudi skrajno neprimernih obtoževanj o »odtrganih ventilih na trasi
investicije Lož–Podlož«, o »kamnih
v ceveh« in celo »o leseni palici v
eni od cevi«. Seveda se kot »dokaz«
mag. Armida Bavec
pred kamero kaže fotografije, na
(arhiv: Armida Bavec)
kateri so cevi in v cevi kamen. Pred
kamero se urno suče lesen količek,
ki naj bi bil položen v cev. Na fotografijo »odtrganega ventila« pa so
očitno pozabili. Pozabili so tudi povedati, da fotografirane cevi niso

bile vgrajene, ampak so bile zložene »na kupu«. Leseni količek, s katerim je »pred kamero rokoval g. Zevnik«, pa ni bil nič drugega kot
opornik, na katerega so položene cevi med dostavo. Ko je po seji en od
članov OS opozoril, da »te cevi, ki so na fotografiji, sploh niso vgrajene,
ampak šele čakajo na vgradnjo«, je odgovor »kaj pa, če bodo kamni
nameščeni tudi v že vgrajene cevi«? Torej, vsi člani občinskega sveta in
občani, smo bili javno obtoženi nekakšnih »diverzij«, ki jih ni. Sočasno
pa poslušamo še županove grožnje o tožbah, ki jih bo župan vlagal
»zoper prijavitelja, ki je blatil ime občine«? Zanimivo. Če se ime občine
v medijih pojavlja v povezavi z nelegalnimi občinskimi gradnjami in še
čem, to ravno ne dviga ugleda občini, a ne? In, če po TV župan javno
pove, da se bo gradbeno dovoljenje pridobivalo za nazaj (za že 3 leta
izvedeno investicijo!), to tudi ni ravno nek odraz ugleda in pravilnega
dela. Če na seji občinskega sveta slišimo, da za investicijo Lož–Podlož »ni potrebno gradbeno dovoljenje«, v naslednjem stavku pa isti
govorec pove, »da gradbenega dovoljenja ne morejo pridobiti, ker je
veliko lastnikov zemljišč, od katerih bi potrebovali soglasja, v tujini«,
vsekakor človek dobi »občutek«, da bo tudi s to investicijo tako, kot je
z investicijo »Viševek–Žaga«. Če pa izveš, da menda zoper lastnike posameznih zemljišč (ki živijo v Loški dolini!) župan sproža razlastitvene
postopke (česar se očitno za lastnike iz tujine noče poslužiti), potem
ne razumeš nič več. No, pa da »nesojene kanalizacije« niti ne omenjamo. Mimogrede, letos se je župan »namenil« narediti dokumentacijo
za obnovo čistilne naprave (upajmo, da bo v sklopu tega pridobljeno
tudi gradbeno dovoljenje), torej upajmo, da bo naslednje leto končno
stekla nadgradnja. Dovolj je teh »občinskih promocijskih aktivnosti«
naše občine. In po vsem tem si dovoli še »nekdo« groziti s tožbami
»zaradi blatenja ugleda občine«? Verjetno bo naša občina tudi na tem
področju unikum, saj bo to prva tožba, ko nekdo toži samega sebe.
https://armidabavec.blogspot.com/

Arhiv: Občine Loška dolina

Na pomoč so priskočili PGD Stari trg in PGD Babno Polje in tako omogočili, da se je v gasilskih domovih zbirala hrana, sanitetni material,
higienski pripomočki in ostalo. K zbiranju pomoči je pristopila tudi
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg, Poslovni sistem Mercator
d. d. Poslovna enota Stari trg ter Market Iga vas in Kmetijska zadruga
Velike Lašče s poslovalnicama v Starem trgu pri Ložu in Babnem Polju.
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Andreja Buh

BORUT KRAŠEVEC
avtorja. Skupnega števila vseh objavljenih
fotografij se trenutno ne spomnim, jih je pa
zagotovo več kot 6000.
Shranjene imam vse številke Obrha od prve,
ki je izšla septembra 2000, do danes. Vsakič,
ko v njem iščem kakšen podatek, ugotavljam, da je Obrh s svojo vsebino prava enciklopedija Loške doline.
Ob prebiranju glasila (ali kakega drugega
medija) bralci ne razmišljamo, kako
glasilo pravzaprav nastaja in tudi ne o
tem, kakšna je naloga urednika. Nas,
prosim, podučiš o tem?

Avtoportret (foto: Borut Kraševec)
V lanskem letu je Borut Kraševec zaključi
svoje dolgoletno uspešno delo urednika našega časopisa. Kar nekaj let sem tudi sama
sodelovala z njim v uredniškem odboru in
moram reči, da me je vedno znova pozitivno
presenetil s svojo natančnostjo, redoljubnostjo
in izredno dobrim spominom. Pravi izziv za
pogovor z njim.
Borut ne gre za hvalo, ampak za dejstva.
Kar se tiče »Obrha«, imaš zadeve res
urejene in, spomni nas, prosim, koliko
časa si bil »na krmilu« našega časopisa.
In, ker znaš voditi tudi zelo natančno
statistiko, bi bilo zanimivo prebrati
podatke, o katerih niti ne razmišljamo:
- Koliko izdanih številk: od prve
številke septembra 2000 do danes je
izšlo 114 številk, od tega sem jih kot
urednik uredil 80
- Koliko dopisnikov – v vseh letih je bilo
zagotovo več sto različnih avtorjev
člankov
- Koliko prispevkov – v zadnjih letih
povprečno 54 na številko
- Koliko fotografij … v zadnjih letih
v povprečju 80 na številko skupaj s
fotogalerijo in naslovnico …
Urednik našega Obrha sem bil skupno 15 let.
Najprej od leta 2003 do 2010 in ponovno od
leta 2015 do lanskega oktobra. V tem času
sem uredil 80 številk s skupno nekaj več kot
3000 stranmi.
Sicer pa je celotni obseg vseh 114 številk
4278 strani in vsaj tolikšno je tudi število
različnih člankov, ki jih je pripravilo več kot
dvesto avtorjev.
Za vsako številko sem izdelal tudi celoten
seznam fotografij s podnapisi in navedbo

Z Obrhom sem bil na nek način povezan še
preden sem postal urednik in še pred izidom
prve številke. Za naše glasilo sem oblikoval
glavo in osnovno grafično podobo, ki sem jo
v času mojega urednikovanja dodatno posodabljal in leta 2007 v celoti prenovil.
Preden sem nastopil vlogo urednika, si tudi
sam nisem povsem predstavljal, kaj vse me
čaka pri opravljanju uredniškega dela, predvsem pa ne, koliko časa in energije bo to od
mene zahtevalo. Nekaj let si bila urednica
tudi sama in zagotovo se strinjaš, da se nabere kar dolg seznam aktivnosti do trenutka,
ko je vsebina posamezne številke pripravljena za tisk. Predvsem je pri tem delu potrebno veliko komunikacije, organiziranja in
usklajevanja z avtorji člankov in fotografij,
člani uredniškega odbora, lektorico, tiskarno …, z vsemi, ki kakorkoli sodelujejo pri
nastajanju Obrha.
Prvo številko marca 2003 sem, glede na
takratne trende v okviru vsebine, ki je zajemala vsa področja življenja in dela v občini, razdelil na posamezne rubrike. Na tej
osnovni konstrukciji, ki jo je potrdil občinski svet, sem gradil in dopolnjeval vse naslednje številke, seveda v sodelovanju in ob
izdatni podpori članic in članov vseh štirih
uredniških odborov, s katerimi sem v teh letih sodeloval.
Če čisto na kratko in telegrafsko povem, je,
poleg naštetih aktivnosti, osnovna naloga
urednika pridobiti čim širši nabor člankov,
jih pregledati, razvrstiti v ustrezno rubriko,
določit naslov in po potrebi podnaslov, v
kolikor tega že ne storijo avtorji, in urediti
tehnične lastnosti gradiva, da je primeren za
obdelavo in tisk. Poskrbeti mora, da tekste
pregleda tudi lektorica in o vsebini seznani
tudi članice in člane uredniškega odbora, ki
ugotavljajo, ali članki ustrezajo programski
shemi in so pripravljeni v skladu z objavljenimi pravili. Poleg člankov je tu še križanka, za katero je potrebno pridobiti nagrade,
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naročiti izdelavo in vsakič poskrbeti, da
pridejo nagrade do izžrebanih nagrajencev.
Posebno obravnavo potrebujejo tudi fotografije. Izmed prispelih je potrebno izbrati
ustrezno število takih, ki so dovolj kvalitetne
za tisk … in jih označiti tako, da oblikovalec
v tiskarni ve, h kateremu članku sodijo. Ko je
celotna vsebina potrjena in ustrezno pripravljena, jo urednik posreduje v tiskarno, kjer
dobi končno podobo. Običajno so v tej fazi
potrebni določeni popravki, po prvih korekturah urednika in lektorice se še vse enkrat
pregleda in če je vse na svojem mestu, gre
lahko v tisk. Takrat urednika čaka še nekaj
birokracije in že takoj priprava naslednje
številke.
Kot urednik si komuniciral z zelo
različnimi ljudmi in skupinami.
Verjamem, da si se srečal tudi z
zelo različnimi željami, potrebami
in celo zahtevami tistih, ki so želeli
objavljati v Obrhu. S katerimi si
delal najlažje in zakaj?
V vseh teh letih sem se v živo, prek dopisovanja ali telefonskih pogovorov srečaval z
mnogimi posamezniki, društvi, organizacijami, predvsem iz Loške doline, pa tudi od
drugod, ki so pripravljali določene vsebine
za Obrh. Vesel sem bil vsakega sodelovanja
in vseh, ki so s svojim delom bogatili bralce,
še posebej z vsemi, ki so pripravljali članke z
upoštevanjem objavljenih pravil.
Česa se najraje spominjaš iz časov
urednikovanja? Kakšna posebna zgodba?
Poseben dogodek?
Lahko rečem, da je bila že vsaka posamezna
številka zgodba zase. Nekatere številke so
nastajale sproščeno, bile pa so tudi takšne
polne adrenalina in napetih trenutkov. Vsako številko posebej sem delal s srcem in vsak
izid me je razveselil. Še posebej sem bil vesel
odzivov, iz katerih je bilo razvidno, da ljudje
Obrh vedno znova pričakujejo in tudi radi
preberejo. To pa je tudi osnovni namen.
Kakšna izkušnja je pravzaprav bilo to
delo? Te je obogatilo? Se ga spominjaš
z veseljem, morda z nostalgijo (čeprav
je za nostalgijo mogoče še prezgodaj),
bi to zgodbo ponovil?
Kot sem zapisal tudi v mojem zadnjem uvodniku, me je čas, ki sem ga preživel z Obrhom
in za Obrh, bogatil, prinašal nova znanja in
spoznanja. Seveda so tu mišljene tudi kritike
in negativne izkušnje, ki jih je bilo potrebno
sprejeti in znati iz njih izluščiti pozitivno plat.
Predvsem sem Loško dolino v teh letih doživljal globlje in spoznaval z nekega drugačnega
zornega kota, kot bi jo verjetno sicer. Zgodba
je bila dobra, je pa tudi v dobri zgodbi potrebno nekaj oddiha in časa za nove zgodbe.
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Loška dolina tvoj neusahljiv vir motivov.
Drži? Kaj najraje fotografiraš?
Fotografija oz. fotografiranje mi v življenju
veliko pomeni, predvsem je to moj način izražanja. Vzpodbuja me k opažanju in odkrivanju sveta okrog sebe.
Fotoaparat je moj stalni spremljevalec na
vseh poteh, predvsem pa so podobe Loške
doline tiste, ki me vzpodbujajo k ustvarjanju. Skoraj vedno ko se z aparatom odpravim po Dolini, odkrijem kakšen nov pogled
in novo zgodbo. Narava, pokrajina, Snežnik,
vedute krajev, ostrnice, kulturna dediščina
Loške doline, nebo, so motivi, ki so vedno na
razpolago, da jih posnamem in, če ujamem
pravi trenutek, mi uspe narediti tudi kakšen
dober posnetek …
Ujet v mavrici (fotografija iz cikla Nebo na Dolino, foto: Borut Kraševec)
Borut, poznamo te tudi kot voditelja
različnih prireditev, ki so vedno poseben
izziv. Kakšne prireditve so ti najljubše?
Imaš kakšno v prav posebnem spominu?
Kakšna anekdota?
Bilo je določeno obdobje, ko skoraj ni minil
teden, da se ni kaj dogajalo. Takrat sem bil
tudi sam aktiven kot voditelj prireditev na
različnih prizoriščih predvsem v Loški dolini, pa tudi Cerknici, in Postojni. Predvsem
so bile to kulturne prireditve, nastopi Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož, nastopi
pevskih zborov, glasbene šole, otvoritve razstav, občinski in kulturni prazniki, gasilski
jubileji, … V prav posebnem spominu mi je
ostalo prvo vodenje. To je bil kviz v starotrškem kulturnem domu, ki ga je v 80ih letih
– ne spomnim se točnega leta, organizirala
mladinska organizacija Kovinoplastike Lož.
Bilo je sproščeno, razigrano, zabavno in
hkrati poučno. Mislim, da takšnih dogodkov danes manjka. V zadnjem obdobju na
tem področju nisem več toliko aktiven, ena
zadnjih večjih prireditev, ki sem jo uspešno
izpeljal in prejel kar nekaj čestitk, je bilo
vodenje prireditve ob 110. letnici šole v Iga
vasi. V posebno prijetnem spominu mi je
ostal tudi pogovorni večer, ki sem ga lanskega oktobra imel v starotrški knjižnici z mojim soimenjakom, pisateljem in prevajalcem
Borutom Kraševcem.
Sodeloval si tudi z Radijem 94 in
lokalno televizijo ORON. Te je kdaj
zamikalo sodelovanje z »večjimi«
medijskimi hišami? Ne zgolj na
področju tiskanih medijev, ampak
tudi z radijem in televizijo?
Na radiu 94 sem bil kot gost, drugače pa z njimi nisem sodeloval kot voditelj, čeprav me je
mikalo tudi to. V tistih bolj aktivnih in mlajših letih sem se udeležil celo avdicije na radiu
in televiziji Slovenija, ki pa ni obrodila sadov.

Velik del tvojega prostega časa pa je
namenjen fotografiji. Morda te je veliko
sokrajanov kot fotografa spoznala
prav preko Obrha, a tvoja ljubezen
do fotografije je veliko starejša. Kdaj
si pravzaprav začutil željo in voljo po
fotografiranju? Kje oz. kako si začel
fotografirati? Tvoj prvi fotoaparat? Si
obiskoval foto tečaje (npr. foto krožek
v osnovni šoli …)?
Fotografija in fotografiranje me spremlja in
navdušuje vse od osnovnošolskih let, ko sem
obiskoval foto krožek, ki ga je vodil učitelj
Emil Mercina. Po končani srednji šoli, ki zaradi moje neodločnosti žal ni bila povezana s
fotografijo, sem v starotrški osnovni šoli foto
krožek tudi sam nekaj let vodil. Moj prvi fotoaparat je bila Praktika, ki mi ga je za birmo
podaril oče. Doma sem imel tudi temnico,
kjer so končno podobo na fotografskem papirju dobivale moje črno bele fotografije. To
je imelo poseben čar. Danes, ko je vse digitalizirano, ko je funkcijo fotoaparata prevzel
tudi prenosni telefon, ki ga imajo praktično
vsi in je zato fotografija lahko vidna takoj in
povsod, si je ta način dela težko predstavljati.
Razvoj digitalne tehnike je v fotografiji prinesel nove možnosti, kar me je prepričalo,
da sem se s tem začel ukvarjati še bolj intenzivno. Dodatno me je k temu vzpodbudilo
tudi delo v Obrhu.
Fotografije za objavo v Obrhu je bilo v prvih
letih težko pridobiti, saj je v primerjavi z današnjim časom, le redko kdo fotografiral, zato
sem veliko dogodkov in dogajanj fotografiral
kar sam. Ta odločitev je izhajala iz ideje, da bi
bilo čim več dogajanja v Loški dolini tudi foto
dokumentiranega in objavljenega, pri tem me
je vodil izrek, da slika velikokrat pove več kot
tisoč besed in tudi dejstvo, da nas večina v tiskanih medijih najprej pregleda slike in šele
zatem začnemo z branjem.
Ko vidimo tvoje fotografije, bi rekli, da je

Kako pa je s fotografiranjem ljudi?
Je to težje kot fotografiranje pokrajine?
Zame je fotografiranje ljudi zahtevnejše. Potrebna sta poseben pristop in znanje.
Kar nekaj tvojih fotografskih razstav
smo imeli priložnost videti, krasijo
pa tvoje fotografije tudi kar nekaj
publikacij. Katere in kje še srečamo
tvoje delo? (razglednice …).
Vesel sem, kadar lahko posredujem v fotografije ujete zgodbe tudi drugim. Teh priložnosti sem imel kar nekaj.
Moje avtorske fotografije predstavljajo podobo Loške doline na več spletnih straneh
in na razglednicah nosijo pozdrave v svet.
Tudi na večini promocijskih publikacij, ki
predstavljajo Loško dolino, se najde kakšna
moja fotografija.
So pa nekatere našle prostor tudi na straneh
knjig, med katerimi izstopajo Veliki atlas
Slovenije, ki je 2013 izšel pri Mladinski knjigi. Za monografijo Janeza Kebeta Cerkniško
jezero in ljudje ob njem, ki je izšla leta 2011
pri Ognjišču, sem prispeval nekaj fotografij
Cerkniškega jezera. Fotografije, s katerimi
predstavljam Loško dolino, so objavljene
tudi v monografiji Slovenija biser narave in
monografiji Slovenija zelena dežela, v izdaji založbe Pogled leta 2018 in 2021. Posebej
sem ponosen na monografijo Ostrnice dediščina Loške doline, za katero je leta 2018
poskrbel Javni zavod Snežnik in pri kateri
sem poleg večjega nabora fotografij sodeloval tudi kot urednik. Najnovejša, pri kateri
sem sodeloval s fotografijami, je Zbirka pesmi iz Loške doline Smo slišali ptičice peti,
ki je lansko leto izšla pod okriljem JSKD
Cerknica, Kulturnega društva Notranjska in
založbe ZRC SAZU.
Borut, videli so te tudi ljudje, ki na
fotografijo gledajo skozi zelo kritične oči
in te opazili. Zaupaj nam, katerih nagrad
si bil že deležen in katera oziroma katere
 

9

imajo »častno« mesto v tvoji dnevni
sobi. Kaj pa fotografija? Ima tudi kakšna
fotografija posebno mesto v tvoji dnevni
sobi ali v tvojem srcu?
Pripravil sem že nekaj samostojnih razstav
in uspešno sodeloval na več skupinskih razstavah ter nekaterih fotografskih natečajih.
Skriti kotički Notranjske je bil prvi fotografski natečaj, ki sem se ga udeležil leta 2004 in
za fotografijo dreves v ivju osvojil tretje mesto. Od takrat občasno sodelujem na raznih
fotografskih, tudi mednarodnih, natečajih in
v večini primerov je katera izmed fotografij
izbrana za razstavo, desetkrat pa so bile tudi
nagrajene.
Ena pomembnejših potrditev mojega fotografskega izražanja je zagotovo častni trak
mednarodne fotografske organizacije FIAP,
ki sem ga leta 2012 prejel za fotografijo Potopljeni gozd, posneto v odsevu ribnika gradu Snežnik. Med zadnjimi lahko omenim še
Certifikat kakovost in osvojitev Zlate palete
za najboljšo fotografijo na natečaju Zlata paleta 2020.
Sam težko izpostavim eno samo fotografijo
ali motiv, ki mi je pri srcu. Lahko pa med
več različnimi tematikami, ki jih beležim s
fotoaparatom, izpostavim tri cikle fotografij,
ki se jim že dalj časa posvečam in s katerimi poskušam prikazati podobe Loške doline
tudi na malo drugačen način. To so ostrnice,
grad Snežnik s svojimi odsevi in pa nebo z
nenehno spreminjajočo se podobo, zbrano v
ciklu Nebo nad Dolino.
Ne pozabiva, da si prav zaradi svojega
mojstrstva objavljal tudi v »velikih«
časopisih, kot je »Nedeljski dnevnik«.
Kako se spominjaš tega in ali si objavljal
tudi v drugih časopisih in revijah?
Objava v Nedeljskem dnevniku in predstavitev v njem je bila povezana z natečajem Canon 2007, kjer sem prejel posebno nagrado
Nedeljskega dnevnika za najboljšo reportažno fotografijo, sicer pa drugih objav tam
nisem imel.
Kar nekaj let sem kot dopisnik in fotograf
aktivno sodeloval tudi z Notranjskimi novicami, kjer sem objavljal članke in reportažne
oz. dokumentarne fotografije.
Vesel sem bil tudi objave na naslovnici mesečnika za Slovence po svetu Naša luč in v
njem predstavitve v povezavi z osvojenim
priznanjem za najboljšo fotografijo leta 2020
na natečaju Moj košček Slovenije, kjer nas je
s svojimi fotografijami sodelovalo 61 avtorjev iz 13 držav.
Borut, skozi vse svoje delo na različnih
področjih si se zagotovo srečal z
mnogimi zanimivimi ljudmi? In pridobil
zanimive izkušnje?
Ja res je. Kot urednik, fotograf, dopisnik,
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voditelj sem se nenehno srečeval z zanimivimi osebami, med katerimi so bili uredniki,
igralci, pesniki, pisatelji, glasbeniki, slikarji, politiki, športniki in mnogi drugi, čisto
vsakdanji in preprosti ljudje. Vsak posebej
mi je dal določeno, nepozabno izkušnjo in
od vsakega sem se tudi kaj novega naučil.
Ob najinem pogovoru sem se spomnila
na (pokojnega) Marka Žnidaršiča, ki je
ob prejemu občinskega »srebrnega grba«
dejal, da je pravzaprav oddelal
dve delovni dobi – eno v redni službi,
eno pa pri delu z ljudmi oziroma za ljudi.
To velja tudi zate. Kako ti uspeva? Kako
najdeš čas za vse? Ali tudi zate velja, da je
čas stvar interesa?
Kako na vse tvoje aktivnosti gleda
tvoja družina?
Čas, ki ga imam vsak dan na razpolago,
poleg vsakodnevnih obveznosti in družine
zapolnjujem oz. sem zapolnjeval tudi z aktivnostmi, o katerih sva govorila. Ko je čas
določenega dne ali obdobja z nečim zapolnjen, morajo druge stvari počakati. Seveda
pa je s časom potrebno nenehno sklepati
kompromise, delati prednostne liste in se
mu tudi prilagajati.

maj, 2022

NA OKNO
Na okno mi nariši srce,
da bom vedel, kdo in kaj,
saj bom vedel, saj bom čutil
in ne vprašal se, zakaj?
Na okno mi poljub nariši,
nežno z roko ga bom skril,
v srcu bo ostal za vedno,
če na oknu res bi bil.
Mi nariši pot do doma,
da ne tavam v temí,
pot nariši, mojo, tvojo,
tam srečava se jaz in ti.
Na okno mi obraz nariši,
rad bi videl tvoj obraz,
da mi v srcu bo spet toplo
in prežene iz srca mraz.

Stanko Grl

Na kaj si, ob vsem, kar počneš, najbolj
ponosen? In na kaj je, vezano nate,
najbolj ponosna tvoja družina?
Gre predvsem za zadovoljstvo, da sem s svojim delom in ustvarjanjem lahko nekaj prispeval tudi za skupnost in zavedanje, da sem
s tem hkrati bogatil tudi sebe.
Družina me pri tem ves čas podpira. Z menoj se veselijo uspehov in pozitivnih odzivov.
Brez te podpore verjetno ne bi zmogel vsega.
Borut, s čim pa se ukvarjaš zdaj?
Pripravljaš kaj novega? Nas čaka kakšno
prijetno presenečenje?
V vseh teh letih se je v mojih računalniških
mapah in arhivih nabralo kar nekaj fotografskega in tudi drugega gradiva, ki čaka, da
ga spravim v svet med ljudi. Idej je veliko in
delam na tem, da jih bom čim več tudi uresničil. Trenutno nastaja prva, ki je povezana
z enim od motivov Loške doline in za katero upam, da jo bom kmalu lahko predstavil
tudi bralcem Obrha.
Za konec si bom sposodila Malega
princa: »Vonj vrtnice ostane tudi na roki,
ki jo daje.«
Borut, hvala za pogovor in čas, ki si ga
namenil našim bralcem.
Hvala za povabilo in veliko uspeha želim
tebi in seveda Obrhu. ■

Velikonočni
zajčki !
Vsi od mame in očeta zajčka
pa do sestrice in malčka
cel teden barvali so jajčka,
za pomoč povabili so še palčka!
Zajčki mask so končno se znebili,
nato dol po bregu se spustili,
med grmovja veje,
saj sonček kar lepo že greje.
Skrivanje je njihova domena,
glej kakšna je to vnema,
da nam iskanje otežijo na koncu pa se jajčkov le znebijo!
Mi pa vsi veseli v grmovje se podali,
k jajčkom šunki, hren dodali,
orehovo potico narezali
in veliko noč praznovali!

Edo iz Žage
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mag. Miro Mlakar

Timsko vodenje in timsko delo Občinskega sveta
Loška dolina
“Dober vodja navduši sodelavce, da mu zaupajo. Odličen vodja navduši sodelavce, da
imajo zaupanje sami vase.” Anon
Dovolimo si trditi, da velika večina občanov
ni zadovoljna z razvojem Občine Loška dolina. Razvoj infrastrukture zaostaja, ni visoko
strokovnih delovnih mest, mladi šolani ljudje
odhajajo in dolina se 'stara'. Raziskava o odprtosti in transparentnosti delovanja slovenskih
občin, občina Loška dolina dosega 28,00 točk
in dosega 169. mesto od vseh 212 občin v Sloveniji. Nihče natančno ne ve, kateri projekti se
bodo izpeljali v letošnjem in naslednjem letu
(ali pa teh sploh ni), še manj se ve, kako naj bi
se Loška dolina razvijala v naslednjih petih do
desetih letih in kakšne cilje naj bi dosegla, da
bi bili občani zadovoljni.
Potrebno je izdelati strategijo razvoja občine za naslednjih pet let, poenotiti vizijo
razvoja, določiti letne okvirne in podrobne
cilje, določiti skrbnike procesov in projektov, organizirati pregledno in transparentno
spremljanje doseganja ciljev projektov, organizirati čim neposrednejši stik z občani, to
je odjemalci storitev občinske uprave in večkrat letno preverjati zadovoljstvo občanov,
na srečanjih občanov po vaseh, itd.
Predvsem pa je potrebno spremeniti vodenje občine in občinske uprave. Vpeljati je
potrebno timsko delo, ki je pravo nasprotje
sedanjemu avtoritarnemu, velikokrat nespoštljivemu samoljubju pri vodenju občine in
občinske uprave, ki ločuje in ne povezuje in
največkrat spre ljudi med seboj.
V najboljših slovenskih in tujih podjetjih
se vse bolj uveljavlja timski način dela, ki
omogoča timsko vodenje in timski način
dela. Timsko delo in timsko vodenje je, kar
dokazuje praksa, najučinkovitejši pristop pri
vodenju najrazličnejših procesov na vseh
področjih. Tak način vodenja pripelje do
hitrejšega poenotenja o tem, kateri projekti
so najpomembnejši in zagotavlja hitrejše doseganje ciljev. Veljalo bi razmisliti o uvedbi
takega načina vodenja tudi pri vodenju in
delovanju občinskega sveta.
V nadaljevanju je prikazanih nekaj "skrajnih" primerjav in razlik med:
- klasičnim, zastarelim načinom vodenja
skupin in sodobnim timskim delom ter
- med klasičnim skupinskim vodenjem in
naprednim timskim vodenjem timov.

Primer je izdelan za primere vodenja procesov v gospodarskih družbah, ga je pa enostavno možno preoblikovati v primerjave za potrebe vodenja vseh sistemov.
a) Primerjava med klasičnim skupinskim delom in timskim delom
(Povzeto po P. B. Maddux, 2018)

KLASIČNA SKUPINA
• Člani menijo, da so organizirani v
skupine iz administrativnih razlogov.
Posamezniki delajo neodvisno; skupaj delajo le včasih, če so cilji skupni,
in v povezavi z drugimi.
• Ker člani niso dovolj vključeni v načrtovanje ciljev skupine, skušajo vso
pozornost usmeriti sami nase. Delo
jemljejo preprosto kot najeti delavci.
• Članom prej naložijo, kaj morajo
delati, kot pa da bi jih spraševali, kakšen bi bil najboljši način. Predlogov
ne spodbujajo.
• Člani ne zaupajo ciljem svojih sodelavcev, ker ne razumejo njihove vloge
v skupini. Izražanje lastnega mnenja
ali nestrinjanje se obravnava kot nezaželeno, ker ne podpira, temveč deli
enotnost skupine.
• Člani so zelo previdni pri tem, kaj
povedo, tako da je resnično razumevanje  v skupini nemogoče. Lahko se
pojavi namišljeno igranje vlog, postavljajo se pasti v komuniciranju, v
katere se lahko ujamejo vsi, ki niso
dovolj previdni.
• Člani so za delo lahko dobro usposobljeni, vendar jih šef ali drugi sodelavci ovirajo, da bi znanje lahko
uporabili.
• Člani se znajdejo v konfliktnih situacijah, za katere ne vedo, kako bi jih
rešili. Njihov šef lahko odlaga posredovanje, dokler ni povzročena že resna škoda.
• Člani lahko sodelujejo, ali pa tudi
ne, pri odločitvah, pomembnih za
skupino. Skladnost z mnenjem šefa
je pogosto pomembnejša kot uspešni
delovni dosežki skupine.

TIMI
• Člani spoznavajo svojo medsebojno odvisnost in vedo, da se osebne
in timske cilje dosega najuspešneje
z vzajemno pomočjo. Ne izgubljajo
časa s prepiri okrog tega, kam spada
določeno 'specializirano delo' niti se
ne poskušajo osebno okoristiti na račun drugih.
• Člani sprejmejo delo za svojo “last” in
združijo svoje moči, ker so zavezani
istemu cilju, ki so ga sami pomagali
postaviti.
• Člani prispevajo k uspešnosti podjetja z izvirnostjo, talentom in znanjem, kar omogoči boljše doseganje
ciljev tima.
• Člani delajo v ozračju zaupanja, drug
drugega spodbujajo, da prosto izrazijo svoje mnenje, predloge, občutke ali
nesoglasja. Vprašanja so dobrodošla.
• Člani si prizadevajo za odprto in pošteno komunikacijo. Trudijo se, da bi
razumeli stališče vsakega izmed njih.
• Člane spodbujajo, da razvijajo svojo
usposobljenost in da, kar so se naučili, uporabljajo tudi pri delu. Tim jih
pri tem povsem podpira.
• Člani priznajo konflikt za normalen
pojav v medčloveških odnosih. V takšnih primerih vidijo priložnost za
nove rešitve in kreativnost. Trudijo
se, da konflikt razrešijo hitro in konstruktivno.
• Člani sodelujejo pri odločitvah, pomembnih za tim. Razumejo, da mora
vodja sam sprejeti končno odločitev,
ko se tim ne more odločiti ali ko je
treba hitro ukrepati. Cilj je vedno le
uspešnost tima in nikoli nujna skladnost z mnenjem 'šefa'.
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b) V čem se timsko vodenje razlikuje od vodenja klasične skupine

KLASIČNO SKUPINSKO VODENJE
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(Povzeto po P. B. Maddux, 2018)

TIMSKO USMERJENO VODENJE

• Neprestana skrb vodje za doseganje operativnih ciljev zaviralno
vpliva na razmislek o tem, kako bi pri organiziranju dela še pospešili prispevek članov k uspehu skupine.

• Operativne cilje skušajo presegati. Gre za vizijo o tem, kaj lahko ljudje kot tim dosežejo. Vse prežema isti pogled in primerno temu tim
tudi operativno deluje.

• Vodja občutljivo reagira predvsem na stališča višjih, enakovrednih in
delavcev. Zdi se mu, da je najlažje, če ukrepa tako, kot misli večina.

• V večini odnosov s sodelavci se vodja zelo angažira. Goji osebni stil
in spodbuja osebno pobudo in delovanje. Člane zna navdušiti za
timsko delo in vzajemno pomoč.

• Vodja je le v določeni meri pripravljen vključevati člane v načrtovanje in jih pritegniti k reševanju problemov.
• Ima odklonilno stališče in ne zaupa sodelavcem, ki delo poznajo
bolje od njega.
• Skupinsko reševanje problemov ima za izgubo časa, kar naj bi za
menedžerja pomenilo tudi odpoved odgovornosti za delo.
• Preverja informacije in komunicira s člani le toliko, kolikor je potrebno in želijo sami vedeti.
• Ne meni se za konflikte med člani skupine in z drugimi skupinami.
• Včasih počasi priznava tudi uspehe posameznika ali skupine.
• Včasih spremeni skupinski dogovor, da bi ustregel osebnemu interesu ali interesu nadrejenih.

Matej Kržič, Društvo dolomitne lutke

Novice iz jame Golobine
na Loškem polju
Jama Golobina je za enkrat še vedno najdaljša in največja ponorna jama na Loškem polju v dolžini 1 kilometra in nekaj metrov. V 19. stoletju so bile pogoste
in visoke povodnji – poplave na Loškem polju. Poplave so ogrožale pridelek na
takrat še v celoti zoranem in s kmetijskimi pridelki posajenem polju. Zato so v
začetku 20. stoletja začeli širiti požiralnike južno od vasi Dane, naredili umetno
strugo in umetni vhod v jamo (tako imenovano Novo Golobino). Zamrežili so še
dva požiralnika v umetni strugi potoka Obrh. V jami, ki je bila znana že iz časov
pred Valvasorjem, so širili rove, da bi s tem povečali pretočnost. Po končanih
delih je bilo vzpostavljeno čiščenje jame. Vsako leto so čistili jamske rove in sifone ter tudi »grablje« - lovilca vejevja in ostalih večjih naplavin pred vhodom v
jamo. S časom (letnica nam ni znana) se je to čiščenje opustilo in v osemdesetih
in devetdesetih letih smo v jami jamarji opažali veliko smeti, vejevja ter tudi
večjih debel, ki so jamo onesnaževali ter tudi zmanjševali pretoke. Določeni rovi
so bili v celoti zasuti. Ponovno smo vzpostavili vsakoletno čiščenje jame. Letos
smo enajsto leto zapored glavne in nekatere stranske jamske rove do sifonov
očistili naplavin. V teh letih se je stanje v jami močno izboljšalo. Tako zaradi
večje ozaveščenosti prebivalcev Loške doline, ki le še redko mečejo komunalne
odpadke v strugo ali na poplavna območja, od koder jih voda zanese v jamo, kot
tudi zaradi samega rednega čiščenja, ki omogoča vodi, da lažje prenaša manjše delce skozi jamo. Tako smo pri letošnjem rednem pomladanskem čiščenju
nabrali le za manjšo vrečko komunalnih odpadkov v jami. Polovica od teh je
bila starejšega datuma in se je v jami vrtinčila ter prišla v glavni jamski rov.

• Ljudi zelo lahko vključuje v delo in jih angažira. Zato drugi zelo lahko spoznajo priložnost, ki se jim ponuja s timskim delom. Članom
dovoli, da delo samostojno opravijo.
• Išče ljudi, ki želijo odlično opravljati svoje delo in so s sodelavci
pripravljeni konstruktivno sodelovati.
• Timsko reševanje problemov ima za odgovornost vseh članov tima.
• Komunicira vsestransko in odprto. Vprašanja so dobrodošla. Hkrati
dovoli, da člani tima informacije tudi po svoje 'prefiltrirajo'.
• Posreduje v konfliktu, preden postane za tim škodljiv.
• Zelo se trudi, da se uspeh posameznika ali skupine predstavi v pravem času na primeren način.
• Drži obljubo in isto pričakuje tudi od drugih.

tej Kržič)
tranjim sifonom (foto: Ma
Očiščene grablje pred no

Naplavine v
jami (foto:

i (foto:
Starine v jam

Matej Kržič)

Matej Kržič)

Tudi vejevja in debel je v jami zadnjih nekaj let manj. Razen ob priložnostih,
ko pride do kakšnih nepredvidenih višjih aprilskih voda, ki zanesejo kakšen že
pripravljen vaški prvomajski kres v jamo. Letos te »nesreče« nismo imeli, tako
da je čiščenje potekalo brez večjih težav.
Več novic o novih odkritjih v jami v lanskem poletju in letošnji zimi v naslednji
številki Obrha. ■
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Po zapisih spominov Stanislava Haceta oblikovala Milena Ožbolt

Malo mešano iz preteklosti Podcerkve

L

ipa z naslovnice v tej številki se je pred
malo manj kot petdesetimi leti vsejala
sama – kot to pač naredijo lipe – in sicer v
Dujih vratih blizu Obrha pod Podcerkvijo.
Duja, to je dvoja vrata so dobila ime v času,
ko so vaščani pasli živino na skupni gmajni.
Pot do tja je bila obdana s kamnitim plotom,
za katerega je skrbela vsaka hiša, ki je imela
živino na paši – več živine, večji del plota v
oskrbi. Kasneje, ko so vaško gmajno razdelili, je začel kamniti plot propadati, njegovo kamenje pa so uporabili za obnavljanje
blatne poti. Vsake toliko so v skupni akciji
vaščani ročno natolkli šodra in ga nasuli na
pot. Tega se še sama spomnim iz prve polovice petdesetih let …

Pred prvo svetovno vojno so pasli od sv. Jurija do sv. Martina. O tem piše tudi Matevž
Hace. Imeli so pastirja oz. črednika, ki ga je
vsak dan nahranila druga hiša … Pri tem
je bil včasih ogrožen ugled hiše, če ni bilo
dovolj primerne hrane za dostojen obrok
tujemu človeku, ki bi lahko naokoli raznesel
glas o revščini ali skoposti dotične hiše. Ne
vemo, ali je bilo kdaj tudi v Podcerkvi tako,
a ljudsko izročilo hudomušno pripoveduje o
že davno oglodani prekajeni svinjski kosti,
ki so si jo izposojale gospodinje in je tako
potovala iz lonca v lonec po vsej vasi, da bi
prispevala vsaj malo vonja po mesu v vsakokratnem ješprenju, zelju ali kavri, ki jo je
bil deležen črednik … Isti dan kot hrano za
črednika je hiša praviloma dala tudi enega
ali dva poganjača, največkrat otroka, ki sta
vsak po eni strani pašnika zganjala čredo na
za pašo določeni prostor, zavračala živali, da
niso šle v škodo in pomagala tudi pri zelo
pomembnem štetju glav v čredi – katastrofa
bi bila, če bi se izgubilo kakšno živinče in poleg materialne škode tudi neizmerna sramota za črednika in poganjače. Paša vaške črede
je bila zelo odgovorno delo, čeprav je ljudsko
reklo za slabega učenca v šoli trdilo, da »če
za drugega ne bo, bo pa za krave past!«
Dostopov na pašne površine pod vasjo v
Podcerkvi je bilo več. Prva vrata na pašnik
so bila na stari poti pod Fricovim skednjem,
naslednja pri hudournem studencu Grintovcu, Duja vrata pa na obe strani poti pred
Trzncami na levi in Trznami na desni. Vrata
so bila narejena iz štirih rant na tečaju, ki so
mu rekli »pǝstujé« – pestovje, narejenem iz
starih lesenih koles.
Živina se je pasla tudi na skupni gmajni na
Devinu. Pot do tja je šla mimo Mavkotovih,
zatem skrenila levo čez Skarepko ogrado,

kjer so si Mezinovi njivo sami obdali s kamnitim plotom, da so jo obvarovali pred
živino, nato čez Preželinek, mimo Devčkov
– tamkajšnje travinjce so morali zgodaj pokositi, da ga živina ni spotoma popasla – in
naprej čez Špleho na pašnik. Pašo na Devinu je oteževalo pomanjkanje vode. Morda je
bila kje kakšna lokev, drugače so morali žejno živino po končani paši peljati še v Brajg.
Kje so najprej pasli – na Devinu ali na »uni
strani« vse do Snožeti, pa ni več znano. Neko
pravilo je zagotovo moralo biti, mogoče tisto, ki ga je narekovala narava z bolj ali manj
zgodnjo pašo? ...
Vsaka hiša si je tudi v okolici Podcerkve
okoli in okoli s kamnitim plotom obdala
svoje ograd'ce. V njih so imeli njivico, da so
pridelali še dodaten živež. Tudi v majcenih
ograd'cah na Ulaki so posadili krompir – pa
kolikor ga je že bilo!
Ste vedeli, da obstajajo Trzne – podobno kot
v Podcerkvi – tudi v Markovcu in Vrhniki,
pa najbrž še kje? Izvor tega ledinskega imena
v Markovcu razlagajo kot oznako za revno,
kamnito in s trnjem poraslo zemljišče, ki so
ga ljudje očistili in se naselili na njem. Podcerkavske Trznce so bile preorane, Trzne so
pa malce gričkasta površina, na kateri so dosuševali pripeljano seno iz senožeti in lazov
ali pa jezerino z Gorenjega Jezera, kjer je v
košnji o vremenu veljalo: »Odreži, pa beži!«
Zaradi pogostih nenadnih nalivov in oddaljenosti debele trave jezerine ni bilo vedno
mogoče posušiti do konca na licu mesta …
Če pa si še okoli leta 1960 v času košnje sedel
kje visoko na Devinu, si spodaj na cesti videl
kačo senenih voz, ki so drug za drugim tovorili jezerino v vasi Loške doline. Ob cesti so
ostajale kakor nalašč položene odpadle bilke
z mnogih voz in vse je dišalo po njih. Na vozovih so spali od vročine onemogli majhni
otroci, večji in odrasli pa so pešačili za njimi
vsaj do Varha, da so bili pri roki, če je bilo
treba poriniti ali pridržati voz, potem pa so
jo nekateri po bližnjicah ubrali domov, drugi
pa do konca ostali ob vozovih in vozniku za
primer kakšne sile …
Poleg Trznc so bile v okolici Podcerkve preorane tudi Zabistrške njive, ki so bile najboljše
za krompir, dalje Zatrebeške njive in Podgavge. Slednje dvoje so lahko bile kaj hitro
prelite z vodo, medtem ko so Zabistrške na
malce dvignjenem terenu … Zadile pa so ob
vodi takoj na desni strani čez most.
Tudi njive okoli Podcerkve so praviloma

imele "zvratǝ", ki jim Slovar slovenskega
knjižnega jezika pravi zvrati ali ozare. To
je bil nezorani del, ki je pripadal njivi in je
včasih segal čez vaško ali glavno pot. Na
zvratih so kmetje puščali orodje, napeljevali
gnoj, stresali plevel ali jih samo kosili »za frišnu«… Na Babnem Polju so se nekateri potem, ko so posadili krompir do konca, čim
bolj na široko usedli na travo konec njive, da
bi bil pridelek še bolj lep, zdrav in debel …
Za podobno šego v Podcerkvi ali kje drugje
v Loški dolini (še) ne vemo.
Podobno kot Trzne je zanimiv toponim
Mandrge, ki jih imajo v Podcerkvi, Starem
trgu, Ložu, tudi v Logatcu in morda še kje.
Večinoma gre za kamnite klance in poti po
njih. Po nekaterih razlagah naj bi ime izhajalo iz starega izraza mandrija, ki je (vsaj na
tržaškem) nekdaj označevala ograjeno kmetijo. Tudi spletni iskalnik fran.si ima podobno razlago. Redko in staro besedo mandrija
najdemo zapisano v enem od pisem Marie
Izabelle Marenzi v knjigi Slovenska plemiška
pisma iz let 1780–1800, ki jih je transkribiral, uredil in leta 1978 objavil dr. Pavle Merku, potovala pa so med Trstom in Koča vasjo
v Loški dolini.
Večkrat naletimo tudi na ledinsko ime Ulce:
imajo jih na Knežji Njivi, v Markovcu in
na Trznah, na severni strani Ulake in seveda tudi v Podcerkvi – pod vasjo, prav tam,
kjer je šla steza do njihovih Trzen! Ime Ulce
navadno označuje predel, kje (je) poteka(la)
pot ali steza – vendar pa ne mestna oziroma
vaška ulica, ampak nekje na odprtem. Mogoče bi morali besedo zapisati tudi z malo
začetnico – ulce kot izraz za prehod ali pristop na določeno področje?V Podcerkvi so
bile Ulce vaška površina, vanje pa je bil po
kanalu speljan izvir Grintovec, katerega izvirna luknja se imenuje Žolkna. Izvira tam
pod potjo od novega naselja navzdol. Zato
so bila ena od že omenjenih nekdanjih vrat
na pašnik tudi v prvem ovinku pod vasjo, da
se je v Ulcah lahko napajalo živino, kadar se
je tja natekla izvirna voda Grintovca. Čez
Ulce je potekala tudi že omenjena steza za
vasjo na glavno pot proti Obrhu.
Podcerkavska živina praviloma ni hodila čez
most, kadar so morali z njo na drugo stran
vode, ampak so jo vedno vodili ali gnali čez
strugo v Osredku, »čez udo«, da se je spotoma napojila. Tudi živino, ki ni bila na delu
ali na paši, so vsak dan iz vasi »h Brajgǝ«
hodili napajat vsi, ki doma niso imeli štirne.
»Brajg« je seveda breg Obrha, ampak tega
 

13

imena v Podcerkvi niso pogosto uporabljali,
saj voda zanje res ne prihaja iz »ob – vrha«,
ampak priteče od daleč lepo po polju in
kmalu ponikne …
Ob njivah Trzncah je ob levi strani z grmovjem zaraščenega plotu potekala steza do
Osredka, po kateri so po mehkem in v senci
hodili na "uno stran". Od onkraj mostu je za
bregom ravno tako na levo peljala steza do
Bistrca, kjer so ljudje med delom na polju v
zasebnosti gostega grmovja navadno opravili veliko in malo potrebo. Hoditi domov po
takem opravku bi bila prehuda potrata ali pa
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znak izmikanja delu … Od Bistrca naprej so
Podcerkljani krenili po vaškem travniku v
žlebu do svojih njiv Podstaje in Pristave. Tam
so bile glavne njive, kamor so hodili okopavat, žet in podobno, saj nenadne poplave niso
ogrožale tamkajšnjih pridelkov, ker so te parcele kolikor toliko umaknjene višje proti gozdu. Če so poplave preprečile dostop do njih
po suhem, pa so šli tja s splavom …
Naraščajoče vode so večkrat ogrožale tudi
kopice sena na desni strani čez most, tam,
kjer so Loge njive … Poplava je nekoč hotela
odnesti Lužarjeve kopice, reševala pa sta jih
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oče in sin. Pa pravi sin: "Ata, ata, glej race!"
Oče pa hitro nazaj: "Je…....ga in tvoje race –
seno rešuj!!"
Zadilo in Malenšče je voda po navadi najprej
zalila, že tam okoli sv. Petra. Iz Malenšča so
seno z voli vozili na konec (»skonc«) Dolgih
njiv. Voli so bili pri tem včasih tudi že do
vampa v vodi. Ker je bilo ložnega sena malo,
saj je bilo tam vse preorano, se je po senožetih in lazih nakosila rebrnina. Krma je bila
dragocena, tako da so vestni kosci ali grabljice še izpod grmov vse do zadnje travne bilke pocukali z rokami. Pa tudi nemarni bi se
zdeli drug drugemu, če tega ne bi naredili …

Nataša Mele

V grad Snežnik na dimljeno postrv – lahko iluzija postane stvarnost?
Oziroma ali je sploh možno spreminjati in razvijati stvari v realnem
svetu brez sanj in iluzije, se sprašujem v zadnjem času, ko na najrazličnejše načine veliko razmišljam o potencialu turizma v naših krajih.
No, in tako sem se tistega večera z navdušenjem lotila dimljene postrvi, ki sem jo dobila pri Turizem Jure z Gorenjih Poljan na lokalni
velikonočni tržnici, ki jo je pripravil Javni zavod Snežnik. Njen arhaični dimljeni okus pa me je v mislih sam od sebe popeljal naravnost v
notranjost gradu Snežnik, na katerega gledam s terase naše hiše. Točneje v jedilnico, kjer mi osebje z bližnjih grajskih Pristav v oblačilih,
kot so jih imeli v času graščakov, postreže tako ribo z našega Obrha
in še kaj s tistega imenitnega na roko zapisanega jedilnika z leta 1906,
za gospodo in ostale, ki se hrani v gradu. V ozadju pa poslušam zvoke
harfe, lutnje ali starega grajskega klavirja. Pred večerjo mi princesa
Luiza in princ Jurij razkažeta svoje domovanje, letno rezidenco, mi
razlagata o pohištvu in drugih dragocenostih in umetniških delih, ki
sta jih na grad Snežnik prinesla z Dresdna in mi s ponosom pokažeta
nagačenega medveda – trofejo princa Jurija. Mogoče mi namenita
tudi sobo, kjer lahko prenočim … Koliko bi bila pripravljena plačati
za kaj takega? Vsekakor bistveno, bistveno več kot 8 EUR za enourni ogled. In koliko šele petični gostje od drugod? Bi bilo kaj takega
izvedljivo in dopustno v skladu z varovanjem izjemne kulturne dediščine? Za to bi namenili samo 1 do 2 sobi, poleti teraso, mogoče
uporabili nadomestno neoriginalno pohištvo. Ogledi gradu kot muzeja bi bili še vedno mogoči. Za bolj masovne obiskovalce pa oživili
pristavsko gostišče, vožnje s kočijo in druga vodenja po okolici gradu
Snežnik. Je kaj takšnega možno pri nas? Je preveč sanjavo?? Je prista-

Salon princese Ane (foto: Nataša Mele)

aša Mele)
Jedilnik iz 1906 (foto: Nat

vski objekt potrebno povezati z gradom in v celoti izkoristiti njegov
potencial, da bi se večletna nerentabilna kalvarija razvila v uspešno
zgodbo o turizmu?
Ja, ja, saj bom nehala … ribe in vina je konec, vtis je izginil, sanje
ostanejo in jutranji pogled s terase na prelepi grad Snežnik. Iluzija
pa je ustvarjena. ■

Grad Snežnik (foto: Nataša Mele)
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Matjaž Antončič, predsednik OO Naša Notranjska Loška dolina

PARLAMENTARNA IN LOKALNA POLITIKA
nasprotnimi strankami kar čez noč razblinile, si pa želim vsaj tiste minimalno potrebne komunikacije in zrelosti, da jih te razlike
ne bi ovirale pri reševanju problemov in pri
odločitvah, ki Slovenijo čakajo v bližnji prihodnosti.

Matjaž Antončič (Arhiv stranke NaNo)

Tako, dan demokracije in parlamentarne volitve so mimo, rezultati znani, sicer ne dokončni in uradni, vendar bistvenih sprememb ne
bo. Hitro sem začel dobivati vprašanja, kaj
si kot predsednik stranke Naša Notranjska OO Loška dolina mislim o rezultatih.
Bom citiral enega politika: »Rezultat je tak,
kot je«.
Visoka volilna udeležba je zame vsekakor
pozitivno presenečenje in želim si, da se ta
odločnost ljudi prenese tudi na lokalne volitve novembra letos.
Čestitam relativni zmagovalki, stranki dr.
Roberta Goloba - Gibanje Svoboda, za prepričljivo zmago kot tudi vsem ostalim, ki so
se prebili čez parlamentarni prag. Iskrene
čestitke vsem kandidatom iz naše volilne
enote, še posebej pa izvoljenima poslancema ge. Ivi Dimic in g. Zoranu Mojškercu. Ne
glede na to, kdo bo v koaliciji ali opoziciji,
upam, da bodo delovali državotvorno, pošteno in odgovorno v dobro vseh nas.
Ne delam si utvar, da se bodo razlike med

Sem pa vesel in optimističen za našo lokalno
politiko, da se v naši stranki ta mandat zelo
dobro povezujemo in sodelujemo z levimi
(SD) in desnimi (SDS) opcijami ter tudi s
samostojno članico občinskega sveta. Ponosno in z gotovostjo lahko napišem, da smo
predstavniki teh strank družbeno odgovorni
ljudje in ne izključujemo nikogar po politični usmerjenosti. Ko gre za dobro občanov
Loške doline znamo stopiti skupaj in upam,
da bo tako ostalo tudi v prihodnje.
Ne morem mimo očitkov župana in podžupana, da hočemo "levičarji" vse uničiti in da
nismo pripravljeni z nikomer sodelovati ter
da jih načrtno in brez razloga izključujemo.
To je velikokrat letelo tako na našo stranko
in naše člane kot tudi na ostale, s katerimi
sodelujemo. Tukaj se poraja vprašanje, zakaj
župan noče sodelovati z nami in z ostalimi
političnimi sredinami in opcijami.
Ne vemo, zakaj Našo Notranjsko sploh etiketirajo kot politično usmerjeno. Če pogledamo našo ekipo, smo si karakterno in osebnostno zelo različni, povezujejo pa nas isti cilji
in vizija razvoja občine. Smo posamezniki,
ki smo se združili, ker bi radi naredili nekaj
dobrega za našo prelepo Loško dolino. To pa
lahko naredimo samo z odprtim in iskrenim
povezovanjem različno mislečih v strukturi
vodstva Občine in njihovih izvršilnih organov ter da znamo prisluhniti občanom.
Tudi razmišljanje, da je samo ena opcija
prava za vodenje naše občine (leva ali desna), po našem mnenju ni na mestu. Žal to

nekateri zelo radi poudarjajo in izkoriščajo
za pridobivanje glasov in delitev ljudi. Mi ne
pristajamo na take delitve in pogoje, »barva«
ni in nikoli ne bo pomembna, pomembna je
samo iskrena želja in pa trud, ki ga je nekdo
pripravljen doprinesti k razvoju naše občine.
Stagnacijo in nazadovanje zadnjih 10 let bo
potrebno zaustaviti.
Občino naj vodijo predvsem pošteni, sposobni, zagnani ljudje, ki na prvo mesto postavljajo občane in projekte, ki bodo izvedeni transparentno in v dobro ljudi. Poleg
nujnih in večjih projektov naj se upošteva
tudi želja občanov po manjših projektih, ki
določenim skupinam lahko pomenijo veliko
in jim bogatijo življenje v naši občini.
Pa da se vrnem še na rezultat parlamentarnih volitev. Predvsem si želim, da bo sestavljena močna in stabilna vlada, ki nam bo
nudila možnost za razvoj naše občine v prihodnjih letih. ■

GOZD ME KLIČE
Gozd me kliče, gozd me vabi,
mi zaspati ne pusti,
iščem pot, a je ne najdem
in vse bolj daleč se mi zdi.
Iščem pot tam v strmi steni,
je ne najdem, le kje je,
včasih tu sem večkrat hodil
in tu pustil sem srcé.
Sneg že pada, pot izginja,
vse skrije v beli pajčolan,

Avtor: BOR ŠPAREMBLEK

kam so skrile se stezice,
kakor da je vse zaman.
Zdaj jo vidim tam pod snegom,
zraven gamsje so sledi,
tam na snegu kaplja rdeča,
pa me še sedaj boli.

Stanko Grl
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Milena Ožbolt

Drvú, drviésce,
okopáunǝk, osipáunǝk
čártalu, plúžna …

K

o je bila pridelava hrane še povsem ekološka, so bila tudi orodja
taka ... Gotovo so jih etnologi že davno
popisali in dokumentirali, a ker jih v
Loški dolini večinoma imenujemo po
svoje, jim tu namenjam nekaj besed.
Drvú je naša beseda za drevo v pomenu za lesen plug. Beseda se je obdržala tudi potem, ko so bili plugi že
davno v celoti železni, a jih je še vlekla vprežna živina.

Drvú (foto: Anita Manfreda)

Pri novejših plugih je bil lemež enostranski v dveh velikostih, št. 6 ali 7,
kot povedo v Podcerkvi. Manjši je bil za oranje ledine, ker je zanjo potrebna večja moč, večji pa za že prej zorane njive. Obstajata dva načina
oranja: za zluažǝt ali razvrč, ki sta se menjala vsako leto, da se zemlja
ni kopičila na sredi njive ali da tam ni nastajal jarek. Orač je začel na
desnem robu njive in se vračal po levem in tako razvrgel brazde, ali pa
začel na sredini levo in se vračal po sredini desno ter tako zložil brazde.
Lažje je šlo, če so imeli obračalni plug.
Plug je imel tudi dodatno opremo (zatiče in verige, povezane s plužno), s katerimi so regulirali globino in širino brazde. Če je bil zatič
višje, se je oralo globlje in obratno … Plug je vlekel par konj ali volov,
včasih pa tudi dve ali celo tri krave. V tem primeru sta bili dve kravi
preko ene večje in dveh manjših vag pripreženi na plužno, tretja je
vlekla spredaj in bila z verigo med drugima dvema prav tako priprežena na plužno. Tej tehniki se je – podobno kot pri furmanih - reklo
forájtat ali fíršpat. Uporabljali so jo pri oranju ozkih brazd trde, težke zemlje, predvsem ledine.
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Isti nastavek z nastavljivo širino na drviescu lahko dela grabne oziroma grábǝnčke, to je globlje sadilne vrste/vrstjê in ko se seme zasuje,
tudi grobjê, to je grebene nad posajeno kulturo, praviloma krompirjem. Isto orodje čez nekaj tednov krompir tudi osuje, potem ko
so bile vrste prekopane, sadike pa z motiko okopane in oplete. Za
prekopavanje ima drviésce nastavek s štirimi ali celo petimi motikami oziroma lopatkami in se zdaj iz osipaunǝka prelevi v okopaunǝk
ali prekopaunǝk.
Ko je bilo polje zorano in pobranano, je za določene kulture, predvsem peso in koruzo, lahko pa tudi za krompir, ki se sadijo ali sejejo
v vrste, prišlo na vrsto čártalu - črtalo, s katerim so risali črte po
njivi, pa ne za zabavo ampak so bile to sadilne vrstjé, ali grabǝnčkǝ,
kamor je bilo treba potem na ustrezne razdalje položiti ali nametati
seme. Krompir se namájta, drugo sadi … Razdalja med posajenimi krompirji je bila po domače »za en čižem«, a je ta mera precej
ohlapna, saj je otroški čevelj občutno manjši od odraslega, zato so
nekateri raje rekli naj bo razdalja 30 cm, čeprav tudi te nihče ni
meril, krompir se pa tudi ni pritoževal – če je bil v gneči, je pač
zrasel bolj droban.
Čártalu ima leseno prečno
gred, na katero so spodaj
pritrjeni trije nastavki, podobni miniaturnim plugom,
na sprednji strani obroč za
povezavo s plužno in vago
oziroma vašco, ki je že sestavni del vprege, na vrhu pa
dva visoka ukrivljena ročaja,
malo preprostejša kot pri
Čártalu (foto: Anita Manfreda)
plugu in drviescu. Čártalu
ima nastavljivo razdaljo med
grabǝnčki, ki jih dela: za krompir 70 cm, za peso in koruzo 60 cm.
Pogosto pa so na manjši površini za pripravo bolj globokih jarkov za
krompir raje uporabili osipaunǝk.
Tako plug za oranje kot čártalu potrebujeta za vprego plúžno, ki ima
dve izvedbi.

Pri nekaterih plugih se je lahko lemež odstranil in nastavil izkopač
za krompir.
Brana za rahljanje zorane zemlje z vidika našega narečja ni kaj posebnega, pri obdelavi pa je bila nepogrešljiva. Izdelane so bile prvotno iz lesa, pravokotne ali na vrhu zaobljene oblike in nakovane s kot
prst debelimi železnimi ostmi, pozneje pa so jih industrijsko izdelovali v celoti iz železa. Vprežna žival je vlekla eno ali dve vzporedno,
lesene včasih obtežene še s kamnom. Z vrvjo na zadnjem koncu se
je uravnavalo pot brane, vsake toliko pa jo je bilo treba privzdigniti,
da se je znebila nagrabljenega plevela in kep ter gladko stekla naprej.
Njivo so pobranali tudi po sejanju žita, da se je seme zakrilo z zemljo.
Pri drviéscu ali drvieščku je zasnova enaka kot pri plugu oziroma
drviesu, z različnimi nastavki pa postane okopáunǝk ali osipaunǝk.
Dolgo so bila tudi drviesca lesena z ustreznimi železnimi pritiklinami, ki jih je izdelal kovač, pozneje pa v celoti železna v različnih
izvedbah. Ker kmetje od nekdaj znajo dobro sodelovati, so si včasih
izmenjavali tudi drviesca, na katerem je eden imel stalno pritrjen na
primer okopaunǝk, drugi pa osipaunǝk in si s tem prihranili premontažo potrebnega orodja.
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Plúžna (foto: Anita Manfreda)

Plúžna je okrajšava za plúžna kúlca.
To je naprava med vprego in plugom,
ki ima - tista za oranje - dve različno
veliki kolesi, na levi manjše, na desni
večje, tako da lemež ob ustreznem pritisku reže brazde naravnost in se ne
prevrača. Tudi plužne so bile prvotno
lesene in okovane, pozneje v celoti železne. Za delo z železnim osipaunǝkam
ali okopaunǝkam se ne rabi plužne, ker
ima spredaj lastno kolesce. Lažjo izvedbo plužne z enakima kolesoma pa
se potrebuje pri delu s čártalom.

Kadar je pri pridelavi krompirja na manjših površinah pela samo
motika, so bile vrste ali posamezne jamice narejene počez čez njivo,
vmes pa posajen nizki fižol. Na velikih njivah so bile vrste vedno
po dolžini in obdelava krompirja tako omogočena in pospešena s
pomočjo čártala, okopaunǝka, osipaunǝka in vprežne živali, največkrat konja.
Ko pride čas za krompir uen mjêtat, izkopavanje omogoči nastavek
na drviescu, ki ima na podoben plug kot ga ima osipaunek, pritrjene
železne »prste«, da izorana zemlja ne zasipa gomoljev nazaj. Tudi ta
rabi plužno. ■

Hvala vaščanom Podcerkve za sodelovanje in informacije!
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Vesna Kovač,
prevajalka, predavateljica in radijka

O PISMENOSTI, TRENINGU IN VITKI SLOVENŠČINI

S

lovenija je kljub majhnosti bogata z narečji, ima kar sedem narečnih skupin
in več kot štirideset narečij. V notranjskih
koncih živimo govorci treh narečnih skupin - dolenjske na vzhodni, primorske na
zahodni strani in rovtarske narečne skupine
na Logaškem. Narečja odražajo geografijo
in zgodovino posamezne pokrajine, zato
jih je treba spoštovati in ohranjati. Sicer pa
je zanimanje za slovenščino prisotno tudi
drugod po svetu. Učijo se je v 25 državah na
61 univerzah. Kot vemo, so najstarejši zapis
slovenščine Brižinski spomeniki, so pa tudi
najstarejši zapis katerega koli slovanskega
jezika v latinici. V 16. stoletju je bila slovenščina 12. jezik na svetu, v katerega je bilo v
celoti prevedeno Sveto pismo, kar je izjemen
dosežek. V Sloveniji pa imamo celo kritično
ogrožen jezik po opredelitvi Unesca in to je
kočevarščina.
Od zgodovine pa v sodobnost. Tokrat vas
bom seznanila z besedno zvezo "vitka slovenščina", ki zagovarja načelo, da je manj
več. To še posebej koristi pri podnaslavljanju, kjer se prevajalci večkrat spopadamo s
prostorsko stisko in je treba biti pri uporabi
besed nadvse racionalen. Zaželeno (ne zaželjeno!) pa je tudi, da to pravilo upoštevamo
drugod. Še zlasti je moteča besedna zveza "v
kolikor". Slavisti v celoti odsvetujejo uporabo besedne zveze v primeru da ali v kolikor.
Namesto tega vedno uporabimo veznik "če".
V dokazovanju obvladovanja jezika pa ljudje

nekoliko preveč zaupajo v svoje zmožnosti
in pravijo, da je nekaj najbolj optimalno. Ne
more biti. Optimalno je že tako in tako najboljše možno in tega pridevnika ne smemo
stopnjevati. Kako pa postati boljši v izražanju, branju ali pisanju?
Nedavno tega sem brala zanimivo knjigo, ki
obravnava tezo oz. pod vprašaj postavi pravilo 10.000 ur, ki predpostavlja, da je za uspeh
na nekem področju potrebno trdo delo od
zgodnjega otroštva. In to še zdaleč ne velja
samo v športu. Pravilo pokaže, da določene
lastnosti - kot so hitri odzivi na igrišču ali
moč v rokah - niso prirojene, temveč so posledica treninga in nenehnega dela, obenem
pa razkriva, da imajo veščine, za katere smo
prepričani, da jih pridobimo z delom in treningom, v resnici svoje genetsko ozadje.
Če se torej začnete učiti inštrumenta ali
nekega jezika pozno, ne boste nikoli (ali
pa zelo težko) dosegli nivoja, ki bi ga sicer
lahko, če bi se z dejavnostjo začeli ukvarjati
v zgodnjem otroštvu. Pri tem seveda ne gre
zanemariti vloge talenta, še zlasti na umetniškem področju. Vendar pa talent ni merilo
za uspeh. Nikoli ni bil. Priden bo hitro ujel
nadarjenega in ga na neki točki morda celo
presegel, ker je nadarjeni na dolgi rok za delo
manj notranje motiviran. Slednji namreč ve,
da mu ne bo treba veliko vložiti v delo, saj bo
pridnega kmalu ujel. Ker z leti ne razvije delovnih navad, ključno obdobje zamudi in če
je prepozen, se v najboljšem primeru samo

izenači s pridnim, preseže pa ga zelo težko.
Če torej velja teza, da mora človek za obvladovanje veščine porabiti 10.000 ur, bi
moral dnevno učenju in treningu posvetiti
skoraj tri ure na dan, da bi v desetih letih
postal mojster. Čisto vsak dan. Brez izjeme.
Pomembno pa je tudi, kako se nečesa uči
in usvaja znanje. Če začne mlad, potem to
samo nadgrajuje in izboljšuje, če pa se loti
tega starejši, pa s starostjo, vsaj v športu, izgublja agilnost in hitrost.
Tudi zmožnost usvajanja in učenja jezika
začne eksponentno padati po 12. letu starosti. Zato se mi poraja vprašanje, zakaj so nekateri tako slabo pismeni, če pa so v svojem
življenju govorjenju in učenju materinščine
gotovo namenili več kot 10.000 ur. Odgovor
je vsaj dvoplasten: prvič - učili so se, ker je
bilo tako zahtevano, a so po pozitivni oceni
naučeno zanemarili, in drugič - nikogar ni
posebej zanimalo ali jih ni opozoril na napake, zato so jih z večkratno uporabo (in opazovanjem drugih!) ponotranjili, vemo pa, da
se je veliko težje nečesa odučiti, kot naučiti
na novo. In besede, ki jih redno in pravilno
uporabljamo, oblikujejo našo usodo. Imajo
skrit vpliv, kakor ga ima luna na plimovanje. Za konec pa morda ta modra misel, ki
ni nujno povezana z zapisom zgoraj: beseda,
ki jo zadržiš v sebi, je tvoj suženj, beseda, ki
ti uide, pa tvoj gospodar. A tu se porodi tudi
vsebinski medklic: mnogokrat je pobegla
beseda tudi najbolj iskrena. To pa ni nujno
slabo, mar ne? ■ 

Živana Meljo

PLANET ZEMLJA IN MI
ZAPUŠČINA Planetu,
zapuščina potomcem

K

aj zapuščamo Zemlji? Opustošenje. Ne
le, da smo izčrpali njene vire, pomembne za naše življenje in življenje potomcev,
onesnažili smo najpomebnejše za naše preživetje – zrak, vodo, zemljo. Planet ima možnost, da preživi brez nas, mi ne moremo
brez njega. Je mogoče spremeniti to stanje,
da se Zemlja pozdravi in zaživi v vsem svojem razkošju? Verjamem, da. Kako? Imamo
znanost, ki omogoča odkrivanje in obisko-

vanje drugih planetov. Moje skromno znanje, vendar pa velika ljubezen do tega planeta in tega stvarstva pravi – najprej ozdravimo
naš planet, ozdravimo človeštvo vsega uničevanja, zla, sovraštva, nasilja ...
Ali lahko posameznik prispeva k takemu
»zdravljenju«? Seveda. Vsak posameznik je
izredno pomemben. Pomembna je njegova
odločitev, ali bo deloval v uničevanju zemlje
in Zemlje, s tem uničevanju družbe; ALI si
bo prizadeval za zdravljenje tako zemlje kot
družbe.
Kaj zapuščamo svojim potomcem, svojim
bližnjim, vsem otrokom tega sveta, vsem lju-

dem? Kakšen zgled jim dajemo, ne z besedami, ampak z dejanji oz. odnosom do življenja?
Jim zapuščamo vedenje o pomembnosti
skrbi za Zemljo. To je EDINO pravo domoljubje. Drugo so nacionalizmi, ki vodijo
v nespoštovanja različnosti in drugačnosti,
vodijo v nasilja, uničevanja, vojne ...
Jim zapuščamo, kako pomembna je pravičnost, resnicoljubnost, spoštljivost, sočutje ...
– z eno besedo Ljubezen?
Ali jim zapuščamo vse, kar je nasprotno
temu? Jim zapuščamo pohlep po vsem kar
nudi Zemlja; imeti čim več posesti; čim
več denarja; privatizirati vse, od pravice do
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vode, do zdravstva, šolstva, izkoristiti vse in
vsakogar – saj cilj opravičuje sredstva?! Nas
to spominja na današnje čase? Jim zapuščamo prvo ali drugo? Samo od posameznika
je odvisno, kaj je njegovi duši blizu. Zaradi
marsičesa (tehnologije, represivnih ukrepov,
bolezni, vojn ...) smo oddaljeni drug od drugega, postajamo brezčutni celo do sebe ne le
do drugih. Beseda sočutje (empatija) je postala neznanka kot sočutje samo!!
Kako prepoznati skrb za Zemljo? Odnos do
zemlje in Zemlje, odnos do njenih dobrin,
odnos do ljudi, do živali – vse to izkazuje, kaj
in kakšna oseba smo. Ni preprosto biti vedno pozoren na svoje misli, besede, dejanja
ali na besede in dejanja drugih. Je pa zanimivo in polno presenečenj – dobrih in slabih ...
Tako zanimivo presenečenje me je pričakalo 24. 3. 2022 in še 1. 4. 2022 ob poslušanju
dveh parlamentarnih odborov. Prebran je bil
naslednji tekst dr. B. Rončevića (sociolog),
njegov blog, 2011:
»Politična tehnologija za drugo republiko«
Naloga vladajoče koalicije je vzpostavitev druge republike, kjer bodo stvari postavljene na
glavo. Najlažje bi bilo to storiti s formulo 50+
(petdeset poslancev in več v državnem zboru
op. Ž. M.). Vendar se s primerno tehnologijo
vladanja druga republika da doseči tudi z vlado, ki na volitvah sploh ni zmagala.
Najprej je treba obglaviti sicer maloštevilno,
vendar trdovratno in zoprno kulturo. Obglaviti in ignorirati parazite, potem je nujno podrediti medije. Potrebno je še povezati vzvode
represivne oblasti, da bo mogoča komanda z
enega mesta. Izčrpati univerze.
Razviti zasebni visokošolski sektor, ki bo
proizvajal idejno usmerjene, vladi, to je Janši, zveste kadre in ki je za zdaj še v povojih.
In končno, brez pardona, na ključna mesta,
vsepovsod, v državni upravi, javnih ustanovah in gospodarstvu nastaviti zanesljive
in brezpogojno naše ljudi, to je vodji vdane
domoljube, kristjane in fanatične antikomuniste. Njihova naloga je zavzeti vrtce, šole,
univerze, disciplinirati medije, gospodarstvo
in javno mnenje.«
Konec zapisanega bloga 2011

štljivost, podana roka za sodelovanje drugače
mislečim? Seveda ne. To je ljubezen edinemu
vodji, edini stranki. (ein furer, ein partei)
Preverjala sem, kdo je sploh odreagiral na
ta »manifest«. 4. 2. 2013 okrogla miza NSK
(Nacionalni svet za kulturo) O vlogi umetnosti in znanja ter njuni (ZLO)rabi pri preobrazbi družbe v drugo republiko (filozofa
A. Zupančič, M. Dolar, sociolog P. Krašovec)
Kolumna I. Koršič, Delo jeseni 2013
I. I. Koršič, 26. 2. 2021, Delo: »Ali je žaba
že skuhana? Je že izvedena Orbanizacija NIJZ, STA, RTV, policije, sodstva,
FURS-a, nove univerze, kulture, medijev,
zunanje politike, energetike. Gre za podrejanje strok določeni politični stranki – torej politično prevzemanje VSEH
(!!) strok pod ENO KOMANDO, enim
komandantom. Kot omenjeno, imenuje
veliki vodja tak način prevzema nadzora
nad družbo in družbenim življenjem, –
počasno kuhanje žabe. In kdo rad kuha
žabe – žabožerec!
Tudi na ta način se kuha male žabice.
Dve leti nam je bilo podarjeno »upočasnjeno« življenje. Zasledila sem portal notranjska.si. Upala sem na informacije o lepotah
Notranjske, pa je bilo vse kaj drugega. Tudi
na področju medijev je vlada pridno delala
in v kratkem času naredila res veliko, tako
kot je zapisano v njenem programu.
»Ni kej« Lani 7 novih na več kot 20 podlage:
Kulturni marxizem.si (spletna stran revije
Demokracija), popoteh.si, rodoljubi.si, slosar.si (slovenski šolar), blagovest.si, kuloar.
si, ljudski glas.si.
In portali, ki pokrivajo svojo regijo: notranjska.si, utrip ljubljane.si, portal OS.si, primorska24.si, gorenjski utrip.si, E-maribor.si,
E-koroška.si, spodnje podravje.si, ssanovice.
si (savinjsko-šaleške), celjski glasnik.si, pomurske novice.si, goriški portal.si (go-portal), naše zasavje.si, moje posavje.si, moje
podravje.si, moja dolenjska.si, Druge medije
že poznate: Demokracija, Nova 24, portal
Škandal, Politikis, požarreport, portal-plus,
V fokusu, Domovina, časnik, Vse novice,
Nova hiša d. o. o., Nova 24 TV.si, Nova obzorja, reporter (?)
Pa verjetno še nekaj, sveže novih.
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Torej, vlada je res uspešna. To je treba priznati. V tako kratkem času so uspeli narediti
res veliko. Veliko so si podarili med sabo,
povečali razdor med ljudmi z namenom, da
se ukvarjamo s temi delitvami in ne z njihovimi dejanji. Res domišljeno.
V kratkem času so pohlepneži podkupili ljudi. S temi »bonbončki« pa njihove potomce
dodobra zadolžili za vsaj 30 let »Žabe so skoraj skuhane in ne morejo več razmišljati.«
V kratkem času so uspeli (spet) zasejati sovraštvo v srca in duše, ki so bile željne sovraštva. Le kako v tako kratkem času? Za
tak uspeh smo zaslužni vsi, ki smo tiho; se
obrnemo stran; to ni naša stvar; nas ne zanima; vsi so isti; poskrbimo le zase in najbližje,
drugo pa nam ni mar. To pomeni, ne le, da
zlo podpiramo, še več – z njim sodelujemo
Razumem. Res ni lepšega kot skrbeti za svoj
košček zemlje, vrta, gozda, živali ... za svoje
bližnje. In prav je tako. Tako bi moralo biti na
tem svetu. In lahko bi bilo, ČE bi prevladali
pravičnost, spoštovanje, resnicoljubnost, sočutje z eno besedo Ljubezen. Pa žal, ni tako.
Prevladuje pohlep, sovraštvo, pritlehnost z
eno besedo nerazum.
V prejšnjem OBRH-u je g. M. Antončič, v
članku »Pitna voda, vodni viri« opisal stanje tega v naši občini. Delo na tem področju
je resnično življenjskega pomena. Tega se
sploh ne zavedamo dovolj – dokler še imamo vodo. Kasneje bo prepozno. Čeprav je v
ustavi zapisana pravica do pitne vode, nam
ob takih oblastnikih ni zagotovljena. Ob takih ljudeh nam grozi privatizacija oz. – prodaja slovenskih vodnih virov, kot je razprodano že marsikaj državnega.
Spoštovani g. Antončič, vse pohvale za vaša
prizadevanja. Upam, da ste s tem opogumili
še druge mlade ljudi in bodo vaši sodelavci.
Za konec nekaj misli:
»Zlo ne prihaja od Boga, ampak od svobodne izbire, ki nam jo je Bog podaril.«
»Bog ne biva v templjih, ki jih gradi človek.
Biva v templju, ki ga človek gradi v sebi.«
»Obstajajo molitve proti zlobi, proti neumnosti jih, žal, ni.«
Robert F. Kennedy:
»Država obstaja za dobro ljudi. Ljudje niso
orodje države.« ■

GRAJSKI DREVORED • foto: Mojca Pišek

Na kaj že to spominja? Kopija čigavega manifesta je to? Kopija programa ideologije nastale po koncu 1. sv. v. in ki je vodila v novo
vojno. Zanimivi so uporabljeni izrazi. Kako
ravnati s tistimi, ki po njihovih kriterijih
niso domoljubi ali po njihovo niso kristjani ali niso fanatični antikomunisti. Toliko o
tej posebni ljubezni do bližnjega, ki pa si je
mnogi, po njihovo, ne zaslužijo. Še sreča!
V kolikor bi bile prepovedane stranke, v
katerih so nekdanji »fanatični komunisti«,
bi prva odpadla stranka velikega vodje. Namreč – iz ene skrajnosti v drugo so sposobni
samo posebni umi – fanatiki.
Je v blogu izkazana kakršnakoli ljubezen, spo-
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Stane Okoliš

Strokovno in kulturno udejstvovanje delavcev
pred sto leti

K

akor kmetje in drugi sloji prebivalstva so se po prvi svetovni vojni
začeli samoorganizirati in povezovati tudi delavci. Kot potrebno delovno silo so jih najemali predvsem na žagah, ki so bile poleg prevozništva
takrat ena redkih neagrarnih dejavnosti, od katere se je lahko preživljal večji del prebivalstva Loške doline. Po zgledih iz drugih krajev so 27. avgusta
1919 tudi v Starem trgu ustanovili delavsko strokovno (sindikalno) organizacijo, ki je bila podružnica Osrednjega društva lesnih delavcev v Ljubljani.
(Delavec, št. 37, 1919) Za njenega prvega predsednika je bil izvoljen Jernej
Dimic, ki je bil kot stalni nameščenec snežniške graščine obratovodja na
njeni parni žagi na Marofu. Poleg delavcev s parne žage na Marofu so v
društvo pristopili tudi delavci lesnega podjetja Franja Žagarja v Markovcu
in dveh manjših žagarskih obratov, ki sta delovala v Pudobu in Podcerkvi.
Podružnica je imela ob ustanovitvi 45 članov. Pozneje so nekateri zaradi
obveznega plačevanja članarine in medsebojnih sporov iz nje izstopili. Med
njimi se jih je del vračal, mnogi pa so se tudi na novo včlanili. Med zadnjimi so bili od leta 1924 tudi delavci z žage Karla Kovača v Starem trgu.
Na parni žagi Marof sta bila obratovodja Jernej Dimic in lesni manipulant
Josip Makarovič, graščinska uslužbenca z določeno letno plačo in drugimi pravicami, ki jima jih je zagotavljal status stalno zaposlenega. Z dvema
pomočnikoma lesnega manipulanta in s tridesetimi in več delavci pa je
graščinska uprava za določeno obdobje sklepala kolektivno mezdno pogodbo. Po njenem izteku je bilo potrebno doseči nov dogovor in skleniti
novo kolektivno pogodbo. Z ustanovitvijo podružnice strokovne organizacije v Starem trgu je delavce pri pogajanjih zastopalo Osrednje društvo
lesnih delavcev, ki je od graščinske uprave zanje izposlovalo predvsem višje
mezde in uveljavitev pravice do osemurnega delavnika. Podružnica društva je med delavci še posebej širila zavest, da se društvu pridružijo vsi
delavci, saj so bili v pogajanjih z lastniki in upravami lesnih podjetij lahko
uspešni le enotni in povezani. Delavci so si morali pravice, ki so jim bile
priznane v zakonodaji zlasti po prvi svetovni vojni, izboriti tudi v vsakdanjem življenju v pogajanjih z delodajalci. V začetku dvajsetih let je bilo
državno nadzorstvo na parni žagi Marof prisiljeno kolektivno pogodbo z
delavci zaradi pomanjkanja industrijskega olja in okvar v parnem kotlu
tudi predčasno prekiniti.
Podlaga za ustanovitev starotrške podružnice Osrednjega društva lesnih
delavcev so bili delavci na graščinski parni žagi na Marofu, ki so si zavzeto
prizadevali, da bi za strokovno in kulturno-izobraževalno delovanje pridobili tudi ustrezne pogoje. Razen katoliških kulturno-izobraževalnih in
telovadnih društev, ki so imela od leta 1910 prostorno dvorano v društvenem domu v Starem trgu (J. Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem I, str.
408), druga društva v Loški dolini takrat niso imela primernih prostorov
za svoje delovanje. Delavci podružnice društva lesnih delavcev na Marofu
so uresničenje svojega prizadevanja na društvenem področju strnili v prošnji za postavitev lastnega doma, v katerem bi imeli knjižnico s čitalnico in
prostor za sestanke, za uprizarjanje dramskih iger, za pevske nastope in za
predavanja. (ARS, AS 71 Kraljevska banska uprava III, t. e. 168).
Prošnjo za denarno podporo in upoštevanje svojih potreb so najprej naslovili na princa Hermana Schönburga - Waldenburga, lastnika snežniške graščine z obsežno, predvsem gozdno veleposestjo in pripadajočo parno žago
na Marofu. Ker je deželna vlada v Ljubljani na podlagi predhodnih naredb
narodne vlade 27. marca 1919 nad veleposestvom zaradi njegove izpostavljenosti pri razmejitvi med Italijo in Kraljevino SHS in vznemirjajočih
poročil iz Loške doline, da princ Herman in njegovi graščinski uradniki
delujejo v prid italijanske države in da obstaja očitna nevarnost italijan-

ske zasedbe snežniškega gradu, vzpostavila državno nadzorstvo in nemške
uradnike zamenjala s slovenskimi, je bil tudi princu najprej dostop v grad
prepovedan, pozneje pa ga je lahko obiskal samo z izrecnim vladnim dovoljenjem. Delavci s parne žage na Marofu so prošnjo princu Hermanu 2.
marca 1921 zaradi tega poslali na Mašun, kjer se je po vzpostavitvi razmejitvene črte in razdelitvi snežniške veleposesti na jugoslovanski in italijanski
del organizirala uprava za del veleposesti, ki jo je zasedla italijanska vojska.
S postavitvijo državnega nadzorstva so prihodki snežniške veleposesti pristali v državni blagajni, medtem ko je princu Hermanu ostal le tisti del prihodkov, ki jih je imel za svoje osebne potrebe že pred vojno. Poleg državnega
nadzora in sekvestra se je snežniške veleposesti dotaknila tudi agrarna reforma. Veleposestva so morala po novi jugoslovanski zakonodaji vsa zemljišča
nad postavljenim zemljiškim maksimumom pod določenimi pogoji ponuditi
v zakup agrarnim interesentom. Državno nadzorstvo v graščinsko upravo je
postavilo Poverjeništvo deželne vlade za agrarno reformo, njegovi uradi pa
so bili zato pristojni reševati tudi prošnjo delavcev s parne žage na Marofu.
Princ Herman se je s prošnjo delavcev načelno strinjal, vendar je k potrditvi pristavil, da se je potrebno o podrobnostih še dogovoriti. Ker s svojo
veleposestjo na jugoslovanski strani zaradi uvedbe državnega nadzorstva
ni mogel razpolagati, čeprav si je za to preko odvetnika dr. Iva Benkoviča
iz Ljubljane vseskozi zavzeto prizadeval, je prošnjo delavcev za postavitev
lastnega doma posredoval Gozdnemu oskrbništvu Snežnik na jugoslovanski strani. (ARS, AS 71, t. e. 168) Ko je poverjeništvo za agrarno reformo
obravnavalo omenjeno prošnjo, je ugotovilo, da se pripis princa Hermana
lahko nanaša samo na njegove osebne prihodke, ne pa na prihodke veleposesti. Zaradi poslabšanja razmer v trgovini z lesom niso bili naklonjeni pobudi za postavitev novega doma, strinjali pa so se, da je potrebno delavcem
pomagati in jim za njihove dejavnosti priskrbeti ustrezen prostor v gradu
ali v poslopjih ob njem.
Delavci s parne žage na Marofu so ponovno prosili za postavitev »skupnega
doma« 5. junija 1921. V prošnji graščinskemu upraviteljstvu so se zavzeli za
podaljšanje kolektivne mezdne pogodbe in povečanje plač za 20 %. Obenem
pa so predlagali, da bi polovico od zaprošenega povečanja plač namenili postavitvi delavskega doma, v katerem se bodo kulturno udejstvovali in izobraževali. (ARS, AS 71, t. e. 168) Čeprav je imela pristojnost odločanja o njihovi
prošnji višja agrarna oblast v Ljubljani, je bilo za ugodno rešitev prošnje zelo
pomembno tudi priporočilo upravitelja graščinskega veleposestva in državnega nadzornika v Snežniku Leona Šaute. Ta je prošnjo delavcev podpiral,
vendar je pri tem izpostavil, da se jo uresniči potem, ko bo parna žaga, ki
takrat zaradi nujnega popravila ni delovala, ponovno obratovala.
V dosegljivem gradivu sicer ni dokumenta, s katerim bi lahko potrdili, da je
pristojna državna oblast izdala soglasje k prošnji delavcev, da se za postavitev delavskega doma na Marofu nameni polovico od zaprošenega povečanja
njihovih mezd. Ker je bil skupni dom postavljen, je nedvoumno, da je bilo
dovoljenje zanj izdano. Koliko je za postavitev pristavila graščinska uprava
pod državnim nadzorstvom, koliko jo je k temu zavezovalo pozitivno mnenje
princa Hermana in koliko priporočilo upravitelja Šaute, na podlagi dosegljive
dokumentacije ni mogoče ugotoviti. Bolj kot višina ponujene finančne soudeležbe delavcev za postavitev lastnega doma preseneča njihova zavzetost,
da zanj žrtvujejo tudi nekaj od svojih zaslužkov. Čeprav si tega dela plače še
niso izborili, so vendar lahko upali, da ga bodo lažje deležni prav zaradi tega.
Težko bi danes ugotovili vrednost polovice od predlaganega povečanja okrog
štiridesetih delavskih plač (mezd), kakor tudi koliko sredstev bi bilo potreb 
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Prošnja delavcev parne žage na Marofu, naslovljena lastniku snežniške graščine, ki je bila pod državnim nadzorstvom,
princu Hermanu Schönburg - Waldenburgu, za postavitev delavskega doma, v katerem bi se strokovno in kulturno
udejstvovali. Marof, dne 2. marca 1921. Podpisana: Iv(an) Antončič, ta čas (t. č.) tajnik podružnice Osrednjega društva
lesnih delavcev, in njen predsednik M(atija) Fajdiga. Iz poznejšega pripisa princa Hermana z dne, 27. maja 2021,
z Gomanc (Hermsburga) je razumeti, da se je ta s prošnjo v osnovi strinjal, da pa bi se morali o konkretnih stvareh
še dogovoriti. (foto: ARS, AS 71 Kraljevska banska uprava III, t. e. 168)

nih za postavitev delavskega doma. Zunaj vsakega dvoma je le dejstvo, da so
delavci na Marofu leta 1922 dobili tako zelo pričakovan skupen dom, saj je
bil občni zbor starotrške podružnice društva lesnih delavcev 17. decembra
1922 že v delavskem domu na Marofu (Lesni delavec št. 2, 1923). Tak sklep
potrjujejo tudi objavljeni spomini na »barako« in na lesen delavski dom (J.
Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem I, str. 419), ki naj bi ga na Marofu odprli
11. junija 1922. (NL I, str. 114) Po zgledu Osrednjega društva lesnih delavcev
in njegovih podružnic naj bi prav tega leta v starotrški podružnici ustanovili
tudi delavsko kulturno društvo Svoboda.
Lesen delavski dom ali »baraka«, kakor se je zanj prijelo ljudsko ime, je mnoge obiskovalce Loške doline prijetno presenetil. Ko sta s shoda starotrških lesnih delavcev na praznik 15. avgusta 1925 poročala člana vodstva osrednjega
društva »sodruga« Tokan in Bradeško, sta ugotovila, da imajo lesni delavci
v Starem trgu za tamkajšnje razmere naravnost sijajen delavski dom. (Lesni delavec, št. 18, 1925) Stavba je bila na podzidku sicer vsa iz lesa, vendar
vsestransko uporabna tudi pozimi. Prostorna dvorana z odrom za dramske
predstave, ki je sprejela do šeststo oseb, je bila zanju naravnost moderna. Za
tako oceno sta se sklicevala tudi na ljubljanske amaterje »diletante« Svobode,
ki so na odru te dvorane takrat že igrali. Dvorana je imela zasilne izhode.
Poleg dvorane so bili v stavbi tudi drugi prostori, ki so bili poleg kuhinje potrebni za društveno življenje. Prav tako je bilo v domu stanovanje za delavca,
ki je bil obenem tudi oskrbnik doma. Pogrešala sta le knjižnico. Prepričala
sta se, da dvorano starotrškim delavcem lahko zavidajo celo ljubljanski, ki
niso imeli lastne strehe niti za svoje strokovne organizacije. Ugotavljala sta,
da je v Starem trgu in okolici veliko lesnih delavcev, a sta obžalovala, ker jih
veliko ni znalo ceniti tega, kar so imeli v delavskem domu. Podružnica lesnih
delavcev je bila po njunem mnenju v začetku več let zelo uspešna. Delavci so
imeli dobre plače. Toda red in disciplina sta trajali le toliko časa, dokler se v
kraju ni razširil alkoholizem,
ki je v delavske vrste zasejal
nezaupanje.

Prošnja delavcev upravi snežniške graščine
za podaljšanje kolektivne mezdne pogodbe
in povečanje plače za 20 %. Polovico od
povečanja so prosili za postavitev »skupnega
doma«, ki bo služil njihovemu izobraževanju.
Marof, 11. junija 1921.
(foto: ARS, AS 71 Kraljevska banska uprava
III, t. e. 168)

Z dvorano v Delavskem
domu na Marofu je upravljal
odbor podružnice lesnih
delavcev, vendar pa ni bila
čisto njihova, saj je graščinski upravi zanjo plačevala
majhno letno najemnino.
(Domovina, št. 12 in 14,
1924) Zlasti v predpustnem
času so jo za svoje prireditve
najemala tudi druga društva, in sicer gasilci, invalidi
in sokoli, ki takrat v Loški
dolini še niso imeli druge
primerne dvorane. Podružnica lesnih delavcev je v
soglasju z graščinsko upravo
skupaj z dvorano za veselice
in druge društvene prireditve v najem izročala tudi
ves pripadajoči inventar.
Poleti 1924 so podružnico
v Starem trgu obiskali tudi
člani Osrednjega društva lesnih delavcev iz Ljubljane. V

društvenem glasilu Lesni
delavec so vabili na prijateljski obisk »sodrugov«
v Stari trg. Vabilu se je v
nedeljo 6. julija 1924 odzvalo okrog 50 ljubljanskih
mizarjev, ki so se v Loško
dolino pripeljali z avtomobili po štiriurni vožnji.
Člani podružnice so jih
sprejeli v delavskem domu
na Marofu, kjer so jim po
ogledu starotrške okolice
pripravili kosilo in se jim
predstavili z zabavno igrico, pri kateri so se »prav srčno nasmejali«. (Lesni
delavec št. 14, 1924) Izletnike je pozdravil Jernej Dimic, ki je poudaril solidarnost ljubljanskih mizarjev in se jim zahvalil za množičen obisk.
Poleg kulturnih in družabnih prireditev so bili za delavci pomembni vsakoletni občni zbori podružnice lesnih delavcev in najrazličnejši delavski shodi.
Ko so lesno industrijska podjetja v Loški dolini začela delavcem nižati plače,
je bil v delavskem domu na Marofu 4. oktobra 1925 množično obiskan shod
lesnih delavcev. (Lesni delavec št. 20, 1925) Delavci so lahko že takrat spoznali, da so lastniki lesnih podjetij med njimi prepoznali neenotnost in slabo
podporo njihovi strokovni organizaciji, saj si drugače s predlogi o znižanju
njihovih plač ne bi upali priti na dan.
Ker so ta podjetja (Franjo Žagar, Karel Kovač in snežniška graščinska
uprava) z znižanjem delavskih plač za 10 % kršila dotedanjo kolektivno
pogodbo, je bila 17. oktobra
1924 na pritisk Osrednjega
društva lesnih delavcev v
občinskih prostorih v Starem trgu razprava, pri kateri je sodelovalo še 10 zastopnikov delavcev, zastopnik
društva lesnih delavcev
ter predstavnika delavske
zbornice in inšpekcije dela.
(Lesni delavec št. 21, 1925).
Razprava po več urah ni
prinesla za vse sprejemljivega dogovora. Zaradi nepopustljivosti zastopnikov
lesnih podjetij so bila tudi
poznejša pogajanja v Ljubljani neuspešna. Po večkratnih brezplodnih sejah so se
zaradi neenotnosti in popustljivosti delavcev končala
tako, da so delavci mimo
Podpisi delavcev k prošnji, ki jo je upravitelj
osrednjega društva lesnih
graščinskega veleposestva in državni
delavcev pristali na »drobnadzornik Leon Šauta poslal Okrožnemu
tinčarske« ponudbe lesnih
agrarnemu uradu v Ljubljano s priporočilom
podjetij in si tako s poslabza ugodno rešitev po ponovnem obratovanje
šanjem kolektivnih pogodb
žage. Snežnik, 14. junija 1921.
(foto: ARS, AS 71 Kraljevska banska uprava
poslabšali tudi svoj nezaviIII, t. e. 168)
dljiv socialni položaj. ■
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Sonja Butina, Podcerkev

PA-LETA (S)TISKA
Likovno društvo PA-LETA iz Cerknice letos obeležuje 20-letnico, domicil in atelje pa ima že tretje leto v Galeriji Krpan.
Večkrat smo razstavljali tudi v Loški dolini, dve članici sva
od tu, pa sem zraven štejem še Silvano Lautar iz Tršć.
Zelo dejavni in ustvarjalni smo bili tudi zadnji dve leti. Tako
ali drugače stiskamo barvo iz tub, večinoma na platno, letos
pa smo iztiskali še tiskarsko. Pod vodstvom mojstra Božidarja Strmana Mišota smo več kot dva meseca posvetili grafiki,
predvsem tehniki linoreza, suhe igle, jedkanice in akvatinte.
Najboljše odtise smo na koncu pripravili za razstavo, ki bo na
ogled v Galeriji Krpan do konca aprila. ■

Jedkanica »Kozolec« (foto: Igor Vidrih)

Otvoritev razstave v galeriji Krpan (foto: Igor Vidrih)
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Ida Turk,
Društvo upokojencev Loška dolina

PREDSTAVITEV
PESMARICE »SMO
SLIŠALI PTIČICE PETI«
Izredno lep, razmišljujoč članek o pesmarici Smo slišali ptičice peti
je v prejšnji številki Obrha napisala Milena Ožbolt. In 12. marca smo
pesmarico predstavili v Kulturnem domu v Starem trgu skozi pesmi,
ki so jih zapeli domači pevci in pevke, ki jim je blizu tudi slovenska
ljudska pesem: France Anzeljc, Vida in Katja Truden, sestre Jana Žnidaršič, Sonja Debeljak in Simona Žnidaršič in Jakob Levec ter skozi
predstavitev, ki so jo podale gospe, ki so prispevale kamenčke v mozaik izida pesmarice: Fani Truden, članica Pevk iz Loške doline pri
DU, ki je osrednja oseba, ki je zaslužna za nastanek pesmarice, Milena Ožbolt, ljubiteljica in zbirateljica ljudskega izročila, ki je med drugim dala idejo za naslov pesmarice, Jožica Mlinar iz Javnega sklada
za kulturne dejavnosti Cerknica, ki je Pevke iz Loške doline pri DU
povezala s strokovnjakinjami s področja muzikologije, obenem pa
preskrbela drugi del sredstev za izid pesmarice in mag. Simona Moličnik, magistrica historične muzikologije, ki je na prireditvi vodila
pogovor o pesmarici in iz te prireditve s sodelavci pripravila oddajo
Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki je bila na sporedu 1. programa
Radia Slovenija 29. marca letos. Oddaji lahko prisluhnete tudi na
https://radioprvi.rtvslo.si/2022/03/slovenska-zemlja-v-pesmi-in-besedi-278/

Fani Truden, mag. Simona Moličnik, Jožica Mlinar in
Milena Ožbolt v pogovoru o pesmarici (foto: Mario Žnidaršič)

Izbrani glasovi pevk in pevcev niso nikogar pustili
ravnodušnega (foto: Mario Žnidaršič)
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Nataša Mele

Mladi navdušeni nad Loško dolino

V

časih, ko se soočamo s tem, da mladi v iskanju boljših zaposlitvenih možnosti odhajajo iz Loške doline, ko nas pretresajo krize, od dolgotrajne epidemije covida do vojne v Ukrajini in ko se zdi,
da je naša občina nekako obstala v času, je še toliko bolj vzpodbudno
doživeti in začutiti navdušenje mladih, ki so po večini prišli prvič v
našo Dolino in bili kot že premnogi njihovi predhodniki očarani nad
lepoto in potencialom naših krajev.

gostoljubje, vožnje in sposojene rekvizite.
Prav posebno zahvalo pa dijaki izrekajo spoštovanemu, na današnji
dan žal že pokojnemu ravnatelju Srednje vzojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana prof. Alojzu Plušku, ki jim je pri nastajanju projekta nudil
vso pomoč in podporo. ■

Tokrat je bila to skupina dijakov Umetniške gimnazije Ljubljana, ki
jih poučuje nagrajeni slovenski režiser prof. Darko Sinko. V naše
kraje so prišli posnet film. Sem jih je v vlogi scenaristke in režiserke
pripeljala domačinka, dijakinja Manca Mele.
Nisem prvič opazovala, kaj je pritegnilo ustvarjalno ekipo, ki
je prvič prišla v Loško dolino. Velikokrat sem se s tem srečala na
Festivalu Plavajoči grad ali v vlogi snovalke ekskluzivnih turističnih
potencialov. Pravzaprav gremo vsi nekako po isti poti: grad Snežnik
s svojo okolico, narava, gozdovi, kmečka dvorišča in stare hiše v vasi,
Janez Kandare z opremo izpred vojnega časa in njegovi konji. In kot
vedno se pojavlja ena in ista težava: kje bodo jedli, kje bodo spali in
do katere mere jim bo grad odprl svoja vrata.
Tokrat je bil scenarij v naprej napisan in kraji za snemanje z nekaj
dogovarjanja določeni s strani režiserke. Čakalo jih je trdo delo. Kot
vedno je za te stvari na voljo premalo časa in premalo oz. tokrat nič denarja. Na srečo pa veliko entuziazma ter dobre volje šole, ki jim je bila
pripravljena posoditi vrhunsko snemalno opremo in dijakom pokloniti nekaj prostih dni. V gradu so začeli snemati že ob šesti uri zjutraj,
tako da so vstajali že ob štirih, da so naredili vse priprave. Do desetih,
ko se je grad odprl za obiskovalce so posneli že vse kadre. Nastopili so
številni statisti iz naših krajev, vsega skupaj pa je bilo v projektu udeleženih preko 70 sodelujočih. Gre za fantazijsko tematiko - film govori o
vilincih, za kar je kulisa gradu in okolice zelo primerna.
Premiera filma z naslovom Zacvetje, ki jo je pospremil val navdušenja z bučnim dolgim aplavzom in kričanjem dijakov v nabito
polni gledališki dvorani je bila 31. marca ob 19.
uri na Kardeljevi ploščadi 28 a v Ljubljani, kjer
je sedež Umetniške gimnazije.

V gradu (foto: Manca Mele)

Eva
Premiera Zacvetja (foto:

Tudi sama sem bila navdušena nad tem, da je
dijakom uspelo spraviti skupaj zelo gledljiv 1 h
in 10 min dolg fantazijski film z napetim dogajanjem, zanimivimi preobrati in senzibilno ljubezensko zgodbo.
Pri nas si bo film kmalu možno ogledati v KD
domu Cerknica, ki je filmsko ekipo že povabil,
verjetno pa tudi v Loški dolini pri gradu Snežnik.
Pravijo pa, da poleti spet pridejo. Že snujejo
načrte za novo, tokrat bolj historično obarvano
tematiko, povezano z našimi kraji. Jaz se jih veselim. Veselim se vseh mladih v naših krajih, ki
ponesejo dober glas daleč v deveto vas.
Snemalna ekipa se posebej zahvaljuje Majdi Obreza Špeh za sodelovanje v gradu Snežnik, Janezu
Kandaretu za vrhunske konje in Nataši Mele za

Vilinci (foto: Nataša Mele)

Brvar)
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foto: Mario Žnidaršič

Mario Žnidaršič

PARVEH
STU LAJT
OTVORITEV RAZSTAVE
PLAKATOV GLEDALIŠKIH
IGER OB 100-LETNICI
DRUŠTVA DPD "SVOBODE"
V petek, 18. marca 2022, so v prostorih knjižnice v Starem trgu odprli razstavo plakatov
gledaliških iger ob 100-letnici društva Amaterskega gledališča DPD "Svoboda" Loška
dolina. Strokovna delavka v knjižnici ga. Pogorilič Anđelka je v uvodnem nagovoru spomnila, da "zgodovina knjižničarstva v Loški
dolini sega v leto 1871, ko je dr. Karel Lavrič
ustanovil Narodno čitalnico. Šest let kasneje
so ustanovili Bralno društvo in kmalu zatem
še Katoliško narodno društvo. Matevž Hace
navaja, da smo imeli v začetnem obdobju 20.
stoletja 3 prosvetna društva, 3 dramske dru-

žine in 3 knjižnice s 5.800 knjigami. Navedena društva so bila klerikalna, socialistična
in liberalna. Prav tako piše, da so imeli obisk
dramskih prireditev ljudje za nekaj nadstrankarskega in so bile vse tri dvorane, tako klerikalna, kot socialistična ali sokolska, vedno
nabito polne. Kljub pestremu dogajanju v preteklosti, temelj sedanje knjižnične zbirke, ki
šteje skoraj 30.000 knjig, predstavlja ohranjen
fond Delavskega prosvetnega društva »Svoboda«. O zgodovini gledališkega ustvarjanja
je spregovorila še grofica Greta in ga. Andreja Buh, ki se je ob pripravi pričujoče razstave

spraševala, "kako pa so o predstavah obveščali
ljudi pred 100 leti. Je šla vest od ust do ust, so
jo prebrali v cerkvi pri maši ali na vajah gasilskega društva?" Na zaključku je ugotovila,
"da tudi začetki slovenskega plakata segajo v
konec 19. stoletja. Razvoj le tega je podoben
razvoju v Evropi - obvestila oblasti, politični
plakati, povabila na prireditve. Najhitreje, pa
so se razvijali plakati kot tržna določila in pri
nas je bil Ljubljanski sejem, ki je začel delovati
leta 1921. Torej pred 100 leti. Verjetno vabila
na gledališko predstavo niso šla le od ust, ampak tudi s plakati (in tako je še danes)". ■

Dragan Ignjić
foto: Mario Žnidaršič

TIHO
TEČE
OBRH
Brzice tvoje lovim,
iščem predah,
kratke spomine.
Tu, kjer tečeš,
tu kjer žuboriš,
tečeš, moj Obrh.

KOČA VAS • foto: Mojca Pišek

OSTRNICE • foto: Mojca Pišek
ČOLN • foto: Mojca Pišek

Spomine obudiš,
srce veselja prebudiš,
ker tu v tej dolini
tečeš, čez njo žuboriš,
tiho tečeš, moj Obrh.
Tiho teče moj Obrh,
glas vode šumi,
išče telo, išče srce,
da v dolini tihi zaživi.
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Sonja Butina, Podcerkev

Suzana Bavec

ŠAHOVSKI TURNIR

Marec 2022: od evropskega
prvenstva v parastrelstvu do
ligaškega prvaka

Šahisti smo še vedno aktivni, čeprav se
zdi, da ta plemenita igra nekako izumira.
O šahu sicer že dolgo nisem pisala, ampak
ravno zato ga je dobro kdaj pa kdaj omeniti, morda tudi kot spodbudo mlajšim
rodovom.
Delovanje šahovskega kluba sledi zapisanemu in programu dela, zato naj tokrat
omenim le tradicionalni turnir ZA POKAL LOŽA na velikonočni ponedeljek,
18. 4. 2022. Gre za tekmovanje 3-članskih
ekip, končni izkupiček je torej rezultat
prispevka vsakega člana, podobno kot pri
teku trojk. Letos je sodelovalo 5 ekip: Stari
trg, Ograde, Podcerkev, Novi Kot in Lož.
Prehodni pokal si je priborila ekipa Loža.
Tudi letos smo prostor za izvedbo turnirja
dobili v Skednju v Podcerkvi, Benjaminu
Žnidaršiču in ArsViva se najlepše zahvaljujemo. ■

Od 13. do 19. marca 2022 je na Norveškem potekalo evropsko prvenstvo
v parastrelstvu, ki so se ga udeležili
tudi trije slovenski parastrelci, in sicer
Franček Gorazd Tiršek, Franc Jožef
in domačin Anton Bavec. Spremljala
sta jih glavni trener Renato Šterman in
njegova pomočnica Andreja Gorjup.
Za oba novinca na takem tekmovanju, Franca Jožefa, ki je nastopal v disciplini zračna puška stoje, in Antona
Bavca, ki je nastopal z zračno pištolo, je bilo izvajanje strelov na uradni
tekmi nedvomno velik izziv. Pred
tem sta morala opraviti tudi postopek kategorizacije. Veliko težavo so
imeli vsi trije že na samem začetku,
saj je letalski prevoznik izgubil njihovo prtljago in glavno orožje za boj s
konkurenco. Navedeno je botrovalo,
da so izpustili proste treninge. Prav
tako je imel Tiršek težave z okvaro
puške, vendar je kljub temu v disci-

plini zračna puška leže v finalu zasedel četrto mesto, za bronasto medaljo mu je zmanjkala najmanjša
možna razlika, z zračno puško stoje pa je bil peti.
Med 114 športnicami in športniki iz 26 držav sta v
krstnem mednarodnem nastopu Franc Jožef in Anton Bavec zasedla odlično 12. mesto, in sicer vsak v
svoji kategoriji.
16. 3. 2022 je potekal zadnji krog parastrelske lige
2021/22, ki jo je pod okriljem Zveze paraplegikov
Slovenije organiziralo Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Po 4. krogu so bili tudi znani najboljši strelci oziroma prvaki te sezone, in sicer:
• Franc Jožef z zračno puško stoje SH1
• Siniša Jeremič z zračno puško stoje SH2
• Anton Bavec z zračno pištolo SH1
• Ekipa Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije z zračno puško.
Franc Jožef in Nadleščan Anton Bavec v četrtem
krogu sicer nista nastopila zaradi udeležbe na
evropskem prvenstvu na Norveškem, sta pa kljub
krogu manj, suvereno osvojila prva mesta v svoji
konkurenci. V celotni ligi je namreč sodelovalo 33
strelcev iz sedmih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov. Ženske barve sta v ligi zastopali Vesna
Novak in Veselka Pevec.
Strelci in ekipe iz posameznih društev se bodo glede
na doseženo normo udeležili državnega prvenstva v
parastrelstvu, ki bo potekal 2. aprila 2022 na strelišču v
Ljubljani, med njimi pa bo zagotovo tudi Anton Bavec.
Za dosego vrhunskih rezultatov je potrebno vložiti
veliko truda v fizično pripravo, opraviti številne treninge in biti psihično stabilen. Vsekakor, fantje in
dekleta, iskrene čestitke za rezultate. ■

Brnik (foto: Suzana Bavec)

Šahovski turnir (foto: Sonja Butina)

Hamar, tekma

(foto: Renato Šterman)
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Simon Kočevar

»POGLED SKOZI TRENERSKI OBJEKTIV BREZ CENZURE«

V

smučarskem klubu Loška dolina smo uspešno zaključili zimski
del sezone, dolge rokave smo zamenjali za kratke in drsenje po
snežnih površinah zamenjali za asfalt.
Rad bi pohvalil vse tekmovalce, ki so v preteklo sezono vložili svoj
maksimum in jo izpeljali vsak po svojih zmožnostih. Vsi si želijo najboljše rezultate, ampak vzpon na vrh je zelo težak, kot v visokogorju
primanjkuje kisika, dihanje je oteženo, telo postane težko, zato kot
trener cenim vsak napor, ki ga tekmovalci vložijo za svoj napredek.
Biatlon je junaški šport, je šport za pogumne. Potrebno je hitro teči,
se umiriti, odmisliti moteče dejavnike in precizno streljati.
Poleg tega je zelo individualen šport na tekmovanju in izjemno timski na treningih oziroma pripravah. Ekipa mora biti homogena in
povezovalna, če želimo, da tudi posamezniki optimalno napredujejo
in posežejo po najvišjih mestih. Ekipa, ki ima zdrav duh, lahko zelo
hitro generalno napreduje.
Kot trenerne rad javno izpostavljam rezultate, ker je to s trenerskega
stališča zelo relativen pojem. Če pa sem v vlogi poročevalca, lahko
povem, da smo v pretekli sezoni tekmovali na visokem nivoju. Član
mladinske reprezentance Gašper Ožbolt je nastopil na mladinskem
svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v ameriškem Salt Lake Citiju in
na olimpijskih igrah mladih na Finskem v Vukoatiju. Najvišjo uvrstitev je dosegel s 3. mestom v Alpskem pokalu, kjer so večinoma
tekmovali tudi ostali tekmovalci naše starejše ekipe.
Prav na omenjenem nivoju tekmovanj, kjer nastopajo tekmovalci iz
alpskih držav (Nemčija, Avstrija, Italija, Švica, Slovenija), se je zmage pri mlajših mladinkah veselila Kiara Hace. Z Gašperjem sta isti
dan v disciplini sprint stala na odru za zmagovalce in tudi biatlonske
velesile so morale zaploskati našima tekmovalcema. Tekmovanje je
potekalo v Avstriji, v kraju Obertilliach.
Na državnem tekmovanju v času božično novoletnih praznikov je
dobro konstantnost na tekmovanjih na Pokljuki prikazala Nikita
Funda. Mlajša mladinka, ki prvo leto strelja z malokalibrskim orožjem, je v dveh dneh od 30 strelov zgrešila le dva in bila 2-krat državna
podprvakinja.
Plaketo za prvo mesto v skupnem seštevku Pokala Slovenije sta v ka-

Tekmovalci v novih klubskih oblačilih
(foto: Simon Kočevar)

kljuki
ekipe na pripravah na Po
Del tekmovalcev starejše on Kočevar)
(foto: Sim

tegoriji mlajših deklic/dečkov prejela Tia Mišič in Jernej Šraj, ki sta
vrhunsko formo prikazovala skozi celotno sezono. Oba pa sta postala
tudi državna prvaka.
Pomemben delež k zbiranju medalj na državnih in pokalnih tekmovanjih v zimskem delu sezone, v biatlonu in smučarskem teku, so
prispevali še Luka Milavec, David Zabukovec, Anja Šebenik in Kleia
Hace.
V točkovanju za Pokal Slovenije je klub osvojil 5. mesto.
Vse rezultate in prostovoljno profesionalno delo članov kluba z organizacijo državnih prvenstev in pomoč pri organizaciji mednarodnih
tekmovanj se je in se bo še naprej ažurno objavljalo tudi na Facebook
strani Smučarskega kluba Loška dolina. Ravno zaradi ažurnosti radi
objavljamo na družabnih omrežjih. Pripravljen in ravno tako že objavljen je klubski video s kraja, kjer se rojeva mraz, s planote Babno
Polje, ki je zaradi svoje lege zagotovo najbolj primerna za tovrstni
šport južno od Alp. Da so tekmovalci zaščiteni pred »sibirskim« mrazom, smo jim zagotovili kvalitetna ogrevalna oblačila in tekmovalne
drese, ki so v barvah Loške doline in Snežnika, ostalim članom pa
omogočili ugodnejši nakup le teh.
Če nam pogoji dopuščajo trening na snegu, potem z improviziranim
streliščem za zračno puško treninge z mlajšo ekipo opravljamo na
babnopoljski planoti, starejša ekipa pa lahko opravlja le tekaški del.
Nekoliko težje postane, ko nam vreme s spomladanskimi temperaturami sredi zime odvzame še "tistih" 10 cm naravnega snega, ki je
tako potreben za treninge otrok in mladostnikov. Zaradi oddaljenosti od Pokljuke se že leta trudimo, da pogoje omogočimo doma. Za
ta namen imamo tudi klubski ratrak, ki je mobilen in ga prepeljujemo, kjer še ostaja sneg, urejamo proge in plužimo dostope do njih,
kjer pa smo že večkrat naleteli na različne težave in prepreke, ki jih
potem sproti rešujemo. Več pri zagotovitvi pogojev za trening si na
klubskem nivoju trenutno ne moremo privoščiti, saj že presegamo
meje svojih zmožnosti. Sem mnenja, da moramo zaradi vse milejših
zim čim prej stopiti v korak s časom in rešiti ta problem z ustrezno
infrastrukturo in razumom vseh ljudi, ki bi to lahko omogočili. Biatlon iz leta v leto pridobiva na popularnosti in ustrezen poligon, ki bi
omogočal umetno zasneževanje, je rešitev tako za rekreacijo ljudi kot
za našo prihodnost otrok in mladostnikov, saj se s tem problemom
ne bi srečevali in bi omogočili nemoten proces treninga, potrebnega
za razvoj športnikov v Loški dolini in širše.
Ves sistem, ki ga imamo vzpostavljenega (Nordijski krožek na OŠ,
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mlajša tekmovalna ekipa, starejša tekmovalna ekipa, servis smuči, profesionalni trenerji in ljudje, ki sploh omogočajo delovanje kluba ...),
nas pripelje na najvišja tekmovanja, kot so olimpijske igre. Kot vam je
že znano, smo v preteklosti imeli že tri olimpijce in imamo bogato
zgodovino s področja teka na smučeh in biatlona, saj klub deluje že
več kot 50 let. V zadnjih dveh letih se je število tekmovalcev v mlajši ekipi podvojilo in na treninge prihajajo z veseljem. To omenjam
zato, ker so mlajši tekmovalci temelj za doseganje vrha, torej članskih
kategorij. Na treningih imamo aktivno vključenih 27 šolarjev in tekmovalcev. Poleg organiziranih treningov tekmovalci mlajše ekipe tedensko opravijo skupaj do pet treningov, starejša ekipa še tri treninge
več, saj se z leti povečuje količina in obseg treninga. Kot zanimivost
lahko navedem realizacijo tekmovalca starejše ekipe, ki je v pretekli
sezoni dopolnil 18 let. Luka Milavec je v sezoni 2021–22 treniral 309
dni, opravil 395 treningov, se udeležil 27 tekmovanj doma in v tujini, kar je skupaj naneslo 523 ur. Trenažni proces vključuje treninge
streljanja, teka na rolkah, smučeh, suhi tek, fitnes, cestno in gorsko
kolesarstvo, pohodništvo, veslanje in športne igre za sprostitev. Formo je potrebno graditi sedem mesecev in jo skozi zimo vzdrževati
štiri mesece. Podrobnosti teh mesecev, ur treninga in prelitega znoja
pa poleg mene poznajo tudi tekmovalci sami.
Lahko omenim še to, da je prehod iz osnovne v srednjo šolo v biatlonu zelo zahteven. Tekmovalci domači kraj zamenjajo z mestom,
kjer se šolajo dalje in pridobivajo izobrazbo za življenje in poklic
za zaposlitev po končani karieri oziroma med njo, zato šolo vedno
dajemo na prvo mesto. Večina se jih odloči, da šolanje nadaljujejo
na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju, kjer je Smučarska zveza,
panoga biatlon, zagotovila dodatnega trenerja, ki skrbi za šest biatloncev našega kluba v času bivanja v Kranju. Program šolanja je prilagojen za športnike, saj imajo športni oddelek, kjer je omogočeno,
da lahko treningi potekajo nemoteno. Še večji preskok pa se naredi
v sami disciplini. Zračno puško, kjer se strelja na dolžini 10 m, se
zamenja z malokalibrsko, ki jo je za razliko od zračne potrebno nositi
s seboj med samo tekmo, kar predstavlja dodatno težo. Prilagoditi se
je potrebno tudi na daljšo progo, kar vzame nekaj časa in treningov.
Strelja se na razdalji 50 m.
Za konec se zahvaljujem tudi vsem staršem, ki mi zaupate svoje mladostnike - tekmovalce, zavedam se svoje odgovornosti in ostalo mi je
v spominu, ko ste mi ob priložnosti namenili naslednje lepe besede:
»V življenju vsakega športnika je oseba, ki je del njegovega vsakdana in življenja. Vodijo ga zastavljeni cilji, ne glede na osebni čas in
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cev med treningom na
Ekipa mlajših tekmoval o: Simon Kočevar)
(fot
Sveti Ani pri Ložu
čustvene stroške.« Mislim, da je zapis na mestu in še naprej se bom
trudil, da bo usmeritev otrok v šport imela jasne in zastavljene cilje
z vizijo.
Vse dobro želim tudi vsem, ki ste si vzeli čas za branje članka, in hvala, ker nas podpirate in omogočate ta lep zimski šport. ■

Tekmovalci in člani kluba po uspešno izpeljani tekmi
na Pokljuki (foto: Jože Opeka)

Utrinek s snemanja na Babnem Polju
(foto: Jakob Baraga)
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Razmišljanja o vojni v Ukrajini
Vojna se bo končala,
voditelja se bosta rokovala.
Ostala pa bo mati, ki čaka svojega sina,
in mlada žena, ki čaka ljubljenega,
in otroci, ki čakajo očeta, junaka.
Ne vem, kdo je prodal domovino,
vem pa, kdo je plačal najvišjo ceno.
(Mahmoud Darwish)
Trenutne razmere v Ukrajini so zaskrbljujoče, zato smo o njih spregovorili tudi z
učenci na razrednih urah, kjer se nam je
pridružila tudi naša svetovalna delavka
Sabina Breznik. Na šoli je nastal tudi kotiček miru, kjer so učenci in učitelji lahko
z nami delili svoje misli. Nekaj misli učencev in učiteljev želimo tudi deliti.
Želim si, da bi pomagali ljudem v stiskah in
se ne bi norčevali iz njih. Bili bi spoštljivi,
lepo bi jih sprejeli, bili bi prijazni, dali bi jim
hrano in pijačo ter ponudili oskrbo.

maj, 2022

Katarina Zbačnik

Želim si, da bi vsak otrok zvečer zaspal v
svojem domu, ob starših in pravljici za lahko noč.

Želim si, da bi se ta vojna čimprej končala in
da bi bili vsi zdravi in nepoškodovani. Da bi
imeli vsi dom.

Želim si, da družina ostane skupaj, da imajo
zavetje in da so vsi zdravi.

Naša prijateljica je sprejela tri ljudi iz Ukrajine, in sicer mamo ter dva otroka, stara 8
in 1 leto. To se mi zdi zelo dobro, saj skuša
pomagati. Ne zdi pa se mi prav, da so morali
zapustiti svoj dom in družino. Upam, da so
tudi ostali begunci živi in zdravi.

To, kar doživljate, je res težko. Zapustiti
morate svoje domove in pešačiti. Upam, da
se vse to neha in da vsi ljudje živimo lepo.
Zame ste še vedno osebe s srcem.
Želim si, da ne bi bilo vojne, da bi družine
ostale skupaj. Želim si tudi, da ne bi porušili
domov, bolnišnic, cest in trgovin.
Naj se vojna konča, saj nima pomena pobijati ljudi, če želiš zavzeti ozemlje.
Želim si, da bi se vojna končala čimprej brez
večjih posledic.

Ko bi bila pot do miru preprosta kot simbol.
Želim si, da bi vsi otroci tega sveta živeli v
toplem domu, v varnem zavetju svojih staršev. Želim si, da bi si za mir prizadevali vsi,
kajti vsi smo le ljudje, ki v življenju hrepenimo po svobodi brez strahu.
Vsem beguncem svetujem, naj se čim hitreje
nekam skrijejo, saj zdaj v Ukrajini ni varno.
Poiščejo naj si kakšno zavetišče ali prosijo
zanj v drugih državah.

Želimo si mir na svetu!
Želim si, da bi otroci vedno našli občutek
varnosti in zaščite pri svojih starših.
Upam, da se vojna v vaši domovini čimprej
konča. Če pridete do nas in boste potrebovali pomoč, vas z veseljem sprejmemo.
Želim si, da bi bile države bolj demokratične
in da bi vsi imeli enake pravice.
Želim si, da bi se vojna v Ukrajini čimprej
končala.

Mir (arhiv: OŠ Stari trg)

Žiga X Gombač: Jastrebov let (nadaljevanje odlomka)
Segel je po telefonu, da bi obvestil policijo.
Takrat pa ga je po telefonu ravno poklicala
babica, saj jo je skrbelo za Lina, ko je videla
njegovo sporočilo.
Zvonjenje pa sta iz daljave zaslišala tudi
Karol in Lukas. Res je, da je Lin še tisto sekundo prekinil, a takrat je bilo že prepozno.
Ben se je tako prestrašil, da mu je malo ušlo
v hlače. Lin in Ben sta se skrila za manjši
grmiček, ki je bil čisto blizu. Prevaranta sta
se jima bližala in kmalu sta opazila Linove
svetle lase. Nato sta obkolila grm. Benu je
po licu že pritekla prva solza. Lin je z ustrahovalnim glasom rekel, da bo poklical policijo. A telefon je že čez sekundo pristal v
Lukasovi roki. Mlada detektiva sta zvezala

okrog drevesa in nadaljevala z delom. Ko
fanta nista več videla Karola ali Lukasa, se
je Ben spomnil, da ima v žepu še vedno oster
kos stekla, ki ga je pobral na poti. S tem je
tudi prerezal vrv, ki ju je tiščala, ko sta bila
stisnjena ob drevo. Imela pa sta samo en
problem. Nista mogla poklicati policije, saj
je bil Linov telefon pri Lukasu. Ker pa fantiča še nista imela dovolj, sta šla še malo
vohunit za zlikovcema. Ko sta jima sledila,
sta videla nekakšno podzemno jamo. Predvidevala sta, da sta v jami Lukas in Karol.
Benu se je kamen odvalil od srca, ko je pred
jamo zagledal veliko torbo, v kateri se je
skrival tudi Linov telefon. Poleg telefona
pa je v torbi videl še: zložljivo puško, pasti,
nože in debelo vrv. Lin je poleg telefona s

tekst: Nina Turk 6.b
sabo vzel še celotno torbo. Z Benom sta hitro stekla proti Linovemu šotoru. Na poti sta
dečka poklicala policijo. Ben je opisal tudi
kraj in mesto, kjer sta se nahajala prevaranta. Omenila sta tudi podzemno jamo. Lin je
povedal, da imata s sabo tudi torbo, v kateri je bilo orožje, in da to torbo zdaj neseta
stran. Policiji je rekel, da bo torbo pustil na
razcepu poti. Ko sta prišla do šotorov, je Lin
vse pojasnil staršema, ki sta bila zelo jezna,
predvsem zato, ker jima ni nič povedal.
Kasneje je policija še enkrat poklicala Lina
in se mu zahvalila. Seveda sta bila tudi starša ponosna nanj. Mama pa je predlagala, da
bi proslavili ta nepozaben dogodek.
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Učiteljici Magda in Simona

Na šolskem vrtu so marca zacveteli rumeni žafrani.
Združenje HETI (Holocaust Education Trust Ireland) podarja mladim in šolarjem čebulice
rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so
umrli v holokavstu.
Projektu Krokus, ki je nastal na Irskem, smo se drugo leto pridružili tudi na naši šoli. Namen
projekta je ozaveščati mlade o nevarnostih nestrpnosti, rasizma in o pomenu spoštovanja
vseh ljudi, ne glede na raso, nacionalnost, versko prepričanje …
Judje so v času druge svetovne vojne bežali iz Nemčije in iskali zatočišča v drugih državah.
Tudi danes se srečujemo z begunsko krizo v Evropi. Vojna v Ukrajini je povzročila, da se je izselilo že več kot 3 milijone Ukrajincev, ki iščejo zatočišče v bližnjih državah, tudi v Sloveniji.

Devetošolci so razmišljali,
kako si se počutili, če bi morali
zapustiti svoj dom in domovino.
“Kot begunec bi se počutil potrto, saj bi moral
zapustiti dom in domovino. Bilo bi me strah zaradi napadov. Počutil bi se izgubljeno, saj ne bi
vedel kam bežati.” Lovro Škulj
“Bilo bi me zelo strah, kako in kaj bi naredili. Ne
bi vedela, kaj vzeti s sabo, koliko časa bi trajalo.
Najbolj bi me bilo strah, da bi izgubila družino
ali koga bližnjega.” Megi Frank Porok
“Če bi bila begunka, bi bilo grozno. Nenadoma
bi morala pustiti vse, kar imam tukaj in iti v neznano, brez česarkoli, brez državljanstva, bili bi
odvisni od drugih. Zapustiti bi morala prijatelje. S seboj bi vzela le najnujnejše. Upam, da do
tega ne pride.” Ines Tavzelj

v: OŠ
Sajenje čebulic(arhi

Pr vi žefrani(arhiv:

Stari trg)

OŠ Stari trg)

“Bila bi zelo prestrašena, tesnobna, bala bi se za svojo
družino, preživetje. Upala bi,
da bi moj dom ostal cel in da
bi skupaj z družino našli varno mesto. Upala bi, da naša
domovina preživi to vojno.”
Manca Pavlič

Učenka devetega razreda, Zala Mele, je pripravila obeležitev ob
svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. (arhiv: OŠ Stari trg)

“Kot begunka bi se počutila
zelo slabo, ker ne bi vedela,
kam grem, kaj se bo z mano
zgodilo. Bilo bi me strah zase
in za mojo družino. Upala bi
na najboljše ter da se čimprej
vse umiri, da bi lahko živela
varno in v miru še naprej.”
Tanina Gucič

maj, 2022

Petra Porok 6.b

ROP
ZLATARNE
(detektivka)

Bila je sobota. S sestro sva zajtrkovali, mama pa je prižgala televizor. Tudi
sama sem malo ošinila televizor in
videla, da je naša zlatarna oropana.
Teka za zajtrk nisem imela več. Segla
sem po telefonu in poklicala prijateljico Nino. Po telefonu mi je rekla, da je
tudi ona slišala to novico. Odločili sva
se, da bova tej zadevi prišli do dna.
Dobili sva se na vogalu zlatarne. A tam
ni bilo policistov, saj so bili na malici,
nekateri pa so raziskovali sumljiv avto.
Brž sva smuknili v zlatarno skozi zadnja vrata, da naju ne bi opazil stražnik. V zlatarni je bil pravi kaos. Malo
sva se razgledali in našli izkaznico za
neznani bar, ki se je imenoval Marjetica. Na vizitki je bila tudi zapisana
ulica. Čez nekaj minut sva že stali pred
barom in vstopili. Naročili sva limonado, saj je bilo poletje in je bilo zelo vroče. Natakarja sva vprašali, kje so WCji, čeprav nisva hoteli iti tja. Odšli sva
v skladišče in glej – v lesenem zaboju
so bile lepe škatlice, v katerih so bile
zlate in diamantne ogrlice. A kmalu
je za nama nekdo vzkliknil. Od strahu sploh nisva zmogli bežati. Moški z
veliko brado naju je zvezal in odpeljal
v klet, za katero ni vedel nihče. V kleti
pa je bil moški, ki sva ga videli po televiziji. Moška sta naju izprašala, a nisva
mogli izustiti niti besedice. Ropar je
dejal natakarju, naj pazi na naju. Imel
je telefonski klic. O čem se je pogovarjal, pa nisva slišali. Nato je v skladišče
prišel moški in natakarju dejal, da
mora postreči nove stranke in odšel.
Prav tako je odšel tudi natakar. Nina
se je spomnila, da ima v žepu žepni
nož. S težavo ga je izvlekla in se s težavo odvezala. Tudi mene je odvezala.
Hitro sva stekli na policijsko postajo
in o vsem poročali policistom. Debelo
so naju gledali, a vseeno odšli v bar po
roparja in njegovega pomočnika.
V nedeljo pa je nekdo pozvonil na hišni zvonec. Bil je policijski inšpektor.
Povedal nama je, da sta zločinca v
zaporu in da bosta tam 15 let. V roki
nama je dal vstopnici za Woop. Bili sva
ponosni nase in hkrati tudi veseli. Vsi
prebivalci Loške doline so bili na naju
ponosni. To je bila dogodivščina!
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DAN ŠTEVILA PI (π)
14. 3. praznuje svoj dan znamenito matematično število – število
pi (π). Neskončno število decimalk števila pi je izziv za preizkus
učenja na pamet. Vsako leto zato po vsem svetu na ta dan potekajo
tekmovanja v recitiranju tega zanimivega števila.
V ponedeljek, 14. 3. 2022, smo na naši šoli drugič izvedli šolsko tekmovanje v recitiranju decimalk znamenitega matematičnega števila
π. Udeležilo se ga je sedem učencev od 5. do 7. razreda.
Zmagovalec je postal VITAN Drobnič iz 6. b, odrecitiral je kar 202
decimalki tega neskončnega števila in tako postavil nov rekord naše
šole.
2. mesto je dosegel URBAN Seljak iz 5. a, odrecitiral je 90 decimalk.
Na 3. mesto se je uvrstila SARA Bavec iz 7. a, ki je pravilno naštela
51 decimalk števila pi.
Najboljši trije recitatorji so prejeli medalje s simbolom tega znamenitega števila in manjšo praktično nagrado.
Vsem tekmovalcem čestitke za pogum, posebej pa Vitanu za visoko
postavljen izziv ostalim učencem v naslednjem šolskem letu.
Slovenski rekorder je osnovnošolec Tibor Hvala, ki je odrecitiral
(2021) število pi na 10 123 decimalk natančno.
Neskončno število decimalk števila pi pa je tudi zanimiv izziv za
ustvarjanje v poeziji. Učence smo povabili, da se preizkusite v pisanju PIEZIJE. Pri tem gre za zanimiv preplet matematike in književnosti. Pravilo je tako, da mora biti število črk v besedi enako
decimalki v številu Pi. Kljub temu da je večji poudarek na obliki kot
vsebini, so se učenci potrudili in kljub omejitvam ustvarili čisto pravo poezijo. Ustvarjali so učenci od 7. do 9. razreda, nekateri pri pouku slovenščine, drugi doma. Ob razpisu smo najboljšim obljubili tudi
nagrado. Letošnji zmagovalki sta Tereza Troha in Anja Šebenik iz 8.
b. V svojo piezijo sta vpletli kar 30 decimalk znamenitega števila.
Čestitke tudi vsem ostalim ustvarjalcem. Vabljeni k branju letošnje
piezije.

Andreja Ravšelj

Nekaterim je bilo decimalke lažje zapisati kot recitirati
(arhiv: OŠ Stari trg)

Tereza Žnidaršič in Anja

Šebenik, 8. b

Letošnji najboljši trije recitatorji znamenitega števila
(arhiv: OŠ Stari trg)

Neja Antončič in An

ja Poje, 9. b

Zala Mele in
ni
Ta na Gucić, 9. b

Pia Prevec, 7. a
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Učencem 3. a razreda je bilo število pi izziv za likovno
ustvarjanje (arhiv: OŠ Stari trg)

Tian Kroupa Kogovšek in

Mark Mlakar in Bine Ste

Matic Pavlič, 8. b

rle, 9. b

istjan Antončič,
Matevž Lekan, Kr
b
Žan Zabukovec, 9.

Žana Troha in Nuša Ožbo

lt, 8. b

Zimski športni dan
Komaj smo čakali in letos po dolgem času tudi dočakali, da se cela predmetna stopnja odpravi na zimski športni dan. Na februarski petek nas je pričakalo lepo sončno jutro in po začetnem samotestiranju so se učenci pred šolo začeli zbirati glede
na izbiro športnega dne. V zraku je bilo čutiti navdušenje in veselje, ker se po dolgem času zopet odpravljamo po poteh izven šole.
Aleš Ožbolt, učitelj športa

Pohod – okolica Loške doline

Drsanje (arhiv: OŠ Stari trg)

Na pohodu smo odšli na Sveto Ano proti Lipsenju in krožno čez vas Podlož nazaj
proti šoli. Po poti smo se zabavali in dopoldne je hitro minilo. Na pohodu smo se
imeli lepo, saj je bila družba zelo dobra in raznolika.
Črtomir Žnidaršič, 9. a

Drsanje – Kranj

Na drsanju je bilo odlično. Vožnja je bila zabavna in poučna, saj smo se veliko naučili.
Družili smo se in se imeli lepo.
Oliver Angelov, 6. b

Smučanje – Cerkno

Na smučanju je bilo zelo zanimivo in zabavno. Smučanje bi lahko trajalo še dlje časa.
Veselimo se že naslednjega športnega dne.
Vili Sterle, 6. a

Pohod (arhiv: OŠ Stari trg)

Smučanje (arhiv: OŠ Stari trg)
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Ustvarjalna meseca februar in marec v
Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja
Učenci 4. in 5. razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje, so bili v februarju in marcu
zelo ustvarjalni, saj so se kar vrstili prazniki, ki so v znamenju cvetja, voščilnic, drobnih daril in drugih pozornosti. Svoje ljubljene so razveselili kar z dvojimi darilci, saj so
najprej ustvarjali že s svojima razredničarkama pri pouku, potem pa še z učiteljico v
podaljšanem bivanju. Ker so darilca, ki so
jih ustvarili, zelo preprosta, a hkrati unikatna, jih želimo predstaviti tudi vam, da boste mogoče tudi sami dobili kakšno idejo za
ustvarjanje z vašimi najmlajšimi.
Za valentinovo, praznik ljubezni in zaljubljencev, ki ga praznujemo 14. februarja,
smo z učenci ustvarili preproste paličice
z napisom. Za izdelavo smo potrebovali le
lesene paličice in kolaž papir. Otroci so iz
papirja izrezljali srčke različnih barv, jih
prilepili na leseno paličico in jih poljubno
okrasili. Poklonili so jih osebam, ki so jim
pri srcu, ali nekomu, ki jim je všeč. 😊 
Učenci 4. in 5. razreda s paličicami
za valentinovo (foto: Silvija Strle)

maj, 2022

Silvija Strle

Za dan žena, mednarodni praznik žensk, ki
ga praznujemo 8. marca, so se učenci zelo
zabavali, saj smo napihovali balone v obliki
srčkov. Še dobro, da jih je učiteljica prinesla
malo več, ker jih je kar nekaj popokalo, ob
čemer smo se zelo nasmejali. Ko smo napihnili vse balone, smo jih navezali na plastične paličice in nanje napisali posvetilo.
Učenci so balone podarili svojim mamam,
babicam, sestram …

in klobaso. Učenci so v voščilnice napisali še
lepo misel za svojega obdarovanca.
V marcu pa smo zadnjič ustvarjali še za materinski dan, ki ga praznujemo 25. marca,
in je posvečen materam, kot pove že samo
ime. Učenci so za svoje mame pripravili preproste majhne darilne škatlice, v katere so
skrili posvetilo in sladkarijo. Verjamemo, da
so se mame prav lepo posladkale.

Že dva dni zatem, torej 10. marca, pa smo
ustvarjali za naše očete, dedke in brate, saj
smo praznovali dan mučenikov oz. praznik
moških. Tokrat smo ustvarili preproste voščilnice. Potrebovali smo trši bel papir, rdeč
papir in sličice s posvetilom, ki smo jih našli kar na internetu. Sličice so predstavljale
simbolično darilo, ki naj bi ga po tradiciji na
ta dan v dar prejeli moški – trnje, suhe slive

Paličice za valentinovo

Učenci 4. in 5. razreda
z baloni za dan žena

(foto: Silvija Strle)

(foto: Silvija Strle)

Voščilnice za dan
mučenikov
(foto: Silvija Strle)

Darilne škatlic
e
in sladkarijo(fot s posvetilom
o: Silvija Strle
)

Iva Jakše Sterle, članica Upravnega odbora šolskega sklada

Šolski sklad OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Šolski sklad je bil ustanovljen avgusta leta 2008.
Dejavnost šolskega sklada je namenjena pridobivanju finančnih sredstev iz donacij sponzorjev, staršev,
občanov in iz drugih virov.
V letošnjem šolskem letu smo se posvetili tudi novemu načinu zbiranja prispevkov, saj stari načini
(prodaja izdelkov učencev na dobrodelnih sejmih,
bazarjih in tržnicah, prostovoljni prispevki na različnih prireditvah in nastopih dramskega krožka ter
pevskih zborov, Dobrodelni novoletni tek in hoja, dobrodelna akcija Drobtinica ipd.) zaradi zdravstvenih
razmer niso prišli v poštev. Zato smo se odločili, da
naredimo šolski koledar.

Za pomoč pri nastajanju koledarja se zahvaljujemo
vsem učiteljem, ki so čez noč postali profesionalni
fotografi, članici Upravnega odbora šolskega sklada
Petri Ožbolt, ki je poskrbela za oblikovanje koledarja,
in vsem donatorjem. Posebna zahvala gre tudi učiteljem in predvsem učencem, ki so koledar tudi uspešno prodajali pred šolo, vrtcem in po vaseh.
Namen sklada je pomoč učencem iz socialno šibkega okolja ter financiranje dejavnosti in potreb
posameznega razreda, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, to so nakup nadstandardne opreme, zviševanje
standarda pouka in podobno:

• sofinanciranje bivanja učencev v CŠOD in zimski
šoli v naravi učencem iz socialno šibkega okolja,
• prevoz učencev 5. razreda v letno šolo v naravi v
Portorož,
• prevoz učencev 6. razreda v zimsko šolo v naravi na
Roglo,
• nagradni izlet za zlate bralce,
• bralno opismenjevanje učencev s pomočjo društva
Tačke pomagačke ipd.
Za poslovanje šolskega sklada skrbi Upravni odbor
šolskega sklada, ki je sestavljen iz treh predstavnikov
šole in treh predstavnikov staršev v skladu s Poslovnikom o delu šolskega sklada.
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ZA BISTRE GLAVCE
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Avtorica: Alma Kandare

Nagrade podarja Založba Pogled
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Metka Pernuš
Strokovna sodelavka v Medgeneracijskem centru Gaber, Loška dolina

Dandanes postajajo potrebe po medgeneracijskem povezovanju
vedno večje. Glavni namen tovrstnega povezovanja je krepitev
vezi med mlajšimi in starejšimi generacijami, pa vendar nosi tudi
širši pomen, kot so izmenjava izkušenj in spoznanj, druženje,
učenje in pomoč ene generacije drugi.
Tako se v okviru Medgeneracijskega centra Gaber občani in občanke
dobivajo vsak delovni dan na dnevnem druženju in si med seboj predajajo znanje in izkušnje.
Pretekli dve leti nam je delovanje precej omejil virus COVID-19 in z
njim povezani ukrepi za preprečevanje širjenja, v letošnjem letu pa,
ko so se ukrepi nekoliko sprostili, smo ponovno zavihali rokave, poiskali naše ustvarjalne žilice in se lotili dela.
Na pobudo DEOS Cerknica smo pomagali pri izdelavi pustnih mask,
ki so potem popestrile prostore in pustovanje v domu starejših.
V sodelovanju z udeleženkami skupine v Večgeneracijskem centru
Bloke so iz različnih voln ter ostankov blaga in drugih materialov s
pomočjo spretnih prstov in veliko idej nastali rokavčki pomagavčki.
Rokavčki pri osebah z demenco zmanjšujejo stres, stimulirajo, izboljšajo zaznavanje in sproščajo. Vsak izmed njih je unikaten in narejen
z veliko mero pozornosti in osredotočenosti na namen uporabe.

Arhiv: MedGen Gaber

V MEDGENERACIJSKEM
CENTRU GABER NI
DOLGČAS

cijskega centra na Blokah naredile še nekaj dodatnih rokavčkov, ki so
našli svoje novo domovanje v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica.
Prav tako smo bili aktivni pri pripravi izdelkov za velikonočni sejem,
ki je potekal v športni dvorani Osnovne šole heroja Janeza Hribarja v
Starem trgu pri Ložu. Barvali smo pirhe in izdelovali vrečke presenečenja za otroke in so bile zelo dobro sprejete med obiskovalci sejma.
Idej v prihodnje nam ne manjka, tako da se bomo še naprej dobivali,
ustvarjal in s tem v prvi vrsti izpopolnjevale sebe, potem pa tudi razveseljevali širšo družbo.
Vabljeni ste, da se nam pridružite na medgeneracijskem druženju
vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro v Medgeneracijskem centru
Gaber, Cesta Notranjskega odreda 45b, 1386 Stari trg pri Ložu. ■

Rokavčki so se izkazali kot zelo zaželen pripomoček ob dnevnih aktivnostih v domovih za starejše občane. Tako smo obiskali dva doma
starejših občanov v Postojni in strokovnim delavcem predali rokavčke.
Ker pa je srečo treba deliti še naprej, smo z udeleženkami Večgenera-

Gašper Modic, Predsednik DLKJ

Dan odprtih vrat treh občin v Križni jami
Križna jama

(foto: Sergej Trebec)

Že tradicionalno je v marcu Društvo ljubiteljev Križne jame organiziralo dan odprtih vrat Križne jame in tako omogočilo občanom
Cerknice, Loška dolina in Bloke, da so si brezplačno ogledali krajši
ogled Križne jame z vožnjo po I. jezeru. Odziv je bil precejšen, saj si je
jamo v treh terminih ogledalo več kot 100 občanov iz vseh treh občin,
kar je rekorden obisk, odkar se izvajajo dnevi odprtih vrat. Občani in
občanke so bili nad ogledom Križne jame navdušeni. Naj poudarim,
da je Društvo ljubiteljev Križne jame eno redkih, ki vsakoletno omogoči vsem okoliškim občanom ter vsem osnovnošolcem ter vrtcem iz
omenjenih občin popolnoma brezplačen ogled Križne jame. To počne
društvo že od same ustanovitve, torej že več kot 24 let. Dogodka delno
sofinancirata tudi Občini Cerknica in Loška dolina, se pa obisk Križne jame ponovno povečuje, saj se je odpravilo veliko omejitev povezanih s koronavirusom. Opazno se povečujejo tudi prihodi tujih gostov. Urnik Križne jame ostaja enak kot preteklo leto. Za krajši ogled
Križne jame z vožnjo po I. jezeru je odprta od aprila do junija, vsak
dan ob 15.00 h, med prazniki in vikendi pa tudi ob 11.00 h. Vabljeni. ■
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Andreja Buh in Ida Turk

Aktivnosti Društva upokojencev Loška dolina
Kaj pravzaprav je poslanstvo Društva upokojencev Loška dolina,
zakaj društvo obstaja? Društvo želi združevati upokojence
Loške doline z namenom, da članom zagotavlja dinamično,
kvalitetno preživljanje upokojitvenega obdobja, ko lahko
skozi dejavnosti društva prispevajo tudi h kvaliteti življenja
v naši lokalni skupnosti.
Tri področja delovanja potekajo v društvu: športno rekreativno, kulturno ter socialno zdravstveno.
V Društvu upokojencev Loška dolina smo zelo aktivni na področju
športa oziroma rekreacije. Najbolj »pridni« so pohodniki, saj delujejo
skozi celo leto. Vsak četrtek zjutraj se odpravijo na pohod, predvsem
po Loški dolini, poti pa jih vodijo tudi izven nje. Radi se pridružijo
organiziranim pohodom drugih organizatorjev ali pa tudi celodnevne pohode oziroma izlete organizirajo sami. Družba je zelo prijetna,
pohodi niso zgolj samo rekreacija, so poučni in zabavni.
Preko zime so aktivni igralci pikada. Srečujejo se vsak torek in četrtek popoldan v prostorih Kluba društva upokojencev v Starem trgu.
V letošnjem letu so že uspešno izpeljali tekmovanje posameznikov,
turnir med vasmi in meddruštveni turnir, kjer so gostili moške in
ženske ekipe iz petih društev z Notranjske in Gorenjske.
Zima je čas tudi za igranje šaha, kjer upokojenci sodelujejo s Šahovskim klubom Loška dolina.
Na pomlad začnejo svoje aktivnosti balinarji. Treningi potekajo vsak
petek popoldan na balinišču Balinarskega kluba v Starem trgu (pri
Gabru).
Na vseh omenjenih področjih se ekipe oziroma posamezniki udeležujejo tekmovanj, od medobčinskih oziroma območnih, do državnih, odvisno seveda od uspehov.

»Najboljše moške ekipe na meddruštvenem tekmovanju
14. 4. 2022 v Žagi – Vrhnika«
(foto: Tone Žnidaršič)

Vedno pa so dobrodošli novi člani in zato vabljeni vsi,
ki bi želeli svoje dni popestriti s kakšno obliko rekreacije –
pridružite se nam.
Na kulturnem področju deluje pevska skupina Pevke iz Loške doline, ki vadi pod strokovnim vodstvom. S svojim petjem obogatijo
proslave in druge kulturne dogodke v naši dolini. Udeležujejo se tudi
nastopov in tekmovanj izven naše občine. Vsako leto priredijo tudi
samostojni koncert. Vaje imajo vsak četrtek v Medgeneracijskem
centru Gaber.
Že tradicionalno je sodelovanje z Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja, kjer skupaj organiziramo kulturno družabne dogodke in na ta
način krepimo medgeneracijsko sodelovanje in prenašamo kulturno
dediščino na mlade.
Obsežno je socialno zdravstveno delovanje društva,
kjer prostovoljke društva izvajajo program Starejši za
starejše, ki je namenjen vsem starejšim občanom, ne
le članom društva. Članice socialne komisije obiščejo vse naše jubilante ob 80-, 90-, 100-letnicah rojstva,
tudi tiste, ki so v domovih starejših občanov. Prednovoletno naše poverjenice in poverjeniki obiščejo in
obdarijo vse naše člane, ki so stari 80 let in več. Za
mlajše in dinamične upokojence izvajamo dejavnosti,
v katere se lahko vključijo kot organizatorji ali koristniki teh dejavnosti ali oboje: predavanja o temah, ki
so aktualne za člane društva in tudi širše za občane,
zbiranje oblačil, tradicionalni letni piknik, izleti, obisk
gledaliških predstav. ■

Medgeneracijsko sodelovanje
(foto: Mario Žnidaršič)

Veseli bomo novih članov, ki boste obogatili
naše društvo. V naši pisarni v bloku za
Zdravstvenim domom
v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 44,
nas dobite vsako sredo ob 15. uri.
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Romana Nared, javni zavod snežnik

Pri nas ni samo lepo, ampak je tudi pestro

V

Javnem zavodu Snežnik smo na pragu poletja, ko nas toplota
sončnih žarkov vabi k druženju in aktivnostim v naravi, pripravili zanimive in raznolike dogodke. Z njimi ohranjamo našo kulturno dediščino, promoviramo lokalne izdelke in turistične storitve,
spodbujamo in predstavljamo umetniško ustvarjanje, izobražujemo
in ozaveščamo, predvsem pa želimo vsem, domačinom in turistom,
obogatiti prosti čas in izboljšati kvaliteto življenja. Lepo vabljeni, da
se nam pridružite.
DAN ZELENE MOBILNOSTI bo s predstavitvijo in testnimi vožnjami z električnimi kolesi, tricikli in ročnimi kolesi, svetovanjem
glede nakupa koles in opreme, mini servisom koles, bolšjim sejmom
rabljenih koles in kolesarskim izletom od Starega trga do Babnega
Polja potekal 7. maja na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli v
Starem trgu pri Ložu. Na isti lokaciji bo 28. maja BOLŠJI SEJEM,
kjer boste lahko prodajali, izmenjevali ali kupovali najrazličnejše rabljene predmete in se seznanili z načini recikliranja in ponovne uporabe. Oba dogodka sta del projekta Tržnice za trajnost.
TURISTIČNE TRŽNICE PRI GRADU SNEŽNIK bodo 30. aprila,
1. maja, 11. junija, 16. julija in 20. avgusta postregle z lokalnimi izdelki domače in umetnostne obrti, domačimi dobrotami in pridelki,
zabavnimi in glasbenimi nastopi ter delavnicami za otroke. Vabljeni
v idilično grajsko okolje med 10. in 16. uro. Informacije o turistični ponudbi v občini Loška dolina bodo obiskovalci lahko dobili na
INFO STOJNICI, ki bo pred gradom Snežnik postavljena v prazničnih dneh in med vikendi od 15. maja dalje.
Pod okriljem prireditev V deželi ostrnic bo letošnji EX-TEMPORE
potekal 4. junija v vasi Klance, ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH
DEL IX. EX-TEMPORA IN ZAKLJUČNI VEČER MEDNARODNE
LIKOVNE DELAVNICE Življenje z volkovi/Living with wolves bo
17. junija v prostorih Zavoda Ars viva v Podcerkvi. Osrednja občinska etnološka prireditev, praznik ostric OB KOŠNJI bo 19. junija na
Zagradnih njivah. Še posebej pa nas veseli, da vas lahko povabimo k
ogledu LIKOVNE RAZSTAVE AKAD. SLIK. STANISLAVE SLUGE
PUDOBSKE, ki bo v gradu Snežnik od 10. junija do 10. julija 2022. ■

Velikonočni sejem
v Starem trgu
pri Ložu

Javni zavod Snežnik je v soboto, 9. aprila
2022, organiziral tradicionalni Velikonočni
sejem v Starem trgu pri Ložu. Na sejmu je
sodelovalo precejšnje število ponudnikov lokalnih ekoloških pridelkov, domačih dobrot
ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki
so primerni za velikonočni čas. Na stojnicah
je letos potekala tudi izmenjava in prodaja
domačih semen.

Ob košnji 2021 (foto: Mario Žnidaršič)

Ex-tempore Dežela ostrnic 2021 (foto: Edvard Šega)

Sejem je potekal v sklopu LAS projekta Tr- na vsa zastavljena vprašanja v zvezi s setvijo
žnice za trajnost, ki ga sofinancirata Repu- semen in vzgojo sadik.
blika Slovenija in Evropska unija iz Evrop- Ob tej priložnosti se še enkrat lepo zahvaskega sklada za regionalni razvoj. V luči ljujemo vsem sodelujočim, ki ste s svojimi
medgeneracijskega sodelovanja, okoljske izdelki obogatili ponudbo na našem Velikoozaveščenosti in trajnostnega razvoja smo nočnem sejmu. ■
izpostavili pomen samooskrbe in lokalno
pridelane hrane. Ker je
to čas setve in sajenja,
smo k sodelovanju povabil gospo Tamaro Urbančič, strokovnjakinjo
s področja samooskrbe
in ekološke pridelave.
Obiskovalcem sejma je
z veseljem predstavila
in tudi podarila stare
sorte semen ter jim sveVelikonočni sejem - izmenjava semen (foto: Mario Žnidaršič)
tovala in odgovarjala
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Janez Ponuda

Nova tehnična pridobitev v Gasilski zvezi Loška dolina

G

asilska zveza Loška dolina je skupaj s civilno zaščito Loška dolina v letu 2022 pristopila k investiciji oz. nakupu brezpilotnega
zrakoplova (pogovorno drona) za pomoč pri intervencijah.
Po pogovorih in usmeritvah prodajalca se je zveza odločila za nakup
dveh »brezpilotnikov« kitajskega proizvajalca DJI, ki slovijo po najboljših zmogljivostih na trgu glede na ceno.
Gre za pomembno pridobitev, ki bo gasilcem v veliko pomoč pri iskanju pogrešanih oseb na težko dostopnih terenih ter pri obvladovanju večjih požarov v naravi, saj je sedaj omogočena možnost vodji
intervencije »videti skozi dim« in iz zraka videti razsežnost požara
in spremljanje enot na požarišču. V pomoč pa bo tudi civilni zaščiti,
ki ga bo lahko uporabljala kot pomoč pri ugotavljanju posledic in
sanaciji številnih naravnih nesreč, kot so poplave, zemeljski plazovi,
podori, vremenske ujme, žled, suša ipd.

Mavic Mini 2 je izredno lahek in zložljiv dron s 3-osno stabilizacijo.
Vgrajeno ima kakovostno kamero z ločljivostjo 12 MP in 4-kratno
digitalno povečavo, ki omogoča snemanje videoposnetkov v 4K ločljivosti. Maksimalen domet HD videov pa znaša do kar 10 km, zmogljiva baterija pa zagotavlja do 31 minut letenja, kar je več kot dovolj
za zajem kvalitetnih posnetkov.
Dron DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (M2EA):

GZ Loška dolina je ena redkih v državi s tako pridobitvijo operativne
tehnične pomoči pri delu na intervencijah.
dron DJI Mavic Mini 2 (oprema Fly More Combo)

Dron DJI Mavic 2 Enterprise Advanced je precej bolj »sposoben«;
opremljen je s termografsko kamero ter oddajnikom za upravljanje
(komando) z zaslonom z dobro vidnostjo tudi ob močnejši svetlobi.
V kompletu so tudi dodatki, kot je zvočnik, »stroboskopska« opozorilna bela led lučka in reflektorska luč. Dron je namenjen zahtevnejšim opravilom in je kot tak zelo primeren za tehnično reševanje oz.
širšo uporabo v gasilstvu.
Ker pa samo kupiti in uporabljati ni ravno profesionalno, je zveza
v ta namen za 10 operativnih gasilcev iz GZ organizirala tečaj za
uporabo in vodenje »brezpilotnika. S tem pa postane tečajnik usposobljen t. i. pilot na daljavo. Opravljena izpita v tako imenovani
odprti kategoriji in podkategorijah A1/A3 in A2 po civilnih predpisih za letenje po trenutni zakonodaji potrebuje vsak, ki upravlja z
dronom, težjim od 250 g.

foto: GZ Loška dolina

Vsak tečajnik je moral pred tečajem opraviti licenco na javni agenciji za civilno letalstvo CAA, da je lahko pristopil k predavanjem.
Usposabljanje je vključevalo teoretični in praktični del in pripravo na
izpit za kategorijo "A2". Teoretično usposabljanje je trajalo cca 25 ur
oz. 5 dni, praktično pa cca 10 ur oz. dva dni in na koncu preverjanje
znanja z izpitom. Na koncu je vsak tečajnik prejel še potrdilo o usposobljenosti izvajalca usposabljanja (IRBIS).
Usposabljanje je vključevalo tudi elemente, ki bodo zahtevani v novem
prihajajočem namenskem predpisu "Pravilnik o uporabi in upravljanju
sistemov brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči (ZRP)".
Na koncu je potrebno poudariti, da je vsak pilot pri uporabi drona dolžan spoštovati GDPR smernice oz. integriteto oseb in premoženja. ■
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Romana Nared, javni zavod snežnik

Doživite skrivnosti občine Loška dolina z lokalnimi
turističnimi vodniki

L

okalni turistični vodniki so pomembni
(in včasih celo edini) varuhi in promotorji lokalne dediščine. Njihovo delo izhaja
iz zavezanosti kraju, njegovim ljudem in
tradiciji ter spoštovanju narave in njenih zakonitosti. V občini Loška dolina po Odloku
o turističnem vodenju iz leta 2012 vodniško
službo vodi in organizira Javni zavod Snežnik, ki vodi tudi Register lokalnih turističnih vodnikov. Vanj smo do leta 2022 vpisali
14 vodnic in vodnikov, od katerih jih je trenutno aktivnih še deset. Kot zadnja sta bila
vpisana Tanja Frbežar in Janez Truden, ki sta
usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika opravila jeseni 2021 in bosta zagotovo
sledila vzoru tistih, ki že suvereno oblikujejo
in izvajajo lastne vodene programe.

Na pomen in vlogo lokalnih turističnih vodnikov naj bi še posej opozorili ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, 21. februarja. Javni zavod Snežnik je ob tem dnevu z
lokalnimi turističnimi vodniki in vodnicami
pripravil sklop predavanj, pohodov in posebnih doživetij, ki smo ga poimenovali Z
lokalnimi turističnimi vodniki po Loški
dolini in Babnem Polju. Ta delček Slovenije, odmaknjen na njen skrajni jug ob mejo s
Hrvaško, se nas vedno znova dotakne s svojo
prvinskostjo, navdahne z raznolikimi podobami narave in preseneti z bogato dediščino.
S podporo Zavoda Rihtarjeva domačija se
nam je pridružil tudi dr. Peter Skoberne, s
katerim smo na Notranjskem odkrivali Zlatorogov zaklad. Vodenja je v duhu letošnjega
gesla Okrevanje in rast turizma - vloga turističnega vodnika finančno podprl Javni zavod Snežnik, zato so bila za vse udeležence
brezplačna.
Marko Smole je v spletnem predavanju Zveri v pripovedkah (ali zakaj jih pri nas ni)
odstrl kulturne osnove, ki so jih v strnjen
gozdnati prostor SZ dela Gorskega kotarja
in sosednje Notranjske in Kočevske v tisočletjih prinašala različna ljudstva. Predstavil
nam je njihov (in naš) odnos do okolja, kateremu so vladale velike zveri, in pomagal razumeti, zakaj so se ljudje zverem v ljudskih
pripovedkah izognili.
Na daljšem sprehodu po širši okolici gradu Snežnik smo z Janjo Urbiha spoznavali
skrivnostne kraške vode in njihovo raznoliko uporabo skozi čas. Voda kot osnovni vir
življena je neobhodno potrebna za marsikatero dejavnost, vse od kuhanja, pranja in

napajanja živine, do namakanja polj, izdelovanja stekla, mlinarstva, žagarstva itd. Brez
nje tudi ne bi bilo okusne malice, ki je bila
postrežena v kampu Beli gaber.
Alenka Veber je številne obiskovalce popeljala okrog in nad Babnim Poljem. Na pohodu smo najprej zavili med babnopoljske
hiše in se nato čez polje podali na razgledišče, kjer smo si ob živahnem klepetu bili
edini, da ni takega kraja kot je babnopoljski.
In mraza tudi ne. Da o prijaznosti ljudi in
vodniških sposobnosti Alenke ne govorimo.
Nataša Mele nas je popeljala po skrivnostnih stezah tihotapcev do Luizinega kamna in svojo izkušnjo strnila v pričujoči
zapis:
Ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov
smo v sodelovanju z Javnim zavodom Snežnik
pripravili niz dogodkov in vodenj, ki so v naše
kraje privabili precej novih ljudi, hkrati pa
tudi lepo nakazali, kakšen je potencial turističnih vodenj in doživetij v naših krajih.
Midva sva sprehod in doživetje pripravila
skupaj z domačinom Janezom Kandaretom.
Že lansko poletje sva veliko raziskovala, predvsem ekskluzivna doživetja ob interpretaciji
zgodb ali celo igri vlog, iskala lepe kotičke v
naravi, v katerih bi jih predstavila v povezavi
z našo kulturno dediščino. Na Festivalu Plavajoči grad, ki je te zgodbe tudi vključeval,
je dokončno vzcvetel tihotapec Janez, ki je s
svojo drenovo gorjačo in čredo konj dirjal po
obronkih Snežniških gozdov in ostal v njih.
Svojo skupino cca 30 obiskovalcev sem počakala pri vhodu v grad Snežnik. Še prej sem ponudila možnost ogleda našega gradu, za kar
se je del skupine tudi odločil. Izbrala sem pot,
ki je po eni strani zelo poznana - do Luisen
steina, po drugi strani pa steze marsikateri
domačin ne najde tako zlahka. Pa vendar je
nekoč 1600 m dolga čudovito urejena sprehajalna steza, po kateri se je sprehajala princesa
Luisa med svojim bivanjem v gradu Snežnik,
z zgodovinskim obeležjem na razgledni točki čudovita zgodba. Steza pa ne več v slogu
sprehajalne poti za princese, čeprav označena,
spominja na tihotapsko stezo, po kakršnih so
'kontrabantarji' 'švercali' konje čez Rapalsko
mejo. Počasen vzpon od gozdarske šole do Luisen steina traja cca 40 min. In na vrhu, na
klopci, ki je že postavljena, nas je počakala
malica. Enostavna, v košarah, domač kruh,
salama, sir, zelenjava, jabolka, domač jabolčni sok in šilce domače slivovke. Nekaj, kar jaz

osebno kot turistična vodnica zelo pogrešam
pri naših vodenjih. In sproščeno doživljanje
narave, ki ni trajalo dolgo, saj je čez gozdni
rob pridrvel pravi tihotapec z gorjačo in konji.
Ter seveda pritegnil vso pozornost. Kasneje je
razgrnil zemljevide in vsem točno pokazal kje
se nahajamo in kje točno so vodile te poti, čez
Palčje. Hkrati pa je bilo dovolj časa za občudovanje čudovitih visokih dreves, razgleda na
celo Loško dolino, rezanje klobase na štoru,
ali opazovanje Janeza, ki je konjem na kopita
natikal žaklje za krompir, kakor so to počeli
'švercarji', da ne bi bilo slišati topotanja konjskih kopit.
Tudi za pot navzdol smo šli vsi skupaj v skupini, saj je kar nekaj različnih stezic in se lahko
hitro znajdeš kje drugje kot pri gradu. Mi smo
zaokrožili mimo lanskega prizorišča festivala Plavajoči grad, kjer je stal oder, imenovan
Bela gospa, ki ga je simbolizirala velika glava
te gospe, ki se je prikazovala tihotapcem v sanjavih blodnjah, tudi zmrznili so na poti domov v globokem snegu.
Naš zadnji skupni postanek je bila informacijska tabla o naravoslovni učni poti, kamor sem
napotila tiste, ki so to želeli in imeli še nekaj
časa, za doživljanje našega gozda preko odtisov stopinj naših treh zveri in velikega slušala,
ki nam približa skrivnostne zvoke gozda.
In prav vse te zgodbe, ki se prepletajo in povezujejo ob naši izjemni kulturni in naravni dediščini, so po mojem mnenju največji potencial butičnega turizma za našo Loško dolino.
Če zraven ponudimo še tiste naše preproste
jedi, kot to počno v Društvu Ostrnice, in priskrbimo kakšno sobico, bi morali pritegniti.
Pomembno je samo, da znamo stvari povezati
in razvajati predvsem tiste ljudi, ki so že marsikaj videli. Za tiste smo še posebej zanimivi.
V letošnji sezoni želim svoje goste povabiti na
ogled gradu Snežnik, jih popeljati na zanimive kotičke, kjer bodo lahko doživljali naravo,
ali pa se srečali z zanimivimi zgodbami, ki jih
pozna tihotapec Janez ali kmet Janez, takrat,
ko zdeva ostrnico. V košari pa nosim s sabo
vedno kaj dobrega domačega za prigrizniti.
Še enkrat se zahvaljujem Javnemu zavodu
Snežnik za podporo in skupno promocijo. Zahvala tudi fotografoma Mihu Baragi in Mariu
Žnidaršiču ter Notranjski hiši za strežbo.
Številčnost in izjemno dober odziv vseh
udeležencev na dogodkih ob mednarodnem
dnevu turističnih vodnikov sta nam dala potrditev, da sta sodelovanje in skupna promocija pri trženju turističnih produktov izjemnega pomena. Za poletno sezono smo zato
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pripravili skupno kampanjo Gremo na jug!
Z lokalnimi turističnimi vodniki po Loški
dolini in naprej.
Tudi bralke in bralce glasila Obrh vabimo,
da se z našimi lokalnimi turističnimi vodniki in vodnicami sprehodite v hladu grajskega parka, se odpravite do skritih kotičkov, se
'popolnoma odklopite' v neokrnjeni naravi
ali pa se usedete na kolo in se odpeljete do
slovenske Sibirije in naprej čez mejo. Vse to
obogateno z lokalnimi zgodbami in zanimivostmi ter pristno domačo hrano.

JANJA URBIHA

GRAJSKE VODE S KOZARKO – 4 ure
16. julij ob 15. uri izpred gradu Snežnik
Na daljšem sprehodu po širši okolici gradu
Snežnik boste spoznali skrivnostne kraške
vode in njihovo raznoliko uporabo skozi čas.
Tudi okusne domače malice, ki nam jo bodo
postregli v kampu Beli gaber, ni moč pripraviti
brez nje.
KO LIPE SPREGOVORIJO – 4 ure
18. junij, 20. avgust ob 10. uri izpred gradu
Snežnik
Spoznajte Loško dolino skozi pripovedi, ki jih
v svojih krošnjah že stoletja čuvajo lipe, ta vsestransko uporabna drevesa. Tudi divja hrana,
postrežena za malico, nam bo teknila v senci
mogočne lipe.

NATAŠA MELE

PO SKRIVNOSTNIH STEZAH
KONTRABANTARJEV DO LUIZINEGA
KAMNA – 2 uri
20. avgust ob 16. uri izpred gradu Snežnik
Kakšen tihotapec – kontrabantar se še danes
pripodi skozi Snežniške gozdove. In mogoče
vam pove kašno prav zanimivo zgodbo. Vi pa
boste na razgledni točki princese Luize deležni domače malice in čudovitega razgleda na
Loško dolino.
ČEZ VASICE DO OSTRNICE – 2 uri
11. junij, 16. julij ob 10. uri izpred gradu
Snežnik
Doživite sprehod skozi notranjski vasici v neposredni bližini gradu Snežnik. Na koncu se
bomo posedli v senci dreves na Zagradnih
njivah, kjer nas bosta čakala domača malica
in kmet Janez, ki nam bo pokazal star običaj
sušenja sena na smrekovi sušici – ostrnici.

MATEJA PEČEK

NAZAJ K NARAVI V BELI GABER – 5 ur
28. maj ob 16. uri v kampu Beli gaber,
na koncu vasi Vrh,
koordinate 45°40'31.8"N 14°29'25.9"E
Za vas smo pripravili popoln odklop – v neokrnjeni naravi, ki nas v okolici Belega gabra
kar posrka vase, bomo iskali užitne rastline
in se učili 'preživetja v naravi'. Za zaključek
bomo posedeli ob najlepšem ekranu, ki kljub
starosti ne izgublja na privlačnosti – ognju.
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MARKO SMOLE

KOLESARSKI IZLET NA GORNJE IN
SPODNJE POLJANE – 6 ur
21. avgust ob 9. uri izpred gradu Snežnik
Preko Vrha in Babne Police na Gornje Poljane
- najvišjo notranjsko vas s Hostovo domačijo,
kuharjem Juretom in etnografsko zbirko. Vračamo se preko Spodnjih Poljan. Pot je delno
makadamska, navkreber, z nekaj več vzpona.
10 km, 480 m višinske razlike v eno smer.
KOLESARSKA TURA PREKO BABNEGA
POLJA V DOLINO KOLPE – 6 ur
Po dogovoru ob 9. uri izpred gradu Snežnik
Po stari poštni poti iz Loške doline preko
Babnega Polja, Prezida, Binkla, v dolino Čabranke do Osilnice in Plešc s Palčavo šišo. S
postanki in obiski domačinov. Pot je delno
makadamska, delno po gozdnih cestah in vlakah, 34 km. Prečkamo državno mejo!
KOLESARSKI in POHODNIŠKI IZLET
PREKO BABNEGA POLJA V DOLINO
ČABRANKE – 8 ur,
pohodniki dve uri manj
1. maj ob 8. uri s kolesarji izpred Rihtarjeve
domačije, Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri
Ložu in ob 10.30 uri zbor s pohodniki na
Travi pred gasilskim domom, 1319 Draga
S kolesom po stari tovorniški poti od Babnega Polja preko Binkla do Trave. Od tam peš
po nekdanji mlinski poti v dolino Čabranke, preko najstarejšega naselja in vasi novih
štiftarjev do Osilnice. S postanki in obiski domačinov. 14 km kolesarjenja, 16 km pohoda.
Prečkamo državno mejo!
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Opozorimo naj, da so za udeležbo potrebne
prijave. Za družine in otroke so dodatni popusti. Z vodniki se lahko za vodenje dogovorite tudi kateri drugi dan, kar še posebej velja
za organizirane skupine.
Lokalni turistični vodniki odstirajo marsikaj, kaj bi nam ostalo nevidno v prostoru
in pozabljeno v toku zgodovine. Zato njihovo delo ni namenjeno le turistom, ampak je pomembno tudi za ohranjanje naše
lokalne identitete. Ali kot je zapisal Marko
Smole: »Danes se premalo zavedamo, da so
naša razmišljanja o prostoru, ki nas obdaja,
in odnosih v njem med drugim posledica kulturnega okolja v katerem živimo. Okolja, ki
so nam ga predali naši predniki. Tudi s pripovedovanjem zgodb. Pri njihovi vsebini niso
sodelovale le naše stare mame in ati, temveč
množica generacij pred njimi. A le tiste, ki so
imele priložnost predati pripovedi svojim potomcem. Zato poslušajmo pripovedi v okolju,
kjer živimo. Če se potrudimo, jih bomo tudi
mi, morda malce spremenjene, predali našim zanamce in se bo stavba lokalne kulturne
identitete trdno zidala še mnoge generacije.«

ALENKA VEBER

BABNO POLJE – SLOVENSKA SIBIRIJA
Po dogovoru pri Rihtarjevi domačiji,
Babno Polje 67
Babno Polje je idilična vasica ob meji z Republiko Hrvaško, poznana predvsem po nizkih
temperaturah, ki so ji nadele sloves slovenske
Sibirije. Navkljub neizprosnim naravnim pogojem in pretresljivi zgodovini, vas bo očarala
toplina in dobrodušnost njenih prebivalcev. Lokalna turistična vodnica Alenka Veber z Rihtarjeve domačije vam bo prijazno odprla vrata
in vas popeljala okrog Babnega Polja in naprej.
Programi so v celoti objavljeni na
www.loskadolina.info, do katere lahko
dostopate tudi preko QR kode.
Dodatne informacije in tiskani letaki so
na voljo v TIC Lož, +386 (0)81 602 853,
tic.loz@zavod-sneznik.si.

Če vas kdaj zamika obiskati te kraje, v katerih še veje starodavni duh edinstvene kraške
narave, si za spremstvo izberite domačina.
Ali še bolje, domačinko ALENKO VEBER,
poznavalko, ki je v 30 letih objavila na stotine zapisov o zanimivostih Slovenije. Leta
2018 se je po petintridesetih letih domotožja
in tridesetih letih življenja in dela v Ljubljani
odločila, da se za stalno vrne domov in se v
celoti posveti delu v zavodu, ki ga je ustanovila leta 2011.
Alenka vas vabi na krajše in daljše sprehode
po Babnem Polju, a tudi po širši Primorskonotranjski regiji. Skupaj z njo lahko raziščete
najhladnejši naseljeni kraj v Sloveniji
(uganite, kateri je) ali pa se iz »slovenske
Sibirije« podate do Babne Police, na Zgornje
ali Dolenje Poljane in na Veliki Snežnik
(1796 m).
041 260 985,
info@rihtarjeva-domacija.si,
FB: Alenka Veber Rihtarjeva,
www.rihtarjeva-domacija.si
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Notranjsko, svoj domači kraj, vam JANJA
URBIHA KOZARKA predstavi skozi pripovedi v domačem narečju. Ta z gozdovi prekrita dežela je polna zanimivih in nepozabnih zgodb, ki povezujejo običaje, navade ter
pisano kulturno in naravno dediščino Loške
doline. V Janjini družbi jo lahko vidite skozi
oči pesnika Otona Župančiča, slikarja Lojzeta
Perka ali pisateljice Luize Pesjakove. V svojem
ekskluzivnem vodenem programu posebno
pozornost nameni zgodbam Snežniškim ali
zgodbam lip, drevesu, ki je za Slovence posebnega pomena. Za tiste, ki iščete še nekaj
bolj pristnega in z značajem, pa se za vas prelevi v grofico Greto in z vami pokramlja na
sprehodu po grajskem parku. Potrudi se, da
vsak domov odide bogatejši za novo izkušnjo
in dragoceno zgodbo naših krajev.
031 788 282,
janja.urbiha@gmail.com,
FB: Kozarka,
www.kozarka.com

DRUŠTVA IN ZAVODI

MARKO SMOLE je na Loško dolino in Notranjsko vezan preko prednikov, ki so živeli
na čebranskem, a kot trgovci več stoletij povezovali Kolpsko dolino, kvarnersko zaledje
in osrednjo Slovenijo s čebranskim in kočevskim območjem ter njihovimi prebivalci. Je vodja pomembne etnološke zbirke in
zasebnega kulturnega centra Palčava šiša v
Plešcih, v zamejski hrvaški. Pomembno področje njegovega zanimanja so poleg starih
tovorniških poti še zgodbe stavbne dediščine in mitološke zgodbe. Preko teh vsebin vas
popelje do marsikaterega kotička ali razgleda, ki bi ga drugače spregledali. Vodi turistične izlete, strokovne ekskurzije, pohode,
kolesarske izlete in popotovanja ter povezuje
kulturno dediščino s prebivalci, njihovimi
običaji, prehrano, zgodbami in dejavnostmi
ter naravnim okoljem, ki so jo pogojevali.
041 744 828,
marko.smole@gmail.com
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MATEJ KRŽIČ je profesor geografije in
zgodovine z dolgoletnimi izkušnjami na
področju raziskovanja in varovanja jam in
krasa. Aktiven je na področju regijskega
turističnega vodenja, organizacij delavnic
in dogodkov za različne ciljne skupine s področja turizma, samooskrbe ter varovanja
narave in kulturne dediščine. Zase pravi, da
raste, kot rastejo drevesa, kapniki, zgodbe
in gobe. Osebne življenjske izkušnje in doživetja v naravi deli z otroci, družinami in
manjšimi skupinami pri odkrivanju in doživljanju narave in dediščine naših prednikov,
ki so živeli stran od vrveža mest, onesnaženega zraka in industrijsko predelane hrane.
Njegove najljubše teme so podzemne jame,
kraško površje, amfibijski ekosistemi, dediščina gozda, dediščina podeželja, nesnovna
dediščina, vojaška dediščina, lov in fotolov.
041 940 321,
poliskiskrilar@gmail.com,
www.raziskovalni-turizem.si

Tudi MATEJA PEČEK je domačinka, že od
rojstva globoko ukoreninjena na Notranjskem, posebej v Loški dolini. Kot lokalna
turistična vodnica jo želi deliti z obiskovalci.
Prepričana je, da k nam zahajajo ljudje, ki cenijo pristnost, mir in kotičke, ki niso označeni
na turističnih zemljevidih. Ljudje, ki se bodo
spoštljivo obnašali do teh krajev, živali in ljudi, ki tu živimo. Najraje vodi manjše skupine,
s katerimi se tudi dogovori, kakšne so njihove želje in program prilagodi. Ker je vodenje
njen hobi, je na voljo predvsem med vikendi.
Pozdravila vas bo v kampu Beli gaber, ki ga
z družino ureja v vasi Vrh in bo letos junija
odprt za prve obiskovalce. Mateja močno verjame, da je povezovanje pot do uspeha, zato
goste v primeru službene zadržanosti usmeri
h kateremu od vodniških kolegov.

S košaro, polno domačih dobrot vas NATAŠA MELE popelje na oddih v naravo, kjer vas
pričaka tudi kakšno prav posebno doživetje.
Deluje na območju Notranjskega regijskega
parka in Loške doline. Te kraje kot domačinka
tudi najbolje pozna, tako znamenitosti, kot sta
Cerkniško jezero in grad Snežnik, še posebej
pa skrite kotičke, kamor redko kdo zaide. In
če se ji pridruži kolega Janez Kandare, z njim
obiskovalci doživijo vse tisto, česar več ni.
Od kontrabanta do ostrnice, vedno v družbi
njegovih čudovitih konj. Trudi se poiskati posebne kotičke ob potočkih, izvirih, razgledih
… kjer boste skupaj na štoru, skali ali odeji
na travniku poiskali prostor, narezali salamo,
domač kruh, zelenjavo, sadje, si privoščili kakšno šilce domačega, kaj čudovitega prebrali,
vedno kaj novega izvedeli in uživali v naravi.

068 168 286,
info@kampbeligaber.com,
www.kampbeligaber.com

051 381 830,
notranjskahisa@gmail.com,
www.notranjskahisa.si

JURE KORDIŠ je ponosen, da prihaja iz
najviše ležeče vasi južno od Ljubljane, Gornjih Poljan (1065m), kjer že desetletja gostoljubno sprejema obiskovalce iz Slovenije
in tujine. Dobrodošli so vsi tisti, ki si želijo
doživeti naravo v svoji pristnosti. In na Gornjih Poljanah vas bo poleg Jureta pričakalo
bogastvo favne in flore, spoznali boste zanimiva drevesa, grmičevje in užitne rastline,
preživeli dan ali večer s prebivalci gozda in
poslušali njihovo oglašanje. Noč lahko preživite tudi v drevesnih opazovalnicah. Interpretacija narave v odmaknjenih notranjskih
gozdovih. Dobrodošli.
041 810 596,
turizem.jure@gmail.com
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Petra Komidar, zavod satia

Zimske počitnice v zavodu SATIA
Kot vsake počitnice so tudi letošnje zimske počitnice v zavodu
SATIA minile v znamenju otroškega živžava. Šoloobvezni otroci so
tisti, ki nam popestrijo počitniške dni in skupaj smo se tudi tokrat
podali v aktivno preživljanje počitnic. Še več, dodali smo še nekaj
in tako združili – PRIJETNO S KORISTNIM. Ker so se v marcu
učitelji odločili za stavko, smo s pridom tudi ta dan izkoristili za
druženje v naravi.

Kaj hitro nam je naša Narava priskočila na pomoč in nam »pripeljala« prijazna delavca komunale, ki sta se dobre volje, po neslužbeni dolžnosti, ustavila in pobrala vse, kar smo nabrali. Tako
smo bili zadovoljni in veseli vsi. Seveda smo to nenačrtovano, a
zelo dobrodošlo srečanje z veseljem zabeležili, kot vidite na spodnji
fotografiji. Hvala vama!

»KER LAHKO«

Druženje z naslovom »Ker lahko« je potekalo na sedežu zavoda in
v neposredni okolici – v gozdu ter travnikih, in sicer v sklopu treh
dni. Osrednja rdeča nit našega aktivnega preživljanja počitnic je bilo
POBIRANJE SMETI v naravi. Zakaj? »KER LAHKO.«
Otroci so bili super
razpoloženi, motivirani in zagnani. Nabrali smo zelooo veliko materiala – beri
smeti/odpadkov, ki
pa nikakor ne sodijo
v naravo. Še vedno
so v ospredju prazne
pločevinke piva, steklenice od vina, prazni zavitki od cigaret
in umetne mase, kot
so plastenke, papirčki
prigrizkov, embalaža
od malic … itd. Seveda, pa se najde tudi
otroška plenica ali
pa kar kosi blatnika
Skupinska (Arhiv Zavoda Satia)
od večjega motornega vozila pa še in še.
Skratka, ni nam bilo
dolgčas in ne glede na to, da v zavodu SATIA smeti pobiramo že 2
leti, se vsakodnevno pojavijo nove. Kljub vsemu pa smo ocenili, da
je opazno izboljšanje, v primerjavi s situacijo izpred 2 let. Mi smo si
ustvarili prijetno vzdušje in se pri tem imeli super.

Nekaj nabranih smeti
(Arhiv Zavoda Satia)

Kombi in otroci (Arhiv Zavoda Satia)
To pa ni bilo vse, zadnji dan druženja se je pripravljalo k dežju, pogovorili smo se z Vesoljem in Lady Gaio, da bomo hvaležni, če začne
dež padati, ko se bomo mi najedli in zaključili z našim druženjem.
Kako mislite, da se je izšlo? Natanko tako, kot smo si želeli. Hvala,
mati Narava. Tako smo se vsi z otroki in starši strinjali, da se dobro z
dobrim vrača in naša čudovita mati Narava nam je zelo hitro poplačala za naša dejanja.
Nismo pa samo pobirali smeti. Tekom našega druženja smo se naučil kar nekaj surviver veščin; nabrali smo material za kurjenje ognja
v naravi, zakurili na primitiven način (s kresilom), zamesili za kruh
prav tam zunaj in si spekli twist, hrenovke in celo skuhali smo si kruh.
Izobraževalno in smeha polno je bilo, v sproščenem vzdušju, super
vremenu, obdani z gozdovi in travniki. Tudi trobentic smo se najedli.
Ker pa so naša druženja v zavodu SATIA vedno raziskovalnega duha,
smo se po želji udeležencev potepali po gozdu kar tako in odkrili
zelo zanimivo zadevo, kjer smo se zelo radi zadrževali, še naprej raziskovali, se zabavali in veliko pogovarjali. Včasih pa smo samo bili in
za trenutek prisluhnili tišini. Naša druženja so vedno okvirno zasta-

Ob ognju na vrtu (Arhiv Zavoda Satia)
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vljena, kar pomeni, da vedno omogočimo otrokom, ki pridejo, da so
oni tisti, ki soustvarjajo potek aktivnosti in kaj bomo počeli, tako, da
upoštevamo njihove želje in predloge. Tokrat smo bili navdušeni nad
utrdbo in smo jo z veseljem raziskovali.

DRUŠTVA IN ZAVODI
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Tabla postavljena (Arhiv Zavoda Satia)

Bunker (Arhiv Zavoda Satia)

Seveda pa ni manjkalo tudi simpatičnih in sproščujočih
iger, pri čemer so se
otroci urili v sodelovanju in povezovanju med seboj, spoznavali so dinamiko
skupinskega duha in
sodelovanja.

Družabne igre

(Arhiv Zavoda Satia)

Izdelava opozorilnih tabel

Za zaključek smo se odločili, da bomo glede na to, da smo pobirali
smeti, pustili tudi mi en pečat za seboj, pa ne v obliki onesnaževanja,
kot to počnejo odrasli. Šli smo korak naprej in izdelovali opozorilne
table. Ja, prav ste prebrali. Naredili smo opozorilne table, ki so jih
otroci izdelali sami in jih tudi namestili v naravo. Navdušenje otrok
nad tem delom je bilo tudi zame presenečenje. Imela sem priložnost
videti, kako zelo veliko ustvarjalnega duha je v otrocih in tisto, kar mi
je najbolj ostalo v spominu, da so to generacije, ki čutijo potrebo po
spremembah in so za to pripravljeni tudi nekaj narediti – realizirati;
z največjim veseljem so postorili vse, da so table namestili v naravo.
Poprijeli so za mašinco, macolo, kladivo, »koučno štango«, samokolnico in vse ostalo, kar je bilo potrebno, da smo idejo tudi prizemljili.
Tako sedaj stojita dve opozorilni tabli, katerima v prihodnje načrtujemo priskrbeti okrepitev. ■

Namestitev tabel (Arhiv Zavoda Satia)

I smeti
Če vidiš tudi T
beri.
v naravi, jih po
Zakaj?
«
»KER LAHKO
.
ALEŽNA zelo
V
H
o
b
ti
a
v
a
r
Mati Na
Več o zavodu Satia, si lahko preberete
na naši spletni strani www.zavodsatia.com
- termini za poletne počitnice so že razpisani.
Lahko nam sledite na
FB profilu - Satia, zavod učenje za življenje ali
IG – petra_satia.
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Janja Urbiha

Žolca
Kdaj je čas za žolco?
Po mesecu in pol posta pride velika noč. Čas
prebujanja, radosti, praznovanja zmage nad
smrtjo. Tudi ta običaj izvira iz evrazijske pradavnine in lepo je, da se nadaljuje v današnje
dni. Pri nas ga slavimo kot Jezusovo vstajenje, drugod drugače, povsod pa je to praznik
veselja in novega začetka. Ideja zmage nad
temno, hladno, mrzlo in mrtvo zimo je očitno zapisana globoko v nas.

dobili le, če tekočina čisto malo vre. Nekateri
s površine pobirajo pene in maščobo. To se
odsvetuje, saj je v peni, ki tako ali tako izgine
pozneje, okus, maščobo pa poberem na koncu, med kuhanjem jo pustimo, saj zmanjšuje izhlapevanje tekočine. Žiuco kuhamo od
osem do devet ur. Preden jo odstavimo, jo
je treba pokusiti in videti, ali se strjuje. Če se
ne, moramo še naprej kuhati.

Tudi za mizo je tako. Kulinarično bogastvo
velike noči je izjemno. Seveda ga sestavljajo
jedi, ki so pripravljene iz lokalnih surovin in
v skladu z lokalno tradicijo. Poglejmo, kaj
pri nas dajemo na velikonočno mizo. Poleg
obveznih pirhov, šunke, potice, kruha in
hrena, je (bila) obvezna jed tudi žolca.

Kuhano žiuco odcedimo. Meso očistimo kosti, odvečne maščobe in kože, ter ga razporedimo po krožnikih. V krožnik se lahko doda
tudi polovico kuhanega jajca, ni pa nujno.
Tekočino popolnoma razmastimo ter z njo
prelijemo meso in jajca v krožnikih. Ti naj
bodo v prostoru s stalno nizko temperaturo.
Po vrhu žiuce potresemo poper, nekaterim
paše tudi nasekljan česen. Pustimo jo čez
noč, da se strdi, in jo postrežemo.

Kako se pripravi žolco?

MAKRONI
MAKRONI
70 g oluščenih mandljev
70 g sladkorja v prahu
60 g beljakov
60 g kristalnega sladkorja
KREMA
smetana
bela ali temna čokolada
maslo
Mandlje in sladkor v prahu skupaj
zmeljemo in to mandljevo moko
presejemo v posodo.
V drugi posodi stepemo sneg s
sladkorjem. Dodamo barvilo in
mandljevo moko. Počasi mešamo.
Na pekač s peki papirjem oblikujemo
kupčke. Pustimo jih počivati tako
dolgo, da naredijo tanko skorjico.
Pečemo na 140 stopinjah 15 minut.
Ko so pečeni, jih je treba popolnoma
ohladiti in jih nato previdno
odstraniti s papirja.
V kozico nalijemo smetano, vanjo
nalomimo koščke čokolade in
grejemo do vrelišča. Odmaknemo z
ognja, dodamo jedilno žlico masla in
maso popolnoma ohladimo. Ohlajeno
maso nabrizgamo na makrone. Po
dva stisnemo skupaj.

Priprave na njeno kuhanje se začnejo decembra, ko doma koljemo prašiča. Takrat je
treba dobro očistiti krače, noge, rep, jezik,
ušesa, kožo pa še kakšno kost zraven. Potem
pa posoliti, malo dimiti in upati na pravo
vreme z malo burje, da se meso lepo posuši. Tudi ko je meso suho, nas čaka še veliko
dela, preden se lahko
usedemo k mizi.

Kuharjev namig: če dodamo žiuci telečje
kite (kolenske kosti), se bo lepše strdila, izgubila pa bo nekaj bistrosti.
Opozorilo gospodinje: vode se med kuhanjem na sem dolivati!

Potrebujemo:
• jajca
• suho svinjsko meso
slabše kakovosti
• poper
Mesnine prvi dan namočimo v hladni vodi,
naslednji dan jih dobro
operemo in oplaknemo. Vse zložimo v lonec in prilijemo toliko
vode, da prekrije meso.
Zakuhamo in pustimo,
da vre kakih 30 minut.
Odcedimo in meso še
enkrat dobro operemo.
Spet damo v lonec in
prilijemo hladno vodo.
Ponekod dodajo v žiuco začimbe, kot sta lovor in zelena, nekateri
tudi jušno zelenjavo.
Pustimo, da zavre, in
znižamo temperaturo.
Dobro bistro žiuco bomo

Žolca Zlatke Turk
(foto: Janja Urbiha)
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Janja Urbiha - Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
Na sliki iz prejšnje številke
je bila:
žiuca oz. žolca je polprozorna, poltrda jed iz kuhanih
svinjskih parkljev in glave. V
kuharskih knjigah jo najdemo
pod imenom hladetina, strnjenka ali aspik.

Ajša Alagić, Katarina Flajšman, Erika Kozamernik, Urša Vilhar, Kristina Kebe

GOZDNA PEDAGOGIKA - NOVA ZNANJA
ZA UČITELJE NA NOTRANJSKEM

G

ozdovi ne predstavljajo zgolj vira surovin kot sta les in hrana,
temveč predstavljajo tudi naravno okolje in druge vsebine, ki
so zanimive za različne skupine obiskovalcev. V okviru projekta “Po
znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove”, katerega vodilni partner je Zavod Jezerski hram Kebe, je v začetku aprila 2022
na območju Cerkniškega jezera potekalo izobraževanje za pedagoške
delavce na temo gozdne pedagogike. Sodelavci projekta z Gozdarskega inštituta Slovenije, Gozda eksperimentov so predstavili teoretična načela gozdne pedagogike, ki so jih kasneje podprli z izvedbo
različnih aktivnosti. Celotno izobraževanje je potekalo po načelih
Doživljanja narave in Tekočega učenja, katerega utemeljitelj je ameriški interpretator narave Joseph Cornell.
Udeleženci izobraževanja so spoznavali različne pristope in aktivnosti, s katerimi lahko učenci preko aktivnega izkustvenega učenja
spoznavajo, raziskujejo in se učijo o gozdu in procesih v njem in
hkrati v to vključijo vsa čutila. Ugotavljali so, katere so vonjave, ki jih
zaznavajo v gozdnem prostoru. Spoznavali so prehranjevalni splet, v
katerega je bil vključen tudi za to okolje značilen gozdni prebivalec,
polh. Razmišljali so o tem, kakšne so posledice, če se poruši naravno
ravnovesje. Del izobraževanja je bil namenjen tudi lokalnim lesenim
izdelkom in njihovi rabi. Preizkusili so se tudi v inovativni interpretaciji legend, ki izvirajo iz lokalnega okolja. Za konec pa so poiskali
zaklade, ki jih ponuja narava, se povezali z gozdom in prisluhnili, kaj
jim le-ta šepeta.

Udeleženci izorbaževanja med igranjem družabne igre,
pri kateri so spoznavali lokalne lesene izdelka in njihovo
uporabo (foto: Urša Vilhar)

V okviru izobraževanja so se med udeleženci porodile številne nove
ideje za aktivnosti, ki bodo zagotovo prijetno popestrile in obogatile
delo z njihovimi učenci, njim pa dale zagon za nove pristope pri podajanju znanja najrazličnejšim starostnim skupinam.
Pričujoči projekt se izvaja v okviru Las Notranjska s podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in na območje Notranjske uvaja tudi nove principe učenja in spoznavanja narave
imenovane Gozdna pedagogika. Partnerstvo sestavljajo Zavod za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Gozdarski
inštitut Slovenije, Občina Bloke in Društvo dolomitne lutke. ■

V gozdu se skrivajo številni »zakladi narave« za katere
smo lahko hvaležni (foto: Urša Vilhar)
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Po sledovih "črne roke" v Loški dolini.
S petnajstimi leti odšel v partizane
Spoštovano uredništvo!

Uredništvo »OBRH«a, glasila občine Loška dolina

Ni moj namen pogrevati tega članka, ki je bil objavljen v prejšnji številki glasila "Obrh", objavljen pod gornjim naslovom. Priložil sem vam
tri fotografije, fotografije mladoletnega partizana Jožeta Mlakarja,
doma iz Loža v različnih situacijah. Fotografija mrtvega Jožeta, ki je
bila posneta v mrtvašnici na pokopališču v Babnem Polju v marcu leta
1945 na zahtevo Komisije za ugotavljanje vojnih zločinov okupatorja
in njihovih domačih pomagačev pri predsestvu SNOS. To je bila ključna fotografija tega članka, ki pa je niste objavili, ker naj bi bila "prehuda". Vprašam se, za koga je bila prehuda? Razmrcvarjeno truplo je
kronski dokaz sadizma domačih pripadnikov "Črne roke", ki naj bi bili
po navedbah novodobnih zgodovinarjev pripadniki "Slovenske narodne vojske. To "Narodno vojsko" pa je vodil nemški SS generalmajor
Erwin Rosener. Podobni sadistični umori ujetih in ranjenih partizanov
in pripadnikov terenske organizacije OF so bili ugotovljeni že
prej (30. 12. 1944) v Podcerkvi
in na Sveti Ani (13. 1. 1945), v
Babnem Polju (13. 3. 1945) in
ob koncu vojne v Markovcu in
Gornjem Jezeru. Bili so ugotovljeni še drugi, ki pa jih tu ne bi
navajal. Skupina "črnorokcev",
ki je te zločine izvajala, je bila
poimensko ugotovljena.
Prosim, da tretjo fotografijo Jožeta Mlakarja objavite v naslednji številki glasila "Obrh".
Jože Mlakar v mrtvašnici
Lep pozdrav!
v Babnem Polju
v marcu 1945
Franc Mihelčič

Podpisani Ivan Mlakar iz Loža, vam sporočam, da je v objavljenem
prispevku v Obrhu št 1/22 izpadel slikovni dokaz o smrti – umoru mojega brata Jožeta. Če je dostavljena slika izpadla pomotoma, prosim,
da to popravite v naslednjem Obrhu. Če pa je izpadla fotografija iz kakšnega drugega razloga, vas prosim, da to popravite in napišete, zakaj!
Smatram, da je pravica vseh občanov Loške doline, vedeti in videti, kaj
so počeli »domobranci«, tudi sošolci, med drugo svetovno vojno, kajti
»Črna roka« je bila »podaljšek« nemškega SS-a.
Ob tej priložnosti se Francetu Mihelčiču zahvaljujem za napisani prispevek, vam pa lep pozdrav.

FORMACIJA • Milan Predovič

Odgovor uredništva:
Spoštovani!
Uredniški odbor se je res odločil, da v prejšnji številki ne objavi slike pokojnega Jožeta Mlakarja, ki je bila, kot navajate, del poslanega gradiva
k članku. Po številnih odzivih in ponovnem razmisleku smo se odločili,
da jo objavimo v tokratni. Vsem prizadetim in avtorju članka se ob tej
priložnosti opravičujemo za nastalo situacijo.
Miha Razdrih, odgovorni urednik glasila Obrh

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

BRV • Milan Predovič
Suscitatio Ut animadverto Vigilans oculus (mono
in duoton odtis v tehniki linorez) • Milan Predovič

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

Henrik SchÖllmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje VII.)

Mejni spori in nastanek vasi
Babno Polje od 18. stol.
do danes (1924)
Iz poznejših listin je razvidno, da je bil tisti del
Babnega Polja, ki je ležal vzhodno od rimskega
zidu in so ga dali v zakup fužini v Čabru, velik
1 1/2 kvadratne milje in na njem je bilo 9 kmetij1. Meje tega ozemlja je tedanji podkomisar
za popravo mej pri postojnski kresiji Wolfgang
grof. pl. Lichtenberg, ki jih je družno zakoličil
z ogrskim komisarjem in stolnim sodnikom
pl. Gallyem, popisal takole: »Od Jelenove drage čez Berodice, na Tri Kaliče, na Bezlov laz,
po poti na Črni vrh, čez Jesevico do Lepega
studenca«2. (…po Bote na Zherne Verch, zhes
Jessevitzo bis leipi Studenz). Na začetku omenjenem podrobnem zemljevidu 1 : 75.000 lahko sledimo poteku meje po glavnih točkah od
Jelenove drage vzhodno preko Brestice (Berodice) do Črne gore. To celo ozemlje je zahtevala Ogrska, Kranjska se je žilavo branila, toda
brez uspeha.
Fužina v Čabru je privabljala vedno več rudarjev, večinoma Gorenjce, med njimi Nemce in
Slovence, ki so s seboj prinesli tuja krajevna
imena in tuj način gradnje svojih domov. Priseljenci in njihovi potomci so vedno bolj prodirali proti zahodu preko rimskega zidu v tisti
del Babnega polja, ki ga gospostvo Snežnik ni
dalo v zakup fužini v Čabru, in nastala je današnja vas Babno Polje.
Takratni lastnik gospostva Snežnik Jurij Gotfrid grof pl. Lichtenberg je 6. januarja 1714
izdal Juriju Trohi, Luki Repincu, Mihaelu Lipovcu in Anžetu (Hanschen) Trohi kupne pogodbe, po katerih so se lahko naselili na Babnem polju, prvi se je naselil v Blažovem žlebu,
zadnji pa na Rebarskem lazu. Anže Troha se je
obvezal: »Posebej je bilo dogovorjeno, da kadar bi se hotelo še več ljudi naseliti na Babnem
polju, se on Anže Troha obvezuje, da se tisto
zemljišče, ki ga ima sedaj v lasti, razen tistega
1
2
3
4
5

dela, ki ga je plačal, razdeli proti nadomestilu
enakega in primernega zemljišča«.
Jurij Troha, Luka Repinc, Miha Lipovec in Janez Troha so bili prvi naseljenci v današnji vasi
Babno Polje in pričakovali so še velik dotok
priseljencev.
V letu 1764 je Ignacij grof pl. Lichtenberg Valentinu Zabukovcu iz Loža nadomestil travnik
na Babnem polju, ki so ga razdelili na novo
naseljenim rovtarjem (»denen dasellest neu
angesetzten Gereutlern vertheillet worden«),
z drugima dvema travnikoma in spregledom
1 gld. nemške veljave pri urbarialnih dajatvah
tričetrtinske Zabukovčeve kmetije, imenovane
Podgrad3.
»Dne 22. aprila 1783 je Alojz grof pl. Lichtenberg, lastnik gospostva Snežnik, dal v najem
dva travnika (Turšna in Ašlanharjev laz)« in
goro Debeli hrib (die zween wiesen (Turschna und Anschlanharjev Laass) und den dabey
befindlichen Berg (Debeli hrib) naslednjim
podložnikom: Matija, Jakob in Andrej Mlakar,
Simon Urban in Anton Lipovec, Luka in Peter
Troha, Matevž Ožbolt, Valentin Janež, Anton
in Luka Pilar, Leonhart Pavlin, Matija in Luka
Troha, bila sta župana, Andrej Šebalj, Primož
Janež, Jakob Ožbolt, Matevž Žagar, Blaž Bebar,
Tomaž Poje, Simon Troha, Jurij Šebalj, Blaž
Ožbolt, Valentin Janež mlajši, Jurij Pintar in
Luka Kozorog«.
Tako piše v ugovoru 3. septembra 1814 upravnik gospostva Snežnik Rajmund Matschig4
Babno polje je že zrastlo v veliko vas. Ravno v
tem ugovoru prikazuje majhno podobo o nastanku vasi Babno Polje, ko pravi: »Gospostvo
Snežnik (prvotno Lož, tako se je že tedaj imenovalo v deželnih »štiftnih knjigah«) ima približno dve uri hoje od gradu Snežnik gospoščinsko zemljišče, na katerem je v stotih letih,
vse do danes, nastalo 40 hiš, in se sedaj nova
vas imenuje Babno Polje. - To dominikalijo, ki
je zelo razsežna, je uživalo in uporabljalo gospostvo že od nepojmljivih časov na različne
načine, kakor se mu je zdelo, da je dobro in po
mili volji. Pred skoraj stotimi leti je dovolilo

Arhiv Snežnik, 5. 12. II b, Landesgrenzen – Berichtigung 14. 5.) 7. 6.) 9. 6.) 18. 7.) 1829
Arhiv Snežnik, 5. 12. II b, Landesgrenzen – Berichtigung 14. 5.) 7. 6.) 9. 6.) 18. 7.) 1829
Zbirka listin v knjižnici v Koča vasi, listina št. 54– 56
Arhiv Snežnik Gereutstreitigkeiten, listina 150
A. Snežnik, 5. 8. Gereuterstreitigkeiten, listina št. 145
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začetek novega naselja - tam je imelo pristave in je pozneje razdelilo zemljišče, ki pa ga ni
dalo, na novo nastali vasi Babno Polje, imenovano Zavodi, na manjše kose in jih dalo različnim, večinoma gospoščinskim, celo tudi tujim
podložnikom samovoljno v zakup za nedoločen čas. Gospostvo je samovoljno razpolagalo
z gospoščinskim zemljiščem že od razdelitve.
Vsakokrat je vzelo Zavode enemu in jih dalo
drugemu, jih prodalo ali na kratko, delalo je
tako, kakor se mu je zljubilo«.
Babno Polje je bilo dominikalna vas, nikoli ni
postala rustikalna, zato ga tudi ne najdemo v
urbarjih. Nastalo je s krčenjem gospoščinskih
gozdov (s požiganjem so nastale požganine),
zato na Kranjskem prebivalce takšnih naselij
imenujejo rovtarji (nem. Gereutbauer ali Gereutler).
Drugi ugovor napisan 31. maja 1820 v Snežniku5 osvetljuje način nastanka, kjer je rečeno:
»Celotno Babno polje je obdano z gozdovi
gospostva Snežnik. V letu 1752, ko je bil njegov obseg tudi veliko manj pomemben, kot je
danes, in sedanji pritožnik mora priznati, da
so se zgodila nadaljnja krčenja velikega gospoščinskega gozda in se še vedno izvajajo in
da so iz nekdanjih travnikov nastale obsežne
njive. Ko se je zato po davčni regulacije zgodila
amelioracija in razširitev na Babnem polju s
travniki in njivami in kaj takega ne bi moglo
biti v škodo gospostvu in podložnikom naj ne
bi služilo kot gibalo neutemeljenih pritožb.«
Iz registra travnikov 1787–17946 je razvidno,
da naj bi po 1787 tudi tiste travnike, ki jih je
imel nekdaj župnik iz Loža (Stari trg pri Ložu),
in tiste, ki jih je nekdaj imel Valentin Zabukovec iz Loža, dali Babnopoljcem, da je delež
»Rebarski« laz, na katerem se je 1714. prvi naselil Anže Troha, imel v letih 1787–1794 v lasti
Matija Mlakar, da so Babnopoljci v letu 1789
pod Berinščkom napravili sedem novih lazov.
V zapisniku o lazih 1779–17847 vidimo, da so
tudi prebivalci Starega Babnega Polja ali Prezida uživali 16 lazov zahodno od starega rimskega zidu. Tudi pri njih se kažejo kakor v vasi
Babno Polje sama gorenjska imena.
V letu 1748 in v naslednjih letih so v avstrijskih
dednih deželah reformirali zemljiški davek in
rektificirali davčni kataster. V novih seznamih
davčnih občin se nahaja vas Babno Polje (Wabenfeldt), h kateri je spadala tudi vas Babna
Polica (Pabna – Polliza)8. Babno Polje je takrat
že postalo pomembna vas. Iz seznamov, ki so
jih napisali v letu 1823 zaradi nove zasnove katastrskih kart o posameznih glavnih občinah
in podobčinah, se vidi, da je Babno Polje takrat štelo 44 hiš in 323 duš, bilo je samostojna
podobčina v glavni občini Lož in je spadalo
pod okrajno gosposko v Snežniku9. Naseljen-

Arhiv Snežnik 5. 1. cl Gereuterprotokolle
Arhiv Snežnik 5. 1. cl Gereuterprotokolle
Arhiv Snežnik 3, Handurbar št. 7 x 1751 - 1756
Arhiv Snežnik, 5. 12. II. Vermessung, Grenzen, 22. 4. 1823
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ci so tudi prinesli svojega svetnika vzhodno
od rimskega zidu iz Prezida, svetega Nikolaja
Episkopa in mu zgradili cerkvico. V lovni pogodbi z dne 19. 3. 1753 med Ignacijem Ksav.
grofom pl. Lichtenbergom in Markom Ferdinandom grofom pl. Lichtenbergom se omenja
kot mejno znamenje: »Sct. Nicolai Kürchen in
wabenfeldt«10– cerkev sv. Nikolaja v Babnem
Polju. Cerkvica je stala na drugem kraju, kakor
današnja cerkev sv. Nikolaja na Babnem Polju.
Zgradili so jo šele v letu 1832 (pravilno 1796,
letnica je nad vhodnimi vrati). V pritožbi z dne
5. julija 1843 pravi Jurij Mlakar iz Iga vasi hišna številka 18: »Zavod na unkrai stare zerkve
svetega Miklavža.« (Zavod na drugi strani cerkve svetega Miklavža)11
Vas Babno Polje je dobilo šele v letu 1832 svojega dušnega pastirja. Vaščani Babnega Polja
so se morali za sebe, za dediče svojih posestev
obvezati v zemljiški knjigi, da bodo zgradili
cerkev in župnišče in bodo za vzdrževanje dušnega pastirja dajali tiste dajatve, ki so jih do
sedaj dajali kaplanoma v Ložu (danes Stari trg
pri Ložu)12. Dušno pastirstvo je bilo ustanovljeno kot lokalija in je bila šele kasneje povzdignjena v župnijo, ki se danes (leto 1924)
uradno imenuje Parochia Sancti Nicolai Ep.
Babino Polje.
Podložniki gospostva Snežnik so bili naposled
zelo zaskrbljeni, ker so videli v na novo nastali
vasi velikega tekmeca v boju za preživetje in
so imeli politične in sodne spore 1815–1850
z gospostvom zaradi vrnitve »Zavodov« in lazov; že omenjeni ugovori in pritožbe izvirajo
iz tega spora13.
Zahodno od snežniškega pogorja, v pivški
dolini in v dolini reke Reke je bilo sedem vasi
in vaščani so bili postojnski podložniki, ki so
imeli pravico do sečnje lesa v snežniških gozdovih. Pod krinko, da morajo poskrbeti za
trajne pravice do lesa, so si prisvojili cel gozd
in gospodarjenje z njim. Tudi tem podložnikom ni bilo Babno Polje po godu. V komisijskih zapisnikih z dne 14. 9. 1795 in 21. 9. 1799
so upravičenci povedali: »Izvedeli smo tudi, da
je v gozdu vas Babno Polje, ki je nastalo tako,
da so izsekali in požgali gozd, kar je upravičencem do sečnje lesa v škodo14. V protestu
proti zgraditvi glažute na gospostvu Snežnik
z dne 18. 8. 1800 so vaščani teh vasi v točkah
4 in 7 glede Babnega Polja povedali: »Takratni
lastnik gospostva Snežnik je dovolil postaviti
v snežniških gozdovih celo vas, kjer sta pred
nekaj manj kot štiridesetimi leti stali samo dve
hiši, in sicer hiši Marka in Matije Mlakarja.
Gospostvo je tudi prodalo dele gozda Čabru15.

11
12
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Dominij Novo Babno Polje (z razliko od Starega Babnega Polja ali Prezida) z vasjo Babno
Polje so takratni lastniki Snežnika (sedem bratov in sestra) grofje Lichtenbergi s pogodbo z
dne 8. maja 1820 prodali lastniku sosednjega
gospostva Čabar Matiji Jožefu Paraviču pl.
Čabranskemu za 16.000 goldinarjev kovanega
denarja (Metallmünze) in predali tudi vse dotične listine. V kupni pogodbi so bile natančno
določene meje, in sicer med Novim Babnim
Poljem in Prezidom, ki je bil tudi prodan Čabru.
Potek meje je naslednji: Od kamna št. I s kraticami C. N. B (= Čabar, Novo Babno Polje)
v Požariški uvali, nato na Vražji vrtec do kamna št. II, na Petrinovo steno do kamna št. III,
nato je meja tekla preko Gromače do kamna
št. IV na Berinščku, kjer so vklesane kratice C.
N. B. S. (= Čabar, Novo Babno Polje, Snežnik),
kar pomeni tromejo. Z Berinščka je meja med
Novim Babnim Poljem in Snežnikom tekla
do kamna št. V. s kraticami N. B. S. (= Novo
Babno Polje, Snežnik) na Robu, nato do kamna št. VI na Urbančetovem lazu, nato je tekla
ob poti pod Skrajnim lazom do kamna št. VII
na Čebulovcu, nato po poti do kamna št. VIII
na Poliškem vrhu, od tam do kamna št. IX v
Zakraju, nato proti vzhodu do kamna št. X.
na Špičastem vrhu, od tam je nadaljevala pot
do kamna št. XI na Libergi in kamna št. XII v
Jermendolu, od tu naprej na vrh gore Brinkovca in nato proti jugu do kamna št. XIII nato
proti jugu do kamna št. XIV za goro Črni vrh,
na kamen št. XV pod goro Veliko Požarje in
končno do kamna št. XVI na Požarjih, kjer se
črta zaključi16.
O poteku meje so pripravili dve mapi, ki se v
arhivu ne nahajata več.
Kakor že omenjeno, je bil celotni distrikt Babno polje vzhodno od Rimskega zidu z vasjo
Prezid dne 20. decembra 1678 dan v zakup
dvorni komori za letno zakupnino 200 goldinarjev. V sodni cenitvi gospostva Snežnik
dne 24. avgusta 1816, ki sta jo opravila cenilca Jakob Prepeluh in Franc Ksaverij Leitner17,
najdemo sledeči zapis: »Bankalna« blagajna v
Ljubljani mora po pogodbi zaradi gozdov, ki
so jih dali v najem fužini v Čabru, plačati 200
florintov letno. Opomba: plačilo je dolžna od
leta 1809.

Arhiv Snežnik, 5. 12. 5 Forstsachen Jagd
Arhiv Snežnik 5. 8. II b Gereuterstreitigkeiten, listina št. 114
Zemljiška knjiga, Babno Polje, Okrajno sodišče Lož
13
Arhiv Snežnik 5 8. II. b. Gereuterstreitigkeiten
14
Arhiv Snežnik 5. 8. I. 1 Behölzung rechte der 7 Dörfer
15
Arhiv Snežnik 5.7. 1. Glashütten
16
Arhiv Snežnik 5. 5. I A Besitzwechsel - Urkunden
17
K. K. Stadt u. Landrecht Laibach, 30. julija 1816 z 3792 – 3793 M. SS, št. 63
10
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Mejni kamen med deželo Kranjsko in kraljevino
Hrvaško-Slavonijo, postavljen v letu 1913
v Praprotni dragi.
KHS – Kraljevina Hrvatska-Slavonija
K – Kranjska
50 – številka mejnega kamna
(foto: Matjaž Žnidaršič, Cerknica, 1992)

NAGRADNA KRIŽANKA

•

Vabljeni k reševanju
nagradne križanke.
Nagradno geslo križanke v prejšnji številki je bilo:
KO POPKI SE ODPIRAJO

Nagrade za tokratno križanko podarja
Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI Cerknica

Nagrade:

3 x majica (T-shirt) z različnimi motivi avtorja Bora Šparembleka
prejmejo:
Andraž Šoštarič, Babno Polje 88, 1386 Stari trg pri Ložu

1. nagrada knjiga Marije Makarovič KMEČKA ABECEDA
2. nagrada rokovnik JSKD
3. nagrada rokovnik JSKD

Jožef Petrič, Vrhnika pri Ložu 30, 1386 Stari trg pri Ložu
Mojca Komidar, Nadlesk 18a, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrade poklanja
DRUŠTVO NOTRANJSKIH KULTURNIKOV KRPAN CERKNICA
Čabranska ulica 2, 1380 Cerknica

Čestitamo!

rešitev križanke je geslo, ki izhaja iz oštevilčenih kvadratkov,
 Pravilna
in ga vpišete v polje za rešitev.
Rešitev napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) do 10. 6. 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
 

Letno poročilo o pitni vodi za leto 2021
Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v občini Loška dolina, kjer upravlja
vodovodni sistem Stari trg – Lož, ki z vodo oskrbuje celotno območje občine Loška dolina (razen Dolenje Poljane, Klance in Sv.
Ana). Vodni vir so vrtine v Kozariščah, voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira s klordioksidom.
Na omrežju je bilo v letu 2021 skupaj izvedenih 65 mikrobioloških preiskav, od tega 59 na omrežju in 4 na viru pitne vode, v okviru
katerih se ugotavlja prisotnost Escherichie coli (E.Coli), Koliformnih bakterij in števila kolonij pri 22°C in 37°C.
Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene na 16 vzorcih. Poleg tega se je pri 6 vzorcih ugotavljajo tudi prisotnost
stranskih produktov dezinfekcije (kloriti, klorati in kloridi).
Vzorčenje v sklopu nadzora:
Vodovodni sistem

Oskrbovana naselja

Stari trg - Lož

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

Notranji nadzor

Državni monitoring

Število vzorcev

Skladnih

Število vzorcev

Skladnih

59

59

4

4

V letu 2021 so bili vsi vzorci odvzeti v okviru notranjega nadzora in prav tako državnega monitoringa skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Uporabnike želimo opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne
vodovodne napeljave.
Cerknica, 15. 3. 2022							

JP Komunala Cerknica d. o. o.

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go
– urnik obiskov maja in junija v Starem trgu pri Ložu
Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi.
Posebej prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje bančnih
storitev na terenu.

Kdaj in kje bo v vašem kraju?
Kdaj? Ponedeljek, 16. in 30. maja ter 13. in 27. junija,
od 8.30 do 10.30
Kje? na tržnici v Starem trgu,
Cesta Notranjskega odreda 11
Urnik in vse aktualne informacije o mobilni poslovalnici so vam vedno na voljo na https://www.nlb.si/bankgo.
Kaj vam mobilna poslovalnica omogoča?

Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet, morda pomoč glede uporabe spletne in mobilne banke ter
drugih načinov poslovanja, ki so vam na voljo 24/7, vam je na voljo naš bančni strokovnjak. Za gotovinsko poslovanje pa
je na voljo bankomat.

V mobilni poslovalnici lahko:

• Odprete bančni račun in sklenete bančni paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, lahko v mobilni poslovalnici le še podpišete
pogodbo.)
• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.
• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih.
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za uporabo bankomata
potrebujete bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN)

