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Glasilo občine Loška dolina

SNEŽNIŠKA GAJTROŽA
V drugi polovici 19. stoletja je bil grad Snežnik s pripadajočim obširnim posestvom v lasti knežje družine Schönburg Waldenburg. V grajski
pristavi je bila osnovana zgledno urejena vrtnarija. Njena posebnosti je bila domača vzgoja visokostebelnih vrtnic z velikimi belimi cvetovi
in izrazito močnim vonjem. Zaradi vpadljive lepote so bile vrtnice v ponos tako vrtnarju kot graščini.

PARVH STU LAJT
Foto: Mario Žnidaršič
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Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
Čas hitro beži in že je pred Vami nova, poletna, številka našega glasila. Najlepše se zahvaljujem
vsem, ki ste si tudi tokrat vzeli čas in nam poslali svoje prispevke. Uredniški odbor je vse skrbno
prebral, o njih razpravljal in sklenil, da si v prihodnje želimo malo manj strokovnih člankov. Želimo
si bolj poljudnih prispevkov, ki so tesneje povezani z našim okoljem. Tokrat objavljamo vse, tudi
tiste, ki so morda po našem mnenju bolj primerni za predstavitev v kakšni drugi publikaciji. Naš
Obrh si želimo še bolj približati vam, bralcem, zato bomo v prihodnje kak preveč strokoven članek,
ki se neposredno ne nanaša na življenje pri nas primorani tudi zavrniti. Zares pa smo veseli, da je
za svoj zapis o prijateljevanju s slikarjem Lojzetom Perkom gospod Jože Centa izbral ravno naše
glasilo. Žal objave ni dočakal. Zaključili smo s predstavljanjem lip, ki rastejo v Loški dolini in se
odločili, da na naslovnici tokrat predstavimo čudovito Snežniško gajtrožo, vrtnico, ki spet krasi
okolico gradu Snežnik. Na to temo smo prejeli tudi dve pismi bralcev, ki pojasnjujeta, kako je prišlo
do rešitve in njene ponovne zasaditve. V bodoče si želimo čim več vaših fotografij Loške doline in
življenja v njej, morda kakšno od njih uporabimo tudi za naslovnico. Upamo, da boste glasilo vzeli
s seboj na dopust, se z njim fotografirali ter nam vaše utrinke poslali. Z veseljem jih bomo objavili v
naši naslednji številki. Ponosen sem, da boste na straneh pred vami našli zelo različna razmišljanja
o življenju, okolju in politiki. Tako kot svet, ki ga živimo, je tudi Obrh poln nasprotij in različnih
pogledov. Na vas je, da si sami ustvarite sliko. V prejšnjo številko se nam je prikradlo tudi nekaj
napak. Fotografije Nives Pišek smo tako pomotoma podpisali z napačnim imenom za kar se ji na
tem mestu najglobje opravičujem. V članku o zgodovini Čabra in Babnega polja pa se je pomotoma
znašla fotografija, ki ne spada v to zgodovinsko obdobje. Poletje pred nami bo očitno vroče in polno
različnih dogodkov, zato se že veselimo vaših prispevkov in reportaž iz njih. Pošljite nam jih do 15.
avgusta, ko bomo začeli s pripravo nove številke.
Želimo Vam prijetno, zdravo in veselo poletje. Uživajte kolikor je le mogoče, morda tudi z našim
glasilom v roki.
Miha Razdrih,
urednik
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 15. avgust 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.
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: Snežniška gajtroža • tekst na naslovnici:
vir Javni zavod Snežnik • fotografija na naslovnici: Mario Žnidaršič • Lektoriranje: Jera Razdrih • Tisk: Abakos d.o.o.

Obrh dostopen tudi na spletni strani občine Loška dolina: https://www.loska-dolina.si
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Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave

Izgrajena nova gozdna
cesta na Babnem Polju

IZ OBČINSKE HIŠE
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Daliborka Radovanović Jenc

Seja Občinskega sveta
21. redna seja

O

Občinski svet se je sestal na svoji 21. redni seji, dne 2. junija 2022.
Obravnaval je spremembo Odloka o proračunu za leto 2022, poročilo o večjih investicijah, ki jih izvaja Občina ter soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.
Spremembo proračuna je župan Janez Komidar predlagal zaradi
povečanja sredstev na investiciji Obnova vodovoda in razširitev
ceste Lož – Podlož. Sredstva, ki so bila v proračunu na omenjeni
investiciji znižana na podlagi amandmaja članov občinskega sveta
na 19. redni seji, dne 24. 3. 2022, so bila sedaj v enakem znesku povečana. Občinski svet je predlagano spremembo po izčrpni razpravi
potrdil. S spremembo proračuna bo možno investicijo zaključiti, kot
je bilo v projektni dokumentaciji predvideno.

Drugo gozdno cesto, poimenovano Peščena bukev, smo izgradili v
pomladnih mesecih letošnjega leta. Gre za 1180 m dolgo in 3,5 m
široko gozdno cesto med Babnim Poljem in Babno Polico. Gradnja
ceste je z davkom stala 98.000 EUR in predstavlja skrajšano razdaljo
spravila lesa iz okoliških gozdov, varno sečnjo ter boljšo povezavo
z obema pašnikoma pašnih skupnosti. Do konca junija bo izveden
tudi Strokovni prevzem Zavoda za gozdove, v naslednjem letu pa bo
tudi ta odsek že mogoče najti v programu rednega vzdrževanja gozdnih cest v občini Loška dolina. Za pričetek gradnje je bilo potrebno
pridobiti vsa soglasja lastnikov zemljišč, katera so nam pomagali z
neizmerno prizadevnostjo pridobiti revirni gozdarji.

Občinski svet je podal tudi soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica. Trenutna direktorica
dr. Olga Doles je bila edina kandidatka, ki jo je soglasno predlagal in
potrdil svet javnega zavoda. ■

ktobra 2020 je na pobudo Zavoda za gozdove Slovenije-enota Stari trg pri Ložu, Občina Loška dolina pridobila projektno
dokumentacijo za izgradnjo treh novih gozdnih cest. V lanskem letu
je bila izgrajena prva cesta med Podložem in državno cesto Stari trg-Bloška Polica. Podložanom je skrajšala pot proti Bloški Polici in naprej proti Cerknici za ca 3,5 km. Sedaj v času rekonstrukcije ceste in
obnove vodovoda Lož-Podlož ter popolnoma zaprte ceste, pa služi
izgrajena gozdna cesta Podložanom kot edina prometnica v svet. V
prihodnosti jo vidimo tudi kot del kolesarske poti med Bloško Polico
in Ložem, prav tako pa bo prav gotovo prišla v neobhodno uporabo
ob poplavljenem polju med Ložem in Podložem.

Sedaj nas čaka še izgradnja tretje gozdne ceste nad Vrhniko. Ta cesta
je krajša (560m) in bo kljub dvigom cen gradbenih del, še vedno bistveno cenejša od preostalih dveh že izgrajenih.
Še enkrat se zahvaljujemo vsem lastnikom gozdov, ki so nam s svojim
soglasjem omogočili izgradnjo teh prometnic. ■

21. redna seja (arhiv: Občine Loška dolina)

Saniralo se je tudi 150 metrov kolovozne poti
proti Babni Polici (arhiv: Občine Loška dolina)

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

Ustrezno je urejeno učinkovito odvodnjavanje
meteornih voda (arhiv: Občine Loška dolina)
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Bogdan Zevnik, direktor Občinske uprave

Kljub nagajanju posameznikov,
dela na cesti Lož-Podlož potekajo nemoteno

Z

veseljem lahko sporočim, da bo vodovodni odsek Lož-Podlož v
času tiska in raznosa glasila Obrh, v celoti že izgrajen. Izveden
bo tudi test vodotesnosti in opravljena dezinfekcija. Tako bodo občani Podloža imeli končno zagotovljeno kakovostno vodooskrbo, izgube na javnem vododnem omrežju Občine Loška dolina pa se bodo
zmanjšale. S tem odsekom bo obnovljen še zadnji od najdaljših in
najbolj kritičnih odsekov vodovoda v Loški dolini. Ta obnova predstavlja okroglih 5 % javnega omrežja. Prav tako tudi vodovod ob še
tako hudi zimi ne bo zmrznil, kar se je v preteklosti pogosto dogajalo.
Zaradi obnove vodovoda je bilo skoraj polovico asfaltne prevleke porušene. Zato je edina strokovno logična rešitev, da se v cestišče vgradi
ustrezne sloje ustroja ter položi nov asfalt po možnosti v večji širini
kot je bil prvotni. Da je bilo asfaltno vozišče preozko, kažejo slike
izvoženih bankin širine tudi do enega metra na vsaki strani. Vsa dela
bodo zaključena v septembru, ocenjeni znesek gradnje investicije pa
znaša skupaj z davkom 1.580.000 EUR.

posebej potrudili in so sedaj tudi zemljiškoknjižne zadeve urejene.
Del odseka pa bo dokončno geodetsko urejen po končani gradnji
konec leta 2022.
Ker so dela bolj ali manj potekala nemoteno, je to vseeno motilo določene posameznike, ki so na svoj način nagajali in ovirali gradnjo.
Že takoj po izgrajenem prvem odseku vodovoda je, za enkrat še neznani storilec, poškodoval posamezne vodovodne elemente. Uničen
je bil podzemni hidrant, pokrov na nastavku in tudi sekcijski ventil.
Podizvajalcu je bila povzročena škoda v višini ca 4.000 EUR, glavni
izvajalec pa je podal prijavo tudi na policijo.
Nadalje se je pojavila nova
disciplina, vstavljanje raznih
stvari v vodovodne cevi.
Najprej je nekdo v cevi namerno vstavljal kamenje,
kasneje tudi 60cm dolge kose
lesa. Ker se je to pravočasno
opazilo in še pred vgradnjo
in montažo odstranilo, se je
lahko izvedel tlačni preizkus
in tudi preverba pretočnosti
novega vodovoda.
Nepridipravi so komaj položen del vodovoda namerno
poškodovali (arhiv: Občine Loška dolina)

Zvožene bankine nazorno prikazujejo premajhno
širino asfalta (arhiv: Občine Loška dolina)

Z namenom povzročitve škode je nekdo s kamenjem
zapolnil cevi (arhiv: Občine Loška dolina)

Pri planiranju in izvedbi te investicije pa smo naleteli na nagajanja
in obtoževanja posameznikov, tako občanov kot tudi občinskih svetnikov. Ne moremo mimo dejstva, da smo bili še pred pričetkom del
pozvani na začasno zaustavitev investicije. Del članov občinskega
sveta je z dopisoma 20. 10. 2021 in še enkrat 10. 11. 2021 zahteval zaustavitev investicije. Takega manevra praksa v Sloveniji ne pozna, če
pa se morebiti tega lotiš vseeno in »začasno zaustaviš investicijo«, se
dodatnim stroškom nikakor ne moreš izogniti. Ker tega brez dodatnih stroškov nismo v občinski upravi želeli narediti, Občinski svet v
prvi obravnavi dne 10. 2. 2022 ni hotel sprejeti proračuna. Na koncu
smo po dodatnih obrazložitvah in pojasnilih vendarle vseeno sprejeli
proračun za leto 2022 in sredstva za investicijo so sedaj zagotovljena.
Nadalje je v želji po preprečitvi nadaljevanja investicije sledila vrsta
prijav na različne inšpekcijske, nadzorstvene in kontrolne organe.
Vseh 13 prijav je bilo brezpredmetnih in nimajo nikakršne realne
osnove. Z zavzetim delom smo vsem organom natančno podali pojasnila in ovir za uspešno nadaljevanje projekta ni bilo več. Tako smo
vsaj mislili. Prišla so dodatna obtoževanja o nepridobitvi zemljišč in
ponovno oviranje gradnje. Pa čeprav ob znanem dejstvu, da kategorizirana cesta in vodovod potekata že 40 let in v vsem tem času nihče
ni pridobival gradbenega dovoljenja, niti ni poizkušal pridobiti soglasij in vpisati zemljišč v zemljiško knjigo, odparcelirati in odkupiti
zemljišč … Prav tako se tudi lastniki zemljišč niso pritoževali in so
»mirno spali«. Vendar lahko rečemo, da smo se v občinski upravi še

Ker očitno vse to ni bilo učinkovito, se je
na traso gradbišča raztrosilo tudi 12 cm
dolge vijake. Očitno z namenom ustaviti
gradnjo ali vsaj izvajalcem povzročiti škodo.
Vse skupaj v občinski upravi dokumentiramo in arhiviramo, zato lahko nazorno tudi
priložimo fotografije. Poleg vsega si občinska
svetnica Armida Bavec v prejšnjem izvodu
glasila Obrh dovoli mene osebno obtožiti, da
Ko smo odstranili kamenje, so v cevi začeli vstavljati kose lesa
(arhiv: Občine Loška dolina)
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sem si vse skupaj nekako izmislil in da so
moje navedbe le grožnje in populizem. Da
si obtoževanja sploh ne bi smel privoščiti.
Priložene fotografije so dovolj zgovorne in
prepričan sem, da bralcem, še posebej Podložanom, ni potrebno nič več dodatno pojasnjevati. Poudarjam, da je politika in politikantstvo ena stvar, ko pa gre za namerno
uničevanje občinske lastnine in skrajni vandalizem, pa govorimo lahko o najhujših kaznivih dejanjih in povzročeni veliki gospodarski škodi. Sprašujem se, kaj bi bilo, če teh
predmetov v ceveh ne bi pravočasno opazili
in bi bila pretok vode in pritisk zmanjšana?
Kako bi kasneje odkrili, kje so ti neprimerni kosi v 2100 m dolgem cevovodu? Kako bi
gasili požar v Podložu? Mogoče samo z enim
barom pritiska?

IZ OBČINSKE HIŠE

julij, 2022

Nastavljanje žebljev in vijakov je sprevržena diverzantska akcija
(arhiv: Občine Loška dolina)

Očitno imajo nekateri interes na vsak način škoditi Občini Loška dolina in jim ni mar za
občane, ki živijo po manjših zaselkih občine. Lahko jim zagotovim, da nas ne bodo ustavili,
ne v Podložu, ne v Babnem polju in tudi ne v Podgori in na Vrhu. ■

Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora

Zaključeni nadzori smotrnosti, namenskosti
in učinkovitosti porabe proračunskih sredstev
Občine Loška dolina pri gradnji komunalne
in cestne infrastrukture

N

adzorni odbor Občina Loška dolina (v nadaljevanju nadzorni
odbor) je v skladu s svojimi pristojnostmi v obdobju od 15. 9.
2021 do 4. 5. 2022 opravil nad nadzorovano osebo Občina Loška dolina tri nadzore:
1. nad pravilnostjo zaključene investicije »Obnove vodovodnega
omrežja Viševek – Vrhnika - Žaga«
2. nad učinkovitostjo in smotrnostjo poslovanja Občine Loška Dolina
z družbo Tringrad nova, d.o.o. in njenimi povezanimi osebami
ter z Juretom Mačkom, MA-JU s.p. v obdobju od 2019 do 2021
3. nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev
Občine Loška dolina za Investicijo obnove vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož
Na podane osnutke poročil o zgoraj opravljenih navedenih nadzorih je župan Občine Loška Dolina Janez Komidar podal odzivna
poročila, po preučitvi pa je nato nadzorni odbor podal poročila,
s katerimi se mora seznaniti Občinski svet občine Loška dolina,
kar napotuje 23. člen Poslovnika nadzornega odbora Občina Loška
dolina. Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja
na način, da se z dokončnimi rezultati nadzornega odbora seznanja
javnosti. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili
in predlogi je informacija javnega značaja.
Nadzor, naveden pod prvo točko, je nadzorni odbor razširil tudi
nad nadzorovano osebo družbo JP Komunala Cerknica, d.o.o. Na
podlagi pregledane dokumentacije in javno dostopnih evidenc je
nadzorni odbor ugotovil, da je župan občine na podlagi izvedenega
javnega naročila 29. 8. 2019 sklenil in podpisal Gradbeno pogodbo
z izbranim izvajalcem za obnovo vodovoda Viševek – Vrhnika –
Žaga z družbo 2ef, d.o.o., ki jo zastopa Maks Godina. Predmetna
pogodba je bila na občini evidentirana šele 11. 12. 2019, izvajalec

pa je uporabil žig druge družbe. Pogodba je objavljena na portalu
eJN. Potrebno je tudi izpostaviti, da je občina 5. 1. 2022 predložila originalno pogodbo za potrebe nadzora, na kateri pa je spodaj
pod zapisanim Maks Godina odtisnjen žig 2ef, d.o.o., ki je bil odtisnjen naknadno in ne ob podpisu pogodbe in vsekakor po objavi na
spletnem portalu javnih naročil z dne 24. 9. 2019. V nadaljevanju
je občina z izvajalcem sklenila še tri anekse k predmetni gradbeni pogodbi. Gradbeni nadzor je izvrševal MA-JU Jure Maček s.p.
Iz gradbenega dnevnika izhaja, da so 15. 1.2020 vsa pogodbena
dela zaključena ter da so predhodno, 23. in 24. 10. 2019 gradbišče
obiskali predstavniki družbe JP Komunala Cerknica, d.o.o., ki so
ugotovili, da slednja ne bo sodelovala pri gradnji vodovoda zaradi
kršitve Tehničnega pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega vodovodnega sistema na območju občin Cerknica
in Loška dolina in ne pridobljenih soglasij lastnikov parcel. Občina
Loška dolina je zagovarjala svoje stališče, da prijava za takšno gradnjo ni potrebna (po ZGO), kar pa je v nasprotju s stališčem UE
Cerknica. Do priklopa na obstoječi vodohram ni prišlo. Vodovod
ni v funkciji delovanja in ni dan oziroma sprejet v upravljanje, saj ne
ustreza zahtevanim tehničnim pogojem. Na osnovi 3. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah JP Komunala Cerknica d.o.o. tako
izvaja za potrebe občin Cerknica in Loška dolina vsa tista opravila,
ki omogočajo in zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega pomena. Nad navedeno investicijo je
bil izveden gradbeni inšpekcijski nadzor, o ugotovitvah nadzorni
odbor ni bil seznanjen
(več https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174862657).
Nadzorni odbor je podal občini priporočila, in sicer da mora pred
pričetkom nameravane izvedbe investicije, v okviru katere se bodo
izvajale gradbene storitve pridobiti ustrezna dovoljenja, soglasja,
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projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID) ter pravočasno
urediti vpis stvarnih pravic v zemljiško knjigo. Vzpostaviti mora
vzajemno sodelovanje na vseh področjih oskrbe s pitno vodo iz
javnega vodovoda, in ostalih področjih, ki so prenesene na JP Komunala Cerknica, d.o.o. Enako velja za izvajalca javne službe JP
Komunala Cerknica, d.o.o. Z vidika transparentnosti poslovanja
Občine Loška dolina in v izogib korupcijskem tveganju naj bo v
posamezno fazo postopka javnega naročanja in predhodnih pripravljalnih del vključenih več javnih uslužbencev Občine Loška dolina
glede na posamezno področje dela.
V okviru nadzora pod točko dva je nadzorni odbor ugotovil nepravilnosti in odstopanja od načel javnega naročanja po prejemu
in upoštevanju navedb v odzivnem poročilu: Družba Tringrad
nova, d.o.o. na podlagi ponudbe izvaja storitve svetovanja v zvezi
z načrtovanjem in izvajanjem postopka javnega naročanja za naročilo (velike vrednosti ali male vrednosti), v obliki podpore nabavnim dejavnostim naročnika za izbor izvajalca za izvedbo del za
investicijo, dejansko pa družba Tringrad nova, d.o.o. tudi pregleda
prejete ponudbe, naredi preverbe ponudnikov, analizira ponudbe, pripravi preglednico izpolnjevanja pogojev in poda poročilo o
analizi ponudb, ki zajema tudi predlog za najugodnejšega ponudnika, vso dokumentacijo pa pripravi na obrazcih z grbom Občine
Loška dolina in njenimi podatki, na koncu poročila je podpisana
strokovna komisija Občine Loška dolina, ki jo je imenoval župan
za vodenje postopka objave in oddaje javnega naročila. Ponudba
družbe Tringrad nova, d.o.o. za posamezno storitev je edina, ki
jo je občina pridobila, kar je v nasprotju s 4. in 6. členom ZJN-3.
Strokovna komisija, ki je sestavljena iz javnih uslužbencev občine v celoti prispeva samo svoj podpis na koncu poročila o analizi
ponudb. Občina vse gradbene nadzore naroča pri Juretu Mačku,
MA-JU d.o.o. V posameznih primerih ni listin v zvezi z naročanjem. Pogajanja so izkazana samo v primeru obnove vodovodnega
omrežja Viševek – Vrhnika – Žaga. Pogodbe ne določajo natančne
obveznosti izvajalca, npr. dinamiko prisotnosti na gradbišču., razen
dveh (Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož – Podlož in
Obnova vodovodnega omrežja Viševek – Vrhnika). Večina pogodb
plačilo opredeljujejo v deležu od vrednosti investicije. Pri tem ne
določajo, ali osnova vključuje DDV. Problematično je, da ni opredeljeno, katera vrednost investicije je osnova za izračun plačila. Na
računu št. 2 z dne 7. 2. 2020 za 1.668,08 EUR je navedeno, da gre za
plačilo 4.847,28 EUR ob upoštevanju že plačanih 3.480,00 EUR oktobra 2019. Predmetne fakture nadzorni odbor ni prejel v pregled.
Odzivno poročilo ne vsebuje pojasnila oziroma odgovora glede te
ugotovitve, tudi ni predložene zahtevane fakture.
Nadzorni odbor je podal občini priporočila, da je kot naročnik
dolžna upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti pri odločanju o izvajalcu svetovanja
pri javnem naročanju. Navedena načela so določena v 4. členu in
6. členu ZJN-3. Nadalje, da naj optimizira porabo proračunskih
sredstev za storitve s pridobivanjem več ponudb, pogajanji, zagotavljanjem ustreznih pravnih podlag – pogodbe in uveljavljanjem
odgovornosti za napake oziroma škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbenih določil ter racionalizira izvedbo postopkov javnih naročil
z uporabo lastnih kadrovskih virov, sodelovanjem z JP Komunalo
Cerknica, katerega soustanovitelj je in drugimi deležniki, ki lahko
prispevajo h kvaliteti postopkov izbire izvajalcev npr. javni zavodi,
katerih ustanovitelj je občina.
V okviru nadzora pod točko tri je nadzorni odbor ugotovil nepravilnosti, ki se odražajo v pojavu dvoma v smotrno gospodarjenje
občine s denarnimi sredstvi, saj bi morala občina na podlagi 51.
člena Zakona o lokalni samoupravi s premoženjem, kamor sodijo
denarna sredstva, gospodariti kot dober gospodar. Zakon o javnem
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naročanju namreč veleva, da se izbere najugodnejšo ponudbo, ki pa
je bila v obravnavanem primeru ponudba CPK, d.d. glede na postavljena merila, ki jih je določila Občina Loška dolina v razpisni dokumentaciji in ob upoštevanju, da je bila dana ponudba CPK, d.o.o.
dopustna in v skladu z razpisnimi pogoji. Občina Loška dolina je
naročila investicijski program Obnova vodovoda in razširitev ter
rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, ki je bil izdelan v novembru 2021.
V povezavi z investicijskim programom Obnova vodovoda in razširitev ter rekonstrukcija ceste Lož-Podlož, so ugotovljene nepravilnosti, med njimi bi morala Občina Loška dolina investicijski program spremeniti in dopolniti, ker so se ocenjeni stroški povečali
za več kot 20 % predhodno ocenjene vrednosti projekta. Slednji bi
moral služiti za strokovno podlago za investicijsko odločitev pred
podpisom predmetne pogodbe, torej najkasneje septembra 2021.
Vsekakor je potrebno kot nepravilnost opredeliti tudi ne pridobitev
stvarnih pravic pred izvedbo gradbenih del ali nepravočasno razlastitev s prednostnim odkupom od lastnikov zemljišč. Občina bo s
predvidenim nakupom zemljišč, na katerih je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura oz. tistih, ki jih potrebuje za izvedbo
načrtovanih investicij nadaljevala v letu 2022. Prav tako ni pravočasno preučila pogojev za izvedbo obravnavane investicije, saj ni
pravočasno pridobila vse projektne dokumentacije, kar vpliva na
pravočasnost izvedbe investicije ter dejanske stroške, ki so in bodo
zaradi tega nastali. Prav tako je ugotovljeno, da župan v postopku
ni pridobil soglasja Občinskega sveta Občine Loška dolina za prerazporeditev proračunskih sredstev in s tem kršil določila 7. člena
Odloka o proračunu občine za leto 2021. Investicija tekom nadzora
ni bila zaključena.
Nadzorni odbor je podal občini priporočilo poleg priporočil kot
pri predhodnih nadzorih, da mora dosledno upoštevati določila 19.
člena Poslovnika Nadzornega odbora. ■
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Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

PRILOŽNOST ZAMUJENA, NE VRNE SE NOBENA –
ZADNJA PRILOŽNOST ZA RAZVOJ OBČINE
Prihaja obdobje odločitve-napredek
ali končni propad občine. Resno razmišljam kaj storiti-ali sploh ponuditi
še zadnjo »priložnost razvoju«? Je
končno vsem skupaj »prišlo do konca«, da se ne bo več nasedalo na jadikovanje, igranje ubogega ega in na
svetohlinstvo, ki ga žal vsi občutimo
na kvaliteti svojega bivanja? Priporočam razmislek. Reprize za rešitev ne
bo več! In kako je potrebno iti naprej?
Potrebno je pripraviti dokumentacije in za vse dobiti državna/evropska
sredstva. Izvesti nadgradnjo čistilne
naprave Stari trg, sanirati cevi, ki še
mag. Armida Bavec
niso priklopljene in 4 vasi priklopiti
(arhiv: Armida Bavec)
na čistilno. Pripraviti projekt za zagotovitev nemotene oskrbe z vodo v
vseh domovih in v skladu z načrtom
dograditi/napeljati vodo v domove. Ugotoviti »kaj se dogaja« pri kanalizaciji Babno polje in nemudoma ukrepati z izgradnjo (ali MČN). Legalizirati,
sanirati in narediti v skladu s predpisi vodovod Vrhnika – Žaga in sredstva
sanacije izterjati od odgovornih, ki so nelegalno investicijo zavestno izpeljali.
Revidirati investicijo Lož-Podlož in v primeru nepravilnosti, sredstva sana-

cije izterjati od odgovornih oseb, ki so investicijo tako izpeljale. Nemudoma
pripraviti in sprejeti ustrezne spremembe OPPN (v kolikor do 2023 še ne
bodo pripravljene in sprejete) in v tem aktu predvideti ustreznejšo lokacijo
(pri »Jurjevcovem skednju«) v Starem trgu za izgradnjo doma za starejše,
premakniti počivališče za avtodome na ustreznejšo lokacijo za daljše bivanje letovalcev, sprejeti primernejšo lokacijo za postavitev športne dvorane in parkirišč ob šoli, revidirati projekt obnove kulturnega doma in ga
uskladiti. Pripraviti projekt ureditve in revitalizacije Starega trga (ki se nato
nadaljuje tudi v drugih vaseh) in izvesti ureditev. Revidirati projekt dograditve zdravstvene postaje in ga uskladiti z bodočimi potrebami doma za
starejše občane. Pripraviti projekt in pridobiti sredstva za ureditev sodobnega športnega parka ob šoli. Predstaviti »šolski čebelnjak« na ustreznejšo lokacijo. Revitalizirati grajske pristave. In še in še je za postoriti, saj je
stanje kaotično. Zelo veliko je govora o pripravi projektov, kaj ne? Projekti
in gradbena dovoljenja so podlaga, da se sploh lahko sploh kandidira na
sredstva. Zato so cilji prvega mandata projekti in ureditev »kanalizacijsko
–vodovodnih zgodb«, revidiranje vsega kar ni tako kot »bi se pričakovalo
od skrbnega gospodarja«, revizija tožb in postopkov, ki jih ta občina vodi
proti svojim občanom in priprava potrebnega, da se lahko začne z gradnjami doma, telovadnice, kulturnega doma, zdravstvene postaje in še česa.
Poleg vsega tega pa je potrebno ogromno postoriti še na drugih področjih,
ki ne smejo ostati zapostavljena. Komu gre zaupati in kdo je ta kaos sposoben urediti, pa se bo tudi odločil vsak sam. Upam, da bo odločitev pravilna!
https://armidabavec.blogspot.com/

LOKALNA POLITIKA
Matjaž Antončič,
predsednik OO Naša Notranjska Loška dolina

POGUMNO V PRIHODNOST Z
ZAVEDANJEM PRETEKLOSTI

Matjaž Antončič

(Arhiv stranke NaNo)

Pred nami je poletje, dopusti na morju ali pa kje drugje, uživanje prostega
časa.
Kmalu zatem pa sledita jesen in zima,
ki nam prinašata nove izzive na občinskem in državnem nivoju tudi v luči
energetske in prehranske draginje na
kar nas vedno znova spomnijo mediji
in strokovni analitiki na tem področju.

Vsekakor teh napovedanih izzivov ni
za zanemariti. Upam, da bo država sprejela vse ustrezne in potrebne ukrepe
preko katerih bo lahko tudi Občina delno sodelovala in pomagala, ter zagotavljala pomoč tudi in predvsem ranljivejšim skupinam v naši občini.
Ampak lepo po vrsti ...
Mogoče tukaj pride prav tudi pregovor »Iz majhnega zraste veliko«.
Kaj s tem mislim se verjetno vprašate.
Predvsem to, da moramo prvo mi sami na občinskem nivoju vedeti kaj potrebujemo za stabilen in konstanten razvoj občine, da prekinemo to negativno krivuljo, ki nas spremlja. Vedeti pa moramo tudi koga si želimo, da nas pri tem zastopa in usmerja razvoj, projekte v uspešno realizacijo in spodbuja medsebojno
sodelovanje. Šele potem pride na vrsto komunikacija na državnem nivoju.

Vsi smo bili lahko priča temu, ker je bilo v zadnjem obdobju narejene dobro
in tudi temu, kar je bilo narejeno malo manj dobro. Glede na sosednje občine
smo daleč najmanj napredovali v zadnjih 10 letih, žal celo nazadovali v kvaliteti življenja. Vendar neprestano izpostavljanje napak, zamujenih priložnosti
in odgovornih ne bo spremenilo preteklosti.
Potrebno je razmišljati naprej o prihodnosti, v dobro vseh nas, ki tukaj živimo in vseh tistih ki še bodo. Ciljev nam ne sme biti samo, da zaustavimo izseljevanje, pač pa da bi ustvarili pogoje (bivalne in delovne), ki bi privabili ljudi,
da se priselijo k nam. Mislim, da ima naša Loška dolina ogromen potencial, da ponudi zelo lepo, mirno in kakovostno bivanje in dom marsikomu.
Povrniti je potrebno tudi zaupanje ljudi v Občino in zaposlene tam. Občani
morajo vedeti in znova zaupati, da pravila in zakoni veljajo za vse enako, ne
glede na status občana ali pa taka ali drugačna poznanstva. Brez zaupanja
občanov do župana in občinske uprave je sodelovanje in razvoj (vsaj v pravo
smer) zelo težak in pogosto neuspešen, ta-kratko pa na koncu potegnemo
ravno mi občani.
Osnova pri vsem tem je strategija razvoja občine za vsaj naslednjih 8 let. Žal
konkretne strategije kot take do sedaj še ni bilo. Zato si v Naši Notranjski
prizadevamo, da bi skupaj z čim več zunanjimi deležniki (gospodarstveniki, kulturniki, kmeti, športniki) tako strategijo tudi pripravili oz. jo že pripravljamo. Zavedamo se, da mora biti strategija realna tako po prostorskem
programu kot tudi finančno dolgoročno vzdržna. Določili bomo prioritete in
jih tudi sistematično izvajali v naslednjih 2 mandatih, če nam boste seveda
to volivci omogočili.
Vse to izpeljati ne bo enostavno je pa nujno nekje začeti in vztrajati. Za to
potrebuješ dobro ekipo, ki pa jo mi vsekakor imamo.
Torej, kot sam naslov na začetku pove ... pogumno v prihodnost, vendar če
želimo drugačne rezultate, se moramo lotiti stvari na drugačen način.
Za konec pa vam želim lepe in ne preveč vroče dopustniške mesece. ■
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Samo Petrič

Novost v Kovinoplastiki Lož

Avtomatski samonastavljiv varnostni sistem za vrata

ASASS Automatic Self Adjusting Security System

Poleg avtomatskega delovanja vratne zapore, inovacija s svojim
dovršenim mehanizmom poskrbi tudi za to, da je vratno krilo
vedno pritisnjeno na okvir z optimalno silo in to kljub spreminjajočim se vremenskim vplivom. Zaradi funkcije samonastavljivosti, je delovanje samonastavljivega zapirnika vedno optimalno, ne glede na ukrivljenost vratnega krila. Samonastavljiv
zapirnik v prvi vrsti poskrbi za optimalno delovanje in dolgo
življenjsko dobo celotnih vrat. Nadalje poskrbi za zmanjšanje

Ideja za inovacijo izhaja iz težave, katero ima končni uporabnik pri posluževanju vhodnih vrat tekom življenjske dobe. Največje težave pri zapiranju vrat nastopijo zaradi
ukrivljanja vratnega krila, ki se pojavi kot posledica menjava letnih časov, nihanja
temperature in ostalih vremenskih vplivov (sončno sevanje, dež, sneg, led, vlaga).
Problem ukrivljenega krila se je do sedaj reševalo tako, da se je z nastavljanjem zapirnih elementov zagotovilo optimalen naležni pritisk vratnega krila. Ker pa se vratno
krilo ukrivlja skladno z nihanjem vremenskih vplivov, bi bilo za optimalno delovanje
potrebno zapirne elemente nastavljati ob vsakokratnih vremenskih spremembah. Ker
večina uporabnikov tega ne počne, pride do težav pri zapiranju vrat, povečajo se sile
potrebne za manipulacijo vrat, to povzroči povečano obrabo vseh gibajočih elementov v mehanizmu in na koncu to vodi v usodni lom mehanizma, ki je vgrajen v vrata.
Obstoječe rešitve, katere so prisotne na trgu, so posledica parcialnega obravnavanja
problema. Rešitve so podvržene dejstva, da so razvojni oddelki pri svojem delu osredotočeni na razvoj mehanizmov vratnih zapor na eni strani, ter na razvoj zapirnih
elementov na drugi strani. To posledično privede do težav takrat, ko se realne razmere
tekom življenjske dobe izdelka razlikujejo od teoretičnih.



AASS tik predno se aktivira mehanizem Avtomatskega kavlja



ASASS v zaprtem položaju

toplotnih izgub, ki so posledica neustreznega tesnenja vrat. Samonastavljiv zapirnik poskrbi tudi za zmanjšanje vdora hrupa iz
okolice, kar je posebej pomembno, kadar se stanovanjski objekt
nahaja v bližini izvorov hrupa (cesta).

V Kovinoplastiki Lož smo v naši inženirski ekipi pri razvojnem delu pod drobnogled
vzel celoten sistem, katerega poleg stavbnega okovja, PVC profilov ter vratnih tesnil,
vključuje še zunanje dejavnike, kot so nihanje temperature, direktno UV sevanje, vlaga ter ostali vremenski vplivi. Takšna celovita obravnava problema, je pripeljala do
celovite rešitve problema – do Avtomatskega Samonastavljivega Varnostnega
sistema za vrata ASASS.

Zaradi integriranega rotacijskega elementa v samem zapirniku,
je na inovativen način dodatno poskrbljeno za minimalno trenje
sistema v fazi odpiranja vrat. S tem je zagotovljeno udobno odpiranje vrat tekom celotne življenjske dobe in kar je posebej pomembno, posluževanje takšnih vrat je neproblematično tudi za
šibkejše uporabnike, kot so otroci in ostareli. Rotacijski element
drastično zmanjšuje silo potrebno za posluževanje, s tem posledično se zmanjša tudi obraba med posameznimi gibajočimi se
elementi sistema.

Avtomatski Samonastavljiv Varnostni sistem za vrata sestavljajo; Samonastavljiv
mehanizem zapirnika, Mehanizem Avtomatskega kavlja in Mehanizem avtomatske
vratne zapore Comfort.



Rotacijski element poskrbi za zmanjšanje trenja
in dolgo življenjsko dobo

Avtomatski Samonastavljiv Varnostni sistem
za vrata ima sledeče lastnosti:

ARX AUTOMATIC
DOORLOCK
SYSTEM

Comfort with Automatic Hook

Avtomatski Samonastavljiv Varnostni
sistem za vrata ASASS.

•
•
•
•
•

Sistem v prvi vrsti poskrbi zato, da so jekleni kavlji
avtomatsko aktivirani in samozaporni vsakič, ko je vratno krilo zaprto. Vroče kovano jeklo poskrbi za odlične
mehanske lastnosti kavlja, ki v svoji osnovi poskrbi za
varnost vrat oziroma varnost uporabnikovega doma.
ASASS v odprtem položaju

•
•
•
•

•



Avtomatsko aktiviranje kavljev ob vsakokratnemu zapiranju vratnega krila
Zapirnik samodejno izvaja optimalen naležni pritisk vratnega krila na okvir
Večkrat letno nastavljanje zapirnika ni več potrebno
Zmanjšanje trenja pri posluževanju in s tem zmanjšanje sile potrebne za
odpiranje vrat
Dolga življenjske dobe zaradi minimalne obrabe v mehanizmih
Zelo visoke mehanske lastnosti sistema – kavlji so izdelani so iz vroče kovanega jekla
Zapora z avtomatskimi kavlji je dizajnirana za dosego najvišjih zahtev glede
protivlomne varnosti
Kavlji so načrtovani za doseganje najvišjih zahtev pri ognjevarnih vratnih zaporah FD
Avtomatski samonastavljiv varnostni sistem se lahko nadgradi z elektro motorjem
ter pripadajočimi Smart Home rešitvami
Avtomatski samonastavljiv varnostni sistem se lahko vgradi v zaporo z Dnevno/
Nočnim režimom posluževanja (DRF)

Le nenehno iskanje novih, inovativnih idej zagotavlja sveže tehnične rešitve za izzive,
katere prinaša prihodnost. Avtomatski Samonastavljiv Varnostni sistem za vrata je
svetovna novost, njegova unikatnost pa je zaščitena kar s štirimi patenti.
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Andreja Buh

MATEJA PEČEK
O KAMPU »BELI GABER«
V maju sta Mateja in Beno Peček z Vrha v
bližini doma odprla kamp »Beli gaber«. Gre
za zelo dobrodošlo turistično ponudbo v Loški
dolini in zato smo zakonca povabili na pogovor. Beno je imel še vedno veliko dela, zato si
je čas za nas vzela Mateja.
Mateja, najprej: kako, kdaj in zakaj ideja
o kampu?
Sama sem se že od osnovne šole dalje želela ukvarjati s turizmom. Ampak takrat je
bilo tako, da so se uspešnejše punce vpisale
na ekonomsko srednjo šolo, morda kakšno
gimnazijo in vsi so me prepričevali, da turistično šola pač ni prava izbira.
Tako me je pot zanesla drugam, ko sem bila
že zaposlena, pa sem razmišljala, da bi naredila nekaj na področju turizma – za svojo
dušo. Eno sezono sem bila vodička v Postojnski jami, kamor sem odhajala po službi
ali med vikendi in pridobila prve izkušnje.
Naredila sem licenco za lokalnega turističnega vodnika in z vodenjem se občasno
ukvarjam še danes. Glede na to, da so naši
konci tako lepi, pa me je sčasoma začelo motiti pomanjkanje prave ponudbe. Večinoma
sem vodila enodnevne obiskovalce, kar je sicer v redu, saj v dolini ne želimo množičnega turizma. Ampak – imamo nekaj malega
apartmajev in sob, manjka pa kamp, kar smo
v družini mogoče še boj opazili, saj tudi sami
radi kampiramo. Danes imajo kamp (pravzaprav glamping) na Blokah, ko sem sama
začela razmišljati o tem, pa ga tudi tam še
ni bilo.

Približno pred osmimi leti sem se ponovno
zazrla v naše parcele. Med košnjo me je bilo
tu vedno strah, ker je strmo in bi se lahko
kdo prevrnil, se poškodoval … Z možem sva
tako prišla na idejo, kaj pa, če bi na teh strmih parcelah nekaj naredili.
In začeli smo trnovo pot. Z birokracijo, saj
je trajalo kar štiri leta od ideje, pa do tega,
da sva »zasadila lopato«. Dela z dovoljenji
je bilo res ogromno. Potrebno je bilo spremeniti občinski prostorski načrt, pridobiti
gradbeno dovoljenje …
Štiri leta sta potrebovala zgolj
za pridobitev vse potrebne
dokumentacije, koliko pa še,
da sta kamp lahko odprla
obiskovalcem?
V lanskem letu sva naredila kozolec, k čemur je pripomoglo tudi dejstvo, da sva bila
uspešna na LAS-ovem razpisu in je kozolec
delno financiran z evropskimi sredstvi. Sva
se pa, kot verjetno večina, ki se loti kakršnekoli gradnje, močno uštela pri stroških.
Letošnjo zimo sva začela z izgradnjo sanitarij, ki so tudi že v uporabi, manjka še nekaj
malenkosti, a so objekti nared za uporabo.
Vama je uspelo pridobiti tudi kakšne
ugodne kredite, npr. Eko sklada?
Na žalost ne, zato sva morala vzeti kredit.
Ugodnejše kredite je namreč na začetku delovanja oz. ukvarjanja z novo dejavnostjo,

težko dobiti. Na banki te najprej vprašajo po
bonitetah, tega pa seveda še nimava in sredstva za tako veliko investicijo, kot je najina,
ni bilo moč dobiti. Svoje prihranke pa sva
porabila za soglasja oz. dovoljenja. Plačala
sva tudi zelo visok komunalni prispevek, kar
20 tisoč eurov. Pa še zato sva morala eno parcelo izvzeti iz prvotnega načrta kampa, saj je
bila prva cena kar 30 tisoč eurov.
Predstavljam si, da so bili stroški
enormni. Dejstvo je namreč, da je kamp
odmaknjen od vasi, tu ni vodovodne,
elektro napeljave …
Ne zgolj strošek, tudi sama izvedba infrastrukturnih objektov je bila seveda zahtevna.
Vodo sva morala pripeljati iz vasi Vrh oz. iz
črpališča, pa še dodatno črpalko sva morala
namestiti, saj je bil pritisk preslab. Še slabše je
šlo z elektriko. Na elektro podjetju so dejali,
da bi se morali priklopiti v Podgori in od tam
pripeljati elektriko, kar nama je bilo finančno
povsem neizvedljivo. Zato sva se odločila za
sončne celice in tako nam elektro daje sonce.
Enako bo tudi s toplo vodo, kjer pa imava še
nekaj težav z »mojstri«, ki ne utegnejo dokončati napeljave. Je pa res, da pomanjkanje
tople vode v kampu pravzaprav za obiskovalce ni velika težava, saj obiskovalci, ki pridejo
v kamp Beli gaber, cenijo druge stvari. In se
ne bodo pritoževali, če bo na kakšen deževen
dan zmanjkalo elektrike ali tople vode.
Vrniva se k samimi objektom v
vašem kampu. So namreč nekaj
posebnega, niso tipski. Mateja, kdo je
prišel na idejo, kdo je objekte narisal
in kdo jih je naredil?
Sodelovala sva z birojem Žagar v Cerknici,
kjer so nama že takoj svetovali, naj pridobiva gradbeno dovoljenje za celotno področje
kampa. To sva tudi naredila in v bistvu imava dovoljenja za vse objekte, ki bi jih v kampu še želeli postaviti.

Beli Gaber (foto: Robert Kužnik)

Osnovna zamisel, kaj in kako želiva, je »zrasla« v glavi Benota in mene. Glede glavnega
objekta sva želela nekaj avtohtonega. Najprej
sva premišljala o skednju, pa ga zaradi večje
odprtosti, preoblikovala v kozolec. Načrt so
nato naredili v biroju, pri sami izvedbi pa sva
se obrnila na lokalne mojstre. Najin moto
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je namreč, da čim bolj uporabimo lokalne
spretnosti in znanja, ne le v času gradnje,
ampak tudi zdaj, ko kamp že deluje, sodelujeva predvsem z lokalnimi ponudniki. Od
turističnega vodenja, do hrane…
Pa se vrnimo h kozolcu. Za izvedbo sva izbrala Mateja Jeklarja z Bloške Police in bila
z njegovim delom izredno zadovoljna, saj
je končni izdelek še mnogo lepši, kot sva si
predstavljala. To potrjujejo tudi obiskovalci,
ki se oglasijo zgolj zaradi ogleda objektov.
Slišala sem, da je zelo velika stvari,
predvsem, kar se tiče lesa, pa seveda
tudi kaj drugega, naredil Beno. Je to
prednost? Ne samo finančna, ampak
je tako lažje izpeljati vajine zamisli?
Definitivno. Beno poklicno ni mizar, tesar …
nič od tega, je pa zelo spreten in zna narediti veliko stvari. Midva zelo dobro funkcionirava, imava podobne ideje, če ne, jih pa
uskladiva in Beno te zamisli uresničuje. Za
primer: spomladi je izdeloval postelje in jaz
si nisem čisto dobro predstavljala, kako bo
in na koncu je »izpadlo« zelo dobro. Benotova spretnost je zelo velika prednost, saj
sproti usklajujeva, dopolnjujeva, popravljava zamisli.
Mateja, kako pa je z vašimi kapacitetami?
Kakšne in koliko?
Kamp je za nas, pa tudi, kar se tiče Loške doline, velik, v primerjavi z drugimi kampi, pa
je manjšega obsega. Tu je prostora za 70 do
75 ljudi. Prostor je sicer velik in lahko bi imeli
več kapacitet, ampak razmišljava realno. Elektriko nam daje sonce in, če je preveč porabnikov, lahko elektrike prej zmanjka. Enako velja
za toplo vodo, zato imava raje manj gostov, pa
te zadovoljne. Želiva pa tudi ohraniti mir. Da
ta mir začutijo tudi naši gostje, da slišijo ptiče
peti, da se tu res odpočijejo.
Naš kamp je namenjen predvsem šotorom.
Teren je namreč nagnjen, zato sva naredila
terase. Za avtodomarje pa je prostor na velikem parkirišču pod kampom, dva do trije pa
se lahko »stisnejo« tudi znotraj kampa.
Imamo oz. bomo imeli, saj dokončujeva še
zadnje malenkosti, tudi nočitve na kozolcu.
Tam bo lahko spalo okoli 15 ljudi in sicer na
dva načina: ali klasične postelje ali pa spanje na senu. Prostor je velik (okoli 90 kvadratnih metrov), a ne bova naredila tipičnih
sob, temveč intimne kotičke, da bo prostor
še vedno dovolj odprt in bo »dihal«.
Pomanjkanje nočitvenih kapacitet v naši
dolini je bilo eno od vajinih osnovnih
vodil pri uresničevanju ideja o kampu.
Zdaj, ko to je, pa je vajina ponudba
mnogo širša in vsebuje cel niz aktivnosti.

Kamp (foto: osebni arhiv)
Prav to je tisto, kar jaz želim delati. Ko sem
sama v vlogi turista, najbolj cenim domačine, ki ti posvetijo nekaj minut svojega časa in
povedo o svojem kraju in njegovih znamenitostih. Moja ideja je, da ponudim aktivnosti,
ki jih obiskovalci tu lahko počnejo. Seveda
se ne omejujem zgolj na Loško dolino, saj je,
predvsem za goste iz tujine, tu vse blizu. Cerkniško jezero, Bloke, Babno Polje … Pri tem
mi zelo prav pridejo moje povezave iz let, ko
»sem se šla« turistično vodičko, uporabljam
preizkušene kontakte, kot so Tur servis, Rovanovi iz Rakeka za izposojo koles, dobro že
sodelujemo z Društvom ljubiteljev Križne
jame, z Alenko Veber, Janjo Urbiha, Matejem Kržičem, Janezom Kandare. Imamo lokalne ljudi, ki imajo veliko različnih znanj in
spretnosti in odlično je sodelovati z njimi.
Naše sodelovanje pa sega tudi preko Javornikov, na primer s fantom, ki se ukvarja s preživetjem v naravi. Načrtujemo pa še druga
sodelovanja, med prvimi z bloško planoto.
Gost, ki pride v naš kamp, sicer lahko počiva,
bere knjige … če želi. Lahko pa je tudi zelo
aktiven in tu pripravljamo pester program.
Kozolec je »skupni prostor« kampa –
kuhinja, jedilnica, prostor za druženje …
Verjetno pa ga je moč uporabiti tudi za
druge aktivnosti?
Že v lanskem letu smo v kozolcu izvedli slikarski Ex-tempore. To je bila naša prva prireditev in nanjo smo povabili tudi vaščane, saj je
odnos z vaščani zelo pomemben. Pomembno
je, da vaščani vedo, da se vedno lahko oglasijo
pri nas v kampu in da so vedno dobrodošli.
Pa tudi, da vidijo in vedo, kaj se v kampu dogaja in znajo to prenesti obiskovalcem.
Prav tako smo v lanskem letu izpeljali »Zahvalni dan Plavajočega gradu«, izven sezone

in prav čas izven sezone je namenjen raznim
prireditvam. Kozolec nameravamo tudi delno zapreti, saj v mrazu tu res ni prijetno ter
ga ponuditi tudi domačinom, za praznovanja, druženja … in seveda različne kulturne
prireditve. V lanskem letu smo že imeli poskusno praznovanje rojstnega dne, za kar je
naš prostor odličen.
V prihodnjem mesecu že načrtujemo predstavite knjige Jakoba Kenda, ki je napisal
vodnik – Transverzalo po Sloveniji. V knjigi
smo omenjeni tudi mi, med vsemi ostalimi
ponudniki na poti. Transverzala gre namreč
tudi od Leskove doline, mimo nas, naprej pa
proti Loškemu Potoku. Ob predstavitvi načrtujemo prijeten dogodek, dopoldan bomo
prehodili pot od Leskove doline do nas, sledi
pa predstavitev, ki se ji seveda lahko pridružijo tudi tisti, ki se ne bodo udeležili pohoda.
V kampu imate polne roke dela. Omenila
si že, da sodeluješ z mnogimi lokalci,
saj sama zagotovo ne zmoreta. Nekaj
pa verjetno lahko pripomoreta vajina
otroka, predvsem Urban, ki je že skoraj
srednješolec. Letos namreč končuje
osnovno šolo in odločil se je, da se bo
izučil za mizarja.
Urbanu ni prav všeč pomagati zdaj, ko so
v kampu že gostje. Pri fizičnih delih je in
še veliko pomaga Benotu. Pred gosti pa se
je malo umaknil, saj gre predvsem za tuje
goste in tudi Urban, tako kot veliko otrok v
»kritičnih« letih, ima težavo z pogovorom v
angleščini. Saj potem, ko začne, že gre, ampak začeti je pa težko. Hči Maja je pa res še
premajhna za kakšno veliko pomoč, nima pa
težav s tujim jezikom. Je neobremenjena in z
našimi prvimi gosti se je odločno počutila.
Ne veva, kako se bosta otroka odločila in
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kam bosta usmerila svojo življenjsko in poklicno pot. Jima pa dajeva vedeti, da je to
najin kamp in da otroka nimata in ne smeta
čutiti neke obveznosti, da se bosta ukvarjala
s turizmom. Bova pa seveda zelo vesela, če
bosta kamp prevzela in ga vodila dalje.
Omenila si že prvo skupino, ki ste jo
gostili. To so bili belgijski srednješolci na
maturantskem izletu. Kako so se počutili tu?
To je bila zelo zanimiva izkušnja. Profesor
iz srednje šole, od koder so bili naši gostje,
je že bil gost pri Kandaretovih v Danah.
Letos je želel v Dane pripeljati svoje dijake, vendar Kandaretovi niso mogli prevzeti
tako velike skupine, zato se je obrnil name.
V prvem trenutku tudi sama nisem upala
privoliti, saj nam je vendarle manjkalo še
nekaj stvari – topla voda, tudi prenočišča v
kozolcu še niso bila dokončana. Pa je profesor na vsak moj »ne« odgovoril z »ja«.
»Nimamo tople vode«. »Nič hudega, saj je
ne potrebujemo«. »Nimamo postelj na kozolcu«. »Nič hudega, bomo spali v šotorih.«
Najino dopisovanje mi je dalo vedeti, da je
njihova želja, da pridejo v Loško dolino, res
velika in smo se dogovorili.
To je bila za nas čudovita pozitivna izkušnja, saj smo se veliko naučili. Gostom pa
je bilo bivanje tukaj »blazno« všeč. Najprej
okolje, kakršnega ne poznajo, saj prihajajo iz mestnega okolja, pa tudi na splošno
Belgija skorajda nima gozda. Dijaki - gre
za sedemnajst, osemnajst let stare otroke
– so plesali in ležali v travi, hodili okoli in
iskali medveda. Uživali v naravi in si želeli,
da bi tu ostali še več dni. Imeli so namreč
štirinajstdnevno potovanje (Bohinj, Bled,
Ljubljana …) in so hoteli kar izpustiti Ljubljano, da bi ostali tu.
Še nekaj mi je bilo pri teh vaših gostih
zanimivo. Slučajno vem, kaj so jedli
in slišala sem, da so bili tudi nad našo
hrano navdušeni.
Drži, otroci so jedi joto, kavro, golaž, naše
lokalne jedi, jedi na žlico. Še, ko so odhajali
(res so bili prisrčni, saj so me vprašali, če me
lahko objamejo in to je bilo tako ganljivo) so
hvalili hrano. En dan so za kosilo dobili pico.
Saj so je bili veseli, ampak so rekli: »Ne, jedi
na žlico so prave!«
Zelo so bili zadovoljni tudi z zajtrki. Ponudili smo jim namreč domačo, lokalno hrano.
Povezala sem se s Šebenikovimi iz Viševka,
od koder smo dobili domače mleko, jogurte,
maslo, tudi kruh so pekli Šebenikovi. In tudi
otroci so začutili drugačen okus, saj je pravzaprav vprašanje, če so že kdaj jedli domač
kruh. Posebna atrakcija je bila tudi »Berta«.
(Gre za kotel, v katerem smo kuhali enolončnice.) Na začetku so gledali kar malo s strani,

LJUDJE IN KRAJI

julij, 2022

ko pa so videli, kako dobre jedi so iz te »Berte«, so »repetirali«, dokler so imeli kaj.
Mateja, omenjena skupina je prišla do
vas v sodelovanju s Kandaretovimi. Kako
pa se sicer promovirate? Kam in kako ste
razširili svoj glas?
Tole je trenutno naše šibko področje. Letos
smo naredili zgolj osnovne stvari, pripravili osnovno spletno stran, natisnili nekaj letakov, ki jih bomo še razdelili po dolini in
izven nje. Na spletnih omrežjih še nismo »na
polno«, so me prav otroci iz Belgije poučili,
da brez Instragrama ne bo nič in to moramo
nujno narediti. Najdete nas na avtokampi.
si, pa na evropski spletni strani za kampiste.
Širimo sodelovanje z turističnimi organizacijami (TIC-i), preko katerih bo glas o nas
prispel tudi na večje sejme. Predvsem pa
računamo na reklamo »od ust do ust«, naši
belgijski gostje so že obljubili, da bodo razširili glas o nas med svoje prijatelje in znance ter objavljali komentarje in fotografije na
različnih spletnih straneh.
V prihodnosti se namerava tudi sama udeležiti tudi kakšnih sejmov, trenutno pa sva
vesela, da so TIC-i in podobne organizacije pripravljene deliti naš reklamni material.
Naju pa čaka aktivna zima, namenjena predvsem promociji našega kampa.
Še prej pa tudi aktivna jesen. Dokončali bomo objekt, v katerem bo recepcija in
morda nad njo ogrevan apartmajček. Čaka
naju tudi priprava prostora in postavitev
predpostavljenih šotorov v višjem delu kampa in še posebna ponudba – dve ali tri zemljanke. Postavitev zemljank omogoča sam
teren, zaradi svoje nagnjenosti. Gre pa tudi
za nostalgijo, saj smo imeli pri nas doma oz.
pri sosedovih »jamco«, v katero so spravljali
poljščine. To »jamco« so žal podrli, sem jo
pa uspela dokumentirati, pa tudi obiskala
sva z Benotom eno in zelo nama je bila všeč.
Zemljanka je nekaj drugačnega, z njo pa tudi
lahko malo podaljšaš turistično sezono. Je
pa zanimiva tudi poleti, saj se praviloma ne
segreje več kot 15 stopinj. Pravo razkošje, če
je zunaj preko 30 stopinj celzija.
Mateja, idej vama z Benotom ne manjka.
Volje in energija pa tudi ne. Čestitam
vama za pogum in želim poletje, polno
čudovitih doživetij.

Srečno in uspešno!

Janez Kvaternik

UKRAJINA JOKA I.
Ukrajina spet joka,
čeprav tam se prideluje moka,
veliko ravnine in pšenice, ki zori,
ali kaj, ko je ne pustijo kolhozniki.
Podobo si dvigajo z močjo dinamita,
s katerim so mesta,
vasi in polja razrita,
od granat, ki padajo že mesec dni,
ni jim žal za ljudi,
čeprav so prej bratje bili.
Ljudje bežijo na vse strani,
da ohranijo življenja si,
sosednje države nudijo roko
in segajo v žepe prav globoko.
Bog naj ohrani rod poštenih ljudi,
ki bodo naši, vaši nasledniki,
kot ena velika družina,
vsa Evropa naj bo edina.
V Šmarati, marec 2022

Janez Kvaternik

UKRAJINA JOKA II.
Ljudje iz Ukrajine beže,
ker puškine cevi nanje preže,
največ beguncev prejela soseda je Poljska,
pot stran od Rusov je spolzka.
Gorje ljudem,
ko ruski škorenj pustoši, kot povodenj,
tam ni milosti,
kdor se upira, teče kri.
Kot gluhi in slepi, kdo razume,
odločitve Rusa in njihove dume,
trpi in potrpi, do kdaj,
Rusija – Putin sta velik zalogaj.
Dragi vsi, ki trpite,
tudi oblastniki bodo prišli pred izpite,
za njihovo delo tukaj in zdaj,
Bog jim povrnil bo, vse za nazaj.
V Šmarati, marec 2022
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Potrebujemo integrirano dolgotrajno oskrbo starejših,
da nas staranja ne bo strah
– razmišljanje tudi o javnem domu starejših v našem kraju
V maju 2022 smo izvedeli novico, da sta
župan Občine Bloke in direktorica Doma
starejših občanov Grosuplje podpisala
pismo o nameri za gradnjo manjšega doma
starejših v Novi vasi. Občina uredi zemljišče
in dokumentacijo, denar se črpa iz sredstev
sklada za okrevanje. Pod okriljem doma
starejših občanov Grosuplje, ki sodi med
javni dom v javni mreži domov, deluje
tudi dom starejših v Loškem potoku. In
to je pravilen pristop, ki bi ga že pred leti
lahko udejanjili tudi v Loški dolini. Pa pač
»ni šlo«, saj očitno pri pristojnih ni bilo
znanja in interesa, da bi se to realiziralo,
pa čeprav so dom v Loškem potoku (na
enak način kot ga sedaj udejanjajo na
Blokah) zgradili že v letu 2009/10. Dom
starejših občanov Loški Potok ima 58 ležišč
v 28 enoposteljnih in 15 dvoposteljnih sob,
skupaj s sanitarijami za vsako posamezno
sobo. V vsaki etaži je večnamenski prostor
s čajno kuhinjo, negovalna kopalnica ter
prostori za shranjevanje perila. Celotna
vrednost investicije je bila 2.707.277 EUR,
od tega se je (opomba: zelo zanimivo, v
Loškem potoku se splača, Loški dolini ne!)
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
sofinanciralo 1.040.794 EUR. In ja, zgrajen
je »javni dom« in ne dom »s koncesijo, ki
bi bil v lasti zasebnega tujega kapitala«, kot
je bila namera v naši občini. »Javno mrežo
domov za starejše po Sloveniji sestavljajo
javni domovi za starejše in zasebni domovi
za starejše, ki so od države prejeli koncesijo.
Za obe vrsti domov veljajo enaka pravila
delovanja. Povsod, razen pri višini cene.
Država je koncesionarjem namreč zakonsko
omogočila, da stanovalcem zaračuna
strošek, ki so ga imeli z gradnjo domov.
Koncesionarji so zato v povprečju dražji kot
javni domovi. Višja cena za enako oskrbo
pa ob pomanjkanju izbire pomeni neenako
obravnavo stanovalcev.« (https://podcrto.si/
zakaj-so-koncesionarji-drazji-od-javnih-domovza-starejse/) »Župani, ki vriskajo, ker jim
tuji koncesionar ponuja, da bo v njihovi
občini zgradil dom za starejše, morda ne
pomislijo na to, da bodo morali potem v teh
domovih (do)plačevati visoko oskrbnino
za svoje občane. Takole je, za tiste, ki sami
nimajo dovolj sredstev in otrok, ki bi bili
zmožni plačevati zanje, mora namreč dom
plačevati občina, kar že postaja, predvsem za
revnejše občine, hudo finančno breme. Ki
je še težje, ker se nekateri odlično znajdejo

in preden ostarelega svojca prijavijo v dom,
prodajo vse njegovo premoženje, človeka pa
naprtijo na pleča občini«
(https://jana.si/clanek/odklenjeno/
5e2a17d7bc720/kdo-sluzi-na-najsibkejsih)
Poleg tega pa ni bilo mogoče dopovedati, da
lokacija na Ogradah za takšno institucijo ni
primerna. Pa najsi bo to zaradi neustreznega
vodovoda (že sedaj je skoraj polovica Ograd
daljša obdobja brez vode v pipah), kanalizacijske in cestne infrastrukture. Pravilnik
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev določa tudi
dva pogoja kje lahko stoji dom za starejše:
vključitev objekta v urbana naselja in urejena prometna infrastruktura z možnostjo
javnega prevoza. Mikrolokacijske razmere,
ki morajo biti izpolnjene pa so: komunalna
opremljenost, konfiguracija zemljišča glede
na dostopnost za gibalno ovirane ljudi, dostopi za pešce itd.
Poleg tega se je na tej lokaciji naletelo tudi na
nejasna lastniška razmerja, o katerih pa smo
podrobneje lahko »podučili« v eni od prejšnjih številk glasila. No, in sedaj se bližajo
županske volitve. Neuradno je slišati, da na
občini že pripravljajo spremembo prostorskega plana na način (kot sem že dolga leta
neslišano opozarjala), da se bo kot lokacija
za dom določilo zemljišče za ti. »Jurjovcevem« skednjem. Spremembo (če neuradna
informacija drži) bo občinski svet dobil »na
mizo« tik pred volitvami. Nekakšni izkopi
(predvidevam, da gre za »spomeniške analize«) so se že začeli izvajati. Spet solo akcije!
Občinski svet o tem vsem skupaj ne ve nič.
Tudi poročano o kakršnih koli takšnih namerah ali pripravah na investicijo ni slišati
nič. Da bi o tem karkoli pisalo v proračunu,
ni zaslediti. O kakšnem podpisovanju dogovorov (po vzoru Občine Bloke), ni slišati. Da
bi naša občina (tako kot Občina Bloke in 29
drugih občin) sodelovala v »Konzorciju 17«
(že od leta 2020 dalje, ko se je izvedelo, da se
»zadeva Ograde« rešuje na sodišču) ni bilo
občinskemu svetu nikoli predočeno.
»Glavni namen ustanovitve Konzorcija 17 je
vzpostavitev modela integrirane dolgotrajne
oskrbe v lokalni skupnosti, ki temelji na analizi individualnih potreb občanov ..., a še vedno ne gre za bivanje v klasičnem domu za
starejše.«

Pa kaj hočemo. Pomemben je prepričljiv in
(če je le mogoče) občinskemu svetu prikrit,
»bager teater za množice«, da se »na volitvah
zmaga«, kako pa se bo izvajala dolgotrajna
oskrba starejših (na način, da se ljudi oskrbuje in se jim pomaga doma) v naši občini
očitno ni »tema reševanja«. Saj se za lastne
neuspehe tako in tako vedno najde »dežurnega« krivca v kom drugem. In žalostno je,
da nekaj ljudi celo nasede floskulam. Brez
razmisleka, da je »že nekam dolgo« za neuspešno delo, »v tej hiši«, kriv »nekdo drug«. ■

KOT JATA PTIC
Kot jato ptic, ki jih spodiš,
smo odfrčali v širni svet,
a spomin na star peresnik,
spomine kliče spet in spet.
Začetnic kup na mizi šolski,
pove, da smo imeli svoje sanje,
da vsak zagledan bil je v koga
in včasih v glavo ni šlo znanje.
Črnilnik prazen je že dolgo,
pero nekje se je izgubilo
in pivnik davno je strohnel,
kot kratke hlače in dekliško krilo.
Kdaj pa kdaj še srečam koga,
ki z mano gulil je klopi,
se vsak po svoje spremenil je,
a ostale iste so oči.
Bi rad spet gulil šolsko klop,
pisal in risal, razlil črnilo,
pobožal rad popisano bi mizo
in nanjo bi napisal posvetilo.
Še vedno pomnim vsak obraz,
imen se spomnim in vsak glas,
še vedno sem vesel sošolec,
da to bila sva ti in jaz.

Stanko Grl
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Strateško planiranje razvoja občine Loška dolina,
kot temeljit premislek o razvoju našega življenjskega okolja
Lokalno skupnost opredeljujemo kot skupnost
ljudi, ki živijo na nekem območju posameznih
ali več med seboj povezanih naselij. Občina je
osnovna lokalna skupnost, ki v okviru zakonodaje samostojno ureja svoje zadeve in izvaja določene zakonske predpise na področjih,
ki so ji dodeljena. Občino sestavlja območje
enega ali več naselij, povezanih s skupnimi
interesi prebivalcev. Predstavnik občine je po
večinskem volilnem sistemu izvoljeni župan.

Občina kot osnovna
lokalna skupnost
Za ustanovitev občine morajo biti izpolnjeni določeni pogoji glede osnovnega šolstva
(celotno osnovnošolsko izobraževanje),
osnovnega zdravstvenega zavarovanje občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena
postaja), zagotavljanja življenjskih potrebščin (trgovina z živili in mešanim blagom),
primerno opremljenost s komunalnimi storitvami (pitna voda, čiščenje in odvajanje
odpadne vode, dostop do električne energije), poštnih storitev, izvajanje finančnih
storitev (banke in hranilnice), knjižnice
(splošno izobraževalna ali šolska), prostorov za delovanje različnih skupnosti. Ta nastane z zakonom, pred tem pa je obvezen
referendum. Imeti mora najmanj pet tisoč
prebivalcev. Trenutno število občin v Sloveniji je 212.

Naloge občin
so zastavljene
v dveh segmentih
Najpomembnejše izvirne naloge; so samostojno izvajanje lokalnih zadev javnega pomena. Te občina določi s splošnim aktom,
lahko pa so postavljene zakonsko. Za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev mora
občina poskrbeti za:
• upravljanje občinskega premoženja,
• omogočanje pogojev za gospodarsko razvijanje občine in skladno z zakoni opravlja s kmetijstvom, turizmom in gostinstvom,
• kreira pogoje za izgradnjo stanovanjskih
objektov in poskrbi, da se povečuje najemni socialni sklad stanovanj ter pogoje
za šolanje odraslih, kar pomembno vpliva na razvitost občine in na kvalitetno
prebivanja vseh občanov,

• skrb, upravljanje in urejanje lokalnih javnih služb v svoji pristojnosti,
• načrtuje razvoj prostora, skladno z zakoni izvaja naloge s področja posega v prostor in gradnje objektov ter izvaja upravljanje stavbnih zemljišč,
• pospešuje:
- delo socialnih služb (predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družin, socialno ogroženih, invalidov in
ostarelih),
- dejavnosti izobraževanja, vzgoje, dokumentacijsko in informacijsko dejavnost in še druge dejavnosti lastnega
področja,
- razvoj športnih in rekreacijskih dejavnosti,
- razvoj kulturnih in umetniških dejavnosti, dostop do kulturnega programa,
zagotavlja knjižnične dejavnosti, ter
skladno z zakoni ureja kulturno dediščino svojega področja,
• skrbi za:
- varovanje zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, odpadke in izvaja
ostale naloge varovanja okolja,
- protipožarno varnost in organiziranje
reševanja,
- urejanje in vzdrževanje vodovodih in
komunalnih objektov,
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih poti, rekreacijskih in
- drugih javnih površin in skladno z
zakoni urejanje prometno varnost ter
izvaja, občinsko redarstvo,
- izvaja nadzorovanje krajevnih prireditev,
• organizira:
- redarsko službo in poskrbi za red v občini,
- pomaga pri reševanju v primeru naravnih nesreč (gasilska društva, CZ ...),
- opravlja pokopališko in pogrebno
službo,
- delo občinske uprave,
- določi prekrške in denarne kazni za kršitelje občinskih predpisov,
- opravljanje inšpekcijskega nadzora, če
se izvajajo občinski predpisi in drugi
akti, ki urejajo zadeve iz njihove pristojnosti, razen, ko je z zakonom drugače
določeno,
- sprejem statuta občine in drugih splošnih aktov,
- urejanje ostalih lokalnih zadev za javni
pomen.

Najpomembnejše prenesene naloge; so
prenesene državne pristojnosti iz države (s
predhodnim soglasjem) na občino. Dva pomembna razloga za prenos nalog sta racionalnost in učinkovitost izvajanja občinskih
nalog, posebno z naslednjih področij:
• urejanje javnih primestnih prometnih
linij,
• določanje obratovalnih časov gostinskih
objektov,
• poseganje v prostor in gradnje različnih
objektov ter geodetska služba,
• zagotavljanje gimnazije, poklicne in srednje šole (v reg. sred.),
• dodatne zdravstvene storitve.
Naloge, ki so v pristojnosti države so lahko
prenesene na vse občine, tako mestne kot
občine posameznega področja ali eno samo
občino. Da lahko občina izvaja prenesene
naloge, ji država zagotovi potrebna finančna
sredstva.
Za vse našteto je potrebno zagotoviti finančna sredstva. V slovenski ustavi je zapisano,
da se občine financirajo iz lastnih virov. Določeno je še, da lahko dodatna sredstva zagotovi država in sicer za tiste občine, ki imajo
slabšo gospodarsko razvitost in niso sposobne same zagotoviti izvedbe njenih nalog.

Načrtovanje
razvoja občine
Čas, v katerem živimo, prinaša ogromno
sprememb, ki se odražajo v različnih izzivih,
ki jih moramo reševati in urejati tako nacionalno, regionalno, lokalno in ne nazadnje
tudi kot posamezniki, vpeti v določeno družbeno okolje. Prihodnost moramo načrtovati.
Proces načrtovanja razvoja v občini se mora
izvajati zato, da bi se v lokalni skupnosti sledilo razvoju širšega okolja lokalne skupnosti ali pa ta razvoj okolja celo prehitelo. Ni
dovolj, da načrtujemo prihodnost za eno ali
dve leti, v občini moramo izdelati strategijo
razvoja za srednjeročno obdobje petih let.
Župan, občinski svet in občinska uprava brez
strateškega načrtovanja, še posebej v času ko
ni zadovoljujočega razvoja ali ta povsem zastane, tvega, da ga bodo spremembe v okolju povsem prehitele in prebivalci občine ne
bodo mogli uresničevati svojih ciljev, kar vse
lahko pelje v veliko nezadovoljstvo tako občanov kot vseh gospodarskih in drugih sistemov v tem okolju. Izdelava strategije razvoja
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občine mora zagotoviti prepoznavanje obstoječega stanja razvoja in jasne ter nedvoumne cilje ter poti do teh ciljev, za zagotovitev
primerne blaginje za vse prebivalce Loške
doline. Vizija razvoja občine mora opredeljevati zamisel nove želene podobe lokalne
skupnosti v prihodnosti, ki jo je moč zlahka
širiti med občani in širše in zato tudi lažje
realizirati.
Strateško načrtovanje popelje skupnost od
tam kjer je, tja kamor želi priti. Proces strateškega načrtovanja je tudi aktivnost, ki občini
omogoča, da poveže ljudi in močno poveča
hitrost doseganja ciljev na vseh področjih
dela in bivanja v skupnosti. Je učinkovit
proces, s katerim se lahko zajame miselne in
telesne energije občanov, te uskladi in tako
lažje doseže cilje lokalne skupnosti. Proces
zagotavlja, da dobi skupnost vso porabljeno
energijo v izdelavo strategije, bogato povrnjeno.
Izdelana strategija razvoja občine mora biti
zastavljena kot srednjeročni, petletni, dokument, ki predstavlja osnovo za gospodarski,
prostorski in družbeni razvoj le te. Namen
strategije razvoja je večplasten:
• služi občini kot vsakoletni opomnik, kakšen je časovni in vsebinski načrt izvedbe
projektov skozi omenjeno obdobje,
• skladno s tem načrtom lahko občinska
uprava pripravi vsakoletno proračunsko
financiranje oziroma pripravi ustrezno
finančno konstrukcijo določenega projekta,
• na podlagi le-te lahko podjetja in organizacije še dodatno nadgradijo svoje poslovne načrte,
• strategija je lahko v pomoč tudi pri pridobivanju virov dodatnih finančnih
sredstev, saj je iz le-te razvidno, kaj si želi
občina doseči v obdobju do konca petletnega obdobja.
Pri pripravi strategije je potrebno sledili
primarnemu ključnemu cilju, in sicer, da se
naredi kvaliteten, optimistično naravnan,
vendar sočasno realno izvedljiv razvojni
dokument, pri pripravi katerega bodo sodelovali tako različni strokovnjaki lokalne skupnosti, vodstvo občine in sodelavci občinske
uprave. Pri pripravi mora sodelovati tudi
čim večje število skupin družbenega razvoja, kakor tudi čim večje število občanov ter
ostalih deležnikov. Veliko število vključenih
občanov prispeva k ustreznejšemu izboru ciljev, nedvoumni izbiri prioritet projektov in
pri lažji izvedbi nalog in projektov.
Vizija razvoja občine Loška dolina mora
zagotoviti, da bo Loška dolina privlačno in
varno bivalno okolje z visoko kvaliteto bivanja, kjer lahko vsak doseže in izkoristi svoj
potencial, ter nadgradi svoj talent v pozitivnem okolju. Občina Loška dolina mora biti
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Tabela 1: Okvirna shema 7. korakov strateškega načrtovanja
znanju, branju, kulturi in športu prijazna
občina, ki omogoča mladim, da se v čistem
in ustvarjalnem okolju, v katerem živijo, izoblikujejo v kompetentne osebe. Povezano,
inovativno in konkurenčno gospodarstvo
mora biti usmerjeno v razvoj in ustvarjanje
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo
ob upoštevanju občutljivega kraškega okolja.
Nosilci prepoznavnosti občine Loška dolina
morajo biti visoki okoljski in infrastrukturni
standardi, inovativna turistična ponudba ter
vključenost in povezanost v celotno območje regije in širše.

Proces izdelave strategije
razvoja občine
Doseganje hitrejšega razvoja v občini je
brez skrbno pripravljene strategije razvoja lahko zgolj naključje. Osnovni koraki v
procesu strateškega načrtovanja so prikazani v tabeli 1.
Metodologija zajema oceno makroekonomskega okolja v svetu, analizo situacije v
Sloveniji, podrobno analizo stanja vseh sistemov in podsistemov v občini, vizije in poslanstva (ali misije), strateške cilje in oblikovanja strategij za doseganje ciljev. Strategijo
se letno preverja, prvo leto petletne strategije je osnova za letni plan in letni proračun
občine, vsako leto pa se strategiji doda peto
leto, tako ima občina neprestano prenovljen
petletni načrt razvoja. Pri pripravi strategije
je treba upoštevati veljavno zakonodajo in
tudi z že sprejetimi občinskimi akti.
Priprava strateškega poslovnega načrta
poteka v okviru timskega dela imenovane projektne skupine najodgovornejših in
kompetentnih sodelavcev v občini in drugih
povabljenih. Pri delu se uporabljajo različne
metode timskega dela; benchmarking - primerjava z najrazvitejšimi občinami, SWOT
analiza, ocena procesov na "S" krivulji življenjskega cikla, logika vzročno-posledične
analize, brainstorming metoda, paretovo načelo, analiza tveganja (FMEA, Failure Modes and Effects Analysis, oziroma, analiza
možnih napak, njihovih vzrokov in njihovih
posledic), analiza razvoja najbolj razvitih
občin, osnovni pristop po znanem Demingoven PDCA krogu izboljševanja (Plan - Do
- Check - Analyse) in SDCA (Standardize
- Do - Check - Act) Standardiziraj - Naredi

- Preveri - Analiziraj in druge metode in pristope.

V strategiji razvoja
moramo upoštevati
najmanj naslednje
razvojne trende
• demografski izziv, da mladi izobraženi
ljudje ne bodo več odhajali iz Loške doline,
• razvoj malega podjetništva in ustvarjanje
novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
• kvalitetne gospodarske površine, ki zagotavljajo uspešnost podjetij in predvsem
razvoj malega gospodarstva,
• večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstva in
gozdarstva, povečanje števila raznolikih
dejavnosti na podeželju in skrb za razvoj
socialnega kapitala ter ohranitev identitete podeželja,
• nova delovna mesta na področju kmetijske dejavnosti in povečanje kmetijskih
zemljišč v uporabi,
• povezovanje na več ravneh (turistični
produkt, ponudniki, sodelovanje med
dejavnostmi),
• nadaljnji razvoj ustrezne infrastrukture
(ceste, parkirišča, zunanje ureditve),
• povečanje lokalne samooskrbe,
• varne oskrbe s pitno vodo, ter urejeno
odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
• še manj obremenjenega in onesnaženja
okolja,
• zagotavljanje čistega zraka in okolja brez
industrijskega hrupa (še posebej v nočnem času),
• povečanje stopnje energetske učinkovitosti,
• energetske neodvisnosti in čim večje
energetske samozadostnosti (fotovoltaika),
• informacijsko tehnološko napredne
družbe (digitalizacija),
• celostno načrtovane mobilnosti,
• varnih pešpoti in kolesarskih povezav,
• izboljšana prometna infrastruktura za
večjo prometno varnost,
• boljše pretočnost vodotokov,
• večje urejenosti in organiziranosti javnih
površin (tudi v zimskem času),
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zagotovitev ustreznih stanovanj,
protipožarne in protipoplavne varnosti,
funkcionalnosti zelenih površin,
dvig kompetenc, razvoj osnovnega šolstva, predšolskega varstva in vseh drugih
oblik vzgoje in izobraževanja,
zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo za doseganje normativnih ravni
športnih površin na prebivalca bodi si z
izgradnjo nove bodi si z obnovo obstoječe športne infrastrukture (tudi za zimske
športe),
nadaljnji razvoj vseh oblik zdravstva in
preskrbe z zdravili,
pridobivanje znanja in spretnosti za kakovostno življenje skozi vsa življenjska
obdobja,
zdravega in aktivnega življenja občank in
občanov ter razvoja rekreacije in različnih letnih in zimskih športov,
izvajanja programov o pomenu zdravega
življenja kot najpomembnejši obliki preventive,
ohranjanja potenciala naravne dediščine
in podeželja,
obnove in oživitve bogate kulturne dediščine,
razvoj pogojev za razvoj inovativne in kakovostne ponudbe trajnostnega turizma,
trajnega vključevanja vseh tudi starejših
pri vseh pomembnejših odločitvah občine,
omogočanje in spodbujanje organiziranja pomoči na domu in vseh drugih
oblik organiziranja skupnosti starejših
občanov,
aktivnega načrtovanja prostorske in
stanovanjske politike (neprofitna stanovanja, bivalne enote za ranljive ciljne
skupine, varnost starejših občanov in zagotavljanja zdravstva),
kvalitetnega življenje za vse občanke in
občane.

V okviru naštetih področij je potrebno
uskladiti temeljna, to je prednostna področja razvoja občine in njihovo realizacijo razvrstiti v petletnem planu razvoja.

Običajni okvirni prikaz
ključnih točk strategije
razvoja občine
1. Uvod in povzetek
2. Ocena makroekonomskega in družbenega okolja
2.1. Gospodarsko in politično okolje
2.2. Ocena stanja v Sloveniji (priložnosti in
nevarnosti)
3. Mejniki razvoja in sedanje stanje v občini
3.1. Najpomembnejši mejniki razvoja občine
(v povojnem obdobju)
3.2. Sedanje razmere v občini - najpomembnejše prednosti in slabosti
4. Analiza poslovanja občine
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4.1. Razvoj dejavnosti, infrastrukture in ...
4.2. SWOT analiza dejavnosti (prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti)
5. Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev
storitev občine
5.1. Analiza investicijske dejavnosti
6. Analiza kadrov in managementa
6.1. Analiza managementa
6.2. Makro organizacijska struktura občine
in ključnih procesov
7. Strateški cilji občine
7.1. Strateški cilji
7.2. Vizija in poslanstvo
7.3. Strateški in podrobni cilji poslovnih
področij
7.4. Strateški in podrobni cilji (podpornih)
sistemov
8. Oblikovanje celovite strategije občine,
poslovnih strategij in strategij podpornih
sistemov
8.1. Celovita strategija občine
8.2. Poslovne strategije po poslovnih področjih delovanja občinske uprave
8.3. Strategije vodenja procesov v podpornih, strokovnih službah in podsistemih
9. Zaključek

Prednosti pristopa
• Zagotovljena je širina obdelanih vsebin
potrebnih za strateško načrtovanje in
dovolj sistematični pristop k projektu,
vsebuje elemente EFQM (European Founation for Quality Management – Business Excellence model) in sistema uravnoteženih kazalnikov BSC (Balanced
Scorecard – BSC) v javni upravi ter CAF
(Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v
organe javne uprave – model CAF, The
European model for improving organisations through self-assessment, European
CAF Resource Centre EIPA, Maastricht
2020),
• zagotovljena je večja realnost strateških
in podrobnih ciljev,
• razvoj merljivih kazalnikov, ki omogočajo realno spremljanje napredka in vrednotenja ciljev,
• oblikovane so optimalne strategije za doseganje ciljev poslovnih področij,
• zagotovljen je vpliv moči argumenta in
dosežena je višja stopnja poenotenja stališč,
• dosežena bo visoka stopnja sprejemljivosti pri odločitvah in izvajanju poslovnih
strategij, zato ima občina večje priložnosti za hitrejšo rast,
• omogočeno je, da večje število občanov
lahko prispeva svoje predloge glede nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti,
• zagotavlja transparenten način analize
stanja, oblikovanje ciljev in strategij ter
doseganja ciljev,
• v pripravi strategije se doseže visoka stopnja vključenosti celotnega okolja in s
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tem višja stopnja medsebojnega zaupanja.
Pristop omogoča doseganje visoke stopnje
sprejemljivosti predlaganih rešitev.
V strategiji moramo zajeli večino potrebnih nalog za nadaljnji razvoj naše občine.
Poleg tega ta strateški dokument zajema še
številne podatke in kazalnike, ki nam bodo
prav tako zelo koristili pri nadaljnjem delu
na poti k realizaciji zastavljenih strateških in
podrobnih ciljev. Zelo pomemben vidik izdelave petletne strategije razvoja občine je,
da bo dokument služil tudi kot podlaga za
pridobivanje dodatnih finančnih, v tem času
zelo aktualnih nepovratnih sredstev, preko
razpisov, ki so nam prepotrebna za večje investicije.
Strategija ne sme predstavljati zbirko želja,
pač pa nabor uresničljivih projektov in jasne
smernice delovanja v prihodnje. Zavedati se
moramo tradicije naravne, kulturne, zgodovinske dediščine in na podlagi tega zavedanja, da je naša obveza tudi prihodnjim
generacijam omogočiti pogoje za nadaljnjo
rast in razvoj našega okolja. Strategija razvoja
mora v občini povzročiti poenotenje želja o
razvoju in s tem nov večji razvojni korak, ki
ga Loška dolina resnično močno potrebuje. ■

TAM OB OGRAJI
Ograja stara kaj je s tabo
je tudi tebe zlomil čas?
A kljub temu studenček čuvaš,
da lep je travnika obraz.
Slonel sem večkrat že ob tebi
tam kjer izvir tvoj žubori,
poslušal s tabo ptičje petje
takrat ko svit se tu rodi.
Živine zvonček tu se sliši
in v mraku srna se pripase,
glej, tam sredi mlake za ograjo
kalužnic cvet rumeni raste.
Ujamem v dlan požirek vode
se ob ograji odpočijem,
ko zopet pot me vodi mimo
ograja, k tebi spet zavijem.
Ograja stara v vetru, mrazu
sem slišal jo, da tiho stoka,
pobožam z roko les strohneli
in se zavem, ograja joka.

Stanko Grl
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Živana Meljo

PLANET ZEMLJA IN MI
Dvojnost ;
dvojna merila :
dvojna morala

N

aš materijalni-fizični svet je bipolaren. Opredeljuje ga dvojnost
vseh pojavov. Vse ima vedno dve strani, ki sta obenem nasprotni in komplementarni (dopolnjujoči). Vse stvari vsebujejo oba principa, toda v različnih razmerjih. Najbolj jasne dvojnosti so v naravi
: dan-noč, sever-jug, vzhod-zahod, levo-desno, spodaj-zgoraj, črno-belo, ogenj-voda ...
Tudi v človeku samem so prisotne različne dvojnosti. Zanimiv in pomemben pa je duhovni princip ali, če hočete moralno-etični. Prav ta
naj bi nas ločeval od drugih živih bitij. V to čedalje bolj dvomim, saj
mnogo več človekoljubja izkazujejo živali. One ne ubijajo iz »užitka«,
sovraštva ... Imajo še eno, človeku (ne)znano lastnost – brezpogojno
ljubezen.

foto: Nives Pišek

Dvojnost ustvarjanja in destrukcije se kaže tako v posamezniku kot
v družbi. To je stalna borba med dobrim in zlim. Kako to pojasniti je
v modrosti pogovora med dedkom in vnukinjo o boju med dobrim
in hudobnim volkom. To se dogaja tudi v človeku samem. Vnukinja
vpraša: »Kateri zmaga?« Odgovor: »Tisti, katerega boš hranila«.
To je stvar osebne odločitve. Kaj v resnici »hranimo« v sebi se izkaže
v težkih situacijah, takrat se razkrije naš značaj. V dobrih, stabilnih
časih ni težko biti »dober«, vse drugače je v težkih.
Niso vse dvojnosti »črno – bele«. So tudi dvojnosti, ki predstavljajo
sposobnost oz. modrost razlikovati med :
■ kdaj je potrebno spregovoriti – kdaj pa molčati
■ kdaj biti dovzeten za vse vplive – kdaj pa se jim upreti
■ znati poslušati ukaze – znati voditi, ukazovati
■ biti ponižen –biti samozavesten
■ se odločati trenutno – si vzeti čas za premislek
■ biti sposoben sprejemanje vsega – biti sposoben razlikovati
■ imeti sposobnost za borbo – imeti sposobnost za mir
■ zavedati se, da v resnici nismo lastniki ničesar in nikogar –pa
vendar ne podcenjujmo ne materijalnega ne ljudi.
Največji izziv, za vse nas, predstavlja preizkus Ljubezni (razumevanje, spoštovanje, sočutje ...) in njene nasprotnosti – brezbrižnosti,
ravnodušnosti . Ni receptov in ni pravil kako se naučiti teh razlikovanj. Vsaka življenjska pot posameznika je posebna, drugačna,
toda vse preizkušnje vodijo v sposobnost razlikovanja zgoraj naštetih dvojnosti.
Skozi zgodovino človeštva so na našem planetu bivali mnogi modreci. Učili so kako negovati Zemljo in zemljo, kako skrbeti za vse živali,
nikakor pa jih ne smemo izkoriščati , zlorabljati. Se je človeštvo kaj
naučilo? Kateri Bog ali božanstvo je prevaralo, premagalo te modrece? Denar, pohlep, laži, prevare, goljufije, zlorabe, želja po nadzoru
ljudi ... Se kdaj vprašamo kaj »hranimo« v sebi?
Večina religij ima zapisane pozitivne vrednote človeštva. Tudi govori
o njih. Kako pa jih v resnici živi? Neskladje med zapisanimi in izrečenimi besedami in med dejanji je vse bolj vidno. Zaskrbljujoče je, da
smo to sprejeli kot normalno namesto, da je obsojanja vredno.
Ob obisku, prejšnjega papeža Benedikta v Angliji, je gledalka dejala:
»Ne potrebujemo papeža, ki se opravičuje za storjene zločine in zlorabe. Potrebujemo papeža, ki bo to preprečil!« Prišel seje opravičit
za zlorabe duhovščine in institucije na Irskem in v Angliji, sam pa
je sodeloval v skupini, ki je take duhovnike premeščala. Kako bi to
imenovali?

POVSOD potrebujemo ljudi, ki bodo sposobni preprečiti vsakršno
zlo. Najbolj zavržno je, ko je zlorabljeno zaupanje v ljudi in institucije, ki govorijo o duhovnosti, o skrbi za ljudi, skrbi za otroke – delajo
pa vse kaj drugega.
Prav »prisrčno« je poslušati politike določenih strank, ko govorijo o
krizi vrednot drugih ljudi, ampak oni pa imajo prave vrednote! MI,
nepolitiki nimamo krize vrednot - ne lažemo, ne krademo, spoštujemo druge in drugačne ... Kakšne vrednote. so blizu tem politikom se
sliši in bere skozi njhova dejanja in »čivke« kot so »Kopriva«, »Aleš«,
»Jogobela« ...
Pa še nekaj o dvojnih merilih ali kar o dvojni morali v politiki. Če
učenec ne hodi k pouku ga po določenih urah odsotnosti čaka izključitev -- poslanca pač ne. Če starši ne dvigajo pošte/obvestil/e-mail o
izostankih otroka so poklicani na zagovor – poslanci ne, predsedniki
strank ali vlade pa sploh ne. Za določene poklice je potrebno opraviti
razne psiho teste – za poslance ne, za predsednike države, vlade ne.
Kako imenujemo to? Dvojna merila ali dvojna morala? Oboje.
Imeli smo izjemnega državnika dr. J. Drnovška. Njegovo bolezen je
javnosti razkril zdravnik (ki ni bil njegov osebni zdravnik) z namenom, da dr. Drnovšek zaradi bolezni ne bi smel opravljati svoje funkcije. Zdravnik je kršil zaobljubo spoštovanja zasebnosti. Bolezen je
ogrožala le .predsednika in ni škodovala nobenemu drugemu. Imamo pa politike, katerih zdravstveno stanje je take narave, da ogroža tudi ostale. Pa se ne javi nihče od strokonjakov, da tak politik ne
bi smel imeti nikakršne funkcije. Dvojna merila ali dvojna morala.
Oboje.
Koristoljubje in nestrpnost sta grožnja za svobodo posameznika in
družbe. Ja, zaradi tega je ogrožena svoboda in ne zaradi ljudi, ki bežijo pred raznimi katastrofami. Vsi predsodki imajo korenine v strahu
in nevednosti. To dvoje je orožje populizma in oba sta seme nestrpnosti in sovražnosti.
Slovenija predstavlja vrata med vzhodno in zahodno Evropo, je prehod za begunce in migrante. Toda -- sprejemali bi le tiste belopolte,
plavooke, plavolase, visokorasle in seveda tiste »prave« vere. Toliko o
vseobsegajoči, brezpogojni ljubezni do bližnjega. Še večji »hec« pa je,
da to izgovorijo osebe, ki niso niti plavolase, niti modrooke, niti visokorasle, so pa »prave« vere?! Dvojna merila – dvojna morala?
V imenu bele rase in njenih vrednot(?) so bili storjeni najhujši zločini proti človeštvu, proti staroselcem v obeh Amerikah, v Avstraliji, na
Novi Zelandiji, v Afriki. Bog ne daj, da bi morala te grozote doživljati
»superijorna bela, krščanska rasa«. Dvojna morala, ki je še vedno živa.
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Pa, nekaj manj obremenjujočega, ne pa tudi manj pomembnega.
Odnos do vode brez katere ni življenja, ni človeštva. Dokler s pitno
vodo peremo avtomobile in z njo splakujemo fekalije, se nam ne piše
dobro. So področja, kjer se tega dobro zavedajo (Avstralija) in so storili korak naprej (permakultura – uporaba sekundarne vode). Imamo znanost, tehnologijo za obiskovanje drugih planetov. Ali zmore
ta znanost uporabiti tehnologijo za pametno uporabo sekundarne
vode? Upam.
Odnos do živali: pobijamo divje živali, kar tako, češ, da nas ogrožajo.
Ogrožajo nas hudobni, zli ljudje. Toda zanje upoštevamo vse mogoče olajševalne okoliščine. Torej, človek kot najbolj dovršeno, najbolj
razumno bitje – namerno zagreši zločin pa zanj iščemo olajševalne
okoliščine. Žival, kot manj dovršeno, manj razumno bitje – zagreši
»ne nameren zločin« pa brez upoštevanja olajševalnih okoliščin takoj
pokončamo. Kako delovati v odnosu z divjimi živalmi nam je lahko
vzor Kanada.
Še nekaj. Dvojna merila plačil za enako opravljeno delo glede na to
ali je delavec slovenski državljan ali pa migrant. V katerem sistemu
že, so bili delavci različnega porekla enako plačani? Aha, v tistem
totalitarnem.
In zakaj nočejo »domači« delavci opravljati »manj spoštovanih« del?
Ker so slabo plačana. V katerem sistemu že, so bila ta dela primerno
plačana? Aha, v tistem totalitarnem.
In še o begu možganov, ki tako skrbi naše politike. Tudi mene. Zakaj?
Mark Twain je na to večno temo dejal: »Ne skrbi me beg možganov,
to je naraven proces migracij. Skrbi me kdo oz kaj ostaja, če bežijo
možgani?!«
Razlike medsebojnih odnosov pri staroselskih civilizacijah in pri sodobno belopolti civilizaciji.
Sporočilo Hopi Indijancev je namenjeno nam v opozorilo in dober
razmislek. Hopi so starodavno pleme v Arizoni (ZDA). Hopi ali
Hopitu pomeni Miroljubni. Predstavljajo najstarejšo civilizacijo S.
Amerike. Negujejo religijo, duhovnost, moralne odnose in etiko. Biti
Hopi pomeni stremeti k vrednotam, ki vključujejo mir, spoštovanje
vseh stvari in bitij in živeti v skladu s Tvorcem oz. Čuvarjem Zemlje.
Izvajajo obrede za dobrobit celega sveta. Čuvajo zanimiva sporočila
in opozorila. To je eno izmed njih:
»Beli bratje, tako kot ljudje trpi tudi Narava – gozdovi. Že sedaj je
jasno, da vedno več ljudi trpi zaradi oslabljenega imunskega sistema. Zaradi tega slabi obramba organizma proti številnim alergijam
in številnim oblikam prehladnih bolezni. V telesih ljudi je vse več
škodljivih snovi. Vse to je podobno »boleznim«, ki uničujejo gozdove – je rezultat povečane koncentracije strupov in drugih škodljivih
snovi v atmosferi, v hrani in vodi. Zato vas ponovno prosimo – vrnite
se k zdravemu življenju prednikov.
Beli človek je veliko dosegel na področju znanosti in medicine. Vendar vzroki bolezni niso v telesu ampak v duhu. O tem govorijo tudi
vaši psihiatri, psihologi in drugi učeni ljudje. Najhujša bolezen pa je
prestrašen in napačno voden um. Te bolezni še niste sposobni pozdraviti. Vaš problem je, da se vznemirjate zaradi vsake malenkosti. In
to zagotovo ne vpliva dobro na vaše zdravje. Ta, ki je neprestano pod
težo vprašanj s čim bo plačal to in ono, kaj mora še postoriti, kdo vse
mu želi slabo in komu lahko podari zaupanje ... ta se, vsekakor mora
razboleti. Da bi se rešili tega se je potrebno osvoboditi nepotrebnega
strahu in skrbi. Takrat boste spet zdravi.
Znano nam je, da je veliko ljudi zaskrbljenih glede svoje prehrane.
Razprave o načinu prehrane so deležne velike pozornosti. Razumemo
vaš strah zaradi hrane, ki je gensko spremenjena. Mi, Indijanci take
hrane ne bi nikoli uživali. Živimo od tega kar nam daje Mati Zemlja.
Ni pomembno, če je n.pr. kakšen paradižnik bolj zrel, ali krompir bolj
droban ... Ni sprejemljivo pojasnilo, da dajejo gensko spremenjena semena večji pridelek in da s tem zmanjšuje lakoto v svetu!? Poslušajte
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naš nasvet – izogibajte se umetno vzgojeni, kemično predelani in
pripravljeni hrani. Človek se mora hraniti s tem kar mu nudi NaravaBeli bratje, niste več sposobni delati z lastnimi rokami. Za vas je postal vsak napor pretežak. Beli človek je postal mehkužen in slaboten. Verjame, da morajo drugi zanj opravljati težka dela. Stanje se bo
izboljšalo, ko bo Beli človek spoznal, da mora za svoj kruh delati s
svojimi rokami v potu svojega obraza.
To kar nikakor ne moremo razumeti je potreba Belega človeka, da
zaradi vere vodi krvave vojne. Nikomur od nas ne pade na pamet, da
bi preganjal svoje bližnje zaradi tega ker nekdo veruje v nekaj drugačnega ali v nekoga drugega. Še manj pa, da bi ga zaradi tega ubil.
Kaže, da je pri vas, Belih, to prirojena potreba. O ubijanju v imenu
Boga govori zgodovina Evrope tako v preteklosti kot v sedanjosti.
Veliki Duh prav gotovo nima razumevanja za taka dejanja. Zakaj ne
dovoliti drugim, da so srečni na svoj način? Kaj je slabega v tem, da
drugi veruje v nekaj drugega kot vi? TO, mi Indijanci Hopi nikakor
ne moremo razumeti in tudi ne želimo razumeti.
Konfuzija ja vladar Belega brata. Oni delajo istočasno 3 ali 4 stvari
in nobene od teh ne končajo kvalitetno in do konca. Kaže, da je to
zlo vladar Belega človeka. Vi preprosto nimate dovolj časa za ničesar.
Da pa bi svoja dela opravili potrebujete mir in sproščenost. Pojdite
v naravo. Uživajte v gozdu, v cvetlicah na travniku, v plesu oblakov
na nebu ...Umirite vaš duh. Osvobodili se boste napetosti in stresa,
v vašem duhu bo spet vladal mir in spokoj. Dovolite nam, Beli bratje, da povemo nekaj besed o starosti. V vaši družbi stare preprosto
odpišete na »human« način. Zgradili ste posebne ustanove v katerih
je poskrbljeno zanje. Pri nas, stari ostanejo v svoji družini- mi pa se
veliko učimo iz njihovih bogatih življenskih izkušenj. Mnogi med
nami bi bili danes drugačni ljudje, če ne bi imeli te priložnosti – učiti
se iz zgodb naših dedov. Zato bi tudi vi morali dati priložnost vašim
starim, da preživijo starost v krogu svoje družine. Ne pozabite, da
so oni skrbeli za vas in da ste jim bili pogosto v breme – tako kot so
sedaj oni vam. Navsezadnje, stari so svojevrstni otroci, ki potrebujejo
pomoč in nego. Ne puščajte jih same.
Kaj se dogaja v srcih nekaterih od Belih bratov, da so sposobni zlih
in divjaških dejanj proti lastnim otrokom? Rdeči človek je zaskrbljen
zaradi vse bolj številnih poročil o grozljivih grobostih odraslih proti
otrokom. Kaj se dogaja z vami? Kaj se dogaja z vašo družbo? Narod,
ki svojih otrok ne ceni kot svoje največje in najsvetlejše dobro – ne bo
preživel. Še kojoti niso sposobni takega zla kot ga počnejo nekateri vaši
ljudje, Pravi Človek ne bi nikoli napadel slabotnejšega, še manj otroka.
Moji Beli bratje! Vaši otroci so vaša bodočnost. Skrbeti morate zanje
in paziti, da se jim nič zlega ne zgodi. Bodite skrbni in pozorni do najmlajših. Vaše življenje in vaše vrednote naj bodo v službi bodočnosti
mladih. V nasprotnem primeru vam grozi slab konec.
Krivica in sovraštvo sta največja zla v zavesti Belega človeka. Verjamete v svoje pravne sisteme in sodbe. Toda to je velika zabloda. Mnogi verjamejo v pravni red, toda na žalost spoznajo kako sta pravica
in izrekanje pravičnosti zelo oddaljeni. Številni politiki obljubljajo
raj na Zemlji samo, da bi bili ponovno izvoljeni in da bi povečali in
rešili svoje dobičke. V vašem svetu je mogoče kupiti VSE – TUDI
PRAVICO zato, ker v vašem svetu še vedno velja pravilo močnejšega.
AMPAK LJUDJE SE BODO TEGA KMALU OSVOBODILI !«
Zelo preroško, kajne?
In modrost dr. J. Drnovška :
»Ko bodo ljudje toliko ozaveščeni, da jih bo sram živeti v krivični družbi
bodo začeli zares spreminjati svet«
»Ustvarjati moramo »dobro«. To daje našemu življenju smisel. Mir in
dobro.« ■
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Ani v spomin
V življenju srečamo veliko ljudi. O nekaterih ne razmišljamo nikoli več. Za nekatere se sprašujemo, kaj se
je z njimi zgodilo. Nekaj pa je takih, ki jih ohranjamo
v najlepših spominih. Med te zadnje sodi tudi naša
draga Ana.
V trenutkih po slovesu večkrat obujamo spomine nanjo. Spominjamo se različnih dogodkov, pri katerih
smo bili skupaj.
Od novembra 2008, ko je bilo ustanovljeno Društvo
žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina, je
bila njegova predsednica. S svojim predanim delom,
bogatim znanjem in izkušnjami je pripomogla, da je
društvo postalo prepoznavno ne le v domači občini,
ampak tudi izven nje in celo v sosednji Hrvaški.
Uspehov društva, na katere je bila ponosna, pa ni
nikoli pripisovala le sebi. »Vse te uspehe lahko pripišemo v veliki meri tudi pripravljenosti članic za
sodelovanje, dobremu delu in želji po dodatnem izobraževanju,« je zapisala v zbornik ob 10. obletnici
delovanja društva. Dobro je poznala vsako izmed nas,
zato je vedela, kje lahko uporabi njeno znanje in kako
jo bo pridobila za sodelovanje. Do sebe in do drugih je
bila zelo zahtevna. Prava perfekcionistka. Če ji nekaj
ni uspelo, glede na njena merila, je bila to pripravljena narediti še drugič in če je bilo treba še tretjič.
Bila je dobra organizatorka. Vse je vnaprej do potan-

kosti načrtovala in poskrbela, da je
bila tudi izvedba brezhibna.
Cenila je ljudi, na katere se je lahko
zanesla.
Občudovale smo njeno vedenje o
starih šegah in navadah, ki ji jih je
Ana Zakrajšek
posredovala predvsem njena stara
(foto: Mario Žnidaršič)
mama. Svoje znanje in veščine je z
veseljem prenašala ostalim članicam, otrokom iz vrtca in učencem domače
osnovne šole. Marsikdo je pod njenim mentorstvom prvič spekel golobičko.
Tudi njena motivacija za izobraževanje je vredna posnemanja. Dodatno znanje je nabirala na številnih tečajih, krožkih, delavnicah, predavanjih. Zelo jo
je zanimalo zeliščarstvo. Marsikateri izmed nas je podarila svoj čaj ali mazilo
in se tudi na ta način oddolžila za naše delo za »Ostrnice«.
Rada je imela nove izzive. Njen zadnji veliki projekt je bila knjiga našega društva Okusi Loške doline – kulinarična dediščina, ki je pomemben mejnik pri
trajnem ohranjanju kulinaričnega izročila Loške doline in njegova razširitev v
širši slovenski gastronomski prostor. Dolgo časa je bila ta kuharska knjiga ena
najpomembnejših stvari v njenem življenju.
Nihče si ni mislil, da bo to njen labodji spev.
Hvaležni smo ji za vse, kar je naredila za društvo. Zelo jo bomo pogrešali.
Društvo Ostrnice

Barbara Piber

Avtoreciklaža

N

e nameravam pisati o recikliranju starih avtomobilov, kot bi
morda kdo sklepal iz naslova. Četudi bo nekaj govora o 'vozilih'. Merim namreč na prenovo in prerod človeka, na njegovo rast in
tudi na transformacijo (v spoznanju Boga); na neprekinjeno rojevanje novega, ki vznika iz pepela starega, preživetega, odmirajočega.
Na prerajanje, torej. Nekaj besed bo namenjenih temu, kar menim,
da je za tovrstno reciklažo, za prenovo samega sebe, potrebno. In
temu, zakaj je to potrebno.
V prvi vrsti gre za prepoznavanje tistega, kar nam ne služi več (ali
pa nam v resnici morda celo nikoli ni, pa do danega trenutka tega
nismo bili zmožni uvideti in/ker smo se bali to izgubiti). Na določeni
ravni ali v naslednji fazi bi te stvari običajno opredelili kot napake in
zmote (kot neposrečene izbire stvari ali načine delovanja). Če nam
jih uspe kot takšne prepoznati, lahko nato postanejo gradniki naše
prenovljene identitete. Postanejo lahko 'izkušnja'. Izkušnja namreč
ni vse tisto, kar doživimo; vse, česar se uspemo spomniti kot del naše
preteklosti. Izkušnja je novo usvojeno znanje, vedenje o življenju na
osnovi življenja in priložnosti, ki nam jo je življenje ponudilo, da do
nje pridemo. Morda se sprememba prične z obžalovanjem ali kesanjem, vsekakor pa jo je potrebno graditi na osnovi hvaležnosti za
nov uvid in novo priložnost, ne pa samoobsodbe ali licemerskega
posipanja s pepelom. Vsaka resnična, trajna sprememba na bolje pri

človeku, izhaja iz iskrenosti. In zvestobe samemu sebi ne oziraje se na
to, 'kaj bodo rekli drugi'.
Od kod pa napake in zmote sploh izhajajo? Človeka omejuje um, ki
mu narekuje predpostavko, da že vse ve in ima stvari pod kontrolo.
Če smo iskreni do sebe lahko kaj hitro najdemo številne primere v
naših lastnih življenjih, ki jasno kažejo na to, da temu ni tako; v praksi so to negativna čustva, negativnost vseh vrst, strahovi ipd. Ali pa
vratolomni obrati v prepričanjih ... A nič ne de ... Človek je še naprej
nagnjen k temu, da misli, da vse ve. Verjame tistemu, kar želi verjeti,
ker mu to omogoča ohranjanje statusa quo; ne želi si oteževati že
uhojenih poti z neko abstraktno predpostavko, da bi lahko bilo bolje, da bi lahko bil drugačen, boljši, zares srečen. Utrjene poti so tu
dejansko tiste, ki nam omogočajo nemoteno zadovoljevanje obilice
naših želja (in stopnjevanje takšnega 'početja' ad infinitum). Zgrajene so na identifikaciji z zunanjo srečo, z minljivo srečo; tovrstna
sreča namreč mine, poteče, vsakokrat hitro ali celo takoj zatem, ko je
želja zadovoljena. Tovrstna sreča temelji na zasledovanju kratkotrajnih užitkov, kar pa nas notranje izčrpava, prazni, vznemirja. Na tak
način 'zastavimo' in tudi izgubimo sebe, potem ko smo izgubili glavo, zavrgli oziroma žrtvovali um za njegovo materialistično različico.
Saj vsakdo ve, da je tisto, kar zadovoljuje, tj telo z njegovimi atributi
(čuti), umrljivo. Dostikrat, celo ponavadi, ko se nečemu odrečemo,
po začetnem nelagodju ugotovimo, da nas je tisto, na kar smo se pu  

foto: Nives Pišek
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stili prikovati, čemur smo se pustili zasužnjevati, pri doseganju sreče
zaviralo in ustavilo.
Um mora biti zaradi minljivosti, mimobežnosti raznih zadovoljstev,
ki jim služi, ekspanzionistično naravnan. Želi si vedno več, skratka.
Človek pa lakomnost skozi lastno hipokrizijo pripisuje zgolj drugim,
ponavadi tistim, ki 'imajo več'. A pohlep obstaja na vseh ravneh in
ni zgolj tisto, čemur rečemo 'požrešnost'. Pohlep spada v domeno
ega, tj osebnosti in z njo zlitega uma. V domeno slehernega človeka
z željami, skratka.
Ključna beseda, ključen koncept pri preraščanju samovzpostavljenih
okvirov, je iskrenost. Šele v iskrenosti do sebe smo zmožni samoopazovanja, samoanalize in prepoznavanja, tj diskriminacije, ločevanja
med resničnim in 'namišljenim'. Bog je namreč tako dobrotljiv, da
nam je pripravljen na poti do Njega ustreči malodane v vsem, izpolniti malodane vse naše želje, tako ali drugače; četudi morda ne na
način, predvsem pa ponavadi ne v meri, v kakršni si to sami zamislimo ... Spričo tega je dobro paziti na to, česa si želimo; ker v naši
nečimrni zaslepljenosti ne vemo, kaj je dobro za nas (saj ne vemo niti
tega kdo smo in kam gremo), lahko izpolnitev določenih želja postane prej prekletstvo, prej vir trpljenja, kot pa sreče. Če že ne neposredno in pri priči za nas same, pa vsaj za druge, ali pa za druga bitja,
za ostale prebivalce planeta. Bog nam izpolnjuje naše želje, dokler ne
dojamemo, da je resnična sreča v Njem in z Njim; tj dokler nismo
pripravljeni sprejeti tistega, kar nam nameni On in (se naučiti) biti
s tem popolnoma zadovoljni. Njegovo voljo popolnoma in v celoti
sprejemati. Se Mu predati.
Preko samoanalize in samoreciklaže torej rastemo v pravo srečo, stopnjujemo in poglabljamo zadovoljstvo, vse do njegovega vira, do njegovega izvora, ki je Bog; saj iz Njega vse izvira. Rastemo v globino, do
esence, ki je (vselej) najmočnejši segment vsakršne 'tvarine'. Rastemo
v srčiko stvari, v praksi pa rastemo v smeri srca. In tam zrastemo v
tisto, kar smo. Zares.
Na 'pravo pot' (ne v smislu nečesa, kar je predpisano kot 'pravo', ampak je 'pravo' v absolutnem smislu) nas lahko napotijo tudi težave
z zdravjem, bolezni; a le, če smo do sebe dovolj iskreni, da prepoznamo napake v lastnem delovanju, ki so plod zmotnih predstav
našega (zmotnega) uma, ki ga imamo sicer radi za nezmotljivega
(da je le naš lasten!). Z iskrenostjo 'si prislužimo' še priložnost, da
smo lahko hvaležni za novo priložnost. S tem namreč, npr. bolezen,
postane (sprva prikrit) blagoslov, ki ga lahko vgradimo, vkomponi-
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ramo v naš prenovljeni in prerojeni jaz. Nasploh pa je gojenje hvaležnosti (ne samo za
dobrine, ampak za življenje samo!) še kako
pomembno in je v tesni povezavi s ponižnostjo. Ponižnost niti slučajno ni nekaj, kar
'niža', zmanjšuje našo vrednost, ampak je
prav nasprotno. Nakazuje namreč moč zavesti, ki je presegla omejenost malega, vase
zagledanega uma, ki pripada 'ego paketu'
(identifikacija, poistovetenje tistega, čemur
rečemo 'jaz' s telesom, umom in intelektom).
Ta pa je brez Boga (torej brez naše prepoznave Boga in zavestnega bivanja v Njem in z
Njim; saj je dejansko vedno in vselej z nami)
na trhlih temeljih – oziroma temeljev sploh
nima. Brska in tava namreč po močvirju, po
površini čutom zaznavnih stvari in to na bolj
ali manj živalski način; nenazadnje pa na vse
to priklopi 'lasten' intelekt, saj je vse skupaj
potrebno utemeljiti (ustvariti sicer manjkajoči temelj), osmisliti, etiketirati in se, jasno,
počutiti kot 'nekdo'. Potrebuje potrditev in
podkrepitev za to, da je vse, kar je 'videl na lastne oči' nedvoumna in
ultimativna resničnost.
A kaj se skriva onkraj vidnega polja in naših intelektualnih obzorij?
Kam smo namenjeni kot Življenje (v vsakem/vsakega izmed nas),
kam gremo? Kaj ostane, ko Življenje (tj tisto, kar nas dela žive in s
tem tisto, kar v bistvu smo) odide iz 'nas' (tj zapusti telo)? Na eni
strani ostane zgolj truplo (tj tisto, čemur danes pravimo 'jaz'!), na
drugi pa tisto, česar z zunanjimi čutili nismo sposobni zaznati. Za
spozna(va)nje Duše, Boga, je potrebno svojo pozornost premakniti,
pomikati navznoter, v tišino, onkraj čutov, izza uma, njegovih predstav, prepričanj, želja, sodb (skratka namišljenih reči, v dobesednem
smislu), onkraj (takoimenovane) pameti, onkraj (takoimenovanega)
– z izobrazbo pridobljenega – znanja, tj izobraženosti (tistega, kar
nam naredi obraz!, ki ga nato zjutraj odnesemo v službo).
Vse tisto, kar iščemo zunaj, na zunaj, širom po svetu, daleč stran, ali
v drugih ljudeh, je že tu, v nas. Globlje in zelo globoko v srcu je tisto,
kar iščemo vsepovsod, tisto, kar si prizadevamo na vse kriplje doseči,
dobiti, kot esenca vsega tega, kot naše bistvo, naš izvor, naša resnična
identiteta – je Bog v nas, je naša Duša.
Na zunaj in navznoter je edino smotrno iskati Njega, tj Sebe samega, Sebe kot (večno) Življenje, svojo 'izčiščeno', večno verzijo. Edino
smotrno Ga je tudi najti, za časa življenja, saj je prav to razlog za to,
da imamo na razpolago naše 'vozilo', tj telo. Tisto, čemur so vozila
namenjena, je to, da nas pripeljejo iz točke A v točko B; niso sama
sebi namen in naj ne bi bila objekt našega hrepenenja, zagledanosti
in ljubezni do njih, ampak zgolj sredstvo za dosego cilja. V tem primeru, če je podajanje iz točke A v točko B resno, angažirano, iskreno,
pa na sebi že nosi tudi cilj, tj Boga, saj nas On na tej poti vodi (osebno!). On poskrbi za to, da imamo na tej poti vse, kar potrebujemo za
to, da Ga dosežemo, da Se realiziramo (kot tisto, kar smo, kar smo
vselej bili in vselej bomo) in ne vržemo življenja proč, v smeti, tj trupla v krsto, ne da bi izvedli 'primopredajo' 'našega' vozila, ne da bi
dali Duši in Bogu v roke volana! Naj za 'avtoreciklažo' poskrbi tisti, ki
je tega vešč, tisti, ki ve in zna vse; tisti, ki že tako ali tako vse prevaža
in tisti, ki pozna cesto do njenega poslednjega kamenčka, saj jo je
ustvaril tako, da je razprostrl Sebe.
Ta pot pa je za vsakogar relevantna tudi v kontekstu priprave na trenutek, ko bo potrebno izstopiti iz vozila; na to, da bi ga bilo lažje ali
pa manj težko zapustiti. Avtoreciklaža je torej obenem tudi postopno
odvezovanje od tistega, kar nas navezuje na minljivo. ■
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Produktivnost, kaj je že to?

K

o primerjamo posamezna gospodarstva,
govorimo tudi o produktivnosti dela,
to je podatek, ki kaže koliko je kakšno gospodarstvo učinkovito. Povprečna vrednost
opravljenega dela v Sloveniji je okrog 18 € na
uro na zaposlenega, v Avstriji pa 34 €. Indeks
produktivnosti na zaposlenega v Sloveniji
je okrog 82, v Avstriji pa 116 glede na povprečje v EU. Tudi če gledamo bruto domači
proizvod na prebivalca, je v Sloveniji malo čez
25.000 €, v Avstriji pa malo čez 48.000 € na
prebivalca, kar kaže na izredno velik zaostane
Slovenije glede na našo sosedo. Podatki sicer
niso najnovejši, ampak veliko ne odstopajo
od aktualnih. Primerjamo se pač z Avstrijo,
s katero kot soseda veliko trgujemo in je tudi
nam podobno gospodarstvo.
Družbeni in socialni razvoj v Sloveniji je odvisen prav od produktivnosti, zato se bomo
dotaknili tiste osnovne produktivnosti v
poslovnih sistemih oz. v podjetjih, kjer se
ustvarja nova vrednost. Ta osnovna produktivnost se meri v številu produktov izdelanih
v časovni enoti. Ali pa drugače povedano,
koliko časa je potrebnega za izdelavo enega
produkta. Uspešna podjetja, ki se zavedajo,
kaj pomni produktivnost za uspeh podjetja,
jo kontinuirano spremljajo in merijo. Tista
podjetja, ki produktivnosti ne spremljajo, so
kot ladja brez kapitana in ne vedo kam plovejo. Produktivnost se spremlja po posameznih proizvodih ali po družinah proizvodov.
Merijo jo vsakodnevno, tedensko, mesečno
in letno pa tudi večletno. Iz prakse vem, da
bi morala produktivnost na letni ravni rasti 2 do 3 %, kar zagotavlja zadovoljivo rast
podjetja, pri mnogih zlasti hitro rastočih
podjetjih pa je ta tudi veliko višja. Merjenje
produktivnosti je osnovni vzvod za ukrepanje, če le-ta ne raste. Saj se zgodi, da so zastoji v rasti, vendar na dolgi rok npr. na letni
ravni mora rasti, sicer je nekaj narobe. Čar in
uspeh pa je prav v tem, da se najde vzroke in
sprejme ukrepe za odpravo le-teh.
Sicer pa da ne bo nesporazuma, niso samo
podjetja tista kjer je možno meriti produktivnost, ta se lahko meri tudi v celotni državni upravi na vseh nivojih in še marsikje
drugje, končni cilj pa je gotovo vitka država,
ki učinkovito podpira svoje konkurenčno
gospodarstvo.
Za uspeh podjetja je nujna kontinuirana rast
produktivnosti, ker se je treba zavedati, da
poslujemo v tržnem gospodarstvu in na odprtem mednarodnem trgu in da nas lahko
tista naša konkurenca, ki skrbi za neprestano

rast, prehiti in da posledično to pomeni za
nas izgubo trga ali pa nižanje cen produktov,
kar je oboje za nas lahko usodno.
Od česa je odvisna rast produktivnosti?
Vzvodi za produktivnost so res mnogoteri.
Že ko razvijamo in konstruiramo izdelek,
lahko pomembno vplivamo na produktivnost izdelka v proizvodnji. Tudi zasnova in
konstrukcija priprav in orodij za proizvodnjo
izdelka ter stroji na katerih delamo, lahko
zelo pomembno pripomorejo k produktivni
proizvodnji. Torej tudi kapitalska podprtost
in tehnološka opremljenost delovnih mest je
zelo pomembna. Pomembna je tudi sama organizacijska zasnova proizvodnje, urejenost
delovnih mest in ne nazadnje red in čistoča v
proizvodnji, kar vpliva tudi na razpoloženje
in motivacijo izvajalcev operacij.
Tako ločimo delovne operacije, ki dodajajo
vrednost izdelku, kot so obdelovalne operacije, npr.: struženje, vrtanje, izsekovanje,
krivljenje, montažni postopki, itd.
Na drugi strani so delovne operacije, ki podpirajo gornje operacije kot so: vlaganje in
odvzemanje obdelovancev, kontrola kakovosti, menjava orodij, vzdrževanje strojev,
transport, itd.
Potem so t. i. slepe delovne operacije, ki ne
dodajajo vrednosti, ampak samo povzročajo
stroške. Sem spadajo npr.: čakanje na material, sortiranje dobrega in slabega materiala, odvečna proizvodnja, nepotreben transport, itd.
So pa še operacije, ki samo zapravljajo vrednost. Npr.: prebiranje slabih in dobrih kosov, popravljanje proizvodov, dodatna proizvodnja zaradi predhodnih napak, itd. Te
operacije zmanjšujejo dodano vrednost in
povzročajo stroške.
Imamo pa razvita razna podporna organizacijska orodja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo
delovne operacije, ki ne dajejo vrednosti (npr.:
metode 20 ključev, Kaizen, Kan ban, metode
preventivnega vzdrževanja strojev, orodij in
opreme). Tista podjetja, ki se poslužujejo teh
orodij, so praviloma bolj uspešna.
Je pa tudi res, ko se primerjamo z Avstrijo, da
so tamkajšnja podjetja bolj prilagojena odprtemu trgu in konkurenci, saj imajo daljšo tradicijo, naša podjetja pa šele 30 let delujejo na
popolnoma odprtem trgu, pa tudi makroekonomsko okolje imajo bolj podporno kot Slovenija, kar vse vpliva na raven produktivnosti.
Pomemben vpliv na produktivnost imajo tudi zunanji dejavniki, na katere podjetja
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nimajo vpliva. Nanje pa lahko pomembno
vpliva država oz. vlada z makroekonomskimi pogoji, z učinkovitim izobraževalnim
sistemom, z razvojno dejavnostjo, z delovanjem ali nedelovanjem inštitucij, trgom dela,
s predpisi, z dostopom do finančnih virov, z
davčno politiko in z infrastrukturo.
Tudi kooperativno sodelovanje in dogovarjanje med lastniki podjetij oz. managerji,
med državo in sindikati prispeva k produktivnosti. Dogovor o vezavi neto plač na rast
produktivnosti bi bil zelo koristen in dobrodošel. Vsaka stran mora vedeti, da se lahko
nekaj deli šele potem, ko je ustvarjeno.
Brez rasti produktivnosti ni rasti bruto domačega proizvoda, ki je ključ do vsega. Glavni zaostanek za EU in Avstrijo pa predstavlja vrzel v produktivnosti, ki se v Sloveniji
prepočasi zvišuje. Če gledamo naš zaostanek
glede produktivnosti dela in glede bruto domačega proizvoda na prebivalca glede na
druga gospodarstva v EU in še zlasti za Avstrijo, nas mora močno skrbeti in nas še čaka
velika in težka domača naloga, ki jo bo moralo reševati naše gospodarstvo oz. podjetja
pa tudi vlada s svojim podpornimi ukrepi.
Naša politika na državni ravni bo morala veliko več razmišljati o ukrepih, ki bodo
pomagali gospodarstvu, pobrane davke pa
plasirati zlasti tja, kjer bo od tega kaj koristi,
torej tudi nazaj v gospodarstvo oz. podjetja.
Žal je bilo v Sloveniji v nedavni preteklosti
kar nekaj nepotrebnih velikih državnih investicij in dokapitalizacije bank, ki so bile jame
brez dna, ki prav nič ne prinašajo in bi lahko
ta denar veliko bolj koristno investirali prav
v del gospodarstva, ki je perspektivno. ■

Dragan Ignjić

BELE ZVEZDE
Nad ta Kras so se razlile,
skozi temo prišle na plano,
drobne bele zvezde,
skozi širno nebo postlane.
Drobno so migljale,
drobno so pesem prepevale,
ta čudni kraški svet
prav nemirno opazovale.
A so le molčale.
Migljale so bele zvezde
po širnem nebu postlane,
skozi kraški bor zasanjane
do naslednjega jutra z menoj
na oknu naslonjene so ostale.
Naslednje jutro le tiho
so izginile, se poslovile
in dnevu svojo svetlobo prepustile,
bele zvezde, bele zvezde
tega širnega, neskončnega neba.
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Edo Šega

ZIMSKI VZPON
NA POLJANE ZAKON!
foto: Edo Šega

Kot vse zadnje januarja nedelje
pot tudi tokrat k Juretu nas pelje.
Tradicionalno že deseti je to pohod,
na Poljane vodi nas prijazna pot.

Poludov laz čudo je narave
pozimi sneg, poleti pa visoke trave
tu smo si vzeli malo krajši odmor,
saj po celcu hodit je bil napor.

V sončnem jutru prvi pot so ubrali,
da ne bi bili prekasni so se zbali,
na vrh Poljan so urno se podali
stari, malo manj, mladi in ta mali.

Pot naprej zopet se strmo vije
sapa globoka, srce močneje bije,
zanimivo je skozi Juretove tale
in na jelki obešene kapelce male.

Tam se bo lahko prav vsak spočil
in domačo košto za pod zob dobil:
domača jota, klobasa prekajena
boljša ni nikjer nobena.

Glej debelih bukev močno zvita debla
kot bi z njimi dobra vila vezalke pletla,
to nekoč pastirjev je bila ograja zvita,
narava res je prečudovita !

Preko Viševskih zasneženih polj
narašča tempo bolj in bolj,
kaj kmalu nas nekaj že sopiha
tempo se dviga, pada, niha.

Pod Cerovljakom smo si malce oddahnili
nato pa kmalu naprej se napotili,
naprej po ozki stezici v snegu
potem med bukvami v strmem bregu.

Mimo Tonetove domačije
pot k vznožju Racne gore se vije,
potem pavze ni nobene
vse do Andrejeve stopene.

Da le prikazal bi se Paludov laz,
da le ne pregloboka bi bla gaz;
pa se že pojavi pot na Poljane dolenje,
joj kje so še Poljane gorenje?

Po ur'cah dveh in pol, pa kilometrov sedem
vsi enoglasni smo pohod je bil užitkov vreden,
sedaj pa hitro v bajto po okrepčilo,
da le koga od hodačev ne bo zvilo.

Prvi vzpon smo vsi prestali
saj izgubiti smo se zbali !
Za hip po cesti smo hodili
in takoj nazaj v gozd zavili.

Na jelki košati skriva se lovska preža,
na jasi pod njo bi bla lepa ježa,
a bolje, da ne srečamo medveda,
raje hodimo naprej, seveda.

Ko pohodniki privežemo si dušo
potešimo glad in grla sušo,
podamo se k cerkvici Sv. Andreja
kjer lepo se vidi nekdaj rimska meja.
Jure nas pohodnike opozori
na prelepe slikarije,
na lesene strope in druge malarije.
V turnu cerkve se je dekle spozabilo
in kladivo leseno uporabilo.
Zvonov glasovi prelili so se v telesa
občutke smo dobili, da so tu nebesa,
pogled na Stol nam je potrdil še užitke,
medtem cerkveni stolp obletavale
so ptice vitke.
Za tem nas Jure še v svoj muzej odpelje
tam pokaže kako se rezalo je zelje,
kakšna kmetovalcev nekoč so b'la orodja,
kaj vse je videt', ni verjet', glej ga zlodja…
Ob sestopu poizkušamo vtisniti v spomine
vse kar danes smo doživeli, da ne mine
in glasno ponavljamo obljubo
da pridemo spet – leto drugo.
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Ekskurzija skozi dolino
foto: Edo Šega

Stari skedenj stoletje in pol je kljuboval,
lani pa na žalost času slovo je dal.
Iz desk spranih od dežja okvir smo naredili
vanj umetnino krajinarja Kostje umestili.
Tako nanj večni bo spomin ostal,
ko med oblaki bo v pokoju spal.
In kaj z ostalimi tramovi smo naredili,
lepo na »pule« smo jih zvozili.
Nastala je lesa mogočna kopa,
ki segala je do neba stropa.
Dodali smo še smrekove grlivce
in na polju podrte lope dilce.
V čast vseh delovnih ljudi
naj naš Kres do neba zagori!
In prišel veliki je dogodek,
prižiganje butaric, ognja zarodek.
Stari, mladi smo se podružili,
da lačni ne bili, roštilj še zakurili.
Žejo z vinčkom smo gasili
sokca pa ta mali so dobili.
Ogenj Darko je podkuril,
vanj malček olja je uturil,
in da ogenj bi se bolj prijel
še veter je zavel.

Loško dolino so obiskali osnovnošolci
8. razred iz ŽALCA in okolice - kar 58
učencev in kakih 6 učiteljev. Naredili so
zelo zanimivo turo vse od Trebuhovice
oz. Babnega polja in potem skozi
Vrhniko do izvira Obrha, Prenočili
so pri Francetu Kandaretu in to v
šotorih, potem pa nadaljevali pot preko
Cerkniškega jezera. Za naslednjo številko
nam pripravljajo obsežnejši potopis.

Skozi veje prikazali so se plamenčki,
pa oblačkov mali venčki,
kar nenadoma pa glej ga zlomka
svetloba segla je do gozdnega obronka.
Plamen izboril si je svojo pot
poljubil je nebesni svod,
vsi očarani smo okameneli,
tako velikega kresa nismo še doživeli.
Očaran od svetlobe ognja plesa,
zamaknjen s pogledom v nebesa
Matiček povedal je pesmico o kazalčku,
in prijateljčku - gozdnemu palčku.
Nad recitalom so nam oči se orosile,
kot, da bi začarale nas vile,
plameni ognja segali so v nebo,
nam vsem pa je bilo lepo.
Naj žive VSI DELOVNI LJUDJE !
Naj živi PRAZNIK DELA !
Tokrat ogenj tudi upanje nam vliva,
da v Ukrajini prenehala se bo morija.

Leon Senger

VEM
Vem zapeli so ti
tisočero melodijo,
popevk, poskočnic, žalostink.
A nihče še ni zapel tako,
kot poje polje zlato.

Leon Senger

RAZOR
ŽIVLJENJA
Iskal sem poti
v pomladi,
da bi te našel, odkril,
da bi te vzljubil.

foto: Edo Šega

Vem –
Hvalili tvojo so
lepoto, plodnost in barvitost.
A nihče še ni pohvalil,
tvojo rodnost večno.

Razdajal sem se
v vročini poletja,
v soncu jeseni,
v zimi viharjev,
da bi te vzljubil.

Vem –
ne brigaš
se za pesmi in pohvale,
ker si sama
melodija, pozdrav in pesem.
Sámo si življenje,
ti zemlja, zemlja, naša.

Iskal, razdajal, spoznaval sem
razor življenja,
da sem ga vzljubil,
razor,
ves strah in radost,
kmetovalca - človeka.
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Letos spomladi je uredništvo OBRHA poklical slovenski slikar in pisatelj Jože Centa (1934 –
2022). Zanimal se je, če lahko njegov daljši zapis o prijateljevanju s slikarjem Lojzetom Perkom,
rojenem v Starem trgu pri Ložu, objavimo v našem glasilu. Z veseljem smo sprejeli njegov rokopis, ga digitalno uredili in priredili za objavo. V času, ko smo pripravljali to številko nas je
gospod Centa žal za vedno zapustil. V veliko čast nam je, da bomo lahko njegove zadnje zapiske
po delih objavili v našem glasilu.
Uredništvo glasila OBRH

Jože Centa

LOJZE PERKO – POET S ČOPIČEM
(Lepo je bilo z njim prijateljevati)

Jože Centa

(foto: osebni arhiv)

I. del

Z

Lojzetom sva se spoznala naključno.
Takratni direktor gradbenega podjetja
Gradišče Cerknica me je povabil, da bi za
njihove prenovljene pisarniške prostore naslikal nekaj slik z motivi Cerknice in njene
okolice. Bilo je okoli leta 1970. Direktor Lojze Lah, Mstkov iz Nove vasi na Blokah, mi
je to ponudil v zahvalo, ker so moji sorodniki iz Male Slevice sprejeli (med vojno) pod
streho vso njihovo petčlansko družino. Bili
so begunci, ki so jih partizani izgnali zaradi
nastajajoče Bele garde (župnik Hren).
Takrat Cerknice skoraj nisem poznal. S stojalcem, štirimi platni in barvami sem jo do
tja mahnil z avtobusom. Na postaji v Cerknici sem poizvedoval, kje bi bilo kaj zanimivega. Nekdo mi je rekel, da »naš malar
najraje dela od tam« in mi pokazal pot proti
Dolenji vasi. S težko kramo sem se napotil v
tisto smer. Kmalu sem omagal in se ustavil
sredi travnika. Ko sem se obrnil, je bil pred
menoj razgledniški motiv Cerknice. Postavil
sem »štafelaj« in začel z barvami. Vse je bilo
tiho in spokojno… Kar naenkrat me nekdo
potreplja po rami »Aha, spet je prišel eden,
ki mi krade moje motive. Nič se ne boj, he-

cam se.« Ko se obrnem, stoji za menoj čeden dedek z na tilnik zategnjeno baretko.
»Ste vi Perko?« »Kaj bi s Perkotam, kar Lojze
mi reci« in mi je dal roko. »Kdo si pa ti?« In
sem se predstavil. »Ja, nekaj sem že slišal za
tu ime, ampak moraš finu dajlat, da te prepoznajo. Se še kaj vidiva. Grem v trgovino
po kruh pa mlajku, flaš ne bo trajba, imam
doma cel flaškon tačrnega primorca.« Pobral
je bicikel in pritisnil na pedale.
Nazaj grede se je spet ustavil in menil »Kar
dobro ti gre, se bom še kaj naučil od tebe.
Ampak ne smajš bət tako natančn. Boš že,
saj s, še mlad. Jutər se kaj oglas pər men.
Tamle səm.« Pokazal je proti cerkvici. Zanimivo, Lojze me je takoj sprejel za svojega, čeprav je bil petindvajset let starejši od mene.
Drugi dan sem res nameraval k njemu, ampak me je on prehitel in sam prišel do Lahovega stanovanja v bloku pod cerkvijo. »Ala,
gremo dajlat, lepi oblaki, so, ampak mislim,
da bo vzdržalu…« Zložil se je na kavč, kakor
da je doma. »Bom še malu podrajmou, ti se
pa pripravi. Naju bo Lojz potegnu s fičotom.«
»Zmajnenu, gremo na Gurnje jezeru.Tam na
mostu se lahko samo vrtiš, motivov kuləkr
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češ.« Začudil sem se, saj je pred blokom bila
vsa »malarska krama«. »Saj jo neče nobeden
vzet,. Morda b, jo, če bi blu platnu že namalanu, pa še v tu najsəm prou zihər«.
Pa smo šli. Na Gornje jezero. Ne samo enkrat. Sam sem se tam ujel in hodil tja še po
Lojzetovi tako krivični prezgodnji smrti.
Ampak z njim pa niso odšli spomini na tistega Lojzeta – malarja ostrnic.
Zgodilo se je, da sem enkrat prišel do njega nenapovedano, tja, kjer je bil najrajši. V
bivšo mežnarijo v Dolenji vasi. Pripeljal me
je njegov in moj prijatelj. (O njem pozneje)
Pred glavnimi vrati je imel cerkveni zvonec
»na poteg«. Da, potegniti si moral za umetelno izvezen trak in je zazvonilo. Potegnil sem
enkrat, dvakrat…. Ni ga doma, sem menil.
Ali pa je tisto, kar je večkrat rekel »Ne sprejmem vsacega. Kam pa pridem, pol bi moral
samo odpirat,«. Pa sem pozvonil še tretjič.
»Komu pa se tako mudi?« se je zaslišalo skozi odrta vrata. Povedal sem. »A, vidva sta?«
se je spet slišalo… »Ja, no, pa pridite gor, na
vrhu sem, nekaj malam«. In že sva bila na
stopnicah. Pa se je spet slišalo: »Ampak, ti
Centek (tako me je vedno klical) bolje, da ne
prideš gor, ker me boš špotal.« Pa sem si upal
in sva prišla do njega. Stal je pred podstrešnim, na stežaj odprtim oknom. Za platnom,
seveda. »Lej, ne smajš zamirət. Eden me že
tri lejta naganja, da bi mu naslikal jezeru. Pa
səm se spravu h dajlə. Od tukej se najbulje
vid.« Bilo je vroče, suho poletje. Jezera že tri
tedne ni bilo, niti za roke umit.
»Ja, Lojze, kako pa boš zdaj naslikal vodo, če
je ni?« sem mencal. »Saj tu je tistu, ko sem ti
rekel, da me ne špotaj. Vajš, od tukaj sem ta
motiv že stukrat malou. Ga znam že na pamet. Ampak moram vseeno malo pogledat
te hribe tam zadaj. Potlej, ko bodo ti fertik,
bom pa še vodo not položu.«
»Aja«, sem menda rekel, in seveda ga nisem
»špotal«.
Ko sem bil čez kakšen teden spet pri njemu,
je bila na stojalu odlična slika Cerkniškega
jezera.
»Veš, Centek, nejsem mislu, da bo taku dobra,
kar tešku jo bom dal od sjebe. Pa nej mu bo,
prjatli so prijatli, saj mi je on zadnjič pa eno
šunko pərnesu. Še zdaj je tam nekej spodej.«
S Feritom sva se pripeljala na obisk že v pozni jeseni. Seveda je tam že bilo tisto ta pravo
jezero. Tudi šunka je še visela, ne vem, če je
bila še tista prejšnja. Tudi flaškon je bil. Najbrž drugi…
»Ja, fanta, če bomo kaj spil, je trajba tud, kaj
pojest,. Feri, daj ti narejži. Ampak kruha mi
je pa zmanjkalu. Veš kaj Centek, tamle je koruzn, grejs, pa skuhaj polento, saj tud, Italijani toku dajlajo…«
Res sem pristavil vodo za polento. Ko je zavrela, sem začel vsipati zdrob, še dve žlici
olja in mešal… Lojze se oglasi: »Da ne boš
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pozabu osolit. Tamle gor ,maš sol.« Stegnil
sem se do police, segel z roko v porcelanasto posodo in iz pesti po predpisih solil. Raje
malo več kot manj, »da bomo bolj žejni«. Ne
vem, če sem bil jaz že od prej bolj žejen kot
onadva.
Ko se je polenta shladila, sem jo umetelno
narezal na kocke. Vse po receptu. »Narezek«
je bil pripravljen. Tudi hren se je našel. Pa
smo začeli. Lojze je najprej nesel v usta kocko polente… »Hmm, dobra je. Samo malo si
jo preveč posladkal, solnica je zraven cukra.
Bom še Italijanom povedal, da je poletna še
boljša, če je cukrana…«
Feri pa: »Ja, Jože, kaj boš zdaj sol pa v flaškon
natresel?« in si zaprl usta s šunko.
Zgodilo se je neke nedelje v jesenskem popoldnevu. Do njega sem prišel že dopoldne
z avtobusom. Po telefonu sva bila dogovorjena, da bova šla slikat, kot je on rekel »to zlato
jesen«. Takoj sva se odpravila s štafelaji. Nedaleč od njegove »rezidence«, ki mu je bila
drugi najlepši kraj poleg njegovega rojstnega
kraja Loža, z njegovimi ostrnicami, sva se
ustavila in postavila stojala. On se je obrnil
proti dolenjevaškim hišam, ki jih je zlatilo
jesensko drevje. Jaz pa sem se blizu njega
obrnil proti Javorniku in začel z njivo, posajeno s sončnicami, ki so že pripognile svoje
zrele, težke glave k materi zemlji. Po kakšnih
dveh urah sva skoraj istočasno rekla »fertik«.
Lojze je dodal, »Ne za danes – popoldne
bova šla tja med hiše, kjer je zdaj v potoku
veliko vode in so perfektni tolmuni«. Potem
je pa ravsnil »Če ne bo spet privohljala tista
ljubljanska banda«. Seveda sem hotel vedeti, kdo so »ta banda«. Pa jih je naštel. Tudi
jaz sem jih poznal. Bili so iz prve generacije
ljubljanske akademije, ki je bila ustanovljena
takoj po vojni. Trije so hodili na akademijo
še v partizanskih uniformah in so bili precej
»zgrajeni«. Četrti je bil nekoliko mlajši, ampak imel je fičota. Vsi štirje pa so se srečevali
na Mladinski knjigi, kot ilustratorji. Lojzetu,
ki je prišel iz Sofijske Akademije, končal pa
v Beogradu, so zavidali njegov uspeh pri slikanju velikih platen, posebno pa kar dobro
prodajo njegovih del v Katoliški bukvarni.
To je bil še en razlog za nasprotja in odkrito
omalovaževanje njegovih del. Ko je enkrat
enemu izmed njih, ki je partizanil v okolici Loža, odkrito priznal, da »mene zanima
samo slikarstvo, ti pa se pojdi politiko, če ti
to paše«. Potem pa bolj spravno: »Če vam
je dolgčas tam v Ljubljani, pa se kaj oglasite
pri meni.« In res so začeli prihajati. »Lepote moje pravljice ob cerkvici, frišən zrak, pa
tudi šunka na mizi, pod mizo pa flaškon, se
jim je tako dopadlu, da so slednjo nedeljo
pərravsal,.«
Kozarec »ta črnega primorca« se je med šunko in sirom kar dobro prilegel; meni še potem, ko sva že oplaknila »ta lesen talar«. Lojze
je nekam nejevoljno pogledoval skozi okno…
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In kar naenkrat: »Lej jih, saj səm vejdu. Centek, jaz se grem gor zaklenət, ti jim pa rec, da
me naj… da me tud ti iščeš…« Že je skoraj
tekel po stopnicah in ključavnica je škljocnila. Jaz pa sam pred hišo, kjer se je ustavil
rdeč fičko. Bil sem v precejšnji zadregi, pa
še tisti »ta črni primorc« je bil očitno nekaj
uržah: »O, živjo, fantje! Ga iščete? Lojze mi
je ravnokar rekel, da ga ni doma.« Eden od
njih je čivknil: »Kaj sta že pribita? » Začeli
so ga klicati, mene pa so ignorirali. »Lojze,
Lojze!« Pa spet drugi: »Lojze, Lojze, daj no
oglasi se, Lojze!« Uvidel sem, da sem ga fejst
pobiksal in sem hotel zadevo malo popraviti.
Nisem zbral drugega pojasnila, kot da sem
bleknil: »Nikar ga ne kličite, ker se vam ne
bo oglasil.«
Spoznali so, da tukaj ni špasa in da je tisto
»da ga ni in ga ne bo«, hudičevo res. Rdeč
fičko se je izgubil med hišami. Za menoj pa
je že stal… Lojze: »Prou si naredu, sem vse
slišal. Zdaj bom imu vsaj mir. Pajdə, gremo
še kaj nardət.« Pa sva šla.
Včasih je prišlo tudi do kakšnega nesporazuma. Nikoli do prijateljskega ali strokovnega.
Po telefonu sva se dogovorila za naslednje
srečanje. »Jaz bom prišel v soboto v Ljubljano. Ob enajstih me počakaj na vrtu hotela
Turist, bova šla skupaj v Narodno galerijo,
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menda imajo nekaj nov'ga.« Seveda mi je
bilo v čast, da bom šel z mojstrom skupaj na
ogled. Zato sem pohitel z odgovorom: »Seveda te bom čakal, se že veselim. No, saj eno
soboto pa pridem jaz k tebi…« »O, fino« sva
si menda rekla. Kar težko sem čakal sobote.
Ob devetih je odpeljal avtobus. V Cerknici
sem bil dovolj zgodaj, da sem stopil še do gospe Valči, ki je Lojzetu občasno »porihtala«
stanovanje in atelje. »Ja, kaj nejsə v Ljubljani? Lojze te čaka pri Turistu.« Takoj se mi
je posvetilo, da sem zamočil. Ker mi je bilo
nerodno, sem si na hitro nekaj izmislil: »Ja,
imam opravke v Brestu.«
»Pa saj je Brest ob sobotah zaprt…« me je
pogledala pomilovalno.
Za povratek nazaj v Ljubljano sem bil prepozen. Mobitelov takrat seveda še ni bilo.
Nekdo mi je posodil bicikel in sem »skočil«
do njegovega Lovrenca. Tam sem našel nek
ploh, z roštilja pred hišo sem vzel kos oglja
in nanj napisal: »OPROSTI, NISEM TE NAŠEL.« in ploh postavil pred vrata…
Zvečer sem se mu po telefonu začel opravičevati. Prekinil me je: »Drugič me išči tam,
kjer sem, ne tam, kjer me naj…« Potem je
nadaljeval: »Daj si obkrožit datum na koledarju. Saj nejsəm nəč jezen…« ■
Se nadaljuje

3D kranjica – čebela velikanka lahko prileti k vam
3D kranjica je fizični model čebele v razmerju 100:1, ki ga je razvila Čebelarska zveza Slovenije v
sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki. Na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju, je v slovenskem
paviljonu, 3D kranjico videlo več sto tisoč obiskovalcev. S tem pa se njeno poslanstvo in pot ne konča.
3D kranjica nadaljuje svojo pot po različnih lokacijah v Sloveniji in tujini. Bo obiskala tudi vas?
3D kranjica s svojo podobnostjo z resnično čebelo delavko Apis mellifera carnica oz. kranjsko čebelo
uspe pritegniti veliko pozornosti in navdušuje z devetimi poučnimi animacijami v slovenskem ali
angleškem jeziku. Kot taka predstavlja primerno popestritev različnih večdnevnih dogodkov ali na
lokacijah, kjer se dnevno izmenja več obiskovalcev.
Čebelarska zveza Slovenije

Izposoja 3D kranjice
Za možnost izposoje 3D kranjice se obrnite na Čebelarsko zvezo Slovenije (info@czs.si, 01/729 61 00),
kjer vam bomo dali več informacij glede prostih terminov izposoje, tehničnih informacij o velikosti,
teži, postavitvi itd. Izposoja se uredi s pogodbo in je brezplačna, za transport pa poskrbi izposojevalec
sam. Priporoča se izposoja za obdobje daljše od enega tedna.

Povezava do slik v originalni resoluciji:
https://drive.google.com/drive/folders/1vKs_A5i_da0aLwTxJ0_wOi0kNf_sEWQ4?usp=sharing
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Andreja Buh

Amatersko gledališče DPD »SVOBODA« Loška dolina –
parvh stu lajt

P

raznovanja sto letnice delovanja Delavsko prosvetnega društva »SVOBODA« smo se lotili kar z malo strahospoštovanja. Sto let delovanja kulturnega društva
na podeželju zagotovo ni »mačji kašelj« in
si zasluži pošteno praznovanje.
S pripravami smo pričeli že pred leti, pravzaprav leta 2007, ob petinosemdeseti letnici delovanja. Takrat smo izdali skromnejši
zbornik, v katerem smo zbrali podatke o
predstavah v okviru Amaterskega gledališča
društva. Marinka Oblak, najzaslužnejša za
takratni zbornik, je z zbiranjem podatkov
nadaljevala do današnjega dne (pravzaprav
do aprila letošnjega leta), hkrati pa smo
razmišljali tudi o konkretnih prireditvah.
Prva »akcija« v sklopu praznovanja je bil
»polimani kombi«. Član društva Emil Kandare je dovolil, da smo njegov kombi polepili z napisom, ki opozarja na praznovanje.
Tako smo občanom, pa tudi ljudem daleč
naokoli po Sloveniji, že od decembra prejšnjega leta dali vedeti, da društvo praznuje.

Marca letos smo v Knjižnici Maričke Žnidaršič v Starem trgu, v sodelovanju s knjižnico in knjižničarko Anđelko Pogorilić,
pripravili razstavo plakatov gledaliških
predstav iz obdobja zadnjih trideset let.
V drugi polovici aprila je »luč sveta« zagledal naš obširen, vsebinsko bogat zbornik, z mnogimi podatki, fotografijami,
prispevki, članki … Zbranega materiala je
sicer mnogo več, zato je bila odločitev o

tem, kaj in koliko objaviti, zelo težka. Pa
smo se odločili za 130 strani in že danes
verjamemo, da se bo pojavila priložnost,
ko bomo lahko objavili obširnejšo publikacijo. (Pa ne šele čez sto let.)
Zbornik smo prav tako predstavili v domači knjižnici in na pomoč pri predstavitvi
nam je priskočila zadnja knjižničarka »Svobode«, Martina Kočevar.
O zbiranju gradiva in brskanju po arhivih
smo več spregovorili na sami predstavitvi, tu
pa se še enkrat želimo zahvaliti tistim, ki so
pri celotnem nastajanju zbornika pomagali:
Antonu Avsec, prof., Medvod; Janji Urbiha, Kozarišče; Jeri Razdih, Nadlesk; Borutu
Kraševec, Stari trg;
Milošu Toni, Cerknica; Tini Buh, Zelše;
Alenki Čuk, Notranjski muzej Postojna;
Blanki Avguštin, Arhiv republike Slovenije
in nekdanjim članom društva in drugim sokrajanom, ki so nam posredovali fotografije
in podatke.
Lepa hvala pa tudi Andreji Mlakar za lektoriranje zbornika in Petri Ožbolt za njegovo oblikovanje.
Izdaja zbornika je bila velik finančni zalogaj, kljub temu, da smo zadnja leta v gledališču že »šparali« za ta namen. Zato smo
se obrnili na domače gospodarstvenike in
podjetnike in z velikim veseljem povemo,
da so se zelo velikodušno odzvali. Za izdajo
zbornika in pripravo prireditev so sredstva
donirali:

Pogled na tribuno (foto: Mario Žnidaršič)
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GO-RO LIV d.o.o.
Kovinoplastika Lož d.o.o.
ESEA Lož d.o.o.
Občina Loška dolina
Javni sklad za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Cerknica
Javni zavod Snežnik
MBS LIST
Kozarka, Janja Urbiha
Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
OŽBOLT d.o.o.
ARS VIVA
Les 3
MMTEH, Martin Mišič s.p.
LESgam, Anton Mlakar s.p.
Frizerski salon Branka
OBRH, Nenad Košir s.p.
PIGO pisarniški material
SINK SOLUTION, TURK M&Z d.o.o
Lestrans d.o.o.
Elgoline d.o.o.
Frizerski salon Taši
Društvo žena in deklet na podeželju
OSTRNICE Loška dolina
Kanal 13, Miha Razdrih s.p.
FAST FOOD FONZI
NAVITAS d.o.o.
Elektro Poje, Dejan Poje s.p.
Grafični studio ABAKOS
Blaž Albreht
TISSLER CONSULTING, Aleš Tišler s.p.
SEPRO d.o.o.
Frizerski salon Nada Turk
Steles d.o.o.
ORON, TV Notranjska
Frizerstvo in kozmetika Renata
GUŠT bar
GRAVO design, Karmen Ovsec s.p.
Šahovski klub Loška dolina
Kreativka slaščic Jadranka Baraga
Zeliščna trgovina KOMARČEK
KAMP Beli gaber
Vivo catering Ljubljana
Andrej Novak
ZaSiga programske rešitve,
Zoran Juvančič s.p.
Vsem velika hvala!

Zbornik je mogoče
kupiti v TIC-u Lož in
pri članih društva.
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dolina, Janez Komidar, v imenu društva pa
je spregovorila Marinka Oblak.
To je bila tudi prava priložnost za podelitev
Linhartovih značk, ki sta jih podelili predsednica Sveta JSKD OI Cerknica Zora Obreza
in strokovna delavka Jožica Mlinar, prejeli
pa so jih:
Simon BARAGA in Beno PEČEK - bronasta
Katja TELIČ - srebrna
Emil KANDARE, Rosana OŽBOLT in Katarina RAVŠELJ - zlata
Ludvik KRAJC, Marinka OBLAK in Niko
OŽBOLT - častna značka
Z veliko domiselnosti, iznajdljivosti in dobro
voljo je prireditev povezoval igralec Domen
Valič, ki – kot je dejal – se je z nami počutil
odlično. Mi z njim pa tudi, mar ne?

Podelitev Linhartovih značk (foto: Mario Žnidaršič)
Sredi maja smo v Galeriji ARS VIVA v Podcerkvi, v sodelovanju z Društvom ljubiteljev
gradu Snežnik pripravili razstavo fotografij gledaliških predstav našega gledališča.
Gre za fotografije od leta 1922/1923 dalje,
pa do fotografije trenutno aktualne ekipe
Amaterskega gledališča, ki je pripravljala
celotno praznovanje. Otvoritev sta popestrila glasbenika Laura in Sven (ki sta skupaj
»ZAJTRK«) in s svojo poskočnostjo, energičnostjo in pozitivno energijo razvedrila
obiskovalce prireditve.

skečema, za katere sem poskrbela Andreja
Buh, izvedli so ga člani gledališča Danijela
Frankovič, Simon Baraga, Miha Razdrih,
Emil Kandare, Jerneja Žnidaršič, Blaž Albreht, Rosana Ožbolt, Katja Telič in Katarina Ravšelj in domačimi glasbeniki, ki
so se prijazno odzvali našemu vabili. Tudi
njim smo »priskrbeli« nekaj dodatnega dela,
saj so morali za našo prireditev vaditi prav
posebej in smo jim zato izredno hvaležni. Z
nami so bili

Letno gledališče CIRKL v Podcerkvi je čudovit ambient za prireditve, v katerem se odlično počutijo tako obiskovalci kot izvajalci.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program prireditve smo popestrili z dvema

Srečanje je pozdravil župan Občine Loška

Sedemindvajsetega maja pa smo člani Amaterskega gledališča pripravili ZAKLJUČNO
SREČANJE. Srečanje aktivnih članov društva z nekdanjimi člani, z donatorji in vsemi
ljubitelji in podporniki kulture.

Pihalni orkester Kovinoplastika Lož
Sestre Tina, Nina in Manja Starc
Filip Fratina
Jadranka in Simon Baraga
Mladen Obreza
Tone Rot
Vesna Kovač
Matija Solce
Kolektiv AFT (Anton Frbežar Toni)

Za zaključek prireditve sta poskrbela Miha
Razdrih in Blaž Albreht z napitnico, napisano prav za našo slovesnost. Napitnico, ki
bo – če bosta avtorja dovolila, postala himna
našega gledališča.
Za »češnjo na torti« pa je s pravo, kot vedno
odlično, torto poskrbela kreativka slaščic Jadranka Baraga.
Če ste bili z nami, ste jo mogoče uspeli poskusiti, če ne, pa ob drugi priložnosti. Kajti
le-teh bo še. Dokler ima društvo tako podporo vseh – sokrajanov, odločevalcev, donatorjev, vseh tistih, ki lahko in hočete pomagati, se za našo prihodnost ni bati. HVALA
VSEM in VSAKOMUR POSEBEJ in na svidenje v jeseni! ■

Zaključno prireditev smo
v takem obsegu lahko izpeljal
ob finančni podpori
Občine Loška dolina,
za kar se jim najlepše
zahvaljujemo.

Anđelka Pogorilić, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Vrtnarjenje z Jernejo Jošar
Pomladno dogajanje v knjižnici je obogatila Jerneja Jošar, univ. dipl. inženirka agronomije, ki je tudi avtorica
knjig Ekološko vrtnarjenje za vsakogar, Vrtnarimo z Jernejo, Moj vrt je lahko balkon in najnovejše Z Jernejo do
zdravega vrta. Ravno tako piše članke, je osebna svetovalka in že vrsto let ureja ter načrtuje zasaditve trajnostnih
vrtov in balkonov. Na svojem ekološkem vrtu, ki ga je poimenovala Vrtnarska hiša, prireja delavnice in izobraževanja. Na predavanju v knjižnici smo izvedeli, kako naj bi ukrepali, ko se v naravi poruši ravnotežje, vreme
ponagaja, kateri so najpomembnejši preventivni pristopi za bolezni in škodljivce, ki ogrožajo vrtnine, kako jih
najhitreje prepoznamo in po katerih pripravkih iz samoniklih rastlin, dišavnic in zelišč posežemo, da jih zatremo.
Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili predavateljici in njenim izkušnjam o tem, kako zalivati, kako se znebiti
plevela in kako pripraviti vrt pred setvami in sajenji, da vrta ni več treba prekopavati. Hudomušno je omenila
tudi to, da bo vsak, ki se odloči vrtnariti na bolj naraven način, imel opravka s sosesko, saj se plevel ne zatira in vrt
deluje nekoliko neurejeno, drugačno. Kdor je zamudil predavanje, si lahko izposodi knjige v knjižnici.

Jerneja Jošar (foto: Arhiv KLJUC)
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Sara Šoukal in ekipa festivala Plavajoči grad

Edinstveni deseti interdisciplinarni mednarodni
festival Floating Castle - Plavajoči grad
se vrača na grad Snežnik!
Od 4. do 7. avgusta se bo na festivalu predstavilo
več kot 150 glasbenih in gledaliških skupin in izvajalcev
iz Slovenije kot tudi s celega sveta.
Obeta se prebuditev pripovedk o gradu in ljudeh, ki so tam prebivali in
delali. Bogata dediščina, ki jo grad nosi v obzidju in gozdovih, bo dobila novo perspektivo in mu tako dala svež dih zgodovine v nastajanju.
Ekipa Floating Castla bo v sodelovanju z 20 scenografi in ob pomoči
lokalnih prebivalcev ter številnih prostovoljcev, spremenila okolico
gradu v magično prizorišče z 20 odri, posebno ustvarjenimi za fetrajnostival. Kot vsako leto bo festival sledil ekološkim smernicam trajno
stnega sobivanja z naravo, na festivalski tržnici se bodo lahko obiskovalci okrepčali z lokalnimi eko in bio izdelki, po lastni izbiri
pa bodo lahko nastopajočim podarjali festivalsko valuto kojn.
Obiskovalci bodo izkusili etno, jazz, fusion, avtorsko in eksperimentalno glasbo, kot tudi performans, lutkovne predstave, sodobni ples, cirkus, intermedialne predstave, ter ulično, improvizacijsko in dramsko gledališče. Uvod v festival predstavljajo
masterclassi s predstavitvijo produkcij na samem festivalu. Letos
bodo to commedia dell'arte, velike lutke in Etno Histeria World
Orchestra, ki združuje več kot 100 glasbenikov iz okoli 20 držav.
Vabljeni torej na festival Plavajoči grad, ki je več kot samo festival; je umetniška platforma, izmenjevalnica znanj, je imersivna
izkušnja, je most med lokalnim in mestnim, je mednarodna skupnost, ki vznikne kot čarovnija ob polni luni, je prostor združevanja in kališče novih izrazov in obrazov, je speči gozd, ki se
ponoči zbudi, za tistega, ki bedi. ■

Dragi soobčani!



V kolikor nam lahko s čemerkoli
pomagate nas kontaktirajte na
info@floatingcastle.si, na naš Facebook
profil Floate castle festival ali na
GSM (040 472 730) - Matija Solce

Kupola

(foto: arhiv festivala)

Projekcije

(foto: Andrej Tarfila)

Avtor: BOR ŠPAREMBLEK

Dragi soobčani! Okoli 80
prostovoljcem, ki ustvarjamo festival,
lahko pomagate z rokami, kot
tudi materialom. Za scenografske
inštalacije, kot tudi za odre in zaodrje
potrebujemo obilo prepotrebnega
materiala, na primer: stare kvadratne
bale, nepovratne palete, krajnike,
gradbene elemente, členarje, stare
lojtre, cerade, opažne plošče (tako
imenovane bosanke), svinjska korita
ali karkoli kar bi nam lahko prišlo prav.
Veseli bomo tudi, če boste kakšnega od
nastopajočih umetnikov lahko gostili
v vaših domovih. Če ta možnost
obstaja, nam prosim to čim prej
sporočite! Že vnaprej hvala!

Spet na gradu

(foto: Andrej Tarfila)
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Anđelka Pogorilić,
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

Razstava izdelkov
VDC Postojna – Enota Cerknica

foto: Mario Žnidaršič

V starotrški knjižnici se je 19. maja 2022 množica navzočih vnovič prepričala, kako so dekleta in fantje iz VDC Postojna – Enota Cerknica ustvarjalni na vseh področjih likovnega ustvarjanja.
Ob pomoči mentorjev so ustvarili občudovanja vredne izdelke:
akvarele, slike, nastale s kombinacijo servietne tehnike in akrilnih barv, s prepletom fotografije in barve, izdelke iz gline, klekljane motive, kiparske izdelke, voščilnice, uporabne tekstilne
izdelke in maketo – podobo cerkniškega Tabora.
Otvoritveni program razstave, ki ga je povezovala Snežna Obreza, so varovanci VDC Postojna – Enote Cerknica popestrili
s prisrčnim kulturnim programom – z literarnimi
vložki in predvsem z glasbo. Uvodoma so zapeli
pesem o Cerknici – "Cjerknca je lejpu mejstu", saj je
bilo tematsko izhodišče dogodka ravno zgodovina
Cerknice in Tabora, ki ju je v nadaljevanju predstavila Katarina Skuk, knjižničarka iz Domoznanskega oddelka KJUC, svojo predstavitev pa je sklenila
s pesmijo Meniševca, organista in skladatelja Janeza
Kranjca. Spodbudne in pohvalne besede so ustvarjalcem razstave namenile mentorice – prostovoljke,
direktorica Varstveno delovnega Centra Postojna, ga.
Katjuša Stanič, predsednik društva Sožitje, g. Anton
Strle in vodja knjižnice Anđelka Pogorilić, ki je zbranim spregovorila o dolgoletnem sodelovanju knjižnice
z Varstveno delovnim centrom, še zlasti s prostovoljkami, ki so
vsa ta leta z uporabniki nesebično delile izkušnje in umetniška
znanja.
Razstava Cerknica v umetnosti skozi oči fantov in deklet iz Varstveno delovnega Centra Postojna – Enota Cerknica bo na ogled
do 19. avgusta 2022 v času obratovanja Enote Maričke Žnidaršič
v Starem trgu. ■

GASILSKI DOM IGA VAS
Avtor: BOR ŠPAREMBLEK
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Suzana Bavec

Ponovno do naslova državnega prvaka in izjemen
rezultat med zdravimi strelci
April 2022 je bil v znamenju državnih prvenstev za strelce z zračnim orožjem. Tako je
2. aprila 2022 v Ljubljani na strelišču Krim potekalo državno prvenstvo v parastrelstvu.
Tekmovanje je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije z Mestno strelsko zvezo.
Tekmovanja so se udeležili najboljši parastrelci paraplegiki in tetraplegiki iz pokrajinskih
društev Zveze paraplegikov Slovenije ter nastopili s serijsko in standardno puško ter
zračno pištolo. Tekmovali so v ekipni in posamični konkurenci.
Domačin Anton Bavec je v svoji disciplini in s 551 krogi ponovno osvojil naslov državnega prvaka v streljanju z zračno pištolo. Odlične rezultate so dosegli tudi novinci, in
sicer Aleš Vrhovc (v skupini SH2 drugo mesto s streljanjem s serijsko puško in tretje
mesto s streljanjem s standardno puško) ter Siniša Jeremič (prvo mesto s streljanjem s serijsko puško in drugo mesto s streljanjem s standardno puško). Stara prekaljena strelca, Franc
Pinter in Franček Gorazd Tiršek, pa sta si naslova državnih prvakov v svojih disciplinah suvereno pristreljala. Ekipno so slavili zmago v skupini SH1 (serijska puška) strelci DP Istre in
Krasa (964) in v skupini SH2 (serijska puška) strelci DP Prekmurja in Prlekije.
23. in 24. aprila 2022 je v Ljubljani potekalo 31. državno prvenstvo v streljanju z zračno pištolo in zračno puško, katerega se je udeležil tudi Nadleščan Anton Bavec. Na tekmovanju je
dosegel izjemen rezultat, in sicer bi se v kvalifikacijah z 557 krogi uvrstil v finale prvenstva
v streljanju z zračno pištolo, vendar se finala v skladu s 31. členom Pravilnika o državnih
prvenstvih RS ni mogel udeležiti, saj je kot paraplegik nastopil izven konkurence glede na
prostorske zmožnosti organizatorja. V nasprotnem primeru pa bi bil resen konkurent najboljšim strelcem v Sloveniji.
Za dobre rezultate poleg psihičnih priprav terja od strelca veliko ur, ki jih preživi na strelišču.
Za domačina Antona Bavca je to poseben izziv, saj poleg reprezentančnih priprav najmanj
štirikrat na teden trenira na strelišču v Ribnici ali na Vrhniki več ur, konec tedna pa se udeležuje različnih strelskih tekmovanj, trenutno se je od 4. 6. do 13. 6. 2022 udeležil tekme za
svetovni pokal v Chateauroux, Francija v parastrelstvu. Čas, ki ga posameznik namenja temu
športu, je ključnega pomena, prav tako pa je pomemben primeren objekt, ki ga pa Občini
Loška dolina ni. Zato je na mestu tudi vprašanje o usodi tega športa v naši občini. ■

Anton Bavec, državni prv
ak
(foto: Suzana Bavec)

Anton Bavec med streljanjem
(foto: Suzana Bavec)

Rezultati kvalifikaciji zdravih
strelcev z zračno pištolo
(foto: Suzana Bavec)

Miha Razdrih

14. igre Sožitja

Tradicionalno tekmovanje v Nadlesku
V športnem parku Nadlesk so v soboto, 11. junija spet potekale tradicionalne igre
društva Sožitje. Mirko Komidar iz Športnega društva Nadlesk je kot vsako leto
spet pripravil poligon s številnimi zanimivimi spretnostnimi ovirami na katerem
se je letos zvrstilo 14 tekmovalcev iz društva za pomoč osebam z motnjami
Udeleženci 14. iger Sožitja (foto: arhiv društva Sožitje)

Se vidimo naslednje leto!
(foto: arhiv društva Sožitje)

v duševnem razvoju s sedežem v Cerknici. Tokrat so se tekmovanja udeležili le
domači tekmovalci, saj so stalni gostje iz drugih sorodnih društev žal imeli druge
obveznosti. Tekmovalci in njihovi spremljevalci so se razveselili tudi obiska
prijatelja, domačega parašportnika, Tima Žnidaršiča Svenška, ki je lani v plavanju
zastopal našo državo na paralimpijskih igrah v Tokiu. Tudi on je hitro premagal
poligon in kot vsi udeleženci na koncu prejel zasluženo medaljo. Ob sendvičih in
napitkih smo si obljubili, da se drugo leto zagotovo spet srečamo. ■

VRTEC & ŠOLA
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ŠOLARJI NOTRANJSKIH OSNOVNIH ŠOL
MARLJIVO ZBIRALI NAREČNE IZRAZE

VALETA 2022

vnošolskih dni poslavlja
V sredo, 15. junija 2022, se je od osno
devetošolk in devetoše ena izmena in nepozabna generacija
heroja Janeza Hribarja
šolcev 9a in 9b razreda Osnovne šole

Kristina Kebe, mag in Janja Urbiha

po pomenu izrazov kot so: žəgəc, špampək, gjəmpəl in kurja ulitka.
Grofica pa jih je prosila, da ji natančno razložijo, kaj je to elektrika
in računalnik, saj tega ona ni poznala. V zahvalo za sodelovanje in
topel sprejem je grofica otroke nagradila s simboličnim darilcem v
obliki knjižne kazalke. Nov spletni slovar narečnih izrazov bo, kaj
kmalu, dostopen na spletni strani www.pounkufr.si. Tu boste lahko tudi vi vpisali narečne izraze in nam pomagali, da jih ohranimo.
Projektno partnerstvo: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Društvo
dolomitne lutke, Zavod Oron. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v
okviru lokalne akcijske skupine LAS Notranjska.
foto: Kristina Kebe

Najlepše se zahvaljujemo četrtošolcem in učiteljicam notranjskih
osnovnih šol, ki so z veliko vnemo in obilico dobre volje pomagali pri
zbiranju narečnih izrazov. V okviru natečaja POUN KUFR NAREČNIH
IZRAZOV smo jih namreč povabili k sodelovanju pri pripravi novega
spletnega slovarja, kjer bomo zbrali narečne izraze področja občin
Cerknica, Bloke in Loška dolina. Šolarjem smo pripravili
posebne kartončke s pomočjo katerih so doma povprašali starejše o narečnih izrazih. Otroci so svojo nalogo vzeli
zelo resno, zato smo jih za njihov trud tudi nagradili z obiskom grofice Grete. Ta je otroke obiskala na matični šoli v
Cerknici, podružnicah Begunje in Grahovo ter na osnovni
šoli Nova vas. Otrokom je bil grofičin obisk nadvse zanimiv. Grofica je otrokom slikovito predstavila časa njenega
življenja na gradiču Koča vas in takratne navade ljudi ter
seveda svoje posebno grofovsko oblačilo. Z zanimanjem so
prisluhnili tudi zgodbam iz njenega otroštva, še posebej
pripovedi o krvavem stegnu. Izkoristili so priložnost in ji
zastavili številna vprašanja. Zanimalo jih je vse mogoče:
kaj so se dekleta učila v njeni šoli, zakaj je grofica tako
visoka, kdo ji je izdelal obleko, čevlje, parazol, kje je grofica med obiskom pustila svoje konje? Povprašali so tudi

julij, 2022

Besedilo in foto: Mario Žnidaršič

Stari trg pri Ložu.
eracije 2013 - 2022 želimo
Drage mlade dame in mladi gospodje gen
smele sanje in iskrive misli.
vam, da vas skozi življenje spremljajo
Devetošolci

(foto: Mario Žnidaršič)
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NA MAJINEM VRTU
Otroška radovednost je neskončna, saj malčke vedno znova žene k
raziskovanju. Otroci zvesto sledijo našemu zgledu, zato imamo veliko načinov in priložnosti, da jim privzgojimo pravilen odnos do narave. Vrtnarjenje za otroke je torej lahko zelo dragocena in bogata
izkušnja, ki jim bo dober popotnik na številnih življenjskih področjih. Verjamem, da nam bodo v odraslosti zelo hvaležni, če jim bomo
to omogočili.

VRTEC & ŠOLA

julij, 2022

tekst in foto: Andreja Kandare (vijolični polhki)

Setev semen

Tako se je zgodba začela v skupini vijoličnih polhkov. V igralnico
je v spomladanskih dneh na skrivnosten način vstopila lutka Maja
in otroke razveseljevala z zgodbami iz svojega vrta. Ker Maja v eni
izmed zgodb s šopkom cvetlic razveseli svojo babico, smo tudi mi
prišli na idejo, da s cvetlicami razveselimo naše mamice. Okrasili
smo cvetlične lončke ter vanje po lastni izbiri posadili semena treh
različnih cvetlic (Kozmeja, Pajkovka, Lepe očke). Navdušenje ob sajenju je bilo neizmerno, hkrati pa so otroci pokazali tudi veliko skrb,
saj so zemljo redno zalivali ter opazovali, kdaj bodo iz nje pokukali
prvi poganjki. Odštevali so dneve do materinskega dne, ko so svoje
cvetlice lahko odnesli domov in z njimi razveselili svoje mamice.
Delovna akcija

Želeli smo si še več, zato smo se odločili, da tudi na vrtčevskem
igrišču ustvarimo svoj cvetlični in zelenjavni vrt. Potrebno je bilo
oblikovati načrt, kje bo naš vrt stal in kaj vse za to potrebujemo. Ko
je bil načrt narejen, smo se z veliko vnemo lotili dela. Sprva smo se
preizkusili v pranju odsluženih avtomobilskih pnevmatik, sledilo je
barvanje le-teh z barvnimi spreji. Pnevmatike smo nato razporedili
v ustrezno obliko ter jih postavili na naše travnato igrišče. Na pomoč
nam je priskočil tudi hišnik in nam s prikolico pripeljal večjo količino
zemlje. Otroci so kot mravljice polnili otroške samokolnice in vedra
ter z zemljo do vrha napolnili naše gredice. Veselje jih je bilo opazovati, s kakšno zagnanostjo in vztrajnostjo so sodelovali pri našem
projektu. Sedaj se je bilo potrebno odločiti, kaj bomo posadili v naša
dva vrtička. Otroci so predlagali, da v cvetlični vrt posadimo njim že
znane cvetlice ( Kozmeja, Pajkovka, Lepe očke), na zelenjavni vrt pa
smo posadili in posejali solato, korenje, krompir, kumare in papriko.
Naše igrišče tako sedaj krasita dva vrtova, ki ju redno negujemo in
skrbimo za rast in razvoj naših cvetlic in zelenjave. Vsaj dan napolnimo zalivalke, z vodo zalijemo naše gredice ter odstranimo plevel.
Sonce in dež sta naša dva zvesta pomočnika, ki se veselita skupaj
z nami in nam pomagata. Da pa je veselje še večje, na našem vrtu
stoji deklica Maja, ki je vedno razigrana in vedno dobre volje, celo
takrat, ko mora z igrišča odganjati nepridiprave. Kaj pravite, kdaj pa
je najbolj vesela? Se razume- ko zasliši otroški vik in krik ter v svoji
bližini gosti vijolične polhke, ki srčno skrbijo zanjo in za vse dobrote
v njenem vrtnem kraljestvu.
Majin cvetlični vrt

Nabiranje prve solate
Majin zelenjavni vrt

Čuvajka Maja
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VRTEC & ŠOLA

ZA BISTRE GLAVCE

julij, 2022
Avtorica: Alma Kandare

Nagrade podarja Založba Pogled
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Lara Mlakar

20-letnica Gasilske zveze Loška dolina
arhiv: GZLD

“Štirje se bodo lažje dogovorili”, so pisale Notranjske novice
23. marca 2002. Z naslovom so se naslanjale na štiri društva,
katerih delegati so se istega dne ob 18. uri zbrali na ustanovnem občnem zboru gasilske zveze Loška dolina. Tako so
prostovoljna gasilska društva Stari trg, Iga vas, Babno Polje
in prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Kovinoplastika Lož izstopila iz Gasilske Zveze Cerknica in začela tvoriti
samostojno zvezo. In tako se je začelo – z idejo. Idejo prostovoljcev, ki so želeli pomagati in deliti svojo strast, srčnost,
voljo in solidarnost.
14. maja smo jubilej ob ustanovitvi gasilske zveze Loška dolina proslavili s svečano prireditvijo, razvitjem ter blagoslovom
prapora in podelitvijo priznanj najzaslužnejšim.
Govorniški oder je otvoril predsednik gasilske zveze Loška
dolina, tovariš Franjo Bukovec. Poudaril je predvsem pomen
sodelovanja med društvi, ki je nujno za obstoj zveze. In res
je tako. Le z dobrim in nesebičnim sodelovanjem smo lahko
v 20 letih posredovali v več kot 800 intervencijah, s katerih
smo prišli izkušenejši in še bolj povezani. Prisotne sta nagovorila tudi župan občine Loška dolina gospod Janez Komidar
in častni gost, podpredsednik gasilske zveze Slovenija, tovariš
Jože Derlink.
V 20. letih se je zgodilo, predvsem pa spremenilo, veliko stvari. Menjale so se obleke, zamenjale čelade, gradili novi domovi,
prizidki, prostori dobivali nove podobe – tako se je čez leta menjala tudi gasilska oprema, katero je nasledila sodobnejša in bolj
tehnološko dovršena. A veliko bolj kot oprema so
tu pomembni ljudje – gasilci, ki z njo upravljajo.
Zato gasilska zveza velik poudarek nameni predvsem izobraževanjem, ki so ključnega pomena, da
operativci suvereno in uspešno opravljajo izzive, ki
se jim postavijo na poti. V vseh letih delovanja pa
nikakor nismo pozabili na gasilsko mladino, veterane in članice.
Da znamo stopiti skupaj in odlično delovati v
vseh pogojih, smo pokazali tudi ob tej priložnosti.

Vsi organizatorji in nastopajoči, ki so kakorkoli prispevali, da je prireditev tekla gladko,
so namreč člani gasilske zveze Loška dolina.
Prav posebna zahvala gre tu pevcem, pevkam
in glasbenikom, ki so pod taktirko zborovodkinje Anemarije Štefančič poskrbeli za
izjemen kulturni program.
Tako je za nami dolgih, a hkrati kratkih 20 let. Kakor hitro
čas hiti, bi lahko rekli kratkih. A ko pogledamo, kaj vse smo
postorili in dosegli v dveh desetletjih – se zdi ta doba neizmerno dolga. Zato lahko le upamo, da se bomo še naprej
srečevali, povezovali in najpomembnejše – med seboj vedno
pomagali.
In kot zaključi pesem z naslovom Gasilec, tako smo zaključili
tudi mi: “Mnogo človeških vezi je popustilo, veliko se na svetu spremenilo, a gasilec – za druge žrtvuje se.” ■

Z gasilskim pozdravom: “Na pomoč”!
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Mario Žnidaršič

40-letnica MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke
V sejni sobi cerkniškega gasilskega doma
je v soboto, 14. maja 2022, potekala proslava pod geslom "Kam le čas beži", na kateri
so obeležili 40-letnico obstoja in uspešnega
delovanja Medobčinskega društva invalidov
Cerknica-Loška dolina-Bloke. Slovesnosti
so se udeležili člani društev, ki pokrivajo
občine Cerknica, Loška dolina in Bloke ter
povabljeni gostje:
Marko Rupar, župan občine Cerknica, Janez
Komidar, župan občine Loška dolina in Jože
Doles, župan občine Bloke.
Poseben pozdrav je bil namenjen podpredsedniku Zveze delovnih invalidov Slovenije
gospodu Ivanu Kostrevcu, Maruši Opeka iz
občine Cerknica ter predsedniku gasilskega
društva Cerknica Matjažu Knapu.
Rdeča nit prireditve, ki sta jo povezovali Tina
in Nina Starc je bila, ob kulturnem programu,
retrospektiva ustanovitve in delovanja društva. Tako je ob tej priložnosti svoje misli, občutke in spomine z zbranimi delila tudi predsednica MDI Cerknica, ga. Olga Otoničar.
Zanimivo je bilo slišati nekaj dejstev iz zgodovine društva, ki se piše od leta 1982. Takrat je namreč v sejni sobi Kovinoplastike
potekal ustanovni občni zbor. Na pobudo
ZDIS-a je SZDL, s pomočjo strokovne delavke za socialno delo Cerknica ga. Aleksandre Šega in prizadevnega, pokojnega g. Rudija Mlakarja, takratnega vodje kadrovske
službe Kovinoplastike, organizirala ustanovitev društva.
Začetek je bil težek, vendar so s svojimi izkušnjami pripomogli člani aktiva invalidov Kovinoplastike, ki je bil ustanovljen že leta 1980.
Z aktivnim delom je društvo začelo v letu
1983, prvi predsednik je bil g. Jože Grajš.
V začetku delovanja društva je bila s strani
Kovinoplastike izkazana pomoč tako v moralnem, kot v materialnem pogledu.
S podporo in razumevanjem delovnih organizacij, občinskih in drugih ustanov je delo v
društvu zaživelo. Leta 1984 je bil ustanovljen
še aktiv invalidov Brest Cerknica, ki je deloval
nekaj časa, leta 1987 se je priključil še aktiv
invalidov Kovind Unec in Kartonaža Rakek.
Leta 1992 so razvili svoj prapor. Pozitivno se
je izkazala občina Cerknica, katera je z veliko mero razumevanja in finančno podporo
pripomogla reševati trenutne stiske društva.
Omeniti je potrebno, da je na ustanovnem
občnem zboru kot predsednica društva izvoljena, žal že pokojna, ga. Viljemina Prosenc, ki je društvo vodila 11 let. Nato je eno
leto društvo vodila ga. Miroslava Kavčič, sedaj pa ga 28 let vodi ga. Olga Otoničar.

Za uresničevanje prepotrebnih zadev v
dobro članstva je vseskozi kazalo, da so
bile želje večje od ekonomskih zmožnosti
in sposobnosti, vendar se je stanje z leti
izboljševalo in je narejeno precej dobrega.
Prednost je bila dana vsekakor socialnemu
programu. Pogled na prehojeno pot potrjuje pravilnost usmeritve delovanja.
Kar nekaj časa so potekala prizadevanja za
pridobitev prostorov, ki bi bili primerni za
invalide in v katerih bi društvo delovalo, kaj-ti to je bilo ključno za delo in uspeh društva.
Leta 2005 so prostori pridobljeni, v glavnem s
pomočjo ZDIS in občine Cerknica.
Tudi po delitvi občin društvo deluje enotno
in združuje člane vseh treh občin - Cerknice,
Loške doline in Blok. Župani omenjenih
občin s svojim delovanjem potrjujejo, da
imajo čut do ranljive skupine občanov, kot
so invalidi.
V dnevih, ko praznujejo 40 let rojstva svojega društva člani s ponosom ugotavljajo,
da je bilo narejenega veliko koristnega.
V biltenu, ki ga je izdalo društvo ob 40-le-tnici delovanja je župan občine Loška doli-na zapisal:
"Medobčinsko društvo delovnih invalidov
Cerknica-Loška dolina-Bloke je eno izmed
društev, ki povezujejo veliko članov tudi iz
Loške doline (skoraj 200 članov iz Loške
doline). Osnovno poslanstvo društva je
izvajanje programov na področju socialnega varstva in s tem omogočanje aktivnega
življenjskega sloga tudi invalidnim osebam.
Društvo res dobro poskrbi za svoje člane saj
organizira različne dejavnosti (izleti, kopalni dnevi, večdnevno bivanje v zdraviliščih,
športno - rekreativne dejavnosti, dnevna
druženja v obliki delavnic ...) in s tem pri-pomore k večji neodvisnosti in samostojno-sti invalidnih oseb. Društvo svojim članom
pomaga tudi v situacijah ko jim finančna sti-ska onemogoča normalno preživetje. Skratka Medobčinsko društvo delovnih invalidov
Cerknica-Loška dolina-Bloke je društvo, ki si
zasluži vse pohvale za svoje delovanje saj je
njihova prisotnost v našem prostoru izrednega pomena za naše občane.
Župan občine Loška dolina
Janez Komidar
Ob tej priložnosti so slovesno podelili
priznanja, plakete in posebne zahvale. Župan
občine Cerknica Marko Rupar je društvu in
njegovi predsednici Olgi Otoničar ob jubileju
podelil plaketo, podpredsednik krovne
organizacije, Združenja delovnih invalidov

Marko Rupar
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Slovenije, Ivan Korošec je zaslužnim članom
MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke podelil
priznanja, predsednica društva Olga
Otoničar pa posebne zahvale.
Dogodek je popestril priložnostni kulturni
program.
Uvodoma smo slišali glasbeno točko Nine
Starc in Roka Opeke, ki sta nas popeljala v zlate čase slovenske popevke in nas spomnila na
pomembnost srčnih besed. Glasbeno popotovanje sta nadaljevala Luka Debevec in Klemen
Žagar, ki sta zaigrala na harmoniko. ■

36
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Vsak starostnik je v
našem društvu lahko
našel nekaj zase
Ko se ozremo na polletno delovanje Društva upokojencev
Loška dolina res lahko rečemo, da je vsak član našega društva
lahko našel nekaj zase, če se je le odločil za aktivno delovanje
ali udeleževanje v aktivnostih društva.
Takoj po začetku vojne v Ukrajin smo se prve dni marca vključili v
akcijo zbiranja hrane in higienskih potrebščin, ki jo je organiziral
Javni zavod Snežnik v Medgeneracijskem centru.
V začetku aprila so naše članice in člani odšli že na tradicionalno letovanje v hotel Delfin v Izoli, kar bomo ponovili v jeseni. Termine
bomo, kot običajno, več kot mesec prej objavili na lokalni televiziji.
Tudi pri tradicionalnem zbiranju oblačil, ki je vsako leto v začetku
aprila, smo doma razbremenili omare, s tem pa marsikomu pomagali.
Pevke Iz Loške doline so v aprilu začele z vajami in v juniju so imele prvi nastop na območni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila
Slovenije z naslovom Napev – odsev na Medvedjem Brdu. Popestrile
so tudi tradicionalni dogodek v naši dolini Ob košnji, kjer je ekipa
Društva upokojencev sodelovala tudi pri prikazu zdevanja ostrnic.
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V juniju smo za učence 3. razreda osnovne šole pripravili predstavitev starih kmečkih orodij in pripomočkov in njihovo delovanje,
kjer niso sodelovali le člani in članice našega društva, temveč tudi
občanke, ki ohranjajo kulturno dediščino na tem področju. Klepali
smo koso, kosili, zdeli ostrnico, špičili natke, delali puter v pinci in
ga oblikovali v modelčku. Tkali smo na statvah, predli na kolovratu,
pletli nogavice in jih raztrgane šivali (štofali). In še kmečko malico
smo prinesli v jerbasu s svitkom na glavi. Zanimivo je bilo za učence
in tudi za nas.
Naši pohodniki so pohode obogatili z lokalnima vodičkama. Z
njunim vodenjem so v spomladanskem obdobju obiskali nekatera
obeležja partizanskih bolnišnic pod Snežnikom, Pivška jezera in Planinsko polje.
Aktivni so tudi naši balinarji, igralci pikada in šahisti. Treningi
so dali rezultate in naše ekipe so se na tekmovanjih dobro odrezale.
Igralci pikada so organizirali meddruštvena tekmovanja v pikadu,
prvo še za leto 2021, ki ga je preprečil korona virus in druga za leto
2022. Sedem ekip se je zbralo v Žagi. Tekmovale so moške in ženske
ekipe. Udeležili so se tudi tekmovanj v Logatcu, na Vrhniki, v Rovtah. V maju sta bili dve ekipi na pokrajinskem tekmovanju v pikadu
v Grosuplju. Obe ekipi sta zasedli 1. mesto v svoji kategoriji in se
uvrstili na državno prvenstvo.
Na balinarskem turnirju za Notranjsko regijo, ki je bilo v Logatcu sta
moška in ženska ekipa zasedli 2. mesto. Šahisti so na pokrajinskem
tekmovanju v Ljubljani zasedli 2. mesto in se uvrstili na državno prvenstvo.
Dinamika organiziranja in udeleževanja na tekmovanjih v vseh treh
disciplinah se bo nadaljevala tudi v poletnih meseci in upravičeno
pričakujemo dobre rezultate naših ekip in posameznikov, ki so zlasti
uspešni v pikadu.

Sodelovali smo na okrogli mizi na temo Skrb za starejše in skupaj
razmišljali o rešitvah za dostojno, kvalitetno in manj osamljeno preživljanje starosti. Iz tega so nato izhajale aktivnosti naših prostovoljk Smo društvo, ki smo odprti za sodelovanje. Vemo, da v sodelovanju
v programu Starejši za starejše, ki so starejšim občanom, ki niso člani pridobimo vsi. ■
Društva upokojencev, v nabiralnike posredovale informacije o delu
tega programa in možnosti vključitve vanj. Prostovoljke so se aktivno
Tkanje na statvah
vključile v prizadevanje Medgeneracijskega centra Gaber za oživitev
je učence
delovanja dnevnega druženja, ki je med epidemijo korona virusa
zelo pritegnilo
zastalo. V projektu e-oskrba, ki poteka pod okriljem Evropske unije,
(foto: Mario Žnida
ršič)
Ministrstva za zdravje, Telekoma Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije in je namenjen bolj varnemu ter samostojnemu bivanje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo podporo,
Vsi so uživali v druženju
so naše prostovoljke obiskale občane, ki bi bili upravina dogodku Predstavitev
čeni do te storitve, ki bo za njih brezplačna do konca
starih kmečkih orodij
septembra naslednjega leta. Za uporabo te storitve se je
(foto: Mario Žnidaršič)
do sedaj odločilo že 17 občanov.
Maja smo organizirali predavanje na temo Požarna
varnost doma, ki žal ni bilo obiskano v večjem številu.
Maj, mesec, ko so že dolgi dnevi, očitno ni več primeren
za take dogodke, zato smo ostala predavanja prestavili
na jesen in zimo.
Konec maja smo se odpravili na izlet na Veliko planino, ki je bil organiziral lahkotno, saj smo se na vrh planine povzpeli z gondolo in dvosedežnico in se z lokalno
vodičko sprehodili med kočami pastirjev, ki so še samevale, saj krav še niso pripeljali na planino. V prijetnem
podeževnem dnevu nas ni pestila vročina, skoraj zazeblo nas je, ko so čez planino za kratek čas zavile megle.
S kosilom v prijetni v koči in povratkom s sedežnico in
gondolo v dolino smo zaključili izlet in bili odločeni, da
tako prijeten dan še organiziramo.
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Petra Komidar, zavod satia

ŠOLA PREŽIVETJA
V sklopu delovanja zavoda SATIA, tudi tokrat z vami delimo kaj
smo počeli. Med prvomajskimi počitnicami smo imeli
za šoloobvezne otroke organizirano ŠOLO PREŽIVETJA,
pod strokovnim vodstvom mentorja Larisa Žurga.
Dogodek je bil za otroke iz občine Loška dolina delno
subvencioniran is strani občine LD.
Za nami so nepozabni dnevi polni dogodivščin, prejetih novih
znanj in osvojenih veščin. Spoznavali smo osnovno in napredno
surviver opremo. Učili smo se primitivnega kurjenja, izdelave
orodij, bakel, imeli smo nočni pohod z narejenimi baklami, pekli
in kuhali smo kruh na ognju v naravi, spuščali smo se z vrvmi,
spoznavali užitne rastline in se tako spoznali z divjo hrano,
trenirali samoobrambo, gradili bivake, imeli

li ogenj
Sami smo v naravi zakuri
(Arhiv Zavoda Satia)

Streljanje z lokom
(Arhiv Zavoda Satia)

Igra sodelovanja

(Arhiv Zavoda Satia)

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

družabne igre za telo in duha, urili smo svoje sive celice,
sodelovali, se spoznavali in zabavali. Večino časa smo se
zadrževali v naravi, predvsem v gozdu, kjer smo se počutili
prav prijetno in sproščeno, lahko bi rekli kar domače. Poleg
vsakodnevnih zanimivih delavnic smo uživali tudi v surviver
družabnih igrah, ki so povezane z vsemi našimi čutili. Streljali
smo z lokom, govorili o medvedu, pa še in še. Sedaj vemo kaj
vse je potrebno imeti pri sebi za osnovno preživetje v naravi,
pridobili smo nova znanja in veščine, katere s
pridom uporabljamo vse pogosteje.
Hvala vsem udeležencem in staršem za zaupanje. Bilo je poučno
druženje, polno smeha, sproščenega vzdušja in novih poznanstev,
skratka prijetna dogodivščina. ■

reme
Spoznavanje surviver op
(Arhiv Zavoda Satia)

iger
Maskiranje za eno izmed
(Arhiv Zavoda Satia)

Priprava kurišča

(Arhiv Zavoda Satia)

ili otroci sami
Bivak katerega so nared
(Arhiv Zavoda Satia)

Nočni pohod z baklami
(Arhiv Zavoda Satia)

lom vsem
Zaključek in podelitev dip Satia)
oda
Zav
hiv
(Ar
udeležencem

Vabljeni, da si pogledate več o naših POČITNIŠKIH TABORIH
med poletnimi počitnicami in raznovrstnih DELAVNICAH,
počitniške aktivnosti so za OTROKE iz občine Loška dolina,
Učili smo se kurjenja
delno SOFINANCIRANE. Več info tudi na 031 325 512 - Petra
s kresilom
(Arhiv Zavoda Satia)
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Dan zelene mobilnosti in bolšji
sejem v Starem trgu pri Ložu
Bolšji sejem
v Starem trgu

ik)
(Arhiv zavoda Snežn

osti
Dan zelene mobiln
Javni zavod Snežnik je skupaj z Bike centrom Cerknica in
Zavodom Ars Viva v soboto, 14. maja 2022, pripravil Dan zelene
mobilnosti, štirinajst dni kasneje, 28. maja, pa še Bolšji sejem. Oba
dogodka sta potekala v sklopu LAS projekta Tržnice za trajnost.
Na prireditveni ploščadi pri starotrški osnovni šoli smo predstavili
električna kolesa in tudi nekatere druge nestandardne modele koles,
ki so jih obiskovalci lahko preizkusili na testni vožnji. Predstavniki
Bike centra Cerknica so o njih nudil strokovne in izčrpne informacije
ter svetovali glede nakupa primernega kolesa. Pri njihovi stojnici ni
zmanjkalo radovednih obiskovalcev, nekoliko manj pa jih je bilo pripravljenih kolesa preizkusiti. Opazovalci so z zanimanjem pristopili
tudi k stojnici Zavoda Ars Viva, ki uspešno razvija inovativna kolesarska doživetja, za kar je na sejmu Alpe-Adria 2022 prejel nagrado
Jakob. Ponudbo ročnih koles in triciklov, ki si jih je pri njih mogoče
izposoditi, so letos nadgradili še z električnimi kolesi in skiroji.
Na prireditvi je potekal tudi bolšji sejem rabljenih koles, kjer so skorajda vsa kolesa zamenjala lastnika oz. lastnico. Stara kolesa je bilo
moč oddati tudi v 'mini servis', kjer so brezplačno pregledali njihovo izpravnost pred začetkom kolesarske sezone. Na voljo so bili tudi
osnovni izdelki za nego koles.
Ker spodbujamo kolesarjenje kot obliko trajnostne mobilnosti, smo
organizirali kolesarski izlet. Trasa je potekala po stari tovorniški poti
od Starega trga pri Ložu, mimo gradu Snežnik do Babnega Polja. Kolesarje na poti niso presenetili klanci ali medvedi, temveč številne
zanimivosti, na katere jih je opozoril vodja izleta, lokalni turistični
vodnik Marko Smole.

Romana Nared, Javni zavod Snežnik

IX. ex-tempore Dežala ostrnic
Ex-tempore Dežela ostrnic je uspešno prebrodil dve leti kovidnih omejitev in letos popolnoma svobodno zapisal številko IX. Likovnike smo tokrat povabili v vas Klance, kjer so se v
soboto, 4. junija 2022, sredi dehteče narave, obsijane s soncem in lahno zibajoče v zgodnjepoletnem vetrcu, predali likovni imaginaciji in ustvarili petindvajset del.
Klance ležijo na skrajnem severnem robu občine Loška dolina na nadmorski višini 700 m.
Kdor hoče do njih, mora zagristi v kar dolg klanec – od tu tudi ime vasi. Ima pa zato vasica,
kot pritiče vsem nad dolino dvignjenim naseljem, pisane razglede na jug proti Snežniku in
proti Slivnici na severu. Letošnja gostiteljica je bila Petra Komidar, ustanoviteljica in direktorica Zavoda Satia. Za svojo vas pravi, da v njej “vlada mir, vonjati in slišati je naravo ... balzam
za dušo. Velikokrat se pošalimo, ker smo sredi gozda, da je v vasi več živali kot ljudi.” Ena
izmed vaških znamenitosti je podružnična cerkev sv. Pankracija, zavetnika otrok, mladega
rastlinja in cvetja. Sv. Pankracij je bil tudi navdih za letošnjo temo ex-tempora: Pogled na
pomlad/poletje z otroškimi očmi in prepričani smo, da je bdel nad vsemi tistimi raznoterimi čopiči in fotografskimi objektivi, ki so iskali prave motive, barve, poteze, saj so nastala
likovna dela zažarela v barvitosti in dinamiki. Likovnike je poleg svetnika pri njihovem delu
spremljala tudi mentorica akad. slik. Karmen Bajec, ki s svojimi strokovnimi nasveti sooblikuje ex-tempore Dežela ostrnic že od samega začetka.

ik)
(Arhiv zavoda Snežn

Dogodek je potekal v sklopu LAS projekta Tržnice za trajnost, ki ga
sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. S projektom želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje
prebivalcev LAS Notranjska in vplivati na njihovo okoljsko ozaveščenost. S tem ciljem smo pripravili tudi naslednji dogodek, Bolšji
sejem, ki je bil zaradi dežja s ploščadi pri osnovni šoli prestavljen v
šolsko športno dvorano.
K udeležbi smo povabili vse, ki bi želeli prodati, izmenjati ali kupiti
rabljene predmete in jim nudili brezplačen najem miz in stojnic. Mogoče je bilo krivo deževno in hladno vreme ali kaj drugega – odziv
na strani ponudnikov ni bil tak, kot smo ga pričakovali, nad čemer
so bili začudeni tudi obiskovalci oz. potencialni kupci. Zato pa je bilo
bolj živahno pri stojnici, kjer so iz podjetja ZEOS skupaj z JP Komunala Cerknica zbirali še delujoče električne in elektronske aparate za
ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice,
male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike,
LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje
za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije. Vaš rabljeni aparat ste lahko podarili za ponovno uporabo ali pa
ste ga zamenjali z drugim, ki ga potrebujete.
Dogodka, ki ju je Javni zavod Snežnik pripravil v sklopu aktivnosti
spodbujanja trajnostnega razvoja sta bila v lokalnem okolju izredno
pozitivno sprejeta, pokazala pa sta na staro težavo: kako od načelnega odobravanja preiti k dejanjem. ■

Na ex-temporu je sodelovalo pet fotografov in fotografinja ter petnajst avtorjev in avtoric,
ki so ustvarjali v različnih slikarskih tehnikah: Branko Lautar, Borut Kraševec, Marko
Gašparovič, Edvard Šega, Mario Žnidaršič in Dagmar Mar, Miran Čeperković, Sonja
Butina, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Silvana Lautar, akad. slik. Stanislava
S. Púdobska, Janez Ovsec, Ludvik Šraj, Nejka Štebih, Miro Švigelj, Janja Urbiha,
Željko Vertelj, Konstantin Virant, Cecilija Žmahar in Benjamin Žnidaršič.
Udeležencem ex-tempora sta se pri likovnem ustvarjanju pridružili tudi gostiteljici Petra
Komidar in hči Eva. Petri in njeni družini se ponovno zahvaljujemo, da so likovnikom predstavili vas, v kateri živijo in kjer razvijajo delo zavoda, in jim pripravili izredno prijetno, navdihujoče okolje za delo.
Odprtje razstave IX. ex-tempora Dežela ostrnic, je bilo 17. junija 2022 v Zavodu Ars Viva v
Podcerkvi. Združili smo ga z zaključnim večerom mednarodne umetniške delavnice Življenje
z volkovi, ki jo je organizirala Biotehniška fakulteta skupaj z organizacijo Artist for Nature
Foundation v sklopu projektu LIFE Wolfalps in na kateri je sodelovalo šest tujih akademskih
slikarjev in ena domača akademska slikarka.
Dogodek, o katerem bomo več poročali v naslednji številki glasila Obrh, je bil odlična
priložnost za spoznavanje različnih umetniških praks, izmenjavo pogledov na umetnost in
vlogo umetnika ter druženje ustvarjalcev in lokalnih prebivalcev.
V imenu Javnega zavoda Snežnik: hvala vsem, ki vsako leto znova podprete izvedbo extempora, predvsem pa hvala vsem sodelujočim in čestitke za ustvarjena dela. ■
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Janja Urbiha - Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
Razlaga gesla iz prejšnje
številke:
Kaukəl je namenska veriga
s kavlji za namen spravila
lesa iz gozda.
Danes za isti namen gozdarji
uporabljajo tanjše verige na
gozdarskih vitlih.

MINJONI
BISKVIT
6 jajc
150 g sladkorja

Sofinanciranje obresti
podjetniških kreditov v
Primorsko-notranjski regiji

200 g moke
žlica kakava, če pečeš
čokoladni biskvit
Zmešaš biskvitno testo in
ga spečeš v štirioglatem pekaču.
Pečen biskvit ohladiš in ga
prerežeš na tri enake dele.
Vmes namažeš z marmelado.
Biskvit daš čez noč v hladilnik
in ga obtežiš. Drugi dan ga
razrežeš na majhne koščke in
jih obliješ z belo ali črno
koverturo ali pa narediš obliv
iz sladkorja v prahu in
limoninega soka, ki mu
lahko dodaš jedilno barvo.
Koščke okrasiš.

RRA Zeleni kras, d.o.o. tudi v letu 2022 v sodelovanju z občinami Primorsko-notranjske regije objavlja Povabilo za Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov 2022 na območju Primorsko-notranjske regije. Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z
namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanja lažjega dostopa do finančnih virov.
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem
podjetništvu in imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica,
Loška dolina, Pivka ali Postojna.
Upravičeni stroški do sofinanciranja po razpisu so nastale in plačane obresti posameznega
podjetniškega kredita od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022. Skupna višina odobrenih
sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot
1.600,00 EUR oz. 75 % vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit.
Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge.
Rok za oddajo vlog je petek, 14. oktobra 2022, do 24.00 ure.
Dodatne informacije dobite pri Tjaši Fajdiga, tjasa@rra-zk.si ali info@rra-zk.si, telefon:
05/ 721 22 48 ali na www.rra-zk.si, kjer poleg vseh informacij v povezavi z javnim razpisom
najdete tudi povabilo, vlogo in priloge za sodelovanje na razpisu. ■
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Nataša Prelesnik Korošic, CSD Južna Primorska, Enota Sežana, Regijska varna hiša Kras

IZDELKI UPORABNIC VARNE HIŠE
NA RAZSTAVI V SUHORJU IN CERKNICI
V Regijski varni hiši Kras, programu Centra za socialno delo Južna
Primorska, Enota Sežana, pomoč dobijo ženske in otroci, žrtve nasilja v
družini. Pomembna tedenska aktivnost, kjer se ženske in otroci sprostijo,
razvedrijo ter razvijajo svojo ustvarjalnost, je tedenska kreativna delavnica,
ki jo že vrsto let vodi prostovoljka Olga Grgorovič. Pod njenim vodstvom
uporabniki in zaposleni ustvarjamo številne izdelke, ki popestrijo varno hišo
in nove domove, kamor odidejo ženske po zaključku programa.
Izdelke smo marca razstavili v okviru praznovanja Jožefovega 2022 na
Suhorju, ki ga tradicionalno pripravlja zelo aktivno Vaško društvo Suhorje.
Glede na to, da je bil celotni praznik velikonočno obarvan, smo tudi mi
večinoma razstavljali pirhe, kokoške, zajčke, pa tudi druge izdelke.
Navdušeni smo bili nad prikazom izdelave prekrasnih pirhov s strani

domačinke, pa tudi nad
domačimi pekarskimi
izdelki, prtički, čaji in
drugimi dobrotami.
Ogledali smo si spominsko
sobo narodno zavednega pesnika Jožeta Volka Suhorskega. Zlasti otroci pa
so bili navdušeni ob obisku živali na kmetiji.
Topel sprejem ter vse zanimivosti majhne vasi Suhorje so nam pričarale
prav poseben dan, ki nam bo še dolgo ostal v spominu.
Zelo pa nas je razveselilo vabilo, da se tudi naši izdelki v aprilu lahko
pridružijo razstavi prelepih brkinskih velikonočnih pirhov v Knjižnici
Jožeta Udoviča v Cerknici. Tako smo po desetih letih delovanja Regijske
varne hiše Kras izdelke prvič predstavili kar na dveh razstavah. ■

PISMA BRALCEV

Resnica o
Snežniški vrtnici

Pozdravljeni!

Pred časom sem v sredstvih javnega
obveščanja (Nedelo, Dnevnik RTV Slovenija
in Obrh) zasledila novico o odkritju
Snežniške vrtnice, kar sem sprejela z velikim
zadovoljstvom, saj sem v njej prepoznala našo
"hišno" vrtnico.
Zaradi spoštovanja do danes žal že pokojne
Vere Pirjevec (rojene Baraga) in ljubezni
do rojstne hiše v Pudobu (Majdarjeva hiša,
številka 30) sem se odločila, da napišem našo
resnico o izvoru te vrtnice.
Do koder mi seže spomin je ob fasadi naše
hiše v Pudobu rasla vzpenjava vrtnica, lepih
barv, od nežno roza do bele. Vsakega junija je
bujno cvetela in širila omamen vonj. Mimoidoči, ki so prihajali iz starotrške strani, so jo
lahko občudovali, saj je bila s ceste dobro vidna.
Moji sestri Veri je v njenih otroških letih (pred drugo svetovno vojno) naša mama dodelila
košček zemlje ob hiši, kjer je lahko sadila kar je hotela. To so bile predvsem razne rožice.
Pokojna (po domače) »Krajna« Ana ji je prinesla sadiko vrtnice, ki sta jo posadili pri naši
hiši. To se je zgodilo pred pričetkom druge svetovne vojne, ko je bilo moji sestri Veri kakšnih 7 do 8 let. Vrtnica je na istem mestu rasla približno 70 let.
V začetku tega tisočletja sem postala lastnica hiše v Pudobu (številka 30) in z možem sva
jo začela obnavljati. Leta 2008 je prišla na vrsto izdelava nove fasade. Ko mi je zidar konec
februarja sporočil, da bo začel s pripravljalnimi deli, sva z možem odšla v Pudob, da ohraniva oz. presadiva vrtnico. Mož jo je iz zmrznjene zemlje skopal, del korenin sva posadila
ob našem skednju, del pa sva podarila sosedi Majdi Cejan pri kateri je - po ugotovitvi, da je
to SNEŽNIŠKA VRTNICA - Arboretum Volčji potok dobil osnove za razmnoževanje. Ostanek
korenin sva, kot rečeno, v hudem mrazu vsadila v našo gredo, kjer bujno rastejo in nas s
svojim cvetenjem v juniju vedno znova razveselijo.
Naj si na koncu sposodim misel novinarke RTV Slovenija, da je majhna deklica rešila SNEŽNIŠKO VRTNICO. Res jo je pred več kot osemdesetimi leti rešilo majhno dekle, vendar je
bila to deklica, ki se je takrat imenovala Verica Baraga.
Prijazen pozdrav,
Nuša Ana Pirjevec

Ker sem v različnih sredstvih javnega obveščanja že večkrat zasledila zgodbo o Snežniški
vrtnici, ki je po meni znanih podatkih neresnična, bi rada razjasnila nekaj dejstev.
Odločila sem se, da novici, ki je povezana
z njeno rešitvijo in ponovno nasaditvijo pri
gradu Snežnik dodam svoj del in s tem potrdim besede gospe Nuše Ane Pirjevec.
Prvič - moja sestra Majda Cejan kot osnovnošolka ni nikoli prosila mame Anice Zalar
za denar, da bi kupila potaknjenec Snežniške
vrtnice pri vrtnarju v Podcerkvi. Na Škriljah
(pri Danah) nismo imeli posajenih nobenih
Snežniška gavtroža
vrtnic, zato tudi za doto ni mogla odnesti
(foto: Andreja Luznar Zalar)
potaknjenca te vrtnice v Pudob, kot v svoji
zgodbi, ki je bila objavljena tudi v Obrhu, piše ga. Majda Obreza Špeh. Kako je ga. Obreza Špeh
pisala zgodovino graščinske vrtnice mi ni jasno, saj dejstev leta 2008 očitno ni preverila pri Ani
Zalar, ki je bila takrat še živa in je o tem vedela največ.
Drugič - moja sestra Majda je od Nuše Ane Pirjevec šele leta 2008 (ko so jo zaradi obnove hiše
odkopali ob hiši v Pudobu, številka 30) prejela v dar del korenin te avtohtone vrtnice. Iz teh
preostankov korenin je potem ga. Obreza Špeh dobila potaknjence (sadike) iz katerih je kasneje
Arboretum Volčji potok vrtnico razmnožil. Torej vrtnice ni rešila ona, pač pa mnogo prej, že pred
II. svetovno vojno, s posaditvijo potaknjenca ob svoji rojstni hiši v Pudobu Verica Baraga.
Verica Baraga, ki je kot majhna deklica resnično rešila snežniško vrtnico, si je želela, da bi
bila objavljena prava zgodovinska zgodba Snežniške vrtnice (gartrože), vendar se ga. Majda
Obreza Špeh, ki je objavila napačno zgodbo, za to ni odločila, čeprav je bila o tem obveščena
z dopisom njene sestre Nuše Ane Pirjevec.
V zahvalo Verici Baraga poročeni Pirjevec, ki je danes že pokojna, poklanjamo to objavo in se
ji še enkrat zahvaljujemo za njeno skrb za Snežniško vrtnico, ki je ostala skupaj z gradom Snežnik častna zgodovina preteklih lastnikov gradu in ga krasi v svojih lepih in dišečih cvetovih
vsem turistom na ogled. Upam, da bo s to objavo tako poskrbljeno, da bo resnična zgodba o
rešitvi in ponovni nasaditvi te vrtnice prišla v zgodovino.
Naj dodam, da Snežniška vrtnica danes uspeva tudi na mojem skrbno urejenem cvetočem
podnajemniškem domu v planinah proti Jezerskem. V dokaz prilagam fotografije.
Lep pozdrav,
Andreja Luznar Zalar
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IZ ZGODOVINE

Zgodovina gospostva Čabar in nastanka vasi Babno Polje, 2. izdaja, Koča vas 1928 je rokopis,
napisan v nemščini, ki ga je pisala hčerka Henrika Schollmayerja Margarete Schollmayer, 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 Schollmayer - 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 Schollmayer - Lichtenberg

Zgodovina Čabra in Babnega Polja
(nadaljevanje VIII.)
V takšnih okoliščinah so bili grofje Lichtenbergi prisiljeni to ozemlje prodati za
majhno ceno 6.000 goldinarjev konvencijske vrednosti Matiji Jožefu pl. Paraviču,
ki je bil že lastnik Čabra. V pogodbi iz leta
1820 so prodajalci opozorili na te razmere
in so predali kupcu Paraviču zakupno pogodbo v izvirniku z dne 20. 12. 1678 skupaj
s plačilnimi nakaznicam1.
Z isto pogodbo so grofje Lichtenbergi prepustili Paraviču tisti sporni del gozda med
Malim in Velikim Smrekovcem, velikim približno 100 oralov, ki ga je Klana in Grobnik
nista zahtevala, toda zahteval ga je Čabar2.
S »Smrekovcem« smo se ponovno vrnili k
mejnim vprašanjem in zdi se nam, da so
postala tako zapletena, ker je v tem gozdu
igrala pomembno vlogo paša ovc. Na začetku 18. stol. so gospostvo Brod – Grobnik
podelili državnemu grofu Rajmundu pl.
Vilani - Perlasu, mejnemu grofu pl. Rialpu in tajnemu državnemu svetniku. Dne
14. oktobra 1726 je s kameralnima gospostvoma Bakar in Čabar sklenil pogodbo o
meji. Pogodbo je 19. aprila 1727 predložil
cesarju, ki jo je 3. oktobra 1731 potrdil.
Točki pogodbe 7 in 8 se glasiti: točka 7:
»Če bi se zgodila, da bi podložniki gospostva Grobnik in Čabar pomešali pašo, sme
vsakdo pasti živino tudi preko omenjenega
ozemlja, kar je bila njegova neizpodbitna
pravica pred sedanjo razdelitvijo.« Točka 8:
»Podložniki kameralnih gospostev Bakar in
Čabar in podložniki njegove svetlosti mejnega grofa iz Broda in Grobnika so morali
skrbeti ne samo za izgradnjo in popravilo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arhiv Snežnik 5. 5. I a, Besitzwechsel - Urkunden
Arhiv Snežnik 5. 5. I a, Besitzwechsel - Urkunden
Arhiv Snežnik 5. 12. II b, Landesgrenzen -Berichtigumg
Arhiv Snežnik 5. 12. II b, Landesgrenzen - Berichtigung
Arhiv Snežnik, 5. 12. II. B, Landesgrezen - Berichtigung
Wiener Hofkammer - Arhiv, fasc. 20 12. sept. 1747
K.K. Gubernial- Arhiv, Laibach fasc. 46 - 63 za leto 1792
Arhiv Snežnik, 5. 12. II b Landesgrenzen - Berichtigung
Hofkanzlei - Weisung u. Gubernial - Dekret, Laibach 28. 2.
1828 št. 3997

poti, temveč so morali pozimi skrbeti za
prehodnost preko Javorniškega in Snežniškega pogorja z odstranjevanjem snežnih
zametov; njihova dolžnost je bila tudi, da so
na tem prehodnem ozemlju in v sosednih
gozdovih preganjali tatove in roparje, ki so
bili nevarnost za trgovce in druge popotnike na potovanju do pristanišča in nazaj.«3
Komori se je v prvi vrsti šlo za to, da po
najboljših močeh podpira in varuje trgovino s soljo in železom preko Bakra. Komora je morala tudi poskusiti nekako urediti
pašo ovc v gozdu, ker so zaradi razkosanja
nekdanjih Zrinjskih posestev nastale nove
meje. Zaradi novih meja, ki so bile, kot
kaže, zelo nejasne in zaradi zaupanja skrbi za varnost na poteh hrvaškim ovčarjem,
je bilo gospostvo Snežnik zelo prizadeto. V
letu 1814 so pogodbo o meji med takratnimi lastniki oz. gospostvi obnovili, za Čabar
jo je podpisal M. Jožef Paravič pl. Čabranski, za Ozalj, Brod in Grobnik grof Anton
Jožef Batthyani4. V pogodbi so ovčarjem
posebej zabičali, da se pri paši varujejo posegati v tuje pravice. Ta določba kaže, da
so se ovčarji, kolikor se zdi, malo brigali za
meje. Prihodnost je pokazala, da hrvaški
ovčarji niso posegali na ozemlje gospostva
Snežnik samo pri Malem in Velikem Smrekovcu, temveč tudi v Jelenovi in Praprotni
dragi ter Beli vodi, dokler v avgustu 1817
gospostvo Snežnik ni zaseglo 72 ovc, zaradi
česar so se ovčarji pritožili na kresijskem
uradu na Reki. Dne 25. 9. 1817 je prišlo do
revizije meje, ki pa ni prinesla rezultatov5.
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Dne 22. marca 1747 je dvorna komora na
Dunaju naročila grofu Herbersteinu, da
skupaj z rudarskim mojstrom iz Idrije Antonom Hauptmannom in idrijskem gozdarskim mojstrom Francem Ksaverijem
Jurmanom izravna že desetletja trajajoče
gozdne in mejne spore Čabra. Komisija je
delala od 22. septembra 1747 celih 57 dni in
ni mogla rešiti mejnih vprašan6.
Končno se je avstrijska vlada odločila napraviti velike korake in je v letu 1793 dala
mejo med Kranjsko in Hrvaško geometrično izmeriti in jo vrisati v katastrske mape.
Cesarsko – kraljevi gradbeni direktor Jožef
Šemerl je pripravil navodila in cesarsko –
kraljeva inženirja Janez Stratil in Karel Postavka sta opravila delo7. Izgleda, da vlada
meritev in cele zadeve na splošno ni vzelo
resno, zakaj ko so se v letu 1828 lotili revizije meja, niso našli niti navodil niti pripravljenih map. Na pravi birokratski način so
skrbno razveljavili besedilo prisege, ki sta
ga podpisala omenjena inženirja.
Celotna naslednja zgodovina revizije in regulacija meje v letih od 1828 do 1832 kaže,
kako malo razumevanja in pripravljenosti
je imela avstrijska vlada za takšna mejna
vprašanja; kako si je sama prizadevala dajati prednost birokratski uradni poti z zavlačevanjem in oviranjem, medtem ko so se na
drugi strani Madžari lotili stvari z živahnostjo, imeli uspehe in prevzeli vodstvo8.
Že pobudo za popravek meje je dala Ogrska. »Po 16. členu, ki ga je pred kratkim
sprejel ogrski državni zbor so za nadaljevanje in dokončanje dela že delujočih komisij
imenovali štiri nove komisije in sicer ena za
določitev meje z Moravsko pod predsedstvom nadžupana županije Bars (slovaško:
tekovska župa) grofa Janeza Kegleviča, druga je bila za Štajersko pod predsedstvom
škofa iz Györa Antona pl. Juraniča, tretja je
bila za Štajersko in Kranjsko pod predsedstvom nadžupana županije Vasvár kneza
Filipa Batthyanija, četrta je bila za Galicijo
pod predsedstvom škofa iz Zipsa (slovaško:
Spiš) Jožefa pl. Belika.9

V prejšnji številki se nam je med priložene fotografije vrinila tudi ena, ki ne spada
v obdobje o katerem govori članek. Mejni kamen na drugi sliki iz prejšnje številke
označuje mejo med Jugoslavijo in Italijo. Za napako se opravičujemo.
Miha Razdrih, urednik

NAGRADNA KRIŽANKA

•

ke.

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

2. nagrada: rokovnik JSKD

Nagrade za tokratno križanko podarja
Društvo upokojencev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 44, 1386 Stari trg pri Ložu,
e-mail: du.loskadolina@gmil.com

Karmen Avsec, Cesta 24. junija 13, 1231 Ljubljana- Črnuče

Nagrada je knjiga: SMO SLIŠALI PTIČICE PETI, Zbirka pesmi iz Loške doline

1. nagrada: knjiga Marije Makarovič: Kmečka abeceda

Branko Sterle, Ul. M. Valentinčiča 13, 5250 Solkan

3. nagrada: rokovnik JSKD

Ladica Štritof, Rožna pot 9, 6000 Koper

Nagrade poklanja
Javni sklad za kulturne dejavnosti, OI 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 15. 8. 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
  

V DEŽELI OSTRNIC – Ob košnji
Tradicionalna prireditev v organizaciji Javnega zavoda Snežnik je potekala na Zagradnih njivah pri gradu Snežnik, v nedeljo, 19. junij 2022.
Foto: Edo Šega

NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go
Z mobilno poslovalnico na kolesih pridemo tja, kjer ste vi.
Posebej prilagojeno vozilo namreč omogoča izvajanje
bančnih storitev na terenu.

Urnik in vse aktualne informacije o mobilni
poslovalnici so vam vedno na voljo na
www.nlb.si/bankgo

Če želite urediti finančni opravek ali potrebujete finančni nasvet, morda pomoč glede uporabe spletne
in mobilne banke ter drugih načinov poslovanja, vam je na voljo naš bančni strokovnjak.

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)

10. MEDVED-NARODNI FESTIVAL

4. 8. - 7. 8. 2022

grad Snežnik · Snežnik castle

več kot 150 različnih domačih
in tujih izvajalcev
20 odrov posebno
ustvarjenih za festival
več kot 100 članski
Ethno Histeria World Orchestra
festivalska tržnica z raznoliko ponudbo
prijave za tržnice in prostovoljce:
info@floatingcastle.si
cena dnevne vstopnice za prebivalce Loške
doline in okoliške medvede: 10 € na vhodu

