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Glasilo občine Loška dolina

PLAVAJOČI GRAD

Pri gradu Snežnik je med 4. in 7. avgustom letos več tisoč obiskovalcev spet uživalo v glasbi, gledališču, lutkah in drugih performativnih
umetnostih. Mednarodni festival v grajskem parku je postal eden največjih poletnih dogodkov v Sloveniji in širše.
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Foto: Mario Žnidaršič

IZ OBČINSKE HIŠE
Občina nadaljuje z ureditvami več cestnih odsekov...... 4
Popravek mag. Armide Bavec k članku
»Kljub nagajanju posameznikov, dela na cesti
Lož-Podlož potekajo nemoteno« Bogdana Zevnika....... 4
Pogoji in obseg objave v glasilu Obrh
kandidatov in njihovih programov za
lokalne volitve 2022................................................... 6
Najboljši učenci prejeli priznanja................................. 6
Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož-Podlož .................................. 7
LOKALNA POLITIKA
Skupaj zmoremo več! ................................................. 8
SVETNIŠKA STRAN
Nujna je razumska odločitev za skupni razvoj
občine oz. kdo občino zna in zmore
popeljati na pot razvoja .............................................. 9
LJUDJE IN KRAJI
O posestvu Bajer - Bernard Mlakar ............................ 10
V spomin Franceta Žnidaršiča – Žfrana ...................... 12
Notranjska v novi ureditvi pokrajin ............................ 13
Sestanek pri Špetnaku ............................................. 14
Zanimiv ogled Križne jame –
za vse in posebej mestne vnučke! ............................. 15
Minilo je osemdeset let od italijanskega
»velikega čiščenja« ................................................... 16
Kalifornija, San Diego… ............................................ 17
Lojze Perko – poet s čopičem .................................... 19
Slovenske note na Mednarodnem festivalu
Tamburica Fest v Novem Sadu .................................. 20
KULTURA
Nebo nad Snežnikom ............................................... 21
Likovni zapisi o fotografijah Edvarda Šege ................. 22
»Poun kufr« imamo ................................................... 22
Razstava polstenih izdelkov v Solčavi ........................ 23
Drew unikati iz gozda v knjižnici ................................. 23
Pravljično doživetje v knjižnici ................................... 24
Življenje z volkovi skozi oči umetnosti ........................ 24
Iniciativa za obuditev Pristav ..................................... 26
ŠPORT IN REKREACIJA
Tim Žnidaršič Svenšek odličen na evropskih
paraigrah mladih na Finskem.................................... 26
Gorsko hitrostna avtomobilska dirka
na Gorjancih 2022 ................................................... 27
POLETJE V LOŠKI DOLINI
Poletje 2022 ............................................................ 28

VRTEC & ŠOLA
Za bistre glavce .................................................... 30
DRUŠTVA IN ZAVODI
Poletno dogajanje na MGC Gaber ............................. 31
Grad živi ................................................................... 32
Regijske in državne kmečke igre ................................ 34
LEKANČKOV BUTIK
Sladke mušnice ....................................................... 34
DOBRO JE VEDETI
Prepoznate, kaj je na sliki? ....................................... 35
Razvojni svet Primorsko - notranjske regije
je potrdil regionalni razvojni program za obdobje
2021-2027 – informacija občanom .......................... 35
Radon v hiši poveča tveganje,
da zbolimo za rakom! ............................................... 36
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč prejemnik zlate čebele .......................... 38
PISMA BRALCEV
(Ne)veselje nad kozami ............................................ 39
Za vse, ki še vedno verjamejo, da »je prav«
kar ni prav- povzetek iz dokumentov .......................... 39
Smo kristjani tudi v svetu .......................................... 39

Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
Poletje se počasi poslavlja. Bilo je vroče in polno različnih dogodkov, ki jih predstavljamo tudi v
naši tokratni številki. Nekatere le s slikami, spet druge bolj obsežno. Vse tiste, ki radi poveste, da
se pri nas nič ne dogaja vabim, da prelistate Obrh. Videli boste, kaj vse ste zamudili. Rad povem,
da je glasilo mozaik Vaših prispevkov, nekakšna oglasna deska naše doline. Ko berem podobna
glasila drugih občin vidim, da so večinoma namenjena poročanju o delu občinskih uprav in županov, le redko kritična do lokalnih oblasti. Pri nas ni tako. V Obrhu je prostor za vsa mnenja,
tudi tista s katerimi se ne strinjajo vsi. Smo medij, upoštevamo zakonodajo na tem področju,
zato smo večkrat deležni tudi kritik. Prav je, da je tako. Kritike smo veseli, saj nam pomaga, da
bomo postali boljši. Žal smo bili primorani ukiniti lektoriranje glasila, saj v trenutnem razrezu, sredstev za to enostavno ni dovolj. Cene so se v času od zadnje organizacije dela bistveno
povišale, zato bo naloga naslednjega sklica občinskega sveta tudi ponoven pregled in osvežitev
organizacije izdajanja tega glasila. Žal sta nas v času od izida prejšnje številke do danes zapustila
dva avtorja, ki sta skozi leta neizbrisno zaznamovala glasilo Obrh. France Žnidaršič – Žfran, o
katerem je v glasilu več napisala gospa Milena Ožbolt, ki je s svojimi pesmimi dolga leta razveseljeval bralce Obrha in zgodovinar Jože Matevžič, čigar prevodi zgodovinskih člankov in knjig
so dajali glasilu dodatno težo. Zaključek njegovega prevoda dela Henrika Schollmayerja – Lichtenberga Zgodovina Čabra in Babnega Polja bomo tako objavili v naslednji številki. S svojimi
prispevki o zgodovini je bistveno prispeval h kvaliteti in pestrosti glasila za kar smo mu izredno
hvaležni. Svojcem obeh na tem mestu, v imenu celotnega uredniškega odbora izrekam iskreno
sožalje ob boleči izgubi.
Rok za oddajo Vaših prispevkov za naslednjo številko je postavljen na dan po občinskem prazniku, 20. oktobra. Vabim Vas, da nam pošljete vaše fotografije, članke in razmišljanja. Z veseljem jih bomo objavili!
Pa lep začetek jeseni Vam želim!

Miha Razdrih,
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 20. oktober 2022
ZA VSEBINO ČLANKOV V OBRHU ODGOVARJAJO AVTORJI SAMI. STALIŠČE V VSEBINAH POSAMEZNIH PRISPEVKOV NI NUJNO TUDI STALIŠČE UREDNIŠKEGA ODBORA ALI IZDAJATELJA.
Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Tekstovni del članka naj bo napisan in posredovan v elektronski obliki v programu word. • Ime dokumenta naj
bo enako, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Fotografije in
drugo slikovno gradivo mora biti pripravljeno v digitalni obliki v jpg formatu, ločljivosti 300 dpi in velikosti 1MB
ali več. Slikovno gradivo naj bo posredovano samostojno in ne vstavljeno v wordov dokument. Predvsem pa naj
fotografije ne bodo prenesene direktno s fb ali drugih spletnih strani, ker take niso tehnično ustrezne za tisk. •
K fotografijam je potrebno priložiti besedilo (kdo, oz. kaj je na fotografiji) ter obvezno navesti avtorja fotografije
oziroma, če avtor ni znan, ime tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Seznam fotografij s podatki naj bo
napisan na koncu članka, na katerega se slikovno gradivo nanaša. • Priporočena in zaželena dolžina tekstov je
od 2.000 do največ 5.500 znakov s presledki ter priporočena ena ali največ dve fotografiji oz. slikovni prilogi. •
Izjeme so intervjuji, predstavitev oseb in krajev, potopisi in razni strokovni članki, ki potrebujejo obsežnejšo razlago.
Ti teksti lahko vsebujejo do največ 10.000 znakov s presledki ter največ 3 fotografije oz. slikovne priloge. • Če je
fotografij priloženih več, kot jih lahko vstavimo k članku, si uredništvo pridržuje pravico, da ne objavi vseh. Uredništvo
si pridržuje tudi pravico do neobjave ali krajšanja člankov, ki niso v skladu s predpisano dolžino. Prav tako ne objavi
tistih, ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila in ne sodijo v nobeno od rubrik.
Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Tekst naj ne presega 3.000 znakov s presledki in največ eno slikovno prilogo • Vsebina naj bo omejena na
tematiko, ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi.
• Teksti z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Uredniški odbor si pridržuje tudi pravico, da morebitno
polemiko na določeno temo, ki bi se nerazumno razvijala v več zaporednih številkah, omeji oz. jo prekine. • Besedilo
mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom. • Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, z namenom,
da lahko preverimo istovetnost pisca. • Za vsebino in resničnost navedb odgovarja izključno avtor sam.
Navodila za prispevke v rubriki Svetniška stran:
• Vsem svetnicam in svetnikom je enako odmerjen prostor. Teksti so lahko dolgi maksimalno 2800 znakov s presledki
in ena osebna oz. portretna fotografija. V primeru, da je tekst daljši od predpisanega obsega, ne bo objavljen oz. bo
vrnjen v krajšanje.

Zgodovina Čabra in Babnega Polja............................ 41

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: Plavajoči grad • tekst na
naslovnici: Miha Razdrih • fotografija na naslovnici: Mario Žnidaršič • Avtor križanke: Matjaž Hladnik• Člankov v glasilu
Obrh ne lektoriramo. • Tisk: Abakos d.o.o.

Križanka .................................................................. 42

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

Mag. Armida Bavec, članica Občinskega sveta

Občina nadaljuje z
ureditvami več cestnih
odsekov

Popravek mag. Armide
Bavec k članku »Kljub
nagajanju posameznikov,
dela na cesti Lož-Podlož
potekajo nemoteno«
Bogdana Zevnika

O

bčina Loška dolina v okviru proračuna za leto 2022 ureja več
krajših cestnih odsekov. Nekatere poti imajo že status javnega
dobra, nekatere je potrebno predhodno geodetsko in zemljiškoknjižno urediti, druge pa imajo te zadeve urejene in jih lahko takoj rekonstruiramo, saniramo, preplastimo ali pa samo pokrpamo z asfaltom. Določeni postopki niso odvisni samo od dela Občinske uprave,
zato se včasih tudi nam časovno nerazumno vlečejo zadeve. Tako
smo letos uspeli cesto v Markovcu že asfaltirati. Utrditev podlage in
asfaltacija ceste nad Podložem se predvideva v septembru, izgradnja
opornega zidu in rekonstrukcija poti v Šmarati pa bosta končani do
konca leta. Trenutno se odsek geodetsko ureja. Dolžine vseh cest
znašajo okoli 500 m. Želja Občinske uprave in seveda tudi uporabnikov-voznikov je izgradnja čim širše ceste in zagotovitev občanom
dobre prometne povezave. ■
Cesta v Markovcu je že zaključena
(arhiv: Občine Loška dolina)

Šmarata bo še letos
t
dobila novo urejeno po
ina)
(arhiv: Občine Loška dol

objavljenem v prejšnji številki glasila Obrh
(letnik 23, julij 2022 (116. številka)
V pretekli številki smo bili ponovno deležni napada na člane občinskega sveta, z menoj v centru »tarče«. Zato ta odziv na pisanje, ki
si ga dovoli občinski uradnik občinske uprave Občine Loška dolina.
Začnimo kar na začetku. Končno poročila nadzornega odbora, ki ga
župan od 4. 5. 2022 »še ni uspel« objaviti na spletni strani, da bi si
ga lahko sami prebrali, pove naslednje. Prvi DIIP Obnova vodovoda
in razširitev ceste Lož-Podlož- celotna investicijska vrednost v višini
751.500,00 EUR v tekočih cenah-izračun na predračunu december
2013. Investicija v letu 2014 ni bila realizirana (Se kdo vpraša zakaj?
A si vaščani Podloža niso že takrat zaslužili nov vodovod in širšo
cesto?). Dne 4. 5. 2022 - nadzorni odbor ugotovi, da je v poročilu
družbe APPIA, d.o.o. nima naslovnice ter prve strani, iz katere bi lahko nedvoumno ugotovili, kdo je dejanski naročnik tehničnega poročila in datum nastanka; dokumentacije o ogledu na terenu s strani
podjetja Geološko projektiranje, d.o.o., NO ni prejel. V marcu 2021
izdelala družba VALPRO, d.o.o. DIIP - celotna investicijska vrednost

Cesta v Podložu bo
urejena septembra

ina)
(arhiv: Občine Loška dol

V poletnem času nasuta poljska pot med Pudobom
in Gobovcem (arhiv: Občine Loška dolina)

  

5

v višini 1.721.571,02 EUR brez DDV v tekočih cenah. Dne 13. 7.
2021 objavljeno javno naročilo in prispeta dve (2) ponudbi: 1. CPK v
višini 951.467,63 EUR z DDV in 2. Hidrotehnik in Godina (skupna
ponudba) v višini 1.806.334,98 EUR z DDV. Oba ponudnika predložita vso z razpisom zahtevano dokumentacijo. V postopku ocenjevanja ponudb družba Tringrad nova ugotavlja, da je CPK podal
neobičajno nizko ponudbo ter predlaga, da naj občina pridobi dodatne podatke o vodovodnem materialu. V razpisni dokumentaciji
napisano, da bo naročnik opravil pregled ponudb, kar dejansko ne
drži, saj je ponudbe pregledala družba Tringrad nova. CPK nato ni
oddal pojasnila svoje ponudbe. Nato občina 20. 9. 2021 sprejme Odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer predmetno naročilo odda
družbi Hidrotehnik, d.o.o. in Godina, d.o.o. kot najugodnejšemu
ponudniku, katere ponudba je bila kar za 854.867,35 EUR višja od
ponudbe CPK. Ob tem velja OPOZORITI, da je bilo v proračunu
zagotovljeno le 1.126.000 EUR z DDV. V juliju 2021 je občina pred
objavo razpisa določila novo vrednost investicije na 1,84 mio EUR,
kar je za več kot 50 % vrednosti investicije (brez da bi se sprejela nova
višja vrednost v proračunu). In še veliko tega se je dogajalo okoli navedene investicije, vendar ni mogoče zapisati, saj je prostor omejen.
Vsekakor pa lahko ob tem ugotovimo, da je ena od kršitev občine
tudi, ker »prejeta ponudba, ki je presegala načrtovana sredstva v
proračunu občine, ni bila izločena kot nedopustna« in razpis ni
bil ponovljen. Župan je kar podpisal pogodbo v višini 1.806.334,98
EUR, čeprav je imel potrjenih le 1.126.000 EUR. Po podpisu pogodbe »se je« kar spreminjala trasa vodovoda, pa cesta je bila enkrat 3,
drugič 6, tretjič 4,5 m itd. Da o različnih dolžinah vodovoda in ceste, ki smo jih vsakokrat znova zasledili, niti ne govorim. Lastniška
zemljišča tudi niso bila urejena, pa enkrat je bilo »potrebno spome-
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niško varstvo«, potem kar naenkrat ne več. Za povrhu pa še izvemo,
da je bilo glede navedene investicije podanih kar 13 prijav, ki »da
so bile brezpredmetne in nimajo nikakršne realne osnove«, čeprav o
tem nismo videli še nobenega končnega papirja. In ne nazadnje, smo
obtoženi še nekakšnih »diverzantskih aktivnosti«, ki se »dokazujejo«
s sliko skladiščenih-nevgrajenih cevi in v eni od njih kamen, ki ga je
mimogrede lahko položi tudi fotograf za »fotosešn« ali pa si ogledamo športni copat fotografa poleg katerega so v vrsto zloženi žeblji
(oz. nekaj podobnega), kot »kronski« dokaz »diverzije občanov oz.
članov občinskega sveta«. Da o fotografiji, ki naj bi kazala »odtrgan
ventil«, ne izgubljamo besed. In, ker sem ravno omenjena, kot »občinska svetnica, ki si je pisca osebno dovolila obtožiti, da sem si vse
skupaj nekako izmislil in da so njegove navedbe le grožnje in populizem. Da si obtoževanja sploh ne bi smel privoščiti«, lahko navedem le
moj zapis, da smo bili »deležni tudi skrajno neprimernih obtoževanj«
in da smo bili »vsi člani občinskega sveta in občani javno obtoženi
nekakšnih »diverzij«, ki jih ni«. In potem si pisec dovoli celo pisariti
o politiki in politikantstvu?? In celo o »najhujših kaznivih dejanjih in
povzročeni veliki gospodarski škodi« lahko prebiramo. No, pa o tem
zadnjem bomo verjetno v prihodnosti še prebirali, brez skrbi. In ob
zaključku preberemo še volilni pamflet kako imajo »očitno nekateri
interes na vsak način škoditi Občini Loška dolina in jim ni mar za
občane«? Ob tem pa se pozabi vprašati, kaj pa je razlika med 1 mio
in 1,8 mio? Je morebiti povzročitev škode? Glede zapisa »Lahko jim
zagotovim, da nas ne bodo ustavili, ne v Podložu, ne v Babnem polju
in tudi ne v Podgori in na Vrhu«, pa samo vprašanje. Kdo pa ste »vi
in kdo oni drugi«? Pa še to. Nihče nikogar »ne ustavlja«, le zavedati se
je potrebno, da predpisi veljajo za vse -tudi za Občino Loška dolina.
In to je meja, ki vas ustavlja in vas bo vsakokrat zagotovo ustavila. ■
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Pogoji in obseg objave v glasilu Obrh
kandidatov in njihovih programov za lokalne volitve 2022
V skladu s 6. členom Zakona o volilni kampanji je uredniški odbor Javnega
glasila Obrh dne 25. avgusta 2022 določil pravila za objavo list, kandidatov
in njihovih programov lokalnih volitev za občinski svet in župana, ki bodo
20. novembra 2022.

Kandidati za župane in njihovi programi bodo v glasilu objavljeni pred
listami kandidatov za občinski svet. Vrstni red objave posameznih kandidatov za župane in vrstni red posameznih list in njihovih programov bo
določen z žrebom.

ČAS OBJAVE:
pod spodaj navedenimi pogoji bo prostor za objavo kandidatov in njihovih
programov namenjen v Obrhu št. 5.

Predlagatelji, ki želijo imeti po svojih željah grafično oblikovano predstavitev,
morajo to pripraviti v ustreznem grafičnem programu v elektronski obliki in
v obsegu predpisanega dela strani. Da je gradivo že oblikovano za predstavitev mora biti na vidnem mestu označeno z besedo »Že oblikovano«.
Kandidatom, ki ne bodo sami oblikovali strani bodo predstavitveni prostor
v Obrhu oblikovali v tiskarni, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da
polovica strani v Obrhu ustreza v Wordu napisan tekst, ki ne sme presegati
2700 znakov s presledki in manjša fotografija ter logotip. ¼ strani lahko
vsebuje do 1200 znakov s presledki, manjša fotografija in logotip. Cela
stran vsebuje 5000 znakov s presledki, fotografija in logotip.
Predlagatelji morajo tekstovno in slikovno gradivo za objavo predložiti v
elektronski obliki (na USB ključku) vse v zaprti kuverti na naslov uredništva glasila Obrh, ki je objavljen v kolofonu glasila in s pripisom »Za lokalne volitve 2022«. Zadnji rok za oddajo je 20. oktober 2022.
Gradiva, ki ne bo posredovano v obliki kot je predpisano in gradiva, ki bo
posredovano po navedenem datumu ne bomo upoštevali. ■

POGOJI OBJAVE:
- za vsakega kandidata za župana in njegov program bo namenjena polovica strani v glasilu.
PROSTOR ZA LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET:
Za Liste kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu
enega kandidata, bo na razpolago ¼ strani. Za 2 oz. 3 kandidate bo na razpolago 1/2 strani.
Listam kandidatov za občinski svet, ki bodo imele na svojem seznamu 4,
5 ali 7, kandidatov bo namenjena cela stran. (velja kot za velikost oglasovobjavljeno na spletni strani občine)
Za vse kandidate, liste in njihove programe ne glede na trenutno zastopanost v občinskem svetu veljajo enaki pogoji. Navedeni obsegi strani vključujejo tekstovno, slikovno in grafično predstavitev.

Danica Zrim

Najboljši učenci prejeli
priznanja
V ponedeljek, 20. junija 2022 je župan občine pripravil sprejem devetošolcev, ki so bili uspešni v času šolanja na osnovni šoli v Starem trgu.
Župan jim je v znak za njihov uspeh podelil Bronasti grb Občine Loška
dolina in Priznanje Občine Loška dolina. Zaželel jim je veliko uspeha pri
nadaljnjem šolanju, poudaril pa je, da naj se radi vračajo v domače oko-

uredniški odbor
stvari, ki se jih učite v šolah, delo
»Ne pozabite, da so čudovite
,
nje, ki vam je položeno v roke
mnogih generacij. Vse to zna
to
bogatite in nekega dne zves
je dediščina, ki jo spoštujte, jo
prenesite na svoje otroke.«
Albert Einstein

lje in prispevajo k razvoju le tega. Letošnje prejemniki Bronastega grba Občine Loška
dolina so: Neja Antončič, Zala Mele, Martin Seljak in Lovro Škulj. To so učenci, ki so vsa
leta šolanja dosegli nadpovprečni učni uspeh. Učenci, ki so v devetem razredu dosegli
nadpovprečni učni uspeh pa so prejeli Priznanje Občine Loška dolina. V letu 2022 so to
priznanje prejeli: Greta Mlakar, Anja Poje, Ines Tavzelj, Mirjam Troha in Lučka Štefančič.

Spredaj od leve proti desni: Mirjam Troha, Anja Poje, Zala Mele,
Neja Antončič, Greta Mlakar, Lovro Škulj, Lučka Štefančič, Ines Tavzelj
in Martin Seljak. Zadaj od leve proti desni: Janez Komidar, Iva Jakše,
Sonja Jozelj, Aleš Ožbolt (arhiv: Občine Loška dolina)
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Bogdan Zevnik, direktor Občinske uprave

Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož-Podlož

Ž

e v prejšnjem izvodu občinskega glasila Obrh sem podrobno
opisal in s fotografijami nazorno prikazal oviranje gradnje obnove vodovoda Lož-Podlož. Gradnjo so z neargumentiranimi pozivi
»začasne zaustavitve investicije« županu Janezu Komidarju, najprej
poskušali preprečiti posamezni svetniki Občinskega sveta. Sledil je
nesprejem proračuna za leto 2022, kasneje pa sprejem proračuna z
zmanjšanimi sredstvi za to investicijo. Na županov predlog pa je v
juniju vendarle bil sprejet rebalans proračuna in Občinski svet je odvzeta sredstva v enakem znesku zopet dodal investiciji. Vse skupaj
me izrazito spominja na risanko iz mladosti A JE TO!. Saj se jo še
spomnite ne?
V času gradnje se je kljub zaprti cesti za promet na različne načine
oviralo gradnjo (poškodovanje vodovodnih elementov, vandalizem z
vstavljanjem kamenja in lesenih palic v vodovodne cevi, raztros vijakov in žebljev po trasi gradnje ...). Vse skupaj izvajalca del ni ustavilo. Sledilo je vsaj 14 prijav na različne državne in lokalne inštitucije.
Občinski upravi in Županu je bilo očitano nevestno delo, korupcija,
kršenje vsemogoče zakonodaje itd. V obtoževanja se je s Poročilom
o izvedbi nadzora nad investicijo vključil celo Nadzorni odbor Občine Loška dolina, z raznoraznimi članki občinska svetnica Armida
Bavec in poleg nekaterih ostalih posameznikov, z zavajajočimi objavami na Facebook omrežju tudi predsednik stranke NaNo g. Matjaž
Antončič. Vsem inšpekcijskim, nadzorstvenim, policijskim in ostalim organom smo vztrajno, preteklih 10 mesecev, podajali pojasnila,
tolmačenja, obrazložitve in dokazila. Prvih 13 prijav je bilo v razmeroma kratkem času razrešenih. Za zadnjo, 14 prijavo, pa sedaj vsem
občanom Loške doline lahko sporočim, da je tudi Policija, Sektor kriminalistične policije, Ljubljana, po šestmesečnem intenzivnem delu
podala svoje poročila in ugotovila, da ni podan utemeljen sum za
katero koli kaznivo dejanje. Po podrobnem pregledu vse razpoložljive dokumentacije je tudi tožilec Okrožnega državnega tožilstva
podal podobno ugotovitev, zaključil postopek in odredil arhiviranje
te zadeve. Tako ta popolnoma neutemeljena natolcevanja in obtožbe
niti niso ugledala luči na sodišču.

Končni, zaključni odstavek iz policijskega poročila
(vir: Bogdan Zevnik)

Ovadbam in tej 14. prijavi so posamezniki dodali še obtožbe iz nekaterih ostalih investicij (Vodovod proti Babnemu polju, vodovod
Viševek-Vrhnika-Žaga ...) Sedaj lahko potrdim in tudi objavim, da
so vsi postopki neutemeljeni in da so jih najvišji organi pregona pregledali in ugotovili, da so bili vsi postopki in delo Občinske uprave
v preteklih letih pravilno izpeljani ter da ni zaznati najmanjših
nepravilnosti in tudi ne kaznivih dejanj.

V času tiska in raznosa te številke glasila Obrh bo investicija Lož-Podlož kompletno zaključena in promet po cesti bo lahko stekel s prvim
dnem šolskega pouka. Kljub vsem naporom določenih posameznikov, da investicijo prekinemo ali vsaj ne dokončamo, smo uspeli investicijo zaključiti ter pri tem porabiti celo manj proračunskih sredstev.

Zaključna dela investicije Lož-Podlož
(vir: Bogdan Zevnik)

Seveda pa se je potrebno posameznikom, kateri so na vse pretege
oteževali gradnjo in občinski upravi jemali dragoceni čas s pojasnjevanjem jasnih in strokovno utemeljenih zadev, »zahvaliti«. Postopki povezani z Armido Bavec, Matjažem Antončičem, Marjanom
Vampljem, Suzano Bavec in drugimi, še zdaleč niso končani. Marsikaj bo potrebno še pojasniti, vendar bo tokrat oseba, ki pojasnjuje,
z druge strani.
Ker pa menim, da so se te zadeve v preteklih letih, še posebej pa lani
in letos, dogajale izključno zaradi blatenja in prihajajočih volitev, pozivam občane Loška dolina, da dobro premislijo o obkrožanju kandidatov na jesenskih lokalnih volitvah. Nimam namena favorizirati
nobene stranke ali posameznika. V dobrobit občine Loška dolina pa
si želim, da bi se Loška dolina razvijala, imela Dom za ostarele, da
bi mladi imeli Športno dvorano kot si jo zaslužijo, da bi občani imeli dograjeno Zdravstveno postajo v Starem trgu in nenazadnje, tudi
funkcionalno kanalizacijo v J delu občine. ■
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Matjaž Antončič,
predsednik OO Naša Notranjska Loška dolina

SKUPAJ ZMOREMO VEČ!
Poletje je že mimo in mogoče
je čas, da strnemo nekaj poletnega dogajanja v naši občini.
O tem, kaj se dogaja oz. predvsem ne-dogaja z občinskimi
projekti, ne bom pisal. Rajši
bom izpostavil društva, prostovoljce, podjetnike in ostale
posameznike, ki so čez poletje
poskrbeli za pestro dogajanje
na različnih družbenih področjih.
V nedeljo, 19. junija, so člani
Društva podeželske mladine
Loška dolina, v sklopu sedaj že
vsakoletne prireditve »V deželi
ostrnic«, ki jo organizira Javni
Matjaž Antončič
zavod Snežnik, uspešno izpe(Osebni arhiv)
ljali regijske kmečke igre in se s
svojim znanjem in borbenostjo
uvrstili tudi na državne kmečke
igre v Goričah pri Kranju. Tam so osvojili odlično 5. mesto – iskrene čestitke! Tudi na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu
AGRA so s svojo stojnico maksimalno zastopali in promovirali Loško dolino.
Gospod Beno Žnidaršič in njegov zavod Ars Viva so čez poletje v
Podcerkvi in v Žagi organizirali veliko zanimivih dogodkov tako za
otroke kot odrasle. Tradicionalna glasbena prireditev »Mini Zborovski Bum« je bila namenjena množičnemu petju otrok šolskih pevskih zborov. Organiziran je bil strokovni seminar za vse tiste, ki delajo z živili in morajo vzpostaviti HACCP sistem - gostinci, turistični
ponudniki, kmečki turizmi, obrati s hitro prehrano itd. V okviru
LAS projekta »Sodelovanje in mobilnost« so skupaj z Osnovno šolo
heroja Janeza Hribarja, Športno zvezo Loška dolina in Smučarskim
klubom Loška dolina organizirali kolesarsko prireditev in poskrbeli
za pogostitev več kot 70 udeležencev. Na dan državnosti je v Podcerkvi potekal koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož, nato
pa so sledili pa še drugi dogodki - slikarska razstava g. Mira Šviglja,
Loška Noč - Edina V Mestu

LOKALNA POLITIKA

september, 2022

naturopatsko srečanje za invalide z Eriko Brajnik, ustvarjalni dnevi
v Žagi ...
Gušt bar je v sodelovanju s Športno zvezo Loška dolina in Športnim
društvom Loška dolina 2. julija organiziral turnir v ulični košarki 3
na 3, kjer je nastopilo 11 ekip iz celotne regije, potekalo pa je tudi
tekmovanje v metanju trojk in prostih metov za ženske. V Ložu je
6. avgusta potekal zanimiv avtomobilistični dogodek »CAR MEET
Cars&Craft«, ki se ga je udeležilo veliko obiskovalcev iz vse Slovenije.
Za konec poletja pa so organizirali še »Gušt OPEN turnir v tenisu«
in »MASTER odprto kuhinjo«, kjer so za odlično hrano poskrbele
prepoznavne kuharice in kuharji iz televizijske oddaje Master Chef
Slovenija. Vsi dogodki so bili organizirani na visokem nivoju z obilico zabave in dogajanja za vse obiskovalce. Tudi v jesenskih mesecih
se bo v Guštu dogajalo marsikaj zanimivega – že zdaj lepo vabljeni na
nogometni turnir trojk, ki bo 24. septembra na umetni travi.
Tudi Okrepčevalnica Edina v mestu je junija uspešno izpeljala že
tradicionalno »14. Loško noč«. Za ples in zabavo so poskrbeli člani
skupine Lisjaki, za najmlajše pa je bil postavljen velik napihljivi grad.
Obiskovalci nismo bili ne žejni, ne lačni. Upam, da se bo tradicija te
prireditve nadaljevala tudi v prihodnje.
Prostovoljno gasilsko društvo Iga vas je letos julija po štirih letih ponovno organiziralo gasilsko veselico, kjer je za zabavo poskrbel ansambel Nemir. Prizadevne gasilke in gasilci so poskrbeli za odličen
žur do jutranjih ur in tudi za bogat srečelov z več kot 2000 nagradami. Pred pričetkom veselice so svečano odkrili spominsko ploščo
ob 130. letnici rojstva prvega predsednika društva Franca Štefančiča.
Pohvale si zaslužijo tudi posamezniki, ki so sodelovali pri izvedbi
Gasilske olimpijade 2022 v Celju ter vse naše gasilke in gasilci, ki so
požrtvovalno pomagali pri gašenju požara na Krasu.
Kljub temu, da je Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina
večino prireditev in dogodkov ob 100-letnici delovanja društva organiziralo že spomladi, vsem članom iskrene čestitke ob zavidljivem
jubileju in hvala za ves trud, ki ga vlagate na področju kulture.
Tudi v Zavodu SATIA na Klancah so imeli pestro poletje. Direktorica
zavoda Petra Komidar je organizirala počitniške aktivnosti in počitniški tabor za otroke z bogatim programom in novim domačim kinom.
Gostili pa so tudi 9. EX-Tempore Dežele ostrnic, kjer so se slikarji in
fotografi iz Loške doline in od drugod izkazali s prečudovitimi izdelki,
ki so bili kasneje razstavljeni v Zavodu Ars Viva v Podcerkvi.
Od 4. do 7. avgusta je pri gradu Snežnik potekal že 10. mednarodni
glasbeni festival Plavajoči grad, ki ga je organiziralo Društvo ljubiteljev gradu Snežnik pod vodstvom programskega koordinatorja g.
Odprta kuhinja GUŠT Bar
(foto: Blaž Žnidaršič)
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Matija Solceta. Na festivalu se je predstavilo več kot 160 glasbenih
in gledaliških skupin iz celega sveta. V štirih dneh je prišlo več tisoč
obiskovalcev, ki so si lahko ogledali predstave na kar sedemnajstih
prizoriščih. Pri organizaciji festivala je sodelovalo več kot 80 prostovoljcev, zraven pa so bili tudi domači gostinci in ponudniki domačih produktov.
Tudi na športnem področju je bilo čez poletje izvedenih veliko aktivnosti. Športna društva in klubi so organizirali različne rekreativne vadbe in športne prireditve. Še posebej veseli, da so mladi svoj
prosti čas med počitnicami aktivno preživljali v športnem parku pri
osnovni šoli. Pohvale gredo tudi gospodu župniku Blažu Dobravcu
in vsem mladim animatorjem za izvedbo Oratorija 2022 kot organizatorjem romanja k Novi Štifti in na Rab, izleta na Svete Višarje ...
V Loški dolini je bil čez poletje opazen bistven porast domačih in
tujih gostov. K temu so poleg Javnega zavoda Snežnik, veliko pripomogli posamezniki, ki se že več let trudijo privabiti turiste v Loško dolino, še posebej Miha Mlakar, Beno Žnidaršič, Janja Urbiha,
Alenka Veber, Jure Kordiš, Janez in Franc Kandare, Matej Kržič,
Nataša Mele ... V občini pa se je letos krepko povečalo tudi število
zasebnih prenočitvenih kapacitet - za več kot 40 postelj. Novost je
kamp Beli gaber nad vasjo Vrh, kjer lastnika Mateja in Beno Peček nudita turistom povsem nekaj novega in drugačnega - bivanje
v neokrnjeni naravi, pod krošnjami dreves, ob zvokih ptic in divjih
živali ter nenazadnje spanje pod zvezdami. V kampu so na voljo v
terasah urejeni prostori za postavitev šotorov. Osrednja stavba je
velik kozolec, kjer si turisti lahko privoščijo spanje na običajni postelji ali na senu, v pritličju pa je urejen prostor za druženje z opremljeno letno kuhinjo. Kamp je avgusta obiskalo že veliko turistov
in njihovi odzivi so fantastični.
Medsebojno sodelovanje turističnih ponudnikov je zagotovo najbolj pomembno za razvoj turizma. Če nam v kratkem uspe oživiti
še grajske pristave pri gradu Snežnik, si lahko obetamo razcvet te
panoge v naši občini.
Zavedam se, da sem pri naštevanju zagotovo izpustil kakšen pomemben dogodek ter nisem omenil vseh društev in posameznikov, ki se trudite za dobrobit občanov. Vsem prizadetim se vnaprej
opravičujem in prosim za razumevanje.
Pri vseh teh dogodkih opažam, da je vloženega veliko prostovoljnega dela ter da so organizatorji-izvajalci-občani sposobni,
odlično sodelujejo in pomagajo drug drugemu. Želim si, da bi
tudi občinska uprava uspela delovati tako tvorno in da bo kmalu
narejen korak naprej v dobro razvoja naše občine. ■
Skupaj zmoremo več!
Turnir 3 na 3 košarka GUŠT Bar
(foto: Blaž Žnidaršič)

SVETNIŠKA STRAN
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Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

Nujna je razumska odločitev
za skupni razvoj občine oz.
kdo občino zna in zmore
popeljati na pot razvoja
Lokalne volitve so pred vrati.
Nekateri me sprašujete, če bom
kandidirala, drugim je največji
»problem«, da je »izvoljen »naš«,
pa ni važno kaj sploh zna samo,
da je naš«, tretji pa me vztrajno
blatijo in se posmehujejo na način
»bo že videla kako je županu
težko«. Naj kar takoj razblinim
vse dvome: prvič- premišljam ali
naj sploh kandidiram; drugičizvoliti je potrebno nekoga, ki
»se zna obnašati v sistemu javne
uprave in je sposoben popeljati
občino na pot razvoja« in tretjič
mag. Armida Bavec
–blatenje je odraz slabega
(arhiv: Armida Bavec)
značaja in manir. O tem kaj je
delo župana oz. naloga občine
in kaj je vodenje in organizacija dela, pa je »zaskrbljenost« odveč.
Vsekakor mi v prid govori ca 25 let vodstvenih izkušenj, 7 letih v
lokalni samoupravi, 7 let na upravni enoti in 15 let na ministrstvu.
Ob tem še 16 let dela v občinskem svetu, 4 leta vodenja nadzornega
odbora občine ter skupno ca 30 let izobraževanja in šolanja. Tudi
»zaskrbljencem«, ki se ukvarjajo z »bo že videla kako je županu
težko«, lahko suvereno zagotavljam, da je »njihova zaskrbljenost«
odveč. Skratka, potrebno bo v skladu s predpisi urediti priklope
na čistilne naprave, sanirati cevi še nepriklopljene kanalizacije,
zagotoviti urediti oskrbo z vodo in vodovod Vrhnika-Žaga, urediti
investicijo Lož-Podlož, spremeniti OPPN za oskrbo starejših v
Starem trgu, za počivališče avtodomov za letovanje, primernejšo
lokacijo za športno dvorano. Urediti nogometno igrišče z umetno
travo, izpeljati projekt obnove kulturnega doma, v dolino »pripeljati«
trgovski center, urediti center Starega trga in drugih vasi), dograditi
zdravstveno postajo, urediti sodobni športni park, revitalizirati grajske
pristave, urediti kolesarske poti, urediti redni javni prevoz in še in
še. Ekipa občanov z znanji smo se zbrali in že več tednov skupaj
pripravljamo Razvojno strategijo Občine Loška dolina, ki zajema
vse segmente razvoja, od tega kako občanom pomagati do cenejše
elektrike, kako ljudem pomagati do zdravega bivanja v svojem domu
(meritve sevanja rakotvornega radona, zagotovitev čistega zraka (pri
nas je, dokazano, precej onesnažen), zagotovitev nočnega miru brez
hrupa zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti). Smo ekipa, ki bo na
mojo pobudo kandidirala tudi za člane občinskega sveta. Vsi bomo
s svojim znanjem in sposobnostjo, če bomo izvoljeni, lahko prevzeli
določene naloge in izpeljali kar smo si zadali v razvojnem programu.
Zato je le podpora tem kandidatom garancija za razvoj občine na
vseh področjih življenja. Velja resno premisliti ali se je vredno odločati
po, meni nerazumljivem, vrednotenju ljudi »rdeči-beli« ali se je bolje
odločiti po principu »kdo nas zna in zmore skupaj popeljati na
pot razvoja in kdo teh nalog ne pozna ali jih ni vešč«. Upam, da bo
prevladala razumska odločitev ZA skupni razvoj občine! ■
https://armidabavec.blogspot.com/
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LJUDJE IN KRAJI
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Andreja Buh

O POSESTVU BAJER - BERNARD MLAKAR
Bernard in Janja Mlakar sta mlad par, ki sta
svojo energijo vložila v kmetovanje. Kljub obilici dela, ki ga na kmetiji ne zmanjka nikoli, si
je Bernard vzel čas za pogovor z nami.
Kmetija je stara okoli 300 let.
Kdaj sta jo prevzela vidva in o čem sta
razmišljala na začetku?
Tako je, prvi uradno zapisan vir v cerkvenem urbariju je iz leta 1726, ko je bil Jurij
Ausecz zapisan kot prvi lastnik posestva.
Zgodovinska dejstva so namreč takšna, da
je bilo prej posestvo v lastnini kočovske graščine oz. družine Hellerstein. Na območju
za mlinom, je bila namreč večja ribogojnica,
kjer so imeli kočevski ribe za popestritev jedilnika ... Ausecz-i, ki so mimogrede izhajali
iz Oščeve hiše iz Vrhnike, pa so imeli cca 300
m južneje od današnjih zgradb majhno kolibo kjer so živeli ... torej tik ob ribogojnici.
Njihova naloga je bila seveda, da čuvajo ribe,
da jih ljudje nebi kradli ...
V začetku 18. stoletja so se preselili na današnje mesto kmetije, najprej postavili mlin, ki
je star 300 let, pa okrog leta 1840 prvo žago,
pa hlev za konje in govedo, svinjske hleve,
manjšo hišo ...
V tistem obdobju se je osnoval tudi zaselek
Bajer. Okoli kmetije so namreč zrastle bajte,
kjer so živeli rokodelci (kovač, kolar, cimperman in mizar), ki so bili vezani na delo
na kmetiji ...

To je na kratko o zgodovini Bajerske domačije ...
Midva sva kmetijo prevzela leta 2008, po
smrti Janjinega očeta Franceta Avsca. Mala
zanimivost, vezana na priimek: Avsec je izpeljanka iz staro nemške besede za oves,
torej žito-bajerski maln, Mlakar, kot se sedaj pišemo, pa povezava z vodo, bajerjem,
mlako, če hočete. Nekaj je na tem in oni tam
zgoraj že ve ...
O čem sva razmišljala ... predvsem o tem,
kako zastaviti delo in poslovanje kmetije, s
čim se ukvarjati, kaj bodo naši produkti, da bi
ustvarili večjo dodano vrednost naše zgodbe.
V tistem obdobju smo se začeli intenzivneje
ukvarjati s živinorejo, pa s krušnimi žiti, to so
zametki butičnega turizma na posestvu ...
Kako veliko je posestvo (travniki,
pašniki, njive gozdovi ...)
Katere živali gojite?
Naše posestvo je veliko cca 40 hektarov, od
tega je polovico njiv, travnikov, pašnikov in
polovico gozda. Površine, vezane na našo
kmetijsko dejavnost, ne zadostujejo našim
potrebam, zato imamo dodatne površine
(cca 15 hektarov) v najemu še od drugih
ljudi in so razprostrane predvsem v južnem
delu doline.
Povej nam nekaj več o mlinu – kaj
meljete, meljete tudi žita drugih ali
Posestvo Bajer pogled iz jezera
(foto: osebni arhiv)

samo domače, v čem je prednost imeti
mlin doma. Pa še nekaj besed o žagi – jo
uporabljate, za kaj ...?
Mlin je uradno najstarejša zgradba na posestvu in šteje 300 let. Leta 1877 je bil prvič
prenovljen, kar je označeno tudi na zahodni
strani pročelja. Takrat je bila slamnata streha zamenjana z opečnato, kamnite zidove so
ometali s ometom, utrdili temelje. Leta 2000
sva z Janjo ponovno naredila večjo adaptacijo, zamenjali smo streho in zopet utrdili
temelje, ki jih voda počasi, ampak vztrajno
razjeda. Mimogrede: tako mlin kot žaga
sta kulturna spomenika lokalne dediščine
od leta 2010. Mlin ne obratuje že dobrih 40
let, ampak eden od dolgoročnih ciljev je, da
ga ponovno zaženemo. Glede na to, da sta
samo še pri nas v celoti ohranjena oba objekta in 150 letna žaga venecijanka, še delujoča,
upam da tudi občina Loška dolina prisluhne in finančno pomaga k ohranjanju njenih
spomenikov kulturne dediščine ... do sedaj
smo naleteli seveda na gluha ušesa.
Ste ekološka kmetija. Ko govorimo o
tem, ljudje običajno mislimo, da nam je
naziv »ekološka« čisto jasen. Pa nam je
res? Kaj pravzaprav to pomeni? Kakšno
dodatno delo? Dodatne obveznosti ...?
Vsekakor smo ekološka kmetija in delamo
po ekoloških smernicah in pridelujemo kar
se da zdravo hrano v tem umazanem svetu.
Mi na Notranjskem imamo še čisto okolje,
zemljo in na to smo lahko ponosni.
Uradno pa smo izstopili iz ekološkega kmetovanja leta 2019, ker so cene ekoloških žit,
ki jih moramo dokupovati za krmljenje
našim živalim, enostavno predrage. Torej
samo koruzo, sončnice in oljno repico kupujemo drugje po Sloveniji, ječmen pa pridelamo na domačih njivah. Kar se tiče cen
žit, so v zadnjem obdobju poskočile v nebo
tudi do 200 % in ta rast je realnost, s katero
se soočamo.
Kaj vse je možno na vašem posestvu
kupiti? Kje lahko kupimo? (samo pri
vas ali ponujate v kakšnih trgovinah
in podobno?)
Pri nas se da dobiti kokošja jajca, pirino
moko in seveda meso Wangus goveda, ki je
poznano po celotni Sloveniji in celo izven
meja (Italija, Avstrija). Naše stranke so tako
gospodinjstva, kot restavracije in gostilne, ki
znajo ceniti kvaliteto in dobro poznajo našo
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dali dobesedno po svetu
in pripeljali kvalitetne
živali na posestvo.
Ali skupaj z
otroci zmorete
sami vse delo na
posestvu? Imate
delo razdeljeno –
vsak skrbi za svoje
področje? Kakšen
je pravzaprav vaš
delovni dan?

Slika zgodovina
(foto: osebni arhiv)

zgodbo in odnos do živali ... mimogrede tudi gostišče z Michelinovim krožnikom je
naša stranka.
Že nekaj let ste poznani po wangusih.
Zakaj ste se odločili za vzrejo te govedi?
Kako ste prišli do nje?
Wangus je podvrsta goveda, ki ga dobimo s
načrtnim - pravimo mu tudi gospodarsko
- križanjem. V tej zgodbi sta udeleženi dve
najboljši svetovni pasmi za kvalitetno meso:
Wagyu in Aberdeen Angus.
Wagyu izvorno izhaja iz Japonske. K nam je
prvi bik te pasme prišel dobesedno z letalom
iz Texasa (ZDA), ravno v teh dneh pa smo
dobili novega iz Nemčije.
Abereedn Angus je pasma, ki izhaja iz Škotske, našo čredo pa smo sestavili z uvozom
plemenskih živali iz Estonije, Škotske in
Češke. Bili smo eni prvih, ki smo se začeli
ukvarjati s temi pasmami v Sloveniji, zato
smo se morali znajti na način, da smo pogle-

Kar se tiče dela, se seveda pojavijo »špice«,
predvsem v košnji, ko je potrebno pripraviti
kar nekaj krme za naše govedo. Čreda trenutno šteje 30 glav, jeseni jih bo več kot 40 ... torej v špicah najamemo zunanjo delovno silo,
vključno s traktorjem, kar je ekonomsko
gledano dobra rešitev, saj preko preostalega
dela leta pokrivamo delo na kmetiji z enim
traktorjem, kar je velika redkost na slovenskih kmetijah.
Delovni dan se začne ob 5 zjutraj in poleti
konča ob 10 zvečer, ker sva oba s Janjo še zaposlena.
Imata tri otroke – ali kateri od njih
razmišlja, da bi nadaljeval vajino delo?
Sinova sta zaposlena vsak na svojem področju in delata v Ljubljani. Hčerka odhaja jeseni v srednjo šolo v Ljubljano, tako da bova
za delo sama, razen vikendov, ko se mladina
vrne. Otrok ne obremenjujeva s kmetijo in s
tem povezanim delom in obveznostmi. Želiva, da se sami odločijo kaj bodo počeli v
življenju in morda nekoč eden od njih po-

september, 2022

prime najino zgodbo.
Si sploh privoščite počitnice? In, če –
kam se odpravite? Res počitnikovat ali
raziskovat nove priložnosti za svoje
posestvo?
Zelo poredko ... na res enotedenskih ali več
počitnicah nismo bili že zelooo dolgo. Za
dan ali dva si občasno vzamemo čas, seveda
če lahko nekdo od otrok pride takrat domov.
Sam grem večkrat tudi v tujino, na Češko,
Nemčijo, v Avstrijo, po nakupih plemenskih
živali tudi za druge kmete. Imam pač veliko
izkušenj na področju živinoreje in poskušam pomagati mojim strankam pri izbiri živali. Ampak to so običajno 24 urni izleti, če
lahko tako rečem ...
Kaj načrtujete v bližnji in kaj v malo bolj
oddaljeni prihodnosti?
Trenutno izgradnjo večje hladilnice in zorilnice za meso, vidimo pa veliko možnosti v
butičnem turizmu v naši lepi okolici posestva, pa še ogromno idej imamo ki bi jih radi
realizirali ...
Bernard, hvala za pogovor in srečno pri
uresničevanju novih idej! ■

JAZ IN PTIČEK
Zapoj mi ptiček, preden spat greš,
tam ob hiški, blizu vrat,
potrosi s kljunčkom melodijo,
da mi bo lažje tu zaspat.
Ko te poslušam, se mi zdi,
da moja pesem ni kot tvoja,
je tvoja, komu in zakaj,
prisluhni, kaj ti pravi moja.
Tvoja in moja govorita,
o vsem, kar v srcu čutiva,
o ljubezni, domu, sreči
a oba za druge pesniva.
Ti pesmi daješ tja v veter,
jaz jih dajem na papir,
ti pod krošnjo, jaz pod streho,
tu skupaj najdeva svoj mir.
Zakaj se tukaj svet zdi lepši,
odgovora ne vem, zakaj,
a tukaj ptiček, vem le eno,
da tu imava vsak svoj raj.

Terasa pri mlinu

(foto: Mario Žnidaršič)

Stanko Grl
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Milena Ožbolt

V SPOMIN FRANCETA ŽNIDARŠIČA – ŽFRANA

V

Viševku smo se 9. avgusta 2022 poslovili od Franceta Žnidaršiča iz Starega trga, ki smo mu vsi rekli Žfran, ker se je včasih
tako podpisal pod svoja besedila in risbe. Odšel je mož, kakršnih
ni veliko. Ko bodo zgodovinopisci Loške doline želeli popisati njegovo delo in duhovno zapuščino, bodo imeli kar precej opravka.
Rojen 24. septembra 1934 pri Mežnarjevih na Sveti Ani je desetleten izgubil očeta v domobranskem napadu januarja 1945. Z materjo, sestrama in tremi brati je ostal sam na hribovski domačiji in
skupaj so se pretolkli skozi skromne in trde čase. France je zorel in
se razvijal skupaj s povojno Loško dolino.
V življenju se je usposobil za kar tri poklice: mizar, orodni ključavničar in načrtovalec industrijske serijske proizvodnje. Od leta
1957 pa do upokojitve je bil zaposlen v Kovinoplastiki Lož, za katero je tudi on s sodelavci udarniško kopal temelje, ko so leta 1967
postavili novo tovarniško poslopje. Ves čas je bil aktiven v njenem
sindikatu in samoupravnih organih.
Težka mladost in naravna bistrost sta Franceta Žnidaršiča naredili
žilavega, delovnega, vztrajnega, iznajdljivega, radovednega, neprestano nekaj snujočega človeka. Vsega se je loteval premišljeno, predano, skrbno in neutrudno, s široki razumevanjem in strpnostjo
do drugih.
Imel je značaj z vrojeno dobrohotnostjo do vseh in vsega, s posebnim čutom za skupnost, a tudi z izrednim občutkom za vse lepo. Bil
je večstransko umetniško nadarjen, duhovitost in neuničljivi smisel
za humor pa sta mu najbrž pomagala skozi veliko življenjskih zagat.
Znal je prepričati okolico, pridobiti naklonjenost, podporo in tudi
sodelovanje ljudi okoli sebe.
Njegova ljubezen je že od mladosti veljala glasbi. Že leta 1950, še
pred služenjem vojaškega roka, se je vključil v takratno Godbo na
pihala pri Gasilskem društvu Lož in ji ostal zvest več kot pol stoletja. Poleg tega ga že leta 1957 najdemo kot člana ansambla Veseli
fantje, ki igra ob raznih družabnih priložnostih, okoli leta 1972 ga
srečamo kot dušo ansambla Notranjci in tudi potem kljub mladi
družini, gradnji hiše in izobraževanju ob delu kot glasbenik nikoli
ni počival.
Za Godbo na pihala je Žfran poleg muziciranja vedno delal še kaj
povrh: tajnikoval in predsednikoval, prepisoval note, ko natisnjenih
še ni bilo mogoče dobiti dovolj, skrbel za arhiv in administracijo, bil
kronist in organizator, motivator in aktivist, pa tudi laično-strokovni
vodja in dirigent oziroma kapelnik v časih, ko se je godba borila za
obstoj ... In preizkusil se je tudi kot skladatelj.
Leta 1960 se je srečal z godcem in glasbenikom Tonetom Kmetcem in iz tega prijateljevanja je nastalo kakih petdeset besedil za
narodno zabavne skladbe. Pozneje se je povezal s Francetom Miheličem, vmes pa napisal še nekaj besedil za druge skupine. Uglasbenih je najmanj dvainšestdeset njegovih besedil.
Ves čas zaposlitve v Kovinoplastiki je bil član uredniškega odbora

Glasila Kovinoplastike, kjer je sodeloval s članki in poročili o svojem strokovnem delu, predvsem pa leta in leta kot urednik, pisec
in tudi ilustrator humornih Novoletnih prilog.
Leta 1994 je zbral, napisal in izdal kroniko z naslovom 120 let godbe v Ložu, ki ostaja dragocen vir najrazličnejših podatkov o zgodovini tovrstne glasbe v Loški dolini.
Leta 1996 je bil sprejet v Društvo pesnikov slovenske glasbe. To ga
je leta 2000 predlagalo za SAZAS-ovo nagrado Ferya Souvana za
življenjsko delo, ki jo je tudi dobil. Za svoja besedila je leta 2009
prejel ugledno nagrado Jurija Vodovnika, istega leta pa ga je Pihalni orkester Kovinoplastike, naslednik Godbe na Pihala, kateremu
se je France Žnidaršič desetletja razdajal v vseh možnih oblikah,
predlagal za mednarodno priznanje Križ za zasluge CISM (Mednarodne glasbene zveze pihalnih godb), ki ga je prejel ob 50-letnici
svojega udejstvovanja v godbeniških vrstah.
Ko pa se je leta 1986 na slovenskem radiu prvič oglasil govor Loške
doline, je bil prav on tisti, ki je prebral šaljivo narečno besedilo o
trenutnih družbenih razmerah.
Nastopil je tudi kot povezovalec prireditev in narečni pripovedovalec zgodb na večerih lokalne folklorne dediščine, pesmi pa je
objavljal v Glasilu Kovinoplastike, v reviji Rokova srečanja, uglasbena besedila pa v glasilu Društva pesnikov slovenske glasbe in še
kje. Zadnja leta se je s pesmimi oglašal v občinskem glasilu Loške
doline in še v letošnji marčevski številki je objavljena ena njegovih
zadnjih. Udeleževal se je tudi srečanj bralne skupine Fran Milčinski in na njih skrbno pripravljen zmeraj tvorno sodeloval ...
Tako je iz svojih težkih začetkov zgradil plodno in spoštovanja
vredno življenje, tesno povezano z drugimi ljudmi, v katerem se
je z vsemi svojimi darovi neutrudno razdajal za skupno dobro kot
gasilec, glasbenik, pesnik, ilustrator, organizator, kronist in poročevalec, kulturni delavec, in vsestransko družbeno dejaven občan
Loške doline.
Zasebno je bil France Žnidaršič skrben družinski človek, dober gospodar, graditelj lastnega gnezda, predvsem pa svoji družini vdan
mož, oče, dedek, brat in stric. Soproga ga je podpirala v vsem njegovem delu, sinova pa sledila na glasbeni poti. Zadnja leta se je
veselil vnukov in bil povezan z vrtom in naravo okoli njega.
Ure in dneve, ki bi jih težko prešteli, je naklonil zastonjskemu in
premalo cenjenemu delu, ki je bogatilo kulturno življenje vse lokalne skupnosti, njemu pa dajalo le tiho zadovoljstvo ob ustvarjanju. Dobrote in prijaznosti mu nikoli ni zmanjkalo, vedno je iskal
kaj veselega in vedrega okoli sebe in že zato je bilo vredno slišati
vsako njegovo skrbno pretehtano in umerjeno besedo.
Ob njegovem odhodu vsi, ki smo ga poznali, čutimo predvsem
veliko spoštovanje do njegove osebnosti in globoko hvaležnost za
vse, kar je v življenju ustvaril. Nikoli se ni ponašal s svojimi dosežki in tudi zato ostaja vzor skromnega, a urejenega, neizmerno
ustvarjalnega, modrega in na duhu zdravega Notranjca. ■
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Tone Urbas

NOTRANJSKA
V NOVI UREDITVI POKRAJIN

O

žjo Notranjsko danes predstavljajo občine Bloke, Loška dolina
in Cerknica. Te so že v stari Avstriji predstavljale osrednji del
širše Notranjske, Notranje Kranjske ali po nemško Innerkrain. Veliko spremembo in še pomembnejše mesto je ta pridobila še z izgradnjo južne železnice (1857) s povezavo do Trsta. Prelomni dogodki
pa so za notranjsko nastali po prvi svetovni vojni po združitvi v Kraljevino SHS, poznejšo Kraljevino Jugoslavijo, rapalska meja po Javornikih pa je usodno razdelila in zaznamovala slovenski prostor in
pomenila ostro ločnico med posameznimi deli takratne Notranjske.
Tudi po drugi svetovni vojni je ožja Notranjska zgubljala svoj pomen. Kljub poskusom državne in politične oblasti, da bi jo tesneje
povezale s Primorsko, celo s Koprom, s čemer naj bi pripomogli k
izbrisu pomena krivične rapalske meje, se je gospodarstvo, bančništvo, energetika, zdravstvo, sociala (vključno z zaposlovanjem) in
šolstvo, sodstvo čedalje bolj povezalo s takratnim širšim ljubljanskim območjem in tudi z mestom Ljubljana. Kljub temu pa je takratna politika še do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja poskušala z občino Postojna na čelu ustvariti Notranjsko-Kraško regijo, iz
katere pa je kaj kmalu izstopila občina Sežana.
Že takrat pa se je pokazalo, da so sedanje občine Pivka, Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica, Loška dolina in Bloke najmanjša in najmanj
poseljena slovenska regija, ki šteje le nekaj nad 53000 prebivalcev in
za to že po teh kriterijih ne dosega demografskega praga, potrebnega
za samostojno pokrajino.
Pri tem sem trdno prepričan, da morajo biti nove pokrajine toliko
gospodarsko močne, da bodo zagotavljale svojo dolgoročno finančno neodvisnost in da mora imeti tudi svoje močno regionalno središče, kar pa kraji Pivka, Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica, Stari trg
pri Ložo ali Nova vas zanesljivo niso. Vloga pokrajin tudi po mojem
mišljenju ne sme biti samo upravna, temveč in predvsem razvojna.
Razvojni cilji pokrajin torej ne smejo biti samo izbor želja posameznih občin v njej, temveč morajo temeljiti na strokovno utemeljenih
strateških razvojnih ciljih.

Državni svet je letos prejel pokrajinsko ureditev in mrežo v Sloveniji,
ki v Notranjsko-Kraško regijo uvršča sedanje občine Pivka, Postojna,
Cerknica, Bloke in Loška dolina, občini Logatec in Vrhnika pa v širše

Zato ponoven poziv županom in občinskim svetom občin Notranjske,
posebno Loške doline, Blok in Cerknice. Decentralizacija Slovenije
bistveno vplivala na razvoj posameznih delov Slovenije in s tem na
življenje in prihodnost naslednjih generacij. Mnenje o uvrstitvi v pokrajine mora biti izoblikovano in sprejeto po široki, strokovni in javni
razpravi, v kateri morajo najti svoje mesto gospodarstvo, podjetništvo,
obrtništvo, vsi sistemi izobraževanja, zdravstva, sociale, upoštevani
morajo biti interesi varstva okolja, nove energetske in razvojne politike, kulturne institucije s vsemi oblikami civilne družbe, tudi nevladne
organizacije, vse v luči novih razvojnih funkcij. Mnenje o uvrstitvah v
pokrajine je preveč pomembno, da bi o njem odločali le občinski sveti.
Odločitve o uvrstitvi občin v pokrajine globoko posegajo na vsa področja človekovega življenja in razvoja. Vsako odločitev o tem zahteva torej najširšo demokratično javno razpravo vključno z vsemi
oblikami posrednega in neposrednega odločanja ali celo z izražanjem večinske volje vseh prebivalcev posameznih občin. ■

Dragan Ignjić

POGLED II

S solzami v očeh
gledam na to mojo dolino,
kraje, kjer sem svojo
mladost preživel.
Pogled moj vije
se med loškimi polji
od Snežnika do Javornika,
ko srce mi zadrhti,
zastane dih in solza
tiho po licu spolzi.
Vijejo se moje roke
v širno nebo,
da ujamejo pogled,
droben spomin svoje
domače vasi.
Telo zadrhti,
zastane dih in tiho solza
po licu riše spomine
na rojstno vas,
na kraje pod Snežnikom
skrite, ki hranile so
mi dušo in srce.

foto: Dragan Ignjić

Samo primer. Podnebne spremembe in njihove posledice še bolj kot
prej postavljajo življenjsko pomembnost voda. Od Babnega Poja,
Snežnika, Cerkniškega jezera, Rakovega Škocjana, Unice, podvodnih
tokov do Močilnika z velikim javorniškim tokom ali jezerom že danes, prav sedaj predstavljajo glavno oskrbo z vodo celotnega Krasa in
celo Primorske. Vode, gozdno bogastvo s floro in favno, varstvo okolja
so torej osnova nadaljnega obstoja in razvoja celotnega povodja Ljubljanice, torej tudi Logatca in Vrhnike. Le ob doslednjim upoštevanju
povedanega je mogoče določiti strokovne podlage za razvoj gospodarstva, kmetijstva, samooskrbe, varstva okolja, cestne in druge infrastrukture, energetike kot hrbtenice zdravstva, sociale, šolstva, uprave
in sodstva ter kulture, ki so pogoj za ustavno opredeljeno socialno
državo. To je le primer, kakšna naj bo razvojna vloga pokrajin tudi na
drugih področjih, predvsem razvojnih, pri čemer je nujno upoštevati
tudi sedanje in bodoče evropske finančne perspektive.

ljubljansko območje, občino Ilirsko Bistrico pa v obalno regijo s Koprom kot njenim središčem.
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Stane Okoliš

Sestanek pri Špetnaku

N

a manj poplavnem zgornjem toku Velita. Sestanek je bil zavit v temo skrivnostnosti. janskimi oficirji in partizanskim vodstvom
kega Obrha, od izvira v Žagi do Pudoba Presenetljivo pri odstiranju te skrivnosti pa ne pričajo nasprotniki partizanskega gibanja,
sredi doline, so v ohranjenih zgodovinskih je spoznanje, da so trije udeleženci sestanka
ampak njegovi pripadniki in ideološko-povirih od poznega srednjega veka najprej izkapo več letih molka kljub zavezanosti k mol- litični zagovorniki. Še jasnejšo sliko navezozani mlini, za njimi pa vse bolj tudi žage kot čečnosti spregovorili o njem. K razkritju jih vanja stikov med italijanskimi okupatorji in
prvi neagrarni obrati. V zelo uspešno podjetje ni nihče nagovarjal. Razkrili so ga samoinicipartizanskim vodstvom odstirajo poročila,
se je v začetku 20. stoletja razvila Špetnakoativno in spontano, iz lastnega nagiba in svoje da je te stike svojim podrejenim političnim
va parna žaga v Markovcu. Njen ustanovitelj proste volje. Ali je bilo pri tem po dolgih letih
in vojaškim organom priporočalo slovensko
Franjo Žagar iz Prezida je lesno dejavnost zatajevanja nekaj spozabljivosti, obenem pa partijsko vodstvo. Zgodaj je take stike vzporazvil iz starega Čekadovega mlina. Z razveočitno tudi zavedanja, da je bil sestanek nekaj stavila VOS OF v Ljubljani, ki je zlasti po objano trgovino je družina to dejavnost pred izjemnega in zunaj tedanjega in poznejšega javi odloka o streljanju talcev z dne 24. aprila
prvo svetovno vojno razširila še na proizvorazumevanja dogodkov med italijansko oku- 1942 vplivala na to, da so italijanske okupacijdna obrata na Milanovem vrhu in na Rakeku, pacijo. Soočenje s krajem dogodka in poseb- ske oblasti za talce izbirale partiji neljube osev Trstu pa je odprla trgovsko zastopstvo. Ker ne okoliščine so samodejno sprožile misli in be. Ko je Angela Vode takrat pri okupatorju
so imeli na bolje plačanih in bolj zahtevnih
besede o potlačenih in zatajenih dogodkih, ki
poskušala preprečiti te protičloveške ukrepe,
službenih mestih zaposlene nemške in itali- so jim bili med vojno priče in so jih vseskozi je v nemoči nazadnje osuplo spoznala, da
janske uradnike, so njeni takratni politični nosili globoko v sebi.
je bilo streljanje talcev v partijskem načrtu.
nasprotniki v tedanjem časopisju izpostavili Na podlagi izjav s sestanka pri Špetnaku in na (Skriti spomin, str. 97–98)
njeno neslovensko zaposlovanje (Domoljub podlagi drugih podobnih izjav ter informacij
1908, str. 646, Čudna narodna zavest). V spre- o odnosih med italijanskimi oficirji in parti- Navzočnost na sestanku pri Špetnaku so pred
minjajočih se političnih razmerah ob koncu
zanskimi voditelji med italijansko okupacijo pričami leta po vojni razkrili: Ana Kurandič,
prve svetovne vojne se od vodenja uspešnega in po njej so se med nekaterimi ljudmi v Loški roj. Žagar, kot prevajalka, Anton Hace, po
podjetja ni poslovil samo njegov ustanovitelj, dolini ohranile precej medle in neopredeljene
domače Toček iz Podcerkve, kot nepredviampak zaradi španske bolezni
dljiv partizanski kurir in Anton
tudi njegov prvi naslednk isPrevec – Dimač, zaupni član
tega imena. Po očetu Franju je
KPS od leta 1941, ki je maja
veliko premoženje nasledil tudi
1943 začel organizirati VOS v
mladi Line Žagar, ki je že v dicerkniškem okrožju in se sredi
jaških letih začel sodelovati s
leta 1944 kot vodja obveščevalslovenskimi komunisti in z decev na Notranjskem udeležil 6.
narjem vneto podpiral njihovo
tečaja Partijske šole CK KPS.
revolucionarno delovanje. Kot
(AS 1500, Partijska šola CK
sin kapitalistov je svojo brezKPS) Ana Kurandič se je rodila
mejno privrženost komunističleta 1893 pri Špetnaku v hiši št.
ni ideji in neomajano zaupanje
8 v Markovcu. Bila je najmlajša
v partijsko vodstvo potrdil 10.
hči začetnika lesnega podjetja
julija 1938, ko je sam zanetil
Franja Žagarja starejšega (roj.
uničujoč požar v obratu na Mi1855), njen najstarejši brat,
lanovem vrhu na hrvaški strani
prvorojenec in prvi naslednik
slovensko-hrvaške meje. (Dva
podjetja pa je bil Franjo Žagar
Gospodarske in bivalne stavbe pri Špetnaku v Markovcu. Žaga je bila v stavbi na levi,
brata, trije svetovi, str. 168–169)
mlajši, ki se je rodil 12 let pred
v stavbi za njo so bila stanovanja, v stavbi za skladovnico desk pa pisarna
(M. Žagar, Dva brata, trije svetovi, Ljubljana 2015, str. 15)
njo. Kot otrok premožnih starKo se je z italijansko okupacijo
šev se je lahko tudi v interesu
začelo eno najtemnejših obdobij v zgodovini
delne navedbe o njihovih medsebojnih stikih podjetja naučila več tujih jezikov. V BarkoLoške doline, se je pri Špetnaku v Markovcu in sodelovanju, ki pa so zaradi strahu, reprevljah pri Trstu je leta 1923 rodila sina Desav največji tajnosti sestalo krajevno politično sije in groženj v povojnem enopartijskem na. Po izbruhu aprilske vojne v Jugoslaviji se
in vojaško vodstvo partizanskega gibanja z obdobju skoraj zbledele. Ne dovolj dokazane
je vrnila v domači kraj, kjer je v rojstni hiši
italijanskimi oficirji iz postojanke v Starem
navedbe so bile po eni strani neprepričljive, živela še več let po njenem koncu. (ZAL, CER
trgu. Čeprav o dogodku do zdaj ni bilo še po drugi pa zaradi vsajene razlage o čistosti 25, KLO Stari trg, Abecedni imenik 1950) O
nobenega zapisa, je resničnost dogodka zu- partizanskega narodno-osvobodilnega boja skrivnostnem dogodku iz obdobja italijanske
naj vsakega dvoma, saj so o njem neodvisno
sploh nepredstavljive. Pritajene posamične okupacije je pripovedovala mlademu fantu iz
druga od druge v ločenih izjavah spregovo- pripovedi o dogovorih partizanskega vodstva sosednje vasi prav v prostoru, kjer so pogovorile tri osebe, ki so bile na sestanku navzoče.
z italijanskimi oficirji so se kljub temu ohrari potekali in v katerem je tedaj živela. Za še
Ker je bil sestanek zaupen in zelo občutljiv,
nile. Ker so bili viri podatkov brez imen, ti ne odraslo osebo je bila njena pripoved nedoje odsotnost vsakršnega zapisa razumljiva. V tudi niso vzdržali kritične zgodovinske presoumljiva in ji takrat tudi ni mogel verjeti. Ko
interesu obeh zastopanih strani je bilo, da se- je. Vse dvome in pomisleke, da so taki stiki je bil pozneje delavec na Marofu in je o istem
stanek ostane tajen in da se za njim nikoli ne zares obstajali, pa zdaj zavračajo udeleženci
dogodku slišal govoriti tudi Antona Haceta,
pojavi nikakršna sled. Trdno sta bili odločeni,
sestanka pri Špetnaku. Prepričljivost njihovih
pa je začel razmišljati drugače in je verjel,
da vsak najmanjši namig nanj v kali zadušiizjav je trdnejša, ker o dogovorih med italida je dogodek resničen in da je res, kar mu
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Ker je bil sestanek pri Špetnaku
je Špetnakova pripovedovala
pred Hacetovim odhodom na
o sestanku med italijanskimi
Primorsko, je z datumom Smeoficirji iz starotrške postojanlijevega imenovanja za komanke in partizanskim vodstvom.
danta primorskega bataljona in
Anton Hace je za partizansko
odredbo, da se s skupino partizagibanje med vojno opravil
nov takoj poda na pot, postavljevrsto posebnih nalog in si je
na osnovna časovna opredelitev
zato po vojni pridobil posebpri ugotavljanju datuma skrivnene ugodnosti. O medvojnih
ga sestanka. Datum dogodka ima
dogodkih je med sodelavci
v vzročno-posledični soodvivečkrat sproščeno govoril, bolj
snosti z drugimi dogodki že sam
obširno in zaupno pa je o njih
svoje sporočilo. Toda bolj kot s
pripovedoval nekaterim sorotočnim datumom se je v tem pridnikom. Ko so delavci Kovimeru na podlagi razpoložljivih
noplastike konec petdesetih
virov treba za zdaj zadovoljiti le z
let pri Špetnaku pripravljali
Razglednica iz Markovca. Žaga pri Špetnaku. Odposlana 1900. Franjo Žagar starejši je
ugotovitvijo, da je sestanek med
prostor za livarno, se je na
žagarski obrat z dvema venecijankama in enim poljarmenikom ob Velikem Obrhu
italijanskimi oficirji iz postojanomenjeni medvojni dogodek
postavil leta 1880. Odpošiljatelj razglednice naslovniku sporoča, da je uspešno
ke v Starem trgu in predstavniki
v istih prostorih pred več navprispel v Stari trg in še isti dan obredel vse hribe v okolici. Za naslednji dan je
partizanskega gibanja zagotovo
zočimi delavci spomnil tudi
načrtoval odpotovati v Ribnico, kjer naj bi ostal do ponedeljka zjutraj.
(M. Škrabec – J. Šumrada, Dežela ob Cerkniškem jezeru, Cerknica 1990, str. 85)
potekal pred prihodom velike
takrat tam navzoči Anton Preitalijanske ofenzive poleti 1942.
vec – Dimač, ki je celo vojno
za partijo opravljal najbolj zaupne obvešče- z naredbo komandanta štaba 3. grupe odre- Pri določanju spodnje časovne meje sestanka
valne naloge.
dov slovenskih partizanskih čet 26. julija 1942 pri Špetnaku je manj opornih dogodkov. Če
imenovan za komandanta 1. Primorskega ba- sledimo poti Antona Haceta, sestanek pri
Prihod partizanskega kurirja v prostor, kjer taljona (AS 1852, šk. 2), je bil v skupino par- Špetnaku težko postavimo več kot en meje potekal skrivni sestanek, ni bil predviden. tizanov, ki je morala z njim takoj kreniti na sec pred njegovim odhodom na Primorsko.
Navzoče je presenetil ter jih spravil v zadre- Primorsko, določen tudi Hace. Začrtano pot Po drugi strani pa vendar tudi nihče od
go, ker je videl, česar ne bi smel videti. Zaradi je zelo dobro poznal in se je zavedal nevar- navzočih ni trdil, da se niso sestali večkrat.
tega si je nakopal jezo partizanskega koman- nosti, ki jim je pretila. Medtem ko je Smeli na Skrivnost skrivnega sestanka z italijanskimi
danta in se znašel v smrtni nevarnosti. Pre- pohodu čez staro jugoslovansko-italijansko oficirji je zlasti v tem, da o njem, še manj
živel je predvsem zaradi svoje prisebnosti in mejo padel, se je Hacetu uspelo izogniti itali- pa o njegovi vsebini navadni partizani niso
iznajdljivosti. Ko je bil Slavko Kovač – Smeli janski zasedi in se tudi tokrat rešiti.
smeli ničesar vedeti. ■

Edo Šega, Žaga

ZANIMIV OGLED KRIŽNE JAME 
ZA VSE IN POSEBEJ MESTNE VNUČKE!
Šolske počitnice sva z ženo izkoristila, da sva v začetku avgusta mestna vnučka Natana- 8 let in vnukinjo Analino- 13 let popeljala v Križno jamo. Oba
sta presenetljivo zvesto sledila vodiču Markotu in
poslušala prav vse zanimivosti, ki jih je kar stresal
iz rokava: od živali, ki so pred tisočletji bivale v jami
(medved do pol tone težak), stonoge so še danes tu
in smo jih lahko opazovali, pa strukture kapnikov,
vodne pretoke, celo okamenel kapnik netopirjevih
iztrebkov, velikih in nizkih pretokih voda in še in še
zanimivosti.
Pred zaključkom prvega dela jame je avanturo popestrila plovba s čolnom, ki ima na dnu pritrjene
luči, da osvetljujejo dno jezera - fantastično. Med
posebnostmi je bila popolna zatemnitev ... tema
kot v rogu-strašljivo!
Marko nam je razkazal kapnike raznih oblik tudi
posutih z biseri, barvaste prelome kamenin in še
in še.

Iz rova jamskega medveda se je vsula četica navdušenih študentov, ki so imeli znanstveno excursijo.
Kak dan kasneje sva vnuke popeljala tudi v Škocjanske jame, ki so prostorsko neizmerno večje od
našega bisera Križne jame - v njih najvišja dvorana
meri norih 167 m kamor bi lahko postavili cel Eiflov
stolp. Vendar sta vnuka zatrjevala, da je naša Križna
jama veliko bolj zanimiva - za to priporočam vsem,
ki je še niste obiskali in tisti, ki imate v mestih vnučke, sorodnike, prijatelje ... povabite jih na ogled naše
jame - hvaležni vam bodo, pa še vstopnina je neprimerljivo cenejša od drugega podzemlja pri nas –
Seveda pa vsa čast vodiču Markotu, ki je znal pričarati toliko zanimivosti o podzemlju naše Doline, da
bi ga kar še poslušali !

a)
Križna jama (foto: Edo Šeg

Čisto na koncu pa še to: Pisalo se je leto 1950 in štel
sem 8 let, ko me je stric Polde iz Žage prvič peljal v
našo Jamo. Morali smo se dobro obleči-notri je le 8
stopinj C, za osvetlitev pa smo bili opremljeni s karbidovkami, le stric je imel staro baterijo. Pred jamo
so takratni vaščani Doline vsakoletno prirejali pravi
festival petja in folklore - dogodka se spominjam
celo življenje. ■
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Milena Ožbolt

Minilo je osemdeset let od italijanskega
»velikega čiščenja«

L

eto 1942. Po Evropi divja vojna, katere gonilo sta ideologiji, ki trdita, da so
nekateri narodi boljši od drugih in imajo
zato ti pravico jemati ostalim zemljo in
dobrine, ljudi pa zasužnjiti ali pobiti, če
so jim odveč – »kot plevel«. Nič kaj krščansko, a zelo pragmatično – vzemi, kar
ti je všeč in koristno, ostalo zavrzi in uniči. Slovenci imajo s tem zelo svežo bližnjo
izkušnjo, saj je tretjina narodnega ozemlja
že preko dvajset let pod fašizmom, kjer
Slovence ponižujejo, zapostavljajo, onemogočajo, zapirajo, uničujejo jezik in kulturo in njene dobrine (požig Slovenskega
narodnega doma v Trstu 1921), mučijo in
pobijajo (bazoviške žrtve 1930 in drugi).
Loška dolina leta 1942 spada v Ljubljansko
pokrajino, ki jo je leto pred tem okupirala
italijanska vojska, vendar je tu že nastalo osvobojeno ozemlje, ki ga nadzorujejo
partizani in traja od maja 1942 do konca
julija istega leta. Na njem so vzpostavljeni
izvoljeni Narodnoosvobodilni odbori. Za
Loško dolino je že mimo partizanski napad
na italijansko posadko v Ložu prejšnjo jesen, ustanovljene so prve partizanske enote, odpor se krepi. Ustanovljena pa je tudi
že MVAC – Milizia Volontaria Anticomunista, ki jo tvorijo Slovenci pod italijanskim
poveljstvom in oboroženi z njihovim orožjem – bori se proti komunistom in vsem, ki
se upirajo okupatorju. Rečejo ji bela garda.
V Rimu generali načrtujejo veliko ofenzivo, ki bo okupirano ozemlje Ljubljanske
pokrajine očistila ne le odpornikov ampak
ponekod kar Slovencev sploh. General Robotti 16. junija 1942 napove: »Danes se začne lepi marš čez polja in gozdove italijanske
Slovenije proti skupinam komunističnih
banditov, ki so v službi sovražnikov Italije
in ki nespametno mislijo, da lahko ustavijo italijanske vojake.« In čez nekaj dni, 26.
junija na sestanku s častniki: »... Niti meter
gozda ne sme ostati neraziskan, niti bajta
ne sme biti nepregledana. Kjer so uporniki, jih je treba napasti in uničiti. Niti en
upornik, ko je enkrat odkrit, ne sme ubežati najhujši kazni. Tudi osumljence je treba
uničiti.« (Pirjevec, Partizani, str. 222)
To ozemlje, vključno s sosednjim Gorskim
Kotarjem je bogato z lesom, ki ga Italiji primanjkuje, zato Italijani nameravajo po »ve-

likem čiščenju« tja naseliti svoje koloniste,
ki bodo delali v gozdovih. Nič zato, če se
načrt take poselitve izkaže za neprimernega, »veliko čiščenje« ali operacija Primavera (Pomlad) ima dovolj pomembnih razlogov, da steče ... streti je treba vsak odpor,
utrditi svojo oblast in se polastiti vseh dobrin ozemlja in prebivalcev. V tej italijanski
ofenzivi sodeluje okoli 80.000 vojakov, to je
dvajsetkrat več kot je bilo takrat vseh partizanskih borcev Sloveniji.
Najprej se okupatorji lotijo »čiščenja« Ljubljane in internirajo okoli tri tisoč ljudi,
nato pa se ofenziva hitro širi čez skoraj
vso Notranjsko in del Kočevske. Od severa
prodira vanjo italijanska armada z ljubljanskega armadnega področja, 11. grupacija
GAF, ki jo vodi brigadni general Robotti,
z juga prihaja podobna formacija iz reške
okupacijske cone. Za pomoč z vzhoda prodira tretja vojaška formacija, Grenatieri
di Sardegna. Stičišče operativnih področij
vseh treh je v Loški dolini nad Podgoro.
Vključena je pehota, letalstvo in topništvo.
Partizanske enote se ob začetku ofenzive
razkropijo v manjše skupine ali posameznike in se precej uspešno izognejo najhujšemu, veliko žrtev pa utrpi civilno prebivalstvo.
Italijani plenijo in ropajo, požigajo, izganjajo, internirajo in streljajo prebivalce.
Odkrite, osumljene ali zgolj možne sodelavce Osvobodilne fronte zaprejo in streljajo. Le kako so izvedeli zanje? Za vojsko
nesposobne preostale moške same ali z
družinami vred internirajo, prebivalce obrobnih vasi Loške doline izženejo z domov.
Pod njihovimi streli padajo žrtve v Starem
trgu in okolici, v Ložu, v Gočevi Duli pri
Nadlesku, v Podgori in najbolj množično
na Ulaki in na strašnem Vražjem vrtcu nad
Babnim Poljem, pa tudi v Danah, na Križni
gori, v Jermendolu ... Ljudem zaplenijo vse
premoženje in jih izženejo z domov, domačije požgejo. Preko tristo ljudi odpeljejo v
internacijo na Rab, od koder se jih več kot
šestdeset nikoli ne vrne. Gorijo hiše in cele
vasi in veter daleč raznaša pepel in gorečo
slamo s streh: v Markovcu, Danah, Podcerkvi, Nadlesku, Ložu, Vrhniki, Dolenjih in
Gorenjih Poljanah, Babni Polici, Babnem
Polju ...Vsak dan eno vas. Ženske in otroci

na poljih pa vedno znova otrpnejo v grozi
in po licih jim kar same tečejo solze, ko dan
za dnem zaslišijo regljajnje pušk: »Spet jih
pobijajo!«
Poveljnik ljubljanskega armadnega območja general Mario Robotti se med vizitacijo
področja ofenzive pripelje iz smeri Podgore in ko iz avtomobila med Pudobom
in Starim trgom vidi, kako na lojtrnikih iz
Gočeve Dule peljejo trupla pobitih Pudobcev, pohvali svojega podrejenega, majorja
Mancho: »Dobro delate!«
Ljudje so na smrt prestrašeni in zmedeni.
Nekateri iščejo zatočišče pri oblasteh, drugi
se skrivajo v gozdovih, tretji bežijo kamorkoli na varno. Izgnanci se stiskajo po zasilnih bivališčih v dolini ali pri sorodnikih,
interniranci pišejo obupana pisma, naj jim
od doma pošljejo kaj hrane, če jih hočejo
še kdaj videti ... a tudi če gre paket na pot,
ga interniranci ne dobijo, ker jih taboriščna oblast zadrži. Italijanska metoda uničevanja internirancev je lakota in nevzdržne
bivanjske razmere – prednjači Rab, a tudi
Renicci, Gonars, Ustica in še mnoga druga
niso veliko boljša.
Od 28. julija do 25. avgusta 1942 je bilo v
Loški dolini in bližnji okolici ustreljenih
kar 177 vaščanov, med katerimi je bilo 11
žensk. Iz Babnega Polja je bilo žrtev devetinštirideset (!!), iz Loža sedemindvajset, iz
Pudoba šestnajst, iz Dan štirinajst, iz Vrhnike dvanajst in iz vsake od preostalih vasi
od ene do sedem. (Publikacija 60 let Ko so
gorele naše vasi, str. 6)
Edvard Kocbek je 13. avgusta 1942 zapisal
v svoj dnevnik: »Vasi gorijo, sovražnik je
pomendral žitna polja in sadovnjake, ženske in otroci vreščijo, skoraj v vsaki vasi
streljajo talce, na stotine ljudi gonijo v internacijo, živina muka in tava po gozdovih.
Najbolj grozno je to, da teh grozodejstev
ne izvaja primitivna surova vojska kakor
za časa turških vpadov, temveč civilizirana
vojska smehljajočih se Italijanov, ki jim dajejo hladna povelja oficirji s pasjimi biči v
rokah.«
Najhuje pa je bilo, da so pri tem strašnem
»čiščenju« sodelovali tudi domači ljudje,
pripadniki MVAC, to je bele garde. Briga  

17

dni general Ghe in polkovnik Seraglia sta
ugotovila, da je »zatiralna akcija najbolj
uspešna takrat, ko Italijanom uspe zasejati razdor med same Slovence«, kar jim je
tudi tu uspelo v veliki meri.
Pri tem so Italijani trdili, da je treba vse,
kar so storili hudega in krutega, pripisati
na rovaš partizanov. Oni so krivi za požige
vasi, ker so jih spremenili v svoje gospodarsko zaledje, oni so krivi, da odganjajo
moške v internacijo ali jih pobijajo, ker
bi jih sicer mobilizirali partizani, oni so
krivi, da morajo jemati kmetom živino in
hrano, ker bi jo sicer vzeli partizani, partizane pa je treba izstradati (...). Agresivna
propaganda je globoko vrezala v partizanske vrste. (Pirjevec, Partizani, str. 224)
V začetku septembra italijansko »veliko
čiščenje«, ofenziva, ki se je je prijelo tudi
ime »roška«, počasi pojenja, a izgnanci
ne smejo na svoje domove, interniranci
še naprej umirajo v taboriščih. Odpor se
kljub temu ali prav zato razplamti še bolj.
Ljudje čutijo, da je neizogibna nuja in tudi
njihova osnovna pravica braniti svojo deželo, svojo zemljo, svoj dom, svoje gnezdo. Temu se niti žival ne odreče ...
Minilo je osemdeset let od krvavega poletja
roške ofenzive, ki je v Loški dolini terjala še
posebno strahoten davek. Ni prav, da bi pozabili na to. Ljudje po svetu se vedno znova
spominjajo holokavsta, Lidic na Češkem,
Katinskega gozda, Hirošime, apartheida v
južni Afriki, rasnega zatiranja v Ameriki,
Indijancev v rezervatih, Indijcev v gibanju
za nenasilno osamosvojitev in vrste drugih
grozot - vse zato, da ne bi pozabili, da smo
rojeni enaki, svobodni in sposobni sožitja
in sodelovanja. Tudi Loška dolina ima
svoje Lidice, pa ne ene ... kaj pa so drugega
Babno Polje, Babna Polica, oboje Poljane,
Vrhnika, Lož ...? Morišča na gosto posejana po najlepši dolini na svetu?...
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Andreja Špeh

Kalifornija, San Diego
Petek

Po 26 urah leta (Ljubljana - Frankfurt - New
York - San Diego) srečno prispem, skupaj s
prtljago. Carinski pregled, s katerim te pogosto strašijo, je presenetljivo enostavnejši
kot katerikoli postopek v moji službi. Na letališču vzamem taksi, in čeprav vem, da so
napitnine tu stalnica, me šofer vseeno preseneti z izbiro – 0 %, 20 %, 25 %, 30 % ali
35 %. Hm, nič ne bo, torej 20 % napitnine.
Prispem v hotel, z ventilatorjem na strehi,
umivalnikom v spalnici in oknom, ki se ne
odpira. Glavno, da je postelja.

Sobota

Jutranje spoznavanje z ameriško hrano. Pridem na zajtrk in poskušam locirati krožnike,
nikjer jih ne najdem. Pogledam s česa preostali jedo, ugotovim, da so to črni plastični
krožniki. Skoraj se spojijo s črno-rjavim pultom. V toaster dam žemljico in si naložim
malo umešanih jajc, klobasice izgledajo preveč nadnaravne barve. Preden pridem nazaj,
toaster, ki po tekočem traku zapeka kruh,
izstreli mojo žemljico direktno na tla. Med
kosmiči ni mojih priljubljenih - ovsenih,
zgolj procesirane variante. Prav tako ne dobiš navadne vode. Naredim si vafelj, ki je po
okusu bolj slan (veliko bolj slan) kot sladek.
Odpravim se v sosesko »Little Italy«, ob hoji
tja se mi pojavlja vprašanje ali je primerno,
da tu pešačim sama. Prečkam brezdomce,
ki na ulicah kampirajo v šotorih, ženska na
ves glas kriči, očitno doživlja nekakšen iz-

pad. Odločim se, da sledim večjim ulicam.
Ugotovim, da se bližam ciljnemu, latinsko-italijanskemu področju, saj eno ulico vnaprej slišim, kako se sprehajalec po telefonu
strastno ločuje od svojega partnerja. Pridem
na sejem, kjer prodajajo karkoli si lahko zamisliš, a očitno še pod vtisom zajtrka, me ne
zamika nobena hrana.
Mahnem naprej proti letalonosilki in presenečeno ugotovim, da moj brat ni pretiraval
z večletnim opevanjem le-te. Kapaciteta 74
letal, 4500 osebja, ki so dnevno pojedli 1000
štruc kruha. Po celi ladji prostovoljci veterani, ki imajo odgovor na vsako vprašanje. Super izkušnja. Skočim v »outlet« trgovine z živili, kjer za nekaj osnovnih izdelkov plačam
21 dolarjev, ni ravno občutka zmagoslavja
pri tem nakupu.

Nedelja

Oborožena z nakupljenim ovsenim mlekom
krenem na zajtrk. Včeraj sem opazila, da
imajo posebej, v individualno pakirani rjavi
embalaži, tisti, ki kaže na bio ekološko zdravo življenje, tudi ovsene kosmiče. Na njen
piše, da so srcu prijazni. Predvidevam, da
gre za popolnoma navadne ovsene kosmiče, ampak zgleda, da se je cuker vsul v njih.
Ugotovim, da je dodanih toliko sladih (sicer
tistih brez kalorij), da so za evropski okus
neprebavljivi. Krenem po jajca in kruh ter
tokrat v pripravljenosti prestrežem žemljico
na poti na tla.

In danes? Razlikovanje namesto zbliževanja, nestrpnost namesto ustvarjalnega sožitja? Ne bi raje z vsemi močmi negovali
mir, cenili sebe in drug drugega, spoštovali
vse ljudi okoli sebe in sodelovali za skupno
dobro? V trdih časih še posebno. ■

_________________
Viri:
Publjikacija »60 let - Ko so gorele naše vasi,
Loška dolina, oktober 2002«
Stare slike | ali kako se svet spreminja
(cerknica.org), prispevek 1941 Lož – Italijanska
posadka pred štabom in čez 20 drugih
Pirjevec, dr. Jože: Partizani, CZ, 2020, Lj.
Okoliš, dr. Stane: Žrtve druge svetovne vojne na
ožjem Notranjskem, Ljubljana 1996

Morski levi na La Jolla plaži.
(foto: osebni arhiv)
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Pridem na konferenco, katera je razlog mojega potovanja, kjer se hitro udomačim. Med
odmori ponujajo brezplačne 10-minutne
masaže, tako da si hitro izborim svoj termin.
Kosilo je zadovoljivo, srce pa zopet trzne ob
pogledu na v plastiko zavita individualna jabolka, za metanje smeti pa so tokrat pripeljali
kar navadne črne kontejnerje, recikliranja ni.
Hitro pozabim na okoljske težave, saj sem na
vrsti za masažo. Prijetno 10-minutno sprostitev malo zamori, oziroma bodimo »poln kozarec” popestri, ameriška potreba po govorjenju. Gospod maser izpolnjuje svojo misijo, da
vsaj enega človeka na dan osreči z masažo ter
posledično tako rešuje vse težave, tudi vojne.
Alternativa masaži je, po njegovem mnenju,
uživanje slanine, in sicer sta za srečo potrebna
dva kosa na dan. Tu tiči tudi vzrok za težave v
muslimanskih državah – neuživanje slanine.
Velikodušno mi ponudi to kot temo raziskovanja za moj doktorat.
Zvečer sledi otvoritvena ceremonija, ki spominja na maturanski ples. Majhne mizice,
band, katerega nihče ne pozna, na podstavku
pa zapeljivo oblečena ženska z ogromnim belim perjem maha množici. Pogrnjena je rdeča
preproga, ki omogoča doživetje zvezdniškega
življenja. Najeti igralci se pretvarjajo, da so
paparaci, in te med sprehodom po rdeči preprogi besno fotografijo. Precej zanimiv koncept zabave za skupino raziskovalcev. Na poti
domov s sodelavcem ugotoviva, da očitno res
živiva v popularnem predelu. Kjer so se zjutraj intenzivno ogrevali za skupinski tek, zdaj
kotalkajo, nekatere zgolj v tangicah.

Ponedeljek

San Diego smrdi. Izjema so ulice ob oceanu, v notranjosti, pa praviloma vsaka druga

ulica smrdi. Pred osmo nihče ne vstaja. Vse
ostaja zaprto, na celi ulici ena gospa poskuša
očistiti pločnik pred lokalom.
Danes na konferenci predstavljam poster,
pozitivno sem presenečena, saj kar veliko
ljudi pokaže zanimanje zanj. Po poti domov
s sodelavcem iščeva hrano, nekaj za kar lahko obdrživa obe ledvici. Pristaneva v japonski restavraciji in zapaše mi najcenejša stvar
na meniju – ramen juha. Ko dobiš račun, so
na koncu izračunane možnosti napitnine,
torej za tvoj račun 15 % napitnine predstavlja toliko dolarjev itd. Na računu je najnižja
opcija 15 %, medtem ko ti terminal ob plačilu s kartico ponudi najmanj 18 %. Kljub
temu, še vedno odideva s štirimi ledvicami.

Torek

Morski levi! Joj, saj pridemo do tega, ampak
morski levi! Z veseljem poročam, da sem
končno premagala »jet lag« in mi je uspelo prespati noč. Za kosilo dobimo solato,
ki precej spominja na sadno kupo - zelena
solata, hruška, feta sir, pekan oreščki in brusnice. Popolde se odpeljeva na drugo stran
mesta, na plaže, kjer naj bi se dalo videti
morske leve. Nekoliko me zživcirajo vsi skriti stroški. Čeprav z aplikacijo že ob rezervaciji plačaš sam prevoz, ob prihodu sledi še
plačilo napitnin. V trgovini pa davek. Torej
moraš biti najmanj jasnoviden, da veš koliko
boš plačal na koncu. Plaže so res lepe, kar je
precej nehvaležno spravljati v besede. Nisem
še videla, da bi se valovi lomili tako daleč
stran od obale, kar ustvarja vizualno izredno
prijetno, belo kuliso peneče vode proti plaži.
Manjši klifi in kamnit, včasih težko dostopen
teren, so najbrž razlog, da so plaže še vedno
lepo ohranjene, čeprav se na drugi strani ceste bohoti mesto s svojo kamnito džunglo.
Na začetku le na oddaljenih skalah, v morju,
opaziva enega morskega leva. Pomikava se
severno po obali in kmalu zaslišiva njihovo
oglašanje, ki spominja na lajanje. Njihova lenoba in okorno (ne)gibanje naju hipnotizirata, tako da več ur preživiva ob obali in njihovemu opazovanju. Nazaj grede se ustaviva
še v Balboa parku, ki je v večji meri turistični
nateg. V aplikaciji izbereva naključno cesto v
bližini parka, kamor naj bi naju voznik odložil. Izkaže se, da gre malo da ne za avtocesto v puščavi, vendar naju prijazni Iračan, ki
pozna slovenske nogometaše in tudi našteje
skoraj vse države bivše Jugoslavije, zapelje še
nekoliko naprej.

Sreda
Na ameriški letalonosilki USS Midway,
ki je delovala 47 let, med drugim tudi
v času vietnamske vojne in operacije
Puščavski vihar. Do leta 1955 je veljala
za največjo ladjo na svetu.
(foto: osebni arhiv)
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V vseh konferenčnih prostorih milo rečeno
pretiravajo s klimo, tako da si svoje okončine
tajamo med odmori na svežem zraku. Med
časom kosila obiščem trgovino s sladkarijami, kjer poleg gumijastih stvari v obliki slanine, lubenice in sushija, čokoladnih žab iz Harrya Potterja, lahko kupiš tudi posušene čričke
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z okusom slanine ali kisle smetane. Odločim
se za tiste s slanino. Zvečer sledi neformalno
druženje, starejši kolegi me razsvetljijo, da
moraš za dobro hrano locirati izhod v kuhinjo
in se postaviti v neposredno bližino. Kljub dokaj polnemu želodcu, ker je pač čisto zraven
in kaj boš, se sprehodim do slavne tovarne sirnih tort (The Cheesecake Factory). Vzamem
en kos klasične torte za s seboj. Gre za prvo
hrano, poleg mehiškega manga iz trgovine,
katere se res veselim. Odločim se za sprehod
ob obali in opažam, da mi je San Diego kar
prirastel k srcu, čeprav sem ves čas veliko bolj
na preži kot doma - drži se glavne ulice, najbolje, da se prilepiš na kakšne ljudi, izogibaj
se ulic s šotorčki. Kar malo pomirjena sem, ko
pridem do “moje” pete avenije, historični del
San Diega, poln trgovin, restavracij in nočnih
klubov. Cheesecake je dober, z izjemno rahlo
strukturo, sicer povsem nepotrebno prelit z
omako in postrežen s stepeno smetano. Mango še vedno zmaga.

Četrtek

Zadnji dan konference. Najbrž povsem naključno se program zaključi tik pred kosilom,
tako da nam danes le-to ne priprada. Zopet
se odpraviva na mehiško kosilo, ob plačilu
prosiva za delitev računa, kar je tu povsem
normalna praksa. Natakar vzame najini kartici in odide. Sprašujeva se, kako točno bo
stvar potekala, saj natakar ni vprašal po višini napitnine, tako da predvidevava, da se bo
vrnil nazaj. Res se vrne, z obema karticama
in petimi računi. Dobiva skupni račun, in
vsak dve kopiji svojega računa. Sam obrok
sva že plačala, sedaj pa morava vsak na svoj
račun vpisati količino napitnine, ki jo želiva pustiti, koliko znaša obrok in napitnina
skupaj ter to podpisati. Kasneje nama bodo
posebej odtrgali zgolj napitnino. Preprosto
kot pasulj. Popoldne se namenim v stari del
mesta. Za tja se pravzaprav prešvercam, saj
šele na metroju ugotovim, da bi morala karto
potrditi na sami postaji. Metro je čez samo
mesto malenkost hitrejši od povprečnega
pešca, mogoče nekoliko prihraniš na dolge
razdalje. Precej zanimivo mi je, da po mestu vidiš izredno malo kolesarjev, čeprav so
kolesarske proge urejene, obenem pa ljudje
jemljejo kolesa na sam metro. Staro mesto
je veliko presenečenje. Po enem tednu v mestu, ki je polno stolpnic, ob ulici diskotek in
sodobnih restavracij, oceanu itd., pridem v
divji zahod. Sicer precej majhno območje, a
še vedno presenetljivo ohranjeno, spominja
na prizor iz westerna, kjer se skorajda sredi puščave ustaviš v manjši postojanki, da
zaviješ v taverno na okrepčilo. Poleg parih
kaktusov, starih vozov, salonov in peščenih
zgradb na prvi pogled ne ponuja veliko, vendar v notranjosti hitro odkrijem ponudbo
tisoč in enega spominka. ■
Nadaljevanje sledi ...
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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 objavo 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)

Lojze Perko

(Vir: Veronika Perko Ukmar, zasebni arhiv)

II. del

(zapis ni lektoriran,
objavljamo dobesedni prepis rokopisa)

Prišel je čas, da greva še v moj konc. Tam pri
Velikih Laščah se gnete na desetine hribčkov,
holmov, obraslih z črnimi in zelenimi gozdički, ki obkrožajo srebrne košenine in rjavočrne
njive z posameznimi orehovimi osamelci, ki
se skrivajo med že opešanimi domačijami.
Običajno je tam še cerkvica, ki seveda ne
sme manjkati na vrhu kipečih vzpetin.
O tem smo se pogovarjali med ovinkarjenjem Ferijevega hrošča, ki je ene pobral že v
Ljubljani. Od Cerknice čet Bloško polico in
naprej do Nove vasi sva večkrat zasitnarila,
da naj ustavi. Nekajkrat naju je Feri ubogal.
»Ma tukaj je pild pri pildu; samo pobrat, ga
je trajba in vreč na platno« je brundal Lojze.
In že smo bili na Lužarjevem klancu, takrat
še zelo blatnem makadamu. Ko smo se pripeljali do Mišje doline, je Lojze že spet želel,
da ustavimo. Ker sem vedel, da smo že precej
pozni, saj je bila ura blizu poldneva, sem mu
rekel, da naj pelje naprej. »Bom jaz s priliko to malo fotografiral«, sem dodal. »Samo
tega hudiča ne, fotografija je mrtva. Z njo se
v malariji naj za igrat ...«
Prevozili smo Karlovico in po nekaj ovinkih smo bili na cilju – Mala Slevica. Ko
smo izstopili in pobirali slikarsko reštengo

iz avta, je bil Lojze navdušen. «Ja, kakor da
smo prišli v pravljico naših starih dni. Slišiš?
Krave mukajo, petelinčki kikirikajo, putke
kokodakajo. Nobenega pleha nikjer in tistega trobljenja, da te ušesa bolijo. Lej, Feri, še
slamnate strehe.«
No in prav to je bil moj namen, da bi poslikala
nekaj te starožitnosti. S stojali sva prišla na tisti moj »punt«, ki je bil takrat res še podoben
pogledu v zgodovino naših dedov. V ospredju
korito za napajanje živine, za njim trompa na
ročni pogon za pumpanje vode, na levi za njo
stara podrtija, na desni mogočna gruntarska
hiša, pod njo že nekoliko nagnjena kapelica
med gatrožami, za njo stara podzidana lesenjača z vrnilastim gankom in pokrita s slamo,
ki jo že prerašča mahovje. Dva stara oreha
pretita, da se bosta prekucnila. Za vso to lepoto pa stoji zidana štala, na kateri čepi lesen
skedenj, za katerim se lomi kozolec na šest
štantov. Med vso to domačnostjo, ki spominja na amfiteater, pa je v sredini veliko jezero
gnojnice okoli zajetnega kupa zeleno rjavega
otočka gnoja, iz katerega se še kadi topla para.
Vse skupaj bi lahko spominjalo na Blejsko
»morje«, obdano s hoteli, če ne bi tako nekam
nesramno – zaudarjalo ...
To zadnje Lojzeta ni motilo. Bil je mnenja,
da je to kmečki parfum. Motilo ga je nekaj
drugega, vedel sem, kaj ...
Stojali sva postavila nekaj korakov drug do
drugega. Sijajno! On se je postavil za menoj.
»Da ne boš prerisoval od mene« sem se upal
pohecati. Takrat se je menda še zadnjič nasmejal. Potem sva oba utihnila in razmetala
tube in čopiče pod štafelaj. Petelinčki so veselo prepevali. Čibe in putke in kure so kokodajsale in se začele motati med najinima
nogama. Lojze jih je občasno nagovoril in
jim dopovedoval, da »so pridne in da jim ne
bova ničesar storila!«
To pa ni trajalo kaj dolgo. Videl sem ga, da
je začel s prsti ocenjevati izrez motiva in prvič je postal nekam siten. Po nekajčasnem
bolj tihem godrnjanju je vrgel čopič po
tleh, meni pa je postalo nerodno, ker sem g
očitno spravil v nevoljo. Stopil je korak do
mene in nekam začudeno vprašal: »Kaj bova
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tu dajlala ...? Tu naj nič! Ne vidiš, da je tukaj
sto otivov, za dvajstu slik. Ne vem, če se bom
lotil ... Tukaj je na tavžente različnih farb in
še več risbe. Že samo tisti gnoj z jezercem bi
bil dovolj za tist,ga, ki ga zna namalat.«
Bil sem v zadregi in sem mu pritrjeval, da
ima prav. Verjetno je opazil, da mi je žal, da
sem ga spravil v to situacijo, saj sem bil sam
podobnega mnenja in sem pretiraval z zmožnostmi za spojitev tolikih elementov v dobro sliko. »Ja, pa bom vseeno probal, če boš
tudi ti. Ampak samo tisto staro bajto s tistim
gankom ...« Sam pri sebi sem ugotovil, da ni
pametno posiljevati z motivi starega mojstra
z velikimi izkušnjami plenerističnega slikanja v naravi. Končno sem bil za njega smrkavec, saj je bil petindvajset let starejši od mene
in bi mu moral biti samo hvaležen, da me je
sprejel v svojo družbo.
»No, pa dajva, kar bo, bo ... čeprav tudi čas
ni tapravi ... nobenih senc ni. Tako je povsod
okoli poldneva ...« To je bila zame še ena novost, ki sem jo nekak že izkusil, nisem pa vedel, da je to pravilo. Nekam nejevoljno se je
lotil tudi on. Vedel sem, da bolj zaradi mene.
Čopiča sta drsela, putke so kokodajsale,
midva pa molčala. Ampak ne prav dolgo
časa. Spet sem ga slišal nekaj godrnjati med
brskanjem po škatli z barvami. Pa se je oglasil: »Centek, imaš morda ti heliogen modro,
zgleda, da sem jo doma pozabil.« »Nimam,
imam pa indko.« »Daj, špricni mi jo en centimeter na paleto.« In sem mu jo.
Potem sva spet oba nekaj nejevoljno penzlala.
Tišina pa ni trajala dolgo. Naenkrat se je zaslišalo: »Ti kura neumna, bajž stran, če ne ...«
Obrnil sem se nazaj in videl tisto golovratno
kuro, ki je bila tudi po drobnem teleščku precej naga in oskubljena, je bila verjetno kurje
»trinajsto prase«. Motala se mu je med nogama in kljuvala po na tla položeni paleti, posebno po rumenem kupčku barve. »Najbrž je
mislila, da je koruza ...« sva pozneje ugotovila.
Drsenje čopiča pa je bilo pri obema vse tiše in
poredkejše. To mučno tišino pa je iznenada
prekinila močna glasna komanda: »Marš, prklemanska baba neumna. Bi rada krep'lna ...«
Keba pa je že frčala po zraku s tistimi nagimi
perutničkami, ki ji je dal pospešek pravi fusbalski štopšus Lojzetovega čevlja. Pristala je
tam za kupom zloženih krcljev, se malo otresla, zakokodajsala in se napotila nazaj proti
nama. Lojze je pa odrešujoče zavzdihnil: »No,
hvala bogu, da jo najs'm fental ...«
Obema je bilo vsega »dosti«. Prvi sem začel
jaz, saj sem vedel, da je tako prav, izvlekel
sem cunjo in jo potegnil po platnu. Za menoj je enako storil tudi on. »Bova šla pa še
kam drugam« sva si bila edina in do konca
razmazala barvo po platnu. Slikarsko reštengo sva pospravila v torbi in zložila stojali. ■
Se nadaljuje
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Samo Petrič

Slovenske note na Mednarodnem festivalu
Tamburica Fest v Novem Sadu

V

času od 18 do 21. avgusta je v Novem Sadu potekal XV MEDNARODNI TAMBURUCA FEST.

V okviru bogatega štiridnevnega tamburaškega programa je v petek
potekala MONDOVIZIJA, izbor za najlepšo novo tamburaško skladbo. Med preko 40 prijavljenimi skladbami, se je v finalni izbor uvrstilo 15 skladb iz 15 različnih držav. Z ponosom sporočamo, da je v
finalnem nastopu skladbo Neću žalit zbog garavuše (avtor besedila in
glasbe Denis Zajc, aranžma Denis Zajc/Marko Parčetić) ob spremljavi
Velikega tamburaškega orkestra RTV Vojvodina vrhunsko odpel tudi
Slovenec, Denis Zajc. Ne samo to, da je Denis vrhunsko odpel svojo
avtorsko skladbo v konkurenci renomiranih izvajalcev, kot so Marko
Kukobat, Mattia Zannatia, Vlatka Kopić-Tena, Melinda Meći Morvaia
in ostali, temveč je prejel tudi nagrado za najboljši moški vokal.

Prejemniki priznanja strokovne žirije –
Tamburaška skupina MLIN
Tamburaška filharmonija

KAJ OSTANE
Kaj ostane od življenja,
ko odideš brez adijo,
kaj v srcu pušča rane,
saj tu spomini le živijo.

Denis Zajc prejema nagrado za najboljši moški vokal
MONDOVIZIJE iz rok Danila Ninkovića,
direktorja Tamburice Festa.
Tudi sobotni večer je bil tekmovalno obarvan, saj so se med seboj
pomerile tamburaške skupine iz Hrvaške, Madžarske, BiH, Slovenije in Srbije. Skupine so predstavile glasbo različnih zvrsti. Najbolj je
strokovno žirijo prepričala skupina iz Hrvaške, ki je prejela priznanje
za najboljšo skupino. Med prejemniki priznanj, je bila tudi Tamburaška skupina MLIN iz Slovenije ki je prejela nagrado za umetniški vtis.
Festival se je zaključil v nedeljo z nastopom Tamburaške filharmonije, katero je sestavljalo preko 200 izvajalcev iz 11 držav. Slovenske
barve so zastopali tamburaši iz Tamburaškega orkestra Dobreč iz
Dragatuša. Mogočni zvoki so zadoneli med drugimi tudi pod taktirko Slovenskega dirigenta Gregorja Zagorc. ■

Kaj pomeni ta ljubezen,
dolgo, dolgo je bila,
zdaj ostal sem brez slovesa
in z njo odhaja kos srcá.
Zdaj niti solza ne pomaga,
le na licu pušča sled,
zdaj pogrešam tvojo roko,
le zakaj ta brez besed?
Vedno te bom v srcu nosil,
vsa ta leta, dan za dnem,
vedno te iskal bom v duši,
kako povem naj to očem?

Stanko Grl
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Borut Kraševec

Nebo nad Snežnikom

Naslov, ki slikarski opus akademske
slikarke Stanislave Sluga Pudobske
povezuje v celoto

slikarke
70. samostojna razstava akademske
(foto: Tine Šubic)
nik
Snež
u
grad
v
e
Stanislave Sluga Pudobsk

Med nastopajočimi je bil tudi
)
k Teodor Tar Gumilar (foto: Tine Šubic
vnu
rkin
slika

Jubilejna 70. samostojna razstava akdemske slikarke Stanislave Sluga
Pudobske, ki je odraz njene ustvarjalno bogate umetniške poti, je bila
med 16. in 26. junijem 2022 v gradu Snežnik. Na ogled je bil izbor del
iz različnih ciklov vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes.
Razstava s pomenljivim naslovom Nebo nad Snežnikom je bila postavljena v počastitev slikarkine 70 letnice na pobudo in v organizaciji Javnega zavoda Snežnik ter s podporo cerkniške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS in Narodnega muzeja
Slovenije.
Razstavo je kurirala umetnostna zgodovinarka dr. Vesna Krmelj, ki
je o umetnici in njenem delu dejala:
»Slike Stanislave Pudobske imajo svetlobo, ki jo vidimo in temo, ki
jo čutimo. Umetnica, ki si je svoje slikarsko ime nadela po svojem
rojstnem kraju, je konec 70. let prejšnjega stoletja naslikala cikel slik,
v katerih je prežela pokrajino pod Snežnikom, v kateri se je rodila in
odraščala, z izkušnjo Indije in Nepala, kamor je prvič odpotovala še
kot absolventka na likovni akademiji. Slike na pričujoči razstavi nas
vabijo v tisti čas 70. let 20. stoletja in nas hkrati povezujejo in družijo
z današnjim trenutkom, kajti čeprav so nastale pred več kot 30. leti,
vseeno delujejo neverjetno sodobno in so tudi vsebinsko aktualne.
Čas se jih je komaj dotaknil, ali bolje - naslikane so bile z zavestjo, da
se z njimi šele rojeva neka nova občutljivost.
Stanislava Sluga je študirala slikarstvo na ljubljanski likovni akade-

e umetnosti
Razstava je pritegnila številne ljubitelj
(foto: Tine Šubic)

miji pri Nikolaju Omersi, Zoranu Didku, Kiarju Mešku, tu je diplomirala 1976 pri Gabrijelu Stupici, v času ko je bilo obvladanje figuralne kompozicije obvezni del študijskega programa, vendar figura
po obdobjih socialnega realizma in fantastične figuralike ni bila več
deležna enake pozornosti kot nekdaj, z nastopom abstrakcije in konceptualizma pa je bila še bolj pozabljena ...
Način, kako Stanislava figure umešča v pokrajino, bi lahko povezali
tudi s slikami njenega rojaka Marka Šuštaršiča, še enega velikega povojnega figuralika, s katerim je slikarka vzpostavila ustvarjalni dialog, ki ga je sama razvijala naprej. Krajinska ozadja njenih slik so postajala vedno bolj konkretna in prepoznavna. Pod težo dramatičnega
večernega neba se razprostira značilna domača notranjska pokrajina
s prepoznavno silhueto Snežnika v ozadju.
Slikarsko hotenje Stanislave Sluga presega maniro postmodernega
preigravanja in izvirno dopolnjuje zgodovino slovenskega slikarstva. Iskala je dovolj globoko in poznala dovolj široko smeri sodobne
umetnosti, da je našla svojo osebno poetiko v povezavi s prostorom,
iz katerega izhaja. Razvila je kritično različico svetovnega trenda
nove podobe. Izhod iz univerzalističnega modela modernizma je
našla prav v specifiki prostora, ki je njen lastni genius loci, česar ne
dokazujejo le slike, temveč tudi ime, ki si ga je izbrala.
Opus Indija Stanislave Sluga umešča slikarko med tiste umetnike, ki
znajo tankočutno uglasiti svojo osebno izkušnjo z naravo in slikarsko veščino ter prakso z aktualno svetovno zgodovino.«
Otvoritev razstave je prav zaradi cikla Indija s svojim obiskom počastila veleposlanica Republike Indije v republiki Sloveniji njena ekscelenca gospa Namrata Satdeva Kumar.
Na otvoritveni slovesnosti sta nastopili slikarkini sovaščanki sopranistka Anemarija Štefančič in Karin Lekan, ki jo je spremljala na klavirju. Za presenečenje je z igranjem na klavir poskrbel slikarkin vnuk
Teodor Tar Gumilar. Program sem vodil avtor tega zapisa.
Po uradnem delu
otvoritvenega programa in ogledu razstavljenih del se je druženje nadaljevalo ob
sproščenem klepetu in
dobrotah za katere so
poskrbele članice Društva žena in deklet na
podeželju ostrnice LoVeleposlanica Republike Indije v
ška dolina, ki jih pri kuRepubliki Sloveniji njena ekscelenca
linaričnem ustvarjanju
gospa Namrata Satdeva Kumar in
navdihuje lokalno okoakad. slik. Stanislava Sluga
Pudobska (foto: Tine Šubic)
lje pod Snežnikom. ■
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Likovni zapisi o
fotografijah Edvarda Šege

»Poun kufr« imamo

V

stari umetnosti renesanse so
imeli umetniki svoje umetnine shranjene pod pregrinjalom ali
za zaveso. Ta se je odgrnila v trenutku, ko je občinstvo prispelo v
zatemnjen prostor osvetljen s svečami. Element presenečenja se je
ohranil vse do danes: za zavesami
v starih vilah so vgrajena skrivna
vrata, za zaveso ali pod sliko je bil
nekoč v hišah skrit tudi kakšen
sef. Pod takšno zaveso tiči tudi likovna umetnost Edvarda Šega iz
Žage, katerega fotografije vztrajno
zapisujejo dokument današnjega
časa. So predvsem dokumentarne.
Med njimi so nekatere predvsem
brezkompromisne. Ne odpuščajo.
Ko se pogled na njih zaustavi, se
brez nadaljnjih razmišljanj osredotoči na glavni predmet posnetka.
Zato so fotografije avtentične, kličejo k osnovam kompozicijskih načel
in k neposredni usmeritvi tuzemskega, oprijemljivega, realnega sveta.
Njegove fotografije težijo k pripovedi »manj elementov pove več kot
cela zgodba«. V enem izseku pogleda se na primer zgodi zgoščenost
oblik kot sta dva konja, zgoščenost barv in svetlobe osvetljenih vej,
umestitve v pravi prostor, ki zakoliči kompozicijo. Teža preusmerjene
pozornosti v en predmet, ki kraljuje brez občutka, da bi se imel namen
kam premakniti, pa skriva še drug pomen. Včasih je to ptica, ki si je
utrgala pot v svobodo, včasih sta to dva cvetova, ki simbolizirata rastoč
podmladek novonastalega sveta. Drugo poglavje so njegovi portreti. V
objektiv ujame del trenutka, kot bi oseba bivala med dvema svetovoma. Med dvema premikoma figure se zgodi vmesni čas, ko je videti, da
je portretiranec v svojem svetu, naslednji trenutek pa se bo že premaknil iz njega. V mislih si kliče: živost ohraniti in na ves svet okrog sebe
pozabiti – to deluje na fotografijah kot preprosta, spontana gesta. ■

V

starotrški knjižnici so se na vroč poletni večer, 10. avgusta 2022,
zbrali zvesti obiskovalci knjižničnih prireditev in nosilci projekta
Poun kufr – LAS Notranjska, Jezerski hram, Zavod Dolomitske lutke,
Zavod Oron in Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, ki na svoji spletni
strani izhodiščno ponuja digitalni slovar narečnih izrazov Poun kufr.
Slovar je prostodostopen, rastoči in interaktiven. To pomeni, da lahko vsak, ki to želi in tudi zna, interaktivno sodeluje pri njegovem nastajanju, in sicer tako, da s pomočjo oznake »Prispevaj nov izraz« ta
prav posebni kovček dopolnjuje z narečnimi izrazi, ki so se ali se še
uporabljajo v našem okolju, torej v občinah Cerknica, Loška dolina in
Bloke. Za projekt so izjemnega pomena tudi terenske raziskave in sodelovanje z lokalno skupnostjo s ciljem vključevanja celotne populacije
in medgeneracijskega prenosa znanja. Na čajanki v Starem trgu so se
tako zbrali krajani iz Starega trga, ki se še živo spominjajo in tudi uporabljajo narečne izraze za dele oblačil in vezenine. Janja Urbiha je pri
tem usmerjala pogovor in temeljito predramila spomin obiskovalcev na
čase, ko so nosili komašne, fiertahe, grəbjəše, s kožuolco, vse na ginérce
ali pa s cvíkəlni. V prijetnem ambientu, obkroženi z likovnimi izdelki
Varstveno delovnega centra Cerknica, so obiskovalci z vnemo brskali
po preteklosti, čeprav je končni cilj srečanja razvoj sodobnega spletnega
orodja, ki bo omogočilo strokovno in ciljno objavo narečnega gradiva
na več ravneh, saj pri izdelavi sodeluje tudi dialektolog, torej vir, ki bo
uporabnikom nudil relevantne, strokovno pregledane vsebine. ■

foto: Anđelka Pogorilić

foto: Edo Šega
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Andreja Buh

RAZSTAVA POLSTENIH IZDELKOV V SOLČAVI
tnosti naučila že kaj nekaj domačink. Njihovo znanje je zavidanja
vredno in svoje izdelke so (kot same pravijo: bolj za šalo kot zares)
poslale na razstavo polstenih izdelkov, ki je bila v drugi polovici julija
v centru Rinka v Solčavi.

Janja Urbiha ob zmagovalnem izdelku
(foto: Andreja Buh)

Tina Strle ob
svojem izdelku

(foto: Janja Urbiha)

U

jeta med tri pokrajine – Štajersko, Koroško in Kranjsko stoji
Občina Solčava, ki velja za najredkeje poseljeno občino v naši
državi. Tudi, če še niste slišali zanjo, pa zagotovo poznate njeno najatraktivnejšo turistično točko – Logarsko dolino s slapom Rinka.
Solčava se, poleg zanimivih turističnih destinacij, lahko pohvali s
predelavo lesa, marmorja in volne in prav zaradi slednjega smo jo
obiskali člani študijskih krožkov pod vodstvom Janje Urbiha. V Solčavi namreč gojijo avtohtono jezersko - solčavsko ovco »Solčavko« in
iz njene volne delajo polstene izdelke. Društvo za promocijo izdelkov
iz volne njihove avtohtone pasme – Bicke skrbi, da znanje polstenja
ne gre v pozabo. Njihove članice so prave mojstrice in v njihovem
butiku je moč najti pestro paleto uporabnih izdelkov: od majic do
plaščev, od kap do klobukov, od copat do škornjev, pa tudi nakit,
okrasne izdelke in še mnogo tega. Prav v vsakem izdelku je čutiti
ljubezen do volne, ohranjanja tradicije in čut za lepoto. Prav tako pa
obiskovalec butika prepozna trud in hitro ugotovi, koliko ur je vloženih v posamezen izdelek. Zgolj za primer: za polstene sobne copate
je potrebno vsaj 8 ur trdega dela.
S polstenjem pa se skozi študijske krožke, ki na temo volne v Loški
dolini potekajo že nekaj let in sicer pod okriljem Ars palade iz Markovca, in delavnice ukvarja tudi Janja Urbiha – Kozarka in je te spre-

Janja z Bickami sodeluje že več let, najsi gre za izmenjavo znanj na
različnih delavnicah ali nabavo materiala – pri njih kupi mikano volno in druge pripomočke za svoje delavnice in študijske krožke, ker
imajo kvalitetno domačo volno in rada podpre tiste, ki se trudijo z
ohranjanjem tradicije.
Na razstavi so članice študijskega krožka sodelovale v okviru natečaja, ki ga že nekaj let razpisuje gospa Špela Orešnik – gospa, ki je članice pričakala in pospremila na razstavo in je lastnica znamke Franc in
Liza filc (unikatni, ročno polsteni izdelki iz domače volne in drugih
naravnih materialov).
Razstava je bila postavljena v Centru Rinka – zavod za turizem in
trajnostni razvoj.
Med trinajstimi razstavljalkami jih je bilo kar osem iz Loške doline in s
svojimi izdelki so navdušile strokovnjake in obiskovalce. Janja Urbiha
je za svoje delo – polstena slika z naslovom »Drevo - beli gaber« prejela prvo nagrado strokovne žirije, obiskovalcem pa je bilo najbolj všeč
delo Tine Sterle - polstena slika z naslovom »Drevored«.
Ocenjevanje je izvedla znana slovenska oblikovalka Anja Musek, ki ima svoj
atelje v Škofji Loki. https://www.centerduo.eu/kreativnice/anja-musek/.
Ustvarjalke iz Loške doline so na razstavi videle, da jim gre ta, več
kot 8000 let stara veščina predelave živalske dlake odlično od rok,
zadovoljne so bile s svojim prispevkom, dobile mnogo novih zamisli
in, ko se na jesen znova srečajo na študijskih krožkih, jih bodo poskušale tudi uresničiti.
Upam, da bo nam – občanom – pa tudi dano videti, kaj je in kaj bo
nastalo izpod njihovih spretnih rok. ■

Drew unikati iz gozda v knjižnici
Preddverje starotrške knjižnice je bilo v poletnih mesecih prizorišče razstave nadarjene
ustvarjalke Erike Bolčina Antončič iz Šmarate, ki les, roževino in umetno smolo mojstrsko spreminja v uporabne in estetsko dovršene izdelke – prstane, zapestnice, ogrlice,
uhane, šatulje, svetilke, šatulje, podstavke itd. Blagovno znamko Drew soustvarja soprog, saj pomaga pri obdelavi roževine ali lesa, ki ga potem ustvarjalka spretno združi
s smolo v unikatni nakit ali dekoracijo za dom. V nekatere izdelke
vkomponira organske materiale, denimo odpadle storže, da zaživijo drugo, novo življenje. Tudi odvrženo rogovje jelenjadi ali
srnjadi dobi novo podobo. Natančno obrušeno in spretno oblikovano se spremeni v edinstvene izdelke, ki nekoliko spominjajo na
nakit iz slonovine. Barviti cirkoni, vdelani v roževino, pa poskrbijo za
brezčasnost in eleganco.
Kdor je zamudil razstavo v Starem trgu, se lahko poda v Cerknico,
kjer bo vnovič na ogled v septembru. ■

foto: Anđelka Pogorilić

Anđelka Pogorilić
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Anđelka Pogorilić

Pravljično doživetje v knjižnici

V

mesecu juniju se vsako leto v starotrški
knjižnici zaključi sezona pravljičnih srečanj. Tik pred počitnicami je otroke obiskal
Pavliha, ki vedno zabrede v težave. Čuden
nauk ima ta slovenska ljudska pravljica. Sporoča, da ni vedno dobro natančno izpolnjevati navodila in popolnoma ubogati. Pavliha je
namreč vse, kar so mu ukazali, storil natanko
po navodilih, prav nič drugače. Kadar je moral ravnati po svoje, takrat je bilo vse po pavlihovsko. Mati ga je imela zelo rada prav zaradi
tega, ker jo je rad ubogal. Ko je nekega dne
odšla od doma, mu je naročila, naj ne stika
po hiši, ko bo sam doma. Bala se je namreč,
da bi sin odkril njen privarčevani denar in bi
ga zapravil. Skrila ga je v lonec pod pepel v
peč in mu rekla, da v peči sedi strašna žival
– kukec. Obljubil ji je, da jo bo ubogal in ves
čas pridno sedel za pečjo. Ko je mati odšla, je

v vas prišel Ribničan, ki je prodajal lonce. Ker
nihče ni nič kupil, je začel svoje blago ponujati po hišah. Začel je v hiši, kjer je za pečjo
sedel Pavliha, ki se je zelo bal kukca. Loncev
ni kupil, mu je pa ponudil kukca, če ga hoče
vzeti. Ko je Ribničan pogledal, kakšen je ta
kukec, ga je seveda z veseljem vzel, Pavlihi pa
pustil vse lonce v zahvalo. Pavliha je bil zelo
zadovoljen s kupčijo in je komaj čakal, da o
tem pove materi. Zato je lonce preluknjal in
obesil na vrv, da bi jih mati čim prej opazila. Ko jih je zagledala, ni bila prav nič vesela,
temveč je zajokala, saj pri hiši ni ostalo nič več
– ne denarja ne loncev.
Pripovednemu delu vedno sledi težko pričakovana ustvarjalna delavnica. Tokrat so
otroci pokazali svojo spretnost, domišljijo in
ustvarjalnost pri izdelavi ptiča iz zgoščenk.

Z novim pravljičnim ciklom bomo v
naši knjižnici nadaljevali oktobra, ko
nas bodo razveseljevali posebneži iz
Butal, saj se bomo letos spominjali
Frana Milčinskega, do takrat pa želimo
vsem ljubiteljem knjig veliko pravljic in
uspešen začetek šolskega leta! ■

Ana Pšeničnik

Življenje z volkovi skozi oči umetnosti

B

iotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je skupaj z organizacijo Artists for Nature Foundation (ANF) organizirala mednarodno umetniško delavnico “Življenje z volkovi”. Raziskovalka
Ana Pšeničnik s Katedre za ekologijo in varstvo okolja Oddelka
za biologijo je o namenu delavnice povedala: “Sobivanje z volkovi predstavlja svojevrsten izziv. V splošnem je odnos prebivalcev
Slovenije do volkov pozitiven, kar je ključno za ohranjanje te vrste.
Četudi prihaja do potencialnih konfliktov, kot so npr. napadi na
domače živali, pa lahko ima prisotnost velikih zveri tudi prednosti

in pozitivne vidike sobivanja. Prisotnost volkov pomeni tudi dobro
ohranjeno naravo, kar pa je bistvenega pomena tudi za ljudi.” Pogosto težave pri sobivanju volkov in človeka nastajajo v območjih,
kjer so bili volkovi v preteklosti iztrebljeni in so zato ljudje izgubili znanja, kako z njimi sobivati ter kako uspešno obvarovati svoje
imetje. Uporaba različnih zaščitnih ukrepov (elektromreže, pastirski psi ...) bistveno olajša sobivanje ljudi in živali. Z organizacijo
dogodka pa so želeli poudariti različne prednosti sobivanja človeka
z velikimi zvermi.
Mednarodna umetniška delavnica “Življenje z volkovi” je potekala od nedelje, 12. junija 2022, do sobote, 18. junija 2022, v sklopu
projekta LIFE WOLFALPS EU (https://www.lifewolfalps.eu/sl/). Sodelujoči umetniki, ki v svojih likovnih delih upodabljajo naravo in
naravovarstvene vsebine - Federico Gemma iz Italije, Szabolcs Kókay
iz Madžarske, Tim Wootton iz Škotske, Elwin van der Kolk iz Nizozemske, Paschalis Dougalis iz Grčije ter slovenska akademska slikar  

25

KULTURA

september, 2022

foto: Meta Mavec

ka Klarisa Sipoš, so bili nastanjeni pri lokalnemu slikarju Benjaminu
Žnidaršiču. V času delavnice so umetniki obiskali lokalne prebivalce in spoznali njihov pogled na življenje v prisotnosti volka, se z
Jako Črtaličem s Katedre za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za
biologijo Biotehniške fakultete sprehodili po območju prisotnosti
volka ter sodelovali na delavnici z osnovnošolci iz Osnovne šole
heroja Janeza Hribarja pod vodstvom akademske slikarke Karmen
Bajec. Enotedenska delavnica, ki je potekala v okviru projekta LIFE
WOLFALPS EU, se je zaključila na Bledu v obliki festivala ulične
umetnosti. Umetniki so v Zdraviliškem parku med 11.00 in 15.00
razstavljali svoja dela, obiskovalci pa so jih lahko opazovali med
ustvarjanjem.
Umetniška dela, ki so nastala v času delavnice, so bila predstavljena
v petek, 17. junija 2022, v Zavodu ARS VIVA v Podcerkvi skupaj z
odprtjem razstave IX. Ex-tempora Dežela ostrnic, ki je potekala v
sodelovanju z Javnim zavodom Snežnik.
Poleg priložnostne razstave likovnih del nastalih na temo »Življenje z
volkovi« so bile v zavodu razstavljene tudi fotografije šestih fotografov in fotografinj ter slike osemnajstih umetnikov na temo »Pogled
na pomlad oz poletje z otroškimi očmi«.

foto: Meta Mavec

Dogodek je otvoril župan občine Loška dolina Janez Komidar, ki je
v svojem nagovoru poudaril, da bi morali bolj ceniti naravo, ki jo
imamo okoli sebe in smo lahko nanjo ponosni: “Želim si, da bi tudi
lokalni prebivalci v svojem okolju videli lepoto, ki jo v njej vidijo tuji
umetniki ter jo v skladu s tem znali ceniti in ohranjati.” Otvoritev
je obogatil pester kulturni program z glasbeno dediščino lokalnega
okolja v izvedbi domačih pevcev Sonje Debeljak, Jane Žnidaršič,
Franca Anzeljca in Vide Truden.
Program so obogatile tudi izjave tujih obiskovalcev. Soorganizator Ysbrand Bruce, ustanovitelj organizacije Artists for Nature Foundation,
je izrazil svoje navdušenje nad Slovenijo, prijaznimi ljudmi in podatkom, da 60 % Slovenije prekriva gozd. Szabolcs Kókay pa je opisal svoja občutja, ko je v gozdu med ustvarjanjem mimo njega stekel volk.

foto: Ana Pšeničnik

Eden izmed glavnih ciljev projekta LIFE WOLFALPS EU je izboljšanje sobivanja človeka z volkom. Vračanje volkov na območja, kjer
niso bili prisotni desetletja, lahko povzroča konflikte z ljudmi, ki
na teh območjih bivajo. Zato je nizka toleranca eden glavnih izzivov ohranjanja vrste. Ana Pšeničnik, koordinatorka tega dogodka v
sklopu projekta LIFE WOLFALPS EU je povedala: “V sklopu projekta LIFE WOLFALPS EU organiziramo številne dogodke, s katerimi
želimo prikazati prednosti in pozitivne vidike sobivanja z volkovi.

foto: Edo Šega

Umetnost je pomemben medij, ki
nagovarja čustveno plat, pritegne
zanimanje splošne javnosti ter na
drugačen način prikaže tudi pozitivne vidike sobivanja.”
Povedala je še, da izvedba delavnice
ne bi bila mogoča brez pomoči lokalnih prebivalcev, ki so velikodušno odstopili svoj čas ter akademske
umetnike sprejeli in z njimi delili
svoj pogled na volka. Posebej se je
zahvalila Andreju Sedmaku, Juretu
Bedenku, Juretu Kordišu, Janezu
Trudnu, Janezu Antončiču ter Tadeju Jermanu. Hvaležna pa je bila tudi
Javnemu zavodu Snežnik za sodelovanje in skupno izvedbo zaključnega dogodka. ■
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Matija Solce, Kozarišče

Iniciativa za obuditev Pristav
Bo pobuda pri sekretarju Čeliku in
ministrici Asti Vrečko končno obrodila
sadove?
Novonastalo
ovonastalo društvo Plavajoči grad bo z Društvom
ljubiteljev gradu Snežnik in ostalimi posamezniki ter
društvi iz lokalnega okolja pripravilo akcijski načrt za
vrnitev življenja na grad. V prihajajočih tednih se nameravamo sestati s pristojnimi osebami na Ministrstvu
za Kulturo in drugimi odločevalci. Čimprej potrebujemo širši lokalni konsenz in zagotovila, da s spremembami mislimo resno. Tudi stanje na gradu je resno.
Nujno in nemudoma bi bilo treba zapolniti prazne
prostore grajskih pristav z vsebino. Društvo ljubiteljev
gradu Snežnik jo ima. Lokalna društva jo imajo, lokalni kmetje, turistični vodniki, zgodovinarji, navdušenci ... jo imajo. Imamo jo tudi svetovljani - igralci,
glasbeniki, profesorji in študentje. Prednostna naloga
je skupni nastop in skupna vizija lokalne skupnosti.

september, 2022

STOLPIČ (fotogr
af
v infrardečem spek ija
20 sekundno eksp tru z
ozicijo)
(fo
to: Milan Predovič)

Grad gori
Ko sem pred desetletjem sam zaključil prvi festival s takratnim imenom “Grad gori!”, sem
bil primoran ime spremeniti zaradi, citiram: “nevarnosti, da bi nekdo zažgal grad”. Prvič:
gre za simboliko in drugič: mar ne vidite? Grad dobesedno gori. Vsak mesec gre v pristavah v nič deset tisoče evrov. Ali še toliko več, če računamo pet milijonski vložek. Še
slabše. Imamo ideje, imamo ljudi, imamo program, imamo vizijo. Imamo enega največjih,
po mednarodnih zasedbah pa največji festival v Sloveniji. Vendar pa kljub temu prostori
na Pristavah samevajo.
Kot ustvarjalec imam specifično vizijo. Ta se ne ustavi pri najemniku, ki bi odprl restavracijo
(ter zaračunal za parkirišče), niti ne pri lokalnemu društvu, ki bi nudilo kavico. Ob kavi in
hrani bi želel odpreti knjigarno, gledališče, galerijo, začeti akademijo, vabiti tako tuje goste,
kot lokalne obrtnike, tako družine, kot profesorje iz celega sveta. Iz vsakega obrobnega dogodka želim razviti zgodbo, pa naj bo to medved, kavra ali princesa Ana. Obiskovalec mora
postati gost, ki ga, kot pri Benotu na Belem Gabru, bolj kot lepota narave preseneti dobrodošlica domačinov in izvirnost idej.

Andreja Buh

TIM ŽNIDARŠIČ
SVENŠEK ODLIČEN
NA EVROPSKIH
PARAIGRAH
MLADIH
NA FINSKEM
Tim Žnidaršič Svenšek se je v začetku
julija 2022 udeležil šestih evropskih
paraiger mladih na Finskem. Na 100
metrov hrbtno je odplaval nov osebni
rekord in osvojil bronasto kolajno.
Na 50 m delfin je bil najhitrejši in
bi mora dobiti zlato kolajno, vendar
jih zaradi premalo prijavljenih
tekmovalcev niso podelili.
Timovi rezultati so bili torej znova več
kot odlični. Najpomembneje pa je,
da je za Timom čudovita izkušnja, ki
ga bogati na vseh področjih življenja,
ne zgolj na športnem, izkušnja, ki ga
pripravlja na nove izzive. Ne zgolj
»višje, hitreje, močneje«, temveč
tudi »po pameti, dobro, korak za
korakom« so vodila, ki Tima vodijo
novim uspehom naproti.
Srečno, Tim!

Mislim, da ima skoraj vsak v dolini izdelano mnenje o tem, kako bi morali oživiti Pristave.
Postrežba, dostopnost, urejenost, toalete, parkirišče, prenočišče, informacije. Verjetno pa imamo vsi različna mnenja o tem, kako prostor nadgraditi
ter kako z gradom povezati celotno občino. Nekdo bi
nek
želel petične goste, kdo drug lokalno gostilno, spet nekdo masovni turizem. Verjetno bo zmagal tisti, ki mu bo
prvemu uspelo prepričati upravitelja. Prav zato je prav
zdaj potrebno ustvariti konsenz, ki bo osnova za nadalj
nadaljnja pogajanja, ki ne smejo biti parcialna, temveč morajo
mini
zajemati širši lokalni interes. Ko pridejo na obisk ministrica, direktorica muzeja, sekretar ali gospod B. iz Po
Postojne, naj jih ne čaka kopica vprašanj in kritik, temveč
odgovorov, kakšnega razvoja si želimo ter na kakšen
način lahko domačini soustvarjamo prostor in kako
ga lahko nadgradimo s svojim poznavanjem okolja in
predvsem z močnimi vezmi, ki smo jih stkali s prosto
prostorom in med sabo.

Matija Solce

(foto: Nives Pišek)

Kdor želi pisno deliti svoje ideje, naj piše na floatingcastlefestival@gmail.com. Medtem smo, upam, že v
fazi pogovorov na MK. ■

Tim Žnidaršič Svenšek
(foto: Maja Žnidaršič)
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Taja Modic

Gorsko hitrostna avtomobilska
dirka na Gorjancih 2022
Že na prvi dirki je presenetila marsikoga

V

nedeljo, 10. 7. 2022 je v okolici Novega
mesta potekala vsakoletna Gorsko hitrostna avtomobilska dirka na Gorjance. Na
dirki je tekmovalo kar 91 voznikov različnih
kategorij. Skupno je zmago dosegel italijan
Federico Liber z dirkalnikom Wolf GB8 F1
Mistral. Prvič pa smo dobili tudi žensko voznico iz Občine Loška dolina, Tijano Vidmar.

Letošnje dirke so se udeležili vozniki iz Slovenije, Italije, Francije, Češke, Avstrije in Polske.
Čeprav je dirkanje z avtomobili znano kot
pretežno moški šport, pa so tekmovale tudi 3
ženske. Poleg Sanje Smrdelj in Line Vidmar
je prvič tekmovala tudi občanka Loške doline,
triindvajsetletna Tijana Vidmar.
Gorsko hitrostna avtomobilska dirka na
Gorjance velja za eno izmed zibelk avtomobilskega športa na slovenskih cestah. Prva
avtomobilska gorska dirka na Gorjancih je
potekala leta 1951, od leta 1969 pa ohranja
svojo vsakoletno tradicijo. Trasa dirke, ki
poteka po magistralni cesti iz Novega mesta
čez Gorjance proti Metliki, je skozi leta doživela kar nekaj sprememb. Iz prvotnih 6,8
kilometrov se je skrajšala na 3,2 kilometra.
Vsako leto pa izboljšujejo tudi podlago trase. Trenutno malo več kot tri kilometrska
proga zajema 18 zavojev, 121 m višinske razlike in 3.9 % povprečnega naklona.

čilo, da so šele na treningih pred samo dirko
preizkušali različne nastavitve avtomobila in
odpravili nekaj manjših težav.
A tudi na sami dirki ji ni bilo prizanešeno.
Prvo tekmo je odlično odvozila, s časom
1.54.013 in povedla med ženskami. A kljub
predhodnim dobrim vremenskim napovedim je tekmovalce pred začetkom druge
dirke presenetil dež, ki je otežil dirkanje in
zaradi mokre ceste privedel do kar nekaj dodatnih sekund. Pred začetkom so vsi hiteli z
menjavo gum za mokro cesto. Tijano je bilo
posledično rahlo strah, saj z novim dirkalnikom še nikoli ni vozila po dežju, pa tudi z
gumami za dež ne, katere so bile stare in nihče ni vedel, kako dober oprijem ceste bodo
imele. Kot da to ne bi bilo dovolj, pa je med
tem, ko je bila že na trasi, dirkalec pred njo
imel nesrečo. Robin Faustini je bil z dirkalcem Osella FA30 eden favoritov za zmago, a
mu je elektronika preprečila načrte in privedla do prekinitve dirke. Tijana se je morala
ustaviti in vrniti na štartno linijo. Glede tega
je povedala: »Polno živcev je šlo. Veliko se je
takrat zgodilo in pred drugim startom sem
bila živčna, a sem bila na koncu tako z rezultatom kot samimi gumami zadovoljna.« Do
cilja je potrebovala le slabih sedem sekund
več kot na suhi cesti. Svoj najboljši čas pa je
imela možnost na tretji dirki še izboljšati.

Tijana Vidmar
d
pre svojim dirkalnikom

Vidmar)
(foto: osebni arhiv Tijane

Z rezultati pravi, da je zelo zadovoljna. Dodala je: »Zagotovo sem marsikoga presenetila. Tudi sebe, saj nismo pričakovali, da
bom tako dobro peljala. Na splošno sem zelo
zadovoljna z avtom, z dirko in z vzdušjem,
tako da se že veselimo prihodnjih dirk.«
Naslednja dirka, kjer smo spremljali Ložanko Tijano v njenem rdečem Peugeotu, je bila
GHD Lučine, ki je potekala od 5. do 7. avgusta 2022 v istoimenskem kraju. Tudi tokrat
pa je presegla vsa pričakovanja. Osvojila je
namreč prvo mesto med dekleti, osmo v razredu 5. B, 28. znotraj državnega prvenstva in
kar 38. od vseh 85 udeležencev tekmovanja.
Tijana je dokazala, da se iz vožnje v vožnjo
izboljšuje, zato se že veselimo njene prihodnje dirke. ■

Tijana je vozila Peugeot 106 1.3 rallye, katerega so z ekipo v celoti sestavili sami. Do
sedaj je njen avto spadal v divizijo 1, a ker se
od letos uvrščajo glede na performance faktor, spada v razred 5. B.
Tijana se je iz vožnje v vožnjo izboljševala in
najboljši čas dosegla v tretji dirki, kjer je do
cilja potrebovala le 1.52.249 minut, kar jo je
uvrstilo na drugo mesto med tekmovalkami.
Za vodilno Sanjo Smrdelj z dirkalcem Zastava Yugo Integrale je zaostala le za 11.779
sekund. V svoji diviziji pa je zasedla šesto
mesto od devetih tekmovalcev.
Pred prvo dirko nam je zaupala, da so bili
občutki mešani: »Od veselja, navdušenja, do
strahu, saj avta do prvega treninga še preizkusila nisem. Še v opremi nisem bila nikoli. A že pred prvim treningom je živčnosti
izginila.« Mlada voznica je imela teden dni
pred dirko kar nekaj težav z vozilom, kar ji
je onemogočilo treninge, hkrati pa povzro-

Tijana ob prejemu pokala (foto: Bogd
an Čok)
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Poletje 2022
Loška dolina
20 letnica Gasilske zveze
(foto: Mario Žnidaršič)

osti
Koncert ob Dnevu državn
(foto: Mario Žnidaršič)

dom
Zgodba pod Loškim gra
(foto: Mario Žnidaršič)

Gasilska veselica Iga vas
(foto: Mario Žnidaršič)

september, 2022

Predstavitev starih orodij
(foto: Mario Žnidaršič)

Turistična tržnica

(foto: Mario Žnidaršič)

adu
Občinsko prvenstvo v pik
(foto: Mario Žnidaršič)

Street basket 3x3

(foto: Mario Žnidaršič)
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enota Cerknica
Razstava VDC Postojna šič)
(foto: Mario Žnidar

Pevska revija Pojo naj lju

dje

(foto: Mario Žnidaršič)
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Master odprta kuhinja
(foto: Mario Žnidaršič)

Film pod zvezdami
(foto: Mario Žnidaršič)

Poln kufr

Loška noč

(foto: Mario Žnidaršič)

vki
Odbojkarski turnir na mi
(foto: Mario Žnidaršič)

(foto: Mario Žnidaršič)

2022
delavnica ArsVive Žaga
Mednarodna slikarska
Šega)
(foto: Edo
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ZA BISTRE GLAVCE

VRTEC & ŠOLA
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Avtorica: Alma Kandare
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Metka Pernuš, strokovna sodelavka

POLETNO DOGAJANJE NA MGC GABER

L

eto se je prevesilo v drugo polovico, učenci in dijaki so se razveselili počitnic, na Medgeneracijskem centru Gaber pa smo imeli
delovno, a zabave polno poletje.
Prvi teden julija in drugi teden avgusta so potekale aktivne počitnice.
Otroci so spoznali delo gasilcev, lovcev, se učili osnov prve pomoči in
skavtskih veščin. Veliko smo tudi ustvarjali, delali poskuse, uprizorili
lutkovno predstavo, skupaj z obiskovalci dnevnega druženja smo izvedli mini čistilno akcijo in očistili igrišče ob šoli, iskali skriti zaklad
in končali počitnice z obiskom picerije.
Prav tako so v času šolskih počitnic ob torkih potekale ustvarjalne
delavnice, kjer smo naredili okvir za fotografijo, lovilec sanj, origami
cvetlic in morsko dno. Oba termina aktinih počitnic in tudi torkove
ustvarjalne delavnice so bile dobro obiskane, kar nam je dalo posebno veselje in zagon za naprej.

Z obiskovalci dnevnega druženja vsak teden preizkušano nove recepte v kulinarični delavnici. Podali smo se tudi na gastronomsko
pot po svetu, tako da smo spoznavali in okušali avstralske jedi, ki
nam jih je predstavil in pripravil avstralski Slovenec, svoje brbončice
razvajali z mehiškimi jedmi in pekli sladice iz različnih koncev sveta.
Prav tako so se v kuhanju izkazali moški v »kuharski delavnici za
moške« in nam pripravili izvrsten golaž. Zahvaljujoč naravi in obilni
letini sadja, smo se pripravili na zimo. Skuhali smo več vrst marmelad, kompotov in sokov.

foto: Metka Perkuš

Lepo, sončno vreme smo izkoristili za ohranjanje zdravja. Veliko
smo hodili po Loški dolini, telovadili in odšli na izlete.
Ogledali smo si kmečko-vojaški muzej v Podgori, razstavo slik Stanislave Sluga – Pudobske v gradu Snežnik, nekaj nas je prehodilo pot do
Ulake, si na Babnem Polju ogledali Rihtarjevo
domačijo, večkrat obiskali knjižnico in v Goričicah pomagali pri obiranju češenj. Piko na
i našim izletom pa je dodal izlet v Ljubljano,
kjer so nam družbo delali še obiskovalci skupine v večgeneracijskem centru v Novi vasi na
Blokah in na Babnem Polju. V Ljubljano smo
se odpravili z vlakom, si s turističnim vlakcem ogledali znamenitosti, odšli na kosilo in
na sprehod po Ljubljani, potem pa ponovno z
vlakom nazaj proti Rakeku in domu.
Srede so na Medgeneracijskem centru že
tradicionalno rezervirane za družabne igre.
Daleč v vodstvu pri priljubljenosti družabnih
iger je tombola. Še posebej veselo je, ko ob
zmagi dobimo kakšno uporabno nagrado.
Da pa nam možgančki ne bi zaspali, jih treniramo z miselnimi igrami, vajami za spomin,
kartami, itd. Do konca leta smo si zadali nalogo, da sestavimo nemogočo sestavljanko s
1000 deli. Nam bo uspelo? Pridite, poglejte in
nam pomagajte.  Veseli smo vsakega obiska, saj smo vendar medgeneracijski center
 ■
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Matija Solce in ekipa festivala Plavajoči grad

GRAD ŽIVI
Uspešno zaključena 10. edicija
festivala Plavajoči grad.
Deset vztrajnih let razvoja festivala je kronala najobsežnejša edicija. Morali smo zavrniti
sedemdeset (!) skupin s celega sveta. Od 4.7. avgusta smo potovali skozi čas. Tako smo
preko performativnih in umetniških instalacij, na 17 scenografsko umeščenih odrih,
obujali zgodbe o gradu in ljudeh, ki so tam
prebivali in delali. Obiskovalci so si lahko
ogledali kar 245 dogodkov.
Seveda si prav vsega ni mogel ogledati nihče,
tudi zato ne more nihče reči, da je česa primanjkovalo. Bila je klasična in etno glasba,
bili so vrvohodci nad ribnikom, bili so labirinti in svetlobne inštalacije, bile so zvezde
jazza, bili so stand-up komedijanti, bilo je
veliko cirkusa, bili so prijatelji Ukrajinci, ki
so z orkestrom Etno Histeria 2022 pripravili
komad ... Bil je Fonzi in bila je Darinka, bil
je Zverina in bil je Kandare. Bil je župan. Kaj
pa vi? Ne bomo vas utrujali s podatki, koliko
sodom je dno izbilo 5000 obiskovalcev, niti
ne bomo povedali, da se je 80 prostovoljcev
dodobra nadelalo. Ne, ne bomo se pritoževali, da bi Benotu, Špeharju, Goršetu, Urbihcem lahko priskočili na pomoč tudi ostali
domačini. Delamo, kar zmoremo. V našem
prostem času. Tako kot orkester, se po festivalu porazgubimo po pisarnah, studijih,
učilnicah in službah. Vendar je časovni stroj
še vedno prisoten. Osvežimo ga!

2014: 5. 9. - 7. 9.

Prvi večji Plavajoči grad. Na ribniku plava
največji drevak daleč naokoli, na njem poje
tako ukrajinski trio, kot tudi pevci Jezerci. Med 40 skupinami se že takrat znajdejo
švedska Tetra, Netnakisum, Mahesh Vinayakram, Claudia Schwab in drugi predhodniki
današnje velike različice.

2017: 3. 8. - 5. 8.

2015: 23. 8. - 30. 8.

V Dolino, v gozd ušes je prvič vstopil orkester Etno Histeria 2015. Drevesa pripovedujejo potopljene zgodbe in poslušajo
potopljene pesmi. V Podcerkev je pripeljan
orkester z dvema vpregama, ki je pred festivalom igral na Cerkniškem jezeru, na Babni
polici, v Babnem polju ter v Koča vasi.

Spiritus mundi, svet lokalnih duhov. V tisoč
lučeh se sveti plavajoči oder pod gradom,
kjer se odvija 3 urni multimedijski sprektakel z Etno Histeria World Orchestrom in
mnogimi drugimi umetniki. Ogenj, lutke,
glasba, luči, performans in projekcije se zlivajo ter potujejo na drugo stran jezera do
ljudi, to pa je šele začetek ...

2013, GRAD GORI!

Grad Gori pripelje dva drevaka od Lovkota
in gasilsko vozilo Tam od Perkota z Goričic.
Duo Aritmija meša testo za palačinke, na
dveh drevakih na ribniku igra skupina Grad
Gori in duo Najoua, Zvezdana poje z obzidja, Terra Folk ga žura pod obokom ... Kandare pa proti jutru, še vedno držeč za vajeti
svoji frizijki, zaspi.

2018: 26. 7. - 28. 7.

Utopija je postala resničnost. Okolica gradu
Snežnik je postala podvodna krajina pozabljenega sveta, v katerem plava riba Faronika. Če zavije z repom, se ulijejo povodnji, če
se prevrne na hrbet, bo svet pogubljen. Z njo
plava še mnogo drugih morskih bitij in kar
500 umetnikov.

2016: 10. 7. - 16. 7.

Vizualni jezik festivala pripoveduje zgodbe
tukaj živečih ljudi. Zgodbe in pripovedi življenja obstoječih prebivalcev Loške doline
mednarodni scenografi vpletajo v odre, instalacije in kažipote. Predhodnica festivala je
potekala na Blokah, Gorenjem Jezeru, Babni
polici, Babnem Polju.
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2019: 26. 8. - 31. 8.

2022:

2020: 1. 8. - 2. 8.

Podrli smo rekord po vzdušju, rekord po
nastopih, upamo pa tudi rekord po izplačanih KOJN-ih. Marko Gorše jih je natisnil,
gledalci pa razdelili med nastopajoče. Ves
zaslužek festivala se tako razdeli med 160
skupin. Kojnu določimo ceno po seštevku
vseh stroškov. Letos je njegova vrednost približno 3 evre. Upamo, da bo tudi to eden od
načinov, kako pridobiti še več kvalitetnih in
odmevnih skupin iz celega sveta.

Tokrat je Plavajoči Grad dobil noge in kolesa.
Potoval je po dvoriščih istrskih vasi in mest,
zaključil pa se je pri gradu Snežnik. Obhodil,
obvozil in opel je dvorišča, balkone, vrtove,
garaže, strehe, kleti in črne luknje Trušk,
Sokoličev, Hrvojev, Gračišča, Kopra in Kozarišč. Domovi gostoljubnih ljudi so postali
umetniška prizorišča, vsako vas pa je za čas
festivala prevzelo popolnoma novo vzdušje.
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Tematska podlaga za 17 odrov je bila letos
“grad skozi čas” - časovni stroj, ki obiskovalca popelje od prazgodovine do motivov poplav, lova, obrti in grajskih legend.

Kaj pa zdaj?

Glavna tema festivala se je sukala okoli ženice Zofije, pokojne domačinke Kozarišč.
Festival je odslikaval njene spomine prve
svetovne vojne, letališča v Nadlesku, njeno
delo v Kovinoplastiki Lož, njeno ljubezen ...

Vendar samo nastopajoči niso dovolj. Potrebujemo tudi vas, domačine. Le tako se lahko
kaj “prume”, kot pravi sovaščan iz Kozaršč.
Prinesite svoje izdelke, svojo hrano, ponudite
prenočišča. Sprejmite in povabite ljudi. Prinesite jajca, krompir, predvsem pa vaše ideje in
vaše roke. Javite se, saj veste, kje nas dobite!

2021: 22. 7 - 25. 7.

Glavno temo festivala so navdihnili Tihotapci konj, ki jih je v svoji knjigi opisal Matevž
Hace. Festival je skrival kotičke, ki so zrcalili sanje in zatočišča tihotapcev, vsak dan pa
smo lahko videli sprevod konjev.

Letos smo festival tudi pospravili v rekordnem času. Ni nas bilo veliko. Upamo, da
bo 2023 pospravljanje še krajše in predvsem - v dobri družbi. Datum naslednje
edicije sporočimo na zahvalnem dnevu. Ja,
spet bo na gradu! ■

24.9. v Belem Gabru
Festival bomo “pospravili” na Zahvalni dan,
ki bo 24. 9. v kampu Beli gaber od 17:00
ure dalje. Vabljeni vsi, ki ste pomagali, da se
podružimo ob dobri glasbi in okusni hrani.
Začudene otroške oči, smeh prodajalk na tržnici,
čarobnost violine in violončela na Plavajočem
odru, disko na Zagradnih njivah, prihodnost v
Katastrofi, kovanje upora na Kovačiji,
intimnost Podstrešja, Frida, ki čaka na Bernijeve
perutničke in plešoči konji na travniku ...
Skupaj ustvarjamo nove spomine.
Grad živi.

foto: Nives Pišek

VABILO NA
ZAHVALNI DAN,

34

DRUŠTVA IN ZAVODI

september, 2022

Jasna Lekan

Eva Mlakar- predsednica DPM Loška dolina

Regijske in državne kmečke igre

V

nedeljo, 19. 6. 2022 smo pri gradu Snežnik izvedli regijske kmečke igre. Med seboj so
se spopadle ekipe treh društev podeželske mladine – DPM Primorska, DPM Vrsnik-Ledine in naša ekipa DPM Loška dolina. Tekmovali so v ročni košnji, grabljenju in dveh
spretnostnih igrah. Prvo in drugo-uvrščeni ekipi (DPM Loška dolina in DPM Vrsnik-Ledine) sta nadaljevali tekmovanje na državnih kmečkih igrah, ki so letos potekale v Goričah na
Gorenjskem, v soboto 2. 7. 2022.
Dolinska ekipa je ob navijanju najbolj zvestih navijačev zasedla odlično 5. mesto, prav tako
pa sta naš kosec Andrej Baraga in grabljica Ana Mlakar oba osvojila 4. mesto. Skupaj smo
preživeli nepozaben dan, katerega ne bi bilo brez izjemnih organizatorjev Društva kranjske
in tržiške podeželske mladine, Zveze slovenske podeželske mladine in glavnega sponzorja
Grapak. Za nas so pripravili pestro dogajanje čez celoten dan: na začetku so nas pozdravili
Fehtarji, sledila je povorka z godbo in vsemi 26-tekmovalnimi ekipami, blagoslov z gospodom Martinom Golobom. Čez celoten dan so bile postavljene stojnice na katerih so se je
predstavil Bobnar, brivci iz Kranja, podjetje Gorenc, Lavrih, tudi naš inovativni mladi kmet
Gregor Slavec itd.. Lahko smo se osvežili v pravem podeželskem bazenu in še in še. Popoldan
je bila tudi demonstracija kmetijskih strojev podjetja Grapak, po končanih kmečkih igrah pa
smo se lahko zasukali v ritmih prave slovenske glasbe z ansamblom Stil.
Kratek video kako je bilo si lahko ogledaš tu: https://www.youtube.com/watch?v=n28syoCyc-8
Te zanima kako postaneš član podeželske mladine? Če si star med 15 in 30 let in prihajaš
iz Notranjske, nas kontaktiraj na naših socialnim omrežjih (facebook ali instagram) ali pa
pocukaj kakšnega člana za rokav. Medse vedno z veseljem sprejmemo nove člane. Lahko ti
obljubimo, da ti ne bo žal, če postaneš član najboljšega društva, DPM Loška dolina. ■

SLADKE
MUŠNICE
TESTO

170 g margarine
150 g sladkorja
1 jajce
400 g moke
malo pecilnega praška

NADEV

drobtine, ki smo jih dobili
s piškotov, sladkor, malo
čokolade v prahu, žlica ruma,
malo mletih orehov
Podelitev (foto: DKTPM)

Skupinska slika (foto: Urša Kordiš-Fotografik3D)

SLADKORNI OBLIV
sladkor v prahu
limonin sok
rdeča jedilna barva

Testo zamesimo in naredimo
male in velike kroglice.
Spečemo. Velike kroglice
izdolbemo in jih napolnimo
z nadevom.
K vsaki veliki kroglici
prilepimo eno malo.
Naredimo sladkorni obliv,
ga pobarvamo rdeče in vanj
pomočimo klobučke mušnice.
Prihranimo malo belega obliva
in naredimo bele pike.
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Janja Urbiha - Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?

foto: Janja Urbiha

Razlaga gesla iz prejšnje številke:
Predmet na sliki je bil vlačək,
tudi vlakəc - vozilo ki ima obliko
pomanjšanega voza. V bistvu je
to ročni voziček na štirih kolesih.
V uporabi je bil za prevažanje
različnega tovora. Sama sem ga
najpogosteje videla naloženega s
sveže nakošeno travo. Starejši otroci so ga z veseljem uporabili tudi
za igro, ki je kaj hitro lahko postala tudi precej nevarna. ■

Mag. Armida Bavec, članica Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije

RAZVOJNI SVET PRIMORSKO - NOTRANJSKE
REGIJE JE POTRDIL REGIONALNI RAZVOJNI
PROGRAM ZA OBDOBJE 2021-2027 –
INFORMACIJA OBČANOM

D

ne 22. 6. 2022 sem se udeležila seje Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije, kjer smo obravnavali in potrdili Regionalni
razvojni program za obdobje 2021- 2027. RRP Primorsko-notranjske
regije za obdobje 2021-2027 je pripravljen za šest občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Programsko
obdobje za izvajanje regionalne politike je enako obdobju vsakokratne finančne perspektive EU in je določeno z zakonodajo EU.
Evropska komisija je v novi kohezijski politiki 2021 do 2027 planirala
manj sredstev za naložbe v okoljsko problematiko in prometne povezave in povečala znesek za naložbe v varčevanje z energijo, regionalni
razvoj in regije v prehodu.
V obdobju 2021–2027 so tako sredstva namenjena petim prednostnim področjem:
1. pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje);
2. bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem na podnebne
spremembe in obvladovanjem tveganj);
3. bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT);
4. bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo);
5. Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).
V Regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske regije
za obdobje 2021- 2027 so občine prijavile (oz. je evidentiranih)
skupno 205 projektov v skupnem znesku ca 260 mio EUR.
Od tega je Občina Loška dolina prijavila le 10 projektov v skupni
vrednosti ca 10 mio EUR. In osem (8) od teh investicij naj bi bilo

začetih že v letošnjem letu. Glede na dejstvo, da je pogoj za pridobitev kohezijskih sredstev popolna dokumentacija za vsak projekt, zelo
preseneti nabor projektov, saj večina njih ni ali ni ustrezno vključena
v občinski proračun za leto 2022. Posamezni prijavljeni projekti pa
vsekakor presenetijo, saj še nikjer niso bili niti omenjeni.
Ker je župan projekte v Posebnem delu razvojnega programa predlagal brez (vsaj) seznanitve občinskega sveta ob sprejemanju proračuna in tudi rebalansa proračuna in brez, da bi v proračun občine 2022
vključil sredstva lastnega deleža za predlagane projekte s planom
začetka v letu 2022, vsekakor napeljuje na zavedanje, da predlagani
projekti - terminsko - ne bodo realizirani tako kot jih je župan vključil v razvojni program (tabela v nadaljevanju).
Vse skupaj, bolj kot na razvojno vizijo župana, napeljuje na misel, da
je to županov predvolilni nabor projektov, s termini pričetka v letu
2022 (so konec leta pač volitve) in brez finančnega kritja v občinskem proračunu.
Upam, da po tej blamaži potem ne bomo spet vsevprek deležni pojasnjevanja v stilu »saj bi veliko naredili, a mi nagajajo tile in oni«. In
upajmo, da ne bomo ponovno deležni tudi še kakšnega vzvišenega
zapisa v stilu »zagotovim, da nas ne bodo ustavili, ne v Podložu, ne
v Babnem polju in tudi ne v Podgori in na Vrhu«, saj je »iz neba
razvidno« kje je razlog neuspešno izvedenim projektom – zamislim
- samovizijam.
Razlog je v zakonodaji – v zahtevi za izvajanje investicij v skladu
s predpisi.
Mislim, da je glede na tabelo vsem jasno, da je vse skupaj le »predvo  
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lilna megla za volivce«, saj te investicije, za katere je planiran začetek
v letu 2022, sploh niso ustrezno vključene v proračun, ni zagotovljenih sredstev, ni projektov in gradbenih dovoljenj in ni izvedenih razpisov in sklenjenih pogodb za začetek gradnje. No ja, pa pustimo se
presenetiti. Leta še ni konec.
Naj iz tega spiska, v letu 2022 neuresničljivih želja, izpostavim npr.
Kulturni dom.
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bodo investicije, v skladu s predpisi, tudi izvajale in izvedle.
To mi je bilo ob sprejemanju tega Razvojnega programa zagotovljeno
tudi s strani vodstva RRA. Zato sem temu programu sploh pritrdila,
saj se bo v prihodnje vse to lahko postavilo v realne okvire in dopolnilo tako kot bo potekalo pridobivanje sredstev.

Verjetno odgovore na ta vprašanja župan pozna bolje od nas, zato
preseneča, da se je ta investicija sploh znašla na tem seznamu.

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji bo natančneje opredeljeval cilje politik ter vsebine, ki bodo
podprte s kohezijskimi sredstvi, kdo so upravičenci po posameznih
ciljih itd. Gre za najpomembnejše programske dokumente, s katerimi
se zahteva skladnost projektov, financiranih iz kohezijskih sredstev
in ki bodo natančneje določali pogoje in kriterije za dodelitev teh
sredstev.

Vsekakor pa se bo v letu 2023 (in v naprej) lahko spisek evidentiranih projektov popravljal in nadgrajeval v skladu z realnimi potrebami možnostmi in Strategijo razvoja občine. In seveda tako, da se

In temu se bo v prihodnjem mandatu potrebno (končno) prilagoditi
tudi pri planiranju investicij, s ciljem, da (končno) tudi naša občina
pridobi vsaj nekaj sredstev iz evropske kohezijske politike. ■

Postavljam le dve vprašanji. A je obnova, kot je bila zamišljena,
sploh mogoča? A statika (in še kaj) sploh omogoča to obnovo za
1,2 mio EUR?

Tabela: Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021- 2027- projekti, ki jih je v ta razvojni program priglasila
Občina Loška dolina
19

Širitev obrtne cone Markovec

Občina Loška dolina

Loška dolina

830.000

2022

2025

40

Obnova objekta bivše NLB in ureditev prostorov TIC-a ter
zelenice ob kulturnem domu

Občina Loška dolina

Loška dolina

200.000

2022

2023

13

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega
omrežja v naselju Babno polje

Občina Loška dolina

Loška dolina

3.000.000

2022

2023

14

Dodatni vodni vir Loška dolina

Občina Loška dolina

Loška dolina

390.000

2022

2022

15

Dograditev čistilne naprave Stari trg

Občina Loška dolina

Loška dolina

1.200.000

2022

2022

16

Izgradnja kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega
omrežja v naseljih Podgora, Vrh

Občina Loška dolina

Loška dolina

2.500.000

2022

2023

43

Obnova kulturnega doma v Starem trgu

Občina Loška dolina

Loška dolina

1.300.000

2022

2023

48

Obnova ruševin Loškega gradu s postavitvijo razgledne
ploščadi

Občina Loška dolina

Loška dolina

500.000

2023

2024

49

Ureditev balinišča v Starem trgu

Občina Loška dolina

Loška dolina

100.000

2023

2023

58

Dograditev prizidka zdravstvene postaje Stari trg

Občina Loška dolina

Loška dolina

500.000

2022

2023

mag. Miro Mlakar

Radon v hiši poveča tveganje, da zbolimo za rakom!

Radon je za kajenjem drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka.

P

ovečana izpostavljenost povišanim koncentracijam radona je na
geoloških podlagah, ki vsebujejo več radioaktivnega urana in so
bolj propustne. V Sloveniji je to kraški svet. Občina Loška dolina leži
na območju, kjer so koncentracije radona večkrat močno presežene,
kar je na priloženi sliki vidno z rdečo barvo. Meritve v nekaterih zasebnih hišah v Loški dolini so presegale koncentracijo radona 1500
Bq/m3 in celo 2.250 Bq/m3 ali več.

Radon povzroči približno 10 odstotkov primerov pljučnih rakov, ki
se lahko razširi tudi po drugih delih telesa, zato se z merjenjem radona in ukrepom za zmanjšanje izpostavljenosti radonu, v zadnjem
času v svetu, namenja čedalje več pozornosti.
Radon je radioaktivni žlahtni plin naravnega izvora, ki pronica iz zemlje. Radon je kemijski element z vrstnim številom 86 in atomskim
masnim številom 222, pri čemer je potrebno omeniti, da obstaja 46
različnih izotopov radona. Najbolj dolgoživ izotop radona je Rn222 z
razpolovno dobo 3,82 dni. Zaradi kratke razpolovne dobe, drugih iz-

Vir: Radonski zemljevid Slovenije, Republika Slovenija, GOV.SI;
https://www.gov.si/teme/zmanjsevanje-izpostavljenosti-radonu/
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otopov ne obravnavamo v kontekstu nevarnosti za zdravje. V prostore
prodira predvsem iz zemeljskih tal skozi drobne razpoke v temeljni
plošči, razne odprtine, kot so jaški, odtoki, špranje ali druge razpoke.
Premikanje radona skozi zemljino v stavbo je predvsem konvektivno,
posledica tlačnih razlik med plinom v zemljini in tlakom v prostorih,
ki ležijo nad zemljino. Zaradi tega je ob nizkem zračnem tlaku prehod
povečan. Prehod radona skozi razne materiale je samo delno omejen
in v veliki večini primerov ne prispeva bistveno h koncentraciji radona v zraku v stavbah. Le z uporabo preverjenih zaščitnih plasti med
virom radona in zrakom v stavbi, tok radona omejimo. Poleg difuzije
lahko radon v stavbo vstopa tudi z vodo, če gre za z radonom bogato
vodo ali kljub sifonom preko sanitarnih odtokov. V takih primerih se
radon v notranjosti stavbe izloča iz vode. Radon pa je lahko prisoten
tudi v materialih, ki so bili uporabljeni za gradnjo hiše.
V Sloveniji imamo opravka pretežno samo s prehajanjem radona v
stavbo zaradi konvekcije. Difuzija in prenašanje z vodo sta zanemarljiva oziroma jih ne zaznava v omembe vrednih količinah. Pomembno pa se je zavedati, da vsak preboj za radon neprepustnih slojev,
predstavlja potencialno vstopno točko za radon.
Na zdravje človeka vplivajo razpadli produkti sevanja radona. Kot
rezultat 'alfa-preobrazba' radona, nastajajo nanometrski aerosoli radonovih kratkoživih razpadnih produktov, ki se v zraku vežejo na
prašne delce in aerosole ter preko dihanja pridejo v pljuča, kjer se del
delcev odloži na občutljivem tkivu. Tako je pri razpadanju delcev tkivo podvrženo ionizirajočem sevanju, ki nas obseva od znotraj in povečuje tveganje za obolenjem pljučnega raka. Obolenje pride počasi
in se lahko pokaže čez nekaj desetletij. S podaljševanjem življenjske
dobe se tako povečuje tudi izpostavljenost prebivalcev za obolenjem
pljučnega raka kot posledica radona.
Radon je za kajenjem drugi najpogostejši vzrok za nastanek pljučnega raka. Raziskave so pokazale, da je v Evropi 9 % vseh pljučnih
rakavih obolenj povezanih z radonom. Ugotovljeno je tudi, da je pojavnost raka še posebej povečana med kadilci, ki so izpostavljeni radonu, kar je povezano z vezanjem radonovih razpadlih produktov na
delce dima. Posledično je v takih primerih tudi pasivno kajenje zelo
nevarno. Raziskave niso pokazale neke koncentracije, nad katero se
tveganje pojavi, pač pa, da vsaka povečana izpostavljenost radonu
povečuje nevarnost za pojav pljučnega raka. Ocenjeno je, da se za
vsakih 100 Bq/m3 povečane koncentracije, nevarnost poveča za 16 %.
V Sloveniji je od marca 2018 v veljavi nova direktiva EU, ki mejne
vrednosti za bivalna in delovna okolja postavlja na referenčno vrednost 300 Bq/m3. Če so referenčne vrednosti koncentracije radona
presežene, je potrebno izvesti ustrezno sanacijo. V večini bolj razvitih evropskih držav je mejna vrednost postavljena na 200 Bq/m3 za
obstoječe objekte oz. na 100 Bq/m3 za nove objekte. Dodatno je državam članicam EU naloženo ozaveščanje prebivalstva o potencialni
nevarnosti radona, kot tudi nudenje tehnične podpore pri izvedbi
ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona. Mejno vrednost, že pri
preseganju 100 Bq/m3 za ukrepanje priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).
V prostorih kjer so koncentracije radona presežene, lahko večkrat na
dan, za nekaj minut odpremo okna, da se zrak v prostoru zamenja.
Predvsem zjutraj je prezračevanje najbolj učinkovito, saj s tem znižamo koncentracijo plina, ki se je nakopičila ponoči. Vendar pa je tovrstno zračenje v zimskih mesecih zaradi nizkih temperatur in ob povprečno nizkem zračnem tlakom dokaj neučinkovito, saj po zaprtju
oken koncentracija ponovno hitro naraste. V takih primerih je priporočljiva vgradnja lokalnih ali centralnih prezračevalnih naprav z
rekuperacijo. V kolikor zračenje prostorov ne zadostuje, je potrebno
poiskati vstopne točke radona v vaš dom in jih sanirati. Pogosto so
odprtine v talni plošči večje in vsem nam dobro poznane (gre za ka-
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kšne jaške, večje razpoke ipd.). Na podlagi meritev je možno takšne
točke identificirati, saj je koncentracija radona tam močno povečana.

Vir: Vstopna mesta radona v stanovanjsko stavbo, EPA

Pri višjih koncentracijah radona (npr. nad 1000 Bq/m3) je prezračevanje prostorov in sanacija temeljne plošče redko dovolj učinkovito.
Znatno znižanje koncentracije radona (tudi nad 90 %) lahko dosežemo z neprestanim izsesavanjem zraka izpod temeljne plošče ali iz
kleti (ta oblika je uporabljena pri radonski sanaciji v poslopju osnovne
šole v Iga vasi). Na območjih z visokimi koncentracijami radona se še
posebej priporoča upoštevati pravilo preventive. Zato je pri novogradnjah priporočljivo razmišljati o tem, kako preprečiti dostop radonu v
vaš dom. Preventiva je navadno najbolj ugodna rešitev, saj je vgradnja
protiradonske hidroizolacijske folije pod temeljno ploščo, nizek strošek v primerjavi s stroški, ki nastanejo ob kasnejših sanacijah.
Na območjih, kjer je več radona, mora delodajalec v skladu z veljavno zakonodajo, z meritvami preveriti koncentracije radona v pritličnih ali kletnih prostorih, kjer so delovna mesta. Delodajalec mora
zagotoviti meritve koncentracije radona tudi povsod, kjer je mogoče
pričakovati, da je ta povišana. Če se ugotovi visoka vsebnost radona,
je treba izvesti ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti. Če izvedeni
ukrepi niso zadostni ali izvedljivi, mora delodajalec izvajati ukrepe
varstva pred sevanji, kot to velja za delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem.
Da bi dodatno spodbudili občane Loške doline, ki živijo v svojih hišah,
da preverijo stanje koncentracije radona, smo predlagali županu, da
organizira sofinanciranje občine pri izvedbi meritev radona v zasebnih
hišah, podobno kot so v skrbi za zdravje občanov to letos naredili v občini Ribnica. Občina naj bi nabavila 5 merilcev Radona, skupni strošek
ne bi presegal 2.000,- EUR in organizira izposojo naprav. Občani pa bi
si lahko sami izmerili raven radona v prostorih svoje hiše. ■
Viri:
- Svetovna zdravstvena organizacija; https://www.who.int/teams/environment-climate-change-andhealth/radiation-and-health/radon
- Uprava za varstvo pred sevanji RS (Smernice za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj);
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSVS/Smernice-Radon/Radon-Smernice-zanovogradnje.pdf
- Publikacija o radonu za šolarje, Brošure, publikacije | Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji;
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSVS/Smernice-Radon/O-radonu-za-solarje.pdf
- Uprava RS za varstvo pred sevanji, Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA, Sistematično pregledovanje
delovnega in bivalnega okolja 2020; https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSVS/Porocilaradon/Porocilo-Radon-2020.pdf
- NIJZ, Notranji zrak - Priporočilo za prebivalce; https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/
notranji_zrak_priporocila_za_prebivalce_zadnja_11012017.pdf
- Ministrstvo za izobraževanje in šport, Zavod za gradbeništvo Slovenije, navodila v primeru zaznanih
povečanih koncentracij radona v stavbah javnih vzgojno izobraževalnih zavodov (VIZ); https://www.
gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSVS/Smernice-Radon/Radon-Smernice-za-sanacijo.pdf
- TIHI UBIJALEC ZA KATEREGA NISMO VEDELI; https://mikrovent.io/radon-nevidni-ubijalec-zakaterega-nismo-vedeli/
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Tadej Pavković

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč prejemnik zlate čebele
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je na
letošnji svetovni dan čebel in slovenski čebelarski praznik, ki ju praznujemo 20. maja, v Državnem svetu Republike Slovenije prejel nagrado zlata čebela. Priznanje
je (od leta 2021) na letni ravni podeljeno posameznikom
ali pravnim osebam, »ki so posebej pomembno prispevali
k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih
opraševalcev na svetovni ravni«, kot so zapisali na spletni
strani državne uprave.
Letošnjega nagrajenca je izbral sedemčlanski Odbor za
podelitev zlate čebele v sestavi dr. Jožeta Podgorška, dr.
Katarine Zeller-Groznik, Jureta Čuša, Matjaža Florjanca
Lukana, Natalije Polenec in dr. Petra Kozmusa. Nagrado
lahko prejme državljan Republike Slovenije (RS) ali tuji
državljan, pravna oseba ali druga organizacija s sedežem
v RS ali tujini ali mednarodna organizacija. V obravnavo
za podelitev letošnje zlate čebele je odbor prejel 13 prijav,
ki so predlagale 12 posameznikov oziroma pravnih oseb
iz Egipta, Francije, Grčije, Italije, Kitajske, Libije, Nemčije
in Slovenije.

V finalni izbor so se tokrat uvrstili trije kandidati: (1)
egiptovsko biodinamično združenje Demeter Egypt,
(2) francoska mreža biotske raznovrstnosti za čebele
Reseau Biodiversite pour les Abeilles in (3) predsednik
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je bil kot
prejemnik nagrade potrjen soglasno.
V obrazložitvi nagrade je Podgoršek izpostavil Nočev doprinos k čebelarstvu, vse od vpeljava dneva medenega
zajtrka, dneva sajenja medovitih rastlin, svetovnega dne
čebel do postavitve učnih čebelnjakov ter idej za oblikovanje 3D-kranjice. Noča je predstavil kot bojevitega in
vztrajnega, pa vendar konstruktivnega sogovornika, ki
predstavlja trden most med čebelarji in državnimi institucijami. Nagrado je podelil predsednik Državnega sveta
RS Alojz Kovšca, dogodka pa se je udeležila tudi predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič. Noč
se je ob prejemu nagrade zahvalil Republiki Sloveniji,
zaposlenim in organom Čebelarske zveze Slovenije, čebelarskim društvom in vsem slovenskim čebelarjem, ki
vsak dan gradijo izjemno čebelarsko zgodbo. ■

SREČA
Srečen je kdor mlad ostane,
ker pač ne pozna starost,
srečen, ker se nič ne stara,
saj le ena je mladost.
Je mladost kot roža v polju,
srečna, ker je tu doma,
je mladost za vse prekratka,
žal ta milost ne pozna.
Mlad ostati to je želja,
ki nikoli nam ni dana,
vsi smo slej ko prej v starosti,
a zato ni kriva hrana.
Sreča je kot zlati kamen,
vrednost slej ko prej splahni,
vse se stara, mlado, staro,
se z nami starajo oči.

Stanko Grl

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
https://www.nlb.si/bankgo.
Kaj vam mobilna poslovalnica omogoča?

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

V mobilni poslovalnici lahko:
• Odprete bančni račun in sklenete bančni paket.
• Naročite plačilno kartico (Mastercard, Visa, Karanta).
• Oddate vlogo za kredit. (Če vlogo za kredit oddate že prek videoklica, lahko v mobilni poslovalnici
le še podpišete pogodbo.)
• Sklenete varčevanje ali depozit in se posvetujete tudi o drugih vrstah naložb.
• Dobite nasvet o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih.
• Opravite brezgotovinsko plačilo z računa na račun.
• Na bankomatu dvignete ali položite gotovino in plačate položnice. Ne pozabite, da za uporabo
bankomata potrebujete bančno kartico (osebnega računa) ter številko (PIN)
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(Ne)veselje nad kozami
Zelo me je zabaval prispevek s. Vesne Hiti, doma s Hudega Vrha na Blokah, ki misijonari v Burundiju. Če
tam dobijo v dar kozo, je veselje, ker nimajo mleka. Če ima koza mladiče, je dobiček in še gnoj imajo, da več
pridelajo.
Pri nas kakega navdušenja nad kozami ni, saj skačejo vsepovsod, tja kamor ni treba, tudi na oder.
Marica Marolt, Velike Bloke

mag. Armida Bavec, Markovec

ZA VSE, KI ŠE VEDNO
VERJAMEJO, DA »JE PRAV«
KAR NI PRAV- POVZETEK
IZ DOKUMENTOV
Računsko sodišče dne 6. 7. 2022, št. 3241/2021/32, izda poročilo o revidiranju
pravilnosti dela ene od mestnih občin.
Zanimiva je ugotovitev, da v postopkih
javnega naročanja v par primerih ponudb niso izločili kot nedopustne, podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del, prevzete obveznosti so bile ob
sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih
in neustrezna investicijska dokumentacija. Torej, če ponovim, v dveh primerih prejete ponudbe, ki je presegala
načrtovana sredstva v proračunu občine, občina ni izločila kot nedopustne.
Zanimiva strokovna ugotovitev pristojne ustrezno strokovne institucije, ki ji
je vredno posvetiti pozornost in ji pripoznati veliko strokovno težo. Zakaj to
opozarjam? Ker bi to isto Računsko sodišče, točno to ugotovilo v Občini Loška
dolina, pa se trenutno omejujem le na
investicijo Lož-Podlož. Ponudbi sta bili
sicer dve, ena za ca 900.000 eur z DDV
in druga za 1.8 mio z DDV. Denarja v
proračunu pa je bilo 1,126 mio, pogodba pa podpisana za 1,8 mio. Je pa tudi
Nadzorni odbor (NO) občine že ugotovil, da Občina ni pravočasno preučila
pogojev za izvedbo obravnavane investicije, ker ni pravočasno pridobila vse
projektne dokumentacije in ni uredila
stvarnih pravic na nepremičninah, kjer
se že izvaja predmetna investicija. Prav
tako je NO ugotovil, 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. Zaskrbljujoč pa je

tudi zapis v poročilu NO, da Občina (op.
odgovorna oseba je župan) ne upošteva
določil Poslovnika nazornega odbora
in ne dostavlja vse dokumentacije, ki
je predmet nadzora v času poteka nadzora. Pa še vodovod Viševek-Vrhnika-Žaga, je potrebno omeniti. Gradnja
vodovoda med Viševkom in Žago je bila
predmet inšpekcijskega nadzora, ker naj
bi občina vodovod gradila brez ustrezne dokumentacije in je bila gradnja na
nekaterih mestih nelegalna, kar je v inšpekcijski odločbi marca 2022 povedal
tudi gradbeni inšpektor. Sporni so bili
deli, na katerih novi vodovod ni potekal
po trasi starega in je po zakonodaji tam
šlo za novogradnjo, za kar bi potrebovali
gradbeno dovoljenje. Pa, saj je na to opozarjala že Komunala in tudi jaz, že leta
2019. Rezultat tega gradbenega podviga pa je, da ta krak vodovoda še vedno
ni v funkciji (smo v letu 2022). In prav
lahko se zgodi, da bo potrebno nelegalne odseke vodovoda »spraviti v prejšnje
stanje«. Tudi tukaj sem bila (kot se to še
počne v primeru Lož-Podlož) blatena, da
rušim, nagajam in še kaj. Rezultat pa je
jasen – neugodna odločba gradbenega
inšpektorja. In tudi NO je preučeval to
investicijo in ugotovitve so primerljive
ugotovitvam poročila Lož-Podlož. Sicer
pa smo o ugotovitvah prebirali v prejšnjem glasilu, v prispevku g. Jurkoviča,
predsednika NO.
Sedaj je čas za vprašanje, a si tole »lokalno mestece Peyton« želimo še nadaljnja
4 leta? Moj odgovor je – DOVOLJ JE
BILO!

Marica Marolt,
Velike Bloke

Smo kristjani
tudi v svetu
Ko pa pridemo iz cerkve, zatajimo svoje versko prepričanje za vsakim vogalom. Lahko je
tuliti z množico, še lažje in bolj mirno je, če
se stisnemo v kak kot in molčimo. Najhuje pa
je, če uporabljamo frazo »saj vsi tako delajo«.
Ja, na televiziji so rekli. Kdo pa je na TV?
Kdor izraža svoje trdno prepričanje – resnico, je po navadi preganjan. Zakaj taka
hitrost po zamenjavi vodstva na TV? Verjetno ne zato, ker je nova oblast prišla do
spoznanja resnice, temveč hoče TV ohraniti
svoj primat, ki ga je imela vse od »osvoboditve«. Kristjani! Ali bi bili pripravljeni iti
petdesetkrat pred parlament? Dvakrat sem
že šla v času, ko se je rojevala naša Slovenija,
leta 1990. In takrat, ko smo mirno izražali
svojo podporo družinam, kot si jo je zamislil Stvarnik. Pa bom še šla, če me bo kdo tja
dostavil, saj glavo imam pa še. Vidite, dragi
volivci, pred volitvami ste vredni, vaš glas
šteje, zdaj pa smo vsi prave nule. TV pravi in
na oltar postavlja take ljudi, ki jih kristjani v
nobenem primeru ne bi smeli voliti.
Celo papež je dejal, da politiki, ki zagovarjajo umor nerojenega otroka, sladko smrt
na smrt bolnega, poroke ali celo posvojitve
otrok istospolno usmerjenih, če hkrati prejemajo zakrament sv. obhajila, naj se posvetujejo s svojim škofom. In, če vam dva bivša
predsednika priporočita svojega predsedniškega kandidata, ki se ni še z ničemer izkazal
in ga ne poznamo, je vaša državljanska dolžnost, da se s kom, ki se zanima za te stvari,
posvetujete.
Nespamet ali zaslepljenost sta hudi zanikrnosti duha. Dragi moji, če že pridete v spovednico povedat preko duhovnika Bogu,
da nimate grehov, se prej vprašajte, ali niste
mogoče zanikrni. Prepovedano zalivanje,
kropljenje z blagoslovljeno vodo pa nikoli.
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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 IX.)
Na začetku so mislili, da bodo v komisijah
sodelovali vladni uradniki in so v ta namen
imenovali komisarja postojnske kresije viteza pl. Kreizberga za mejnega komisarja v
postojnski kresiji, ki je tudi takoj zahteval od
okrajne gosposke Snežnik podatke o poteku
meje, ker so »na kresiji v Postojni sežgali vse
starejše listine.«1 Toda v listini št. 10737 z dne
13. 5. 1829 piše ljubljanski gubernij kresiji v
Postojni: »Kresijska inženirja Alojz Schaffenrath iz Postojne in Viljem Dolhopf iz Novega
mesta bosta opravila meritve, ki bodo služile
za popravek map iz leta 1793. Ogrski inženirji
bodo mape zanesljivo prinesli s seboj, ker teh
map v naših krajih ni mogoče več najti. Da bi
se izognili večjim stroškom gospodje politični
komisarji pri deželnem poverjeništvu zaenkrat ne bodo sodelovali pri pripravi map, ker
se tega tako in tako brezpogojno ne zahteva
in vrhu tega to ni dopustno, ker moramo obvezno upoštevati njihovo službeno razmerje.«
Medtem ko je ogrska vlada poslala številne
in dobre fiskalne uradnike, med njimi so
bila tudi zveneča imena, je avstrijska vlada
zadeva obravnavala kot postransko stvar, se
za njo premalo zavzela in jo prepustila deželnim stanovom Kranjske, da jo rešijo, kakor vedo in znajo. Stanove je stalno ovirala
z birokratizmom, s počasnim, dolgoveznim
uradnim postopkom in je končno dejala, ko
so stanovi vso zadevo pripeljali do konca, da
ji morajo vse predložiti v odobritev.
Kranjski stanovi so postavili svojega poverjenika barona Vincencija pl. Schweigerja kot
»komisarja za popravo mejnih map« za celotno Kranjsko in kot podkomisarja, lastnika
gospostva Snežnik Volfganga grofa pl. Lichtenberga za postojnsko kresijo in lastnika
posestev Smuka in Turn, Janeza Nepomuka
grofa pl. Lichtenberga za novomeško kresijo2.
V letu 1828 so na predhodnih pogajanjih za
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Kreishauptmannschaft Adelsberg, 7. 4. 1828, št. 2118
Ständische Verordnete Stelle, 5. 7. 1828, št. 79
Priloge IX, stran…

zeleno mizo sodelovali avstrijski vladni uradniki, toda potem, ko se je avstrijski vladi
zdelo sodelovanje »tako in tako nepotrebno«, je dne 14. 5. 1829 kresijski urad poslal
gospostvu Snežnik vabilo, št. 2960 (imelo je
polno vsebino), da se udeleži pogajanj na
Reki, na katerih bodo obravnavali dve sporni točki »Smrekovac« in »Prezid«.
Kakor že omenjeno je podkomisar grof Volfgang pl. Lichtenberg skupaj z ogrskim komisarjem in stolnim sodnikom pl. Gallyem
označil glede Prezida mejo v naravi, ki jo je
zahtevala Kranjska. O zadevi je dne 7. in 9.
junija 1829 poročal na kresijo v Postojni na
poverjeništvo v Ljubljani in prosil za navodila. Poverjeništvo mu je dne 28. 6. 1829 poslala dopis št. 186/97«. Ker v letu 1793 v zadevi
za popravek meje med Kranjsko in Ogrsko
ni bilo danih nikakršnih navodil, ki se jih ne
najde niti tukaj niti pri visokem guberniju,
ne preostane za zdaj drugega, kakor da se
ravnamo po navodilih predsedujočega pri
komisiji za popravek meje gospoda kneza pl.
Bathyanija«.
Kranjski podkomisar je našel malo podpore
in kakšno igro so se šli z njim na pazinski
kresiji je bilo že povedano.
Dne 14. 10. 1829 so izmerili in vrisali mejo,
ki sta jo zahtevali obe strani in za postojnsko
kresijo je bila zadeva končana. Dne 1. 11. 1829
je visoki gubernij v Ljubljani izdal odredbo
št. 19338, ki se nanaša na vrisane meje in iz
odredbe se vidi, da je gubernij capljal za dogodki: 10. 11. 1829 je stanovsko poverjeništvo
to odredbo pod št. 344 dalo podkomisarju.
Razume se, da je bila ta odredba sedaj popolnoma brez pomena, toda birokratizem je bil
rešen, ker je visoki guberni »izdal odredbo«.
V letu 1831 so pristopili k nadaljnjemu reševanju mejnih vprašanj z revizijo, pregledom
verodostojnosti mejnih map in zaslišanjem
prič, ki poznajo mejo ter mož z dobrim spominom. 18. 6. 1831 poroča podkomisar grof
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Volfgang pl. Lichtenberg, da »se je v Čabru
sešla ogrska deputacijska podkomisija za
revizijo in avtentičnost mejnih map za postojnsko in novomeško kresijo in za zaslišanje prič; sestavlja jo podžupan pl. Mišič,
porotnik pl. Ohsegović, županijski uradniki
pl. Blahseković in pl. Serpak županijski inženir pl. Seeman in pisar. Ker je ogrska deputacijska podkomisija sestavljena iz tako
uglednih ljudi, je nujno, da Kranjska v to
komisijo napoti kameralnega zastopnika in
inženirja, ker je za zaslišanje prič pooblaščen
samo kameralni zastopnik. Ker so vsi komisijski zapisniki napisani v latinskem jeziku,
je nujno, da Kranjska pošlje prevajalca, ki bo
tudi pisar. Začasno so povabili pripravnika v
rudniku ravnateljstva Franca Haasfielda, ki
se je nahajal v Čabru in je bil brez službe, da
je skrbel za tehnične zadeve.
Visoki gubernij in od njega popolnoma neodvisno stanovsko poverjeništvo sta podkomisarja pustila, da se je znašel, kakor se
je znal, in so napisali poročila šele takrat,
ko je bilo že vsega konec. Sijajno avstrijsko
zastopstvo, sestavljeno iz podkomisarja in
brezposelnega rudarskega pripravnika, je
stalo nasproti prožnemu ogrskemu uradniškemu aparatu, ki je znal dobro izkoristiti
takšne razmere in je zadevo hitro pripeljal
do konca v korist Ogrske in se ni menil, kaj
dela visoki gubernij. Popolnoma se razume,
da je ogrsko odposlanstvo, ki je imelo glavno
besedo, in je pri vseh pogajanjih uporabljalo svoj uradni jezik – latinščino in so ogrske
priče o meji povedale neverjetne stvari.
Iz ugovora, ki ga je podal podkomisar ogrski
mejni deputaciji, dne 21. 6. 1831 je pomembno: »Med komisijskim pregledom, ki se je
začel včeraj, v letu 1829 narejenih map in zaslišanju nekaterih prič so zaslišali priče, ki so
pričale za Hrvaško, navedle popolnoma novo
mejo, med Kranjsko in Hrvaško. Nov opis
meje pomeni zelo pomembno in do sedaj
neznano zahtevo do Kranjske, in sicer naj bi
meja tekla od vrha Požarišč do cerkve sv. Andreja, od tam v Jermendol, nato do cerkve sv.
Tomaža nad vasjo Vrh, nadaljevala naj bi se
do potoka Mali Obrh, ki oklepa dominikalno
zemljišče pri snežniškem gradu, nato na vrh
Snežnika, na Gomance in Klansko pako, meja
se tam obrne na vzhod proti Klanski polici in
Jelenovi dragi. Ta zahteva zajema celotno sosesko Babno Polje, vas Babno Polico, ki je spadala pod gosposko Snežnik s površino približno 2 kvadratnih milj. Včeraj zaslišane priče,
ki so hotele razširiti meje Hrvaške do cerkve
sv. Tomaža nad vasjo Vrh, so si izmislile, da
so v sv. treh kraljih, ki so naslikani na konjih
na cerkvi, prepoznale tri ogrske velikaše, med
njimi grofa Cerinija, kar naj bi pomenilo mejno znamenje3.
Dne 27. 6. in 1. 7. je ogrska stran v Grobniku
glede meje zaslišala še druge može z dobrim
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spominom in pripravila latinske zapisnike.
V nekem poznejšem poročilu podkomisarja,
grofa Volfganga pl. Lichtenberga lahko beremo, da so nekatere priče, kakor je bilo takrat
v navadi na Ogrskem, za izjavo pridobili.
14. 7. 1831 poroča podkomisar poverjeništvu: »Avtoriziranje map in zaslišanje prič
je bilo končano 1. 7. ker podkomisar ni imel
pisarja, so ogrski odposlanci poskrbeli zaradi ustrežljivosti za prepis obsežnega zapisnika pri županijski pisarni (torej tudi še to).
Sedaj se je vmešal visoki gubernij in je dne
30. 7. 1831, št. 17158, dovolil, da sme fiskalni
uradnik sodelovati pri avtorizaciji map, toda
takoj je dodal, da bi obravnaval svojo pristojnost, da se mora vse predložiti njegovemu
veličanstvu, da bi imelo učinek. Stanovsko
poverjeništvo je privolitev poslalo podkomisarju šele 31. 8. 1831 pod št. 244/110, torej
dva meseca po koncu pogajanj.
V leto 1832 so bili narejeni prepisi obsežnih
zapisnikov in podkomisar grof Volfgang
pl. Lichtenberg jih je v poročilu z dne 11. 6.
1832 predložil stanovskemu poverjeništvu v
Ljubljani. Dne 11. 10. je poverjeništvu poslal
drugo poročilo. Poročili nam nudita dober
pregled dogajanja, zato sta tukaj tudi napisani.
I. poročilo

Snežnik, 11. junij 1832

V prilogi najponižnejše predlagam veleslavnemu stanovskemu poverjeništvu zapisnik deputacijske komisije o prisotnosti
mejnih map postojnske in pazinske kresije
in izjave prič, ki so ji zapisali med 1. junijem
in 2. julijem prejšnjega leta na Grobniku.
Podpisani stanovski komisar si je ob koncu
zapisnika pridržal pravico, da veleslavnemu
poverjeništvu sporoči svoje opombe o pričah in njihovih izjavah in predloži najdena
dokazila, ki jih bo poverjeništvo uporabilo
za postojnsko kresijo.
Nihče med zaslišanimi pričami ni hotel ničesar vedeti o zahtevi Kranjske do vasi Babno
Polje, imenovano Prezid, ki je poseljena z 9
kmetijami, skupaj s pripadajočimi gozdovi
in pritiklinami. Ker se mejni spor vleče več
kot 160 let, zato zaslišane priče, ki so pričale
za in proti, niso mogle ničesar dokazati. Če
se ne bi to tako zgodilo, bi se primer prepustil veleslavnemu c. kr. fiskalnemu uradu.
Zaradi tega se mora podpisani najprej sklicevati na poročilo z dne 18. junija preteklega leta in ponovno opomniti, da naj priče
zasliši komisar fiskalnega urada na kraju
samem. V glavnem je to odvisno od tega,
da podpisani pošteno postavi dokaze in posebna vprašanja za priče. Če bi imel premalo
dokazov, ki so potrebni za zahtevo Kranjske,
bi jih prinesli pozneje. Hrvaške priče, ki jih
je pripeljalo gospostvo Čabar in so bile zasli-
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šane, jih lahko brez izjeme zavržemo, ker jih
je bilo največ iz vasi Babno Polje ali Prezid
in okoliških krajev, ki jih zahteva Kranjska.
Imele so poseben interes, da bi rajši ostale
podaniki ogrske krone, kakor da se vrnejo
pod vojvodino Kranjsko. Priče Anton Turk,
Andrej Antončič z Babne Police in Tomaž
Mihelič iz Črnih Lazov so gozdarski hlapci
gospostva Čabar, ki imajo očiten interes, da
za svoje premoženje pod ogrsko krono ne bi
plačevali dajatev. Pripeljanim pričam so zagrozili z udarci s palico in so morale govoriti, kar je zahtevalo gospostvo Čabar. Da so
pričam obnoreli pamet, so jim na gospostvu
Čabar dali sod vina, kar je opazil podpisani
in številni so bili zaslišani v okajenem stanju.
Posebno se je takšno stanje videlo pri Andreju Antončiču in Štefanu Ožboltu. Večina
zaslišanih prič nasprotne strani bi svoje izjave preklicala, če bi smele govoriti svobodno
brez bojazni pred grožnjami. Podpisani je v
prilogi zapisnika št. 6 pojasnil o zahtevah, ki
so se pokazale šele sedaj, da meja Hrvaške
poteka pri cerkvi Sv. Andreja (Gornje Poljane) in pri cerkvi sv. Tomaža nad vasjo Vrh.
Ne bi se spuščal v razlaganje vzrokov, ko je
bila zahteva v letu 1828 naznanjena pri vladni komisiji in je sedanja zahteva v nasprotju s takratno zahtevo. Podpisani zato tudi
misli, da se lahko vzdrži nadaljnjih pogajanj
o takšni zahtevi in mu ovržba ni potrebna.
Vendar priče so povedale, da so v gozdu
Smrekovac, ki pripada Novemu Babnemu
Polju, žgali oglje za fužino v Čabru in da so
našli tudi stari ogenjci. Iz tega sledi, da so
vas Novo Babno Polje dali v letu 1678 v zakup fužini v Čabru. To lahko ovržemo, ker
vas Novo Babno Polje v letu 1678 sploh še
ni obstajala, ker ni nikoli ležala in ne leži na
rustikalni zemlji in je nastala šele postopno s
krčenjem gospoščinskega gozda v letu 1714.
Končno je fužina v Čabru, ko so ji skupaj z
vasjo Babno Polje, imenovano tudi Prezid,
dali v zakup gozdove, ki se pričenjajo pri Lepem studencu in niso oddaljeni eno uro od
fužine, postala lastnik gospostva in ni bilo
vzroka, da za obratovanje fužine zakupijo
gozdove, kakor je izrecno zapisano v zakupni pogodbi z dne 20. decembra 1678. Pri
Lepem studencu in pri Babnem Polju, imenovanem Prezid, nastajajo od tistega časa do
danes velike krčevine in številne naselbine,
toda za fužino je dovolj gozda, ki ga potrebno za obstoj in za primer, če bi primanjkovalo lesa. Toda nasprotna stran trdi, da naj bi
bila vas Novo Babno Polje leta 1678 (takrat
je še ni bilo) dana v zakup fužini v Čabru in
da so dali v zakup gozd Smrekovac, ki pripada Novemu Babnemu Polju. V gozdu Smrekovac naj bi žgali oglje za fužino. To je prava
neumnost, zakaj, kako bi lahko, še posebno
v tistem času, pametno domnevali, da fužina
varuje svoje lepe in ogromne gozdove, ki jih
ima pred nosom in bi za žganje oglja vzela v
zakup gozd gospostva Lož in Snežnik, ki je
od fužine oddaljen 5 ur? Sicer so ogenjce, ki
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so jih našli v gozdu Smrekovac, iz novejšega
časa in so tako nepomembne, da že same na
sebi kažejo na to, da niso nikoli služile omenjenemu namenu, temveč so tam žgali oglje
navadni vaški kovači iz Novega Babnega Polja in iz kakšne druge vasi v Loški dolini. Iz
pravkar povedanega in iz naravne lege kakor
tudi iz zakupne pogodbe iz leta 1678 se mora
izrečeni namen neovrgljivo dokazati, da je
bila vas Babno Polje, imenovana tudi Prezid,
dana skupaj z gozdovi in pritiklinami v zakup fužini v Čabru, kakor so to že zapisali v
letu 1793 in 1829. Kakor določajo pogoji v
pogodbi, se mora to ozemlje vrniti Kranjski,
ko bo fužina prenehala delovati. Gospostvo
Snežnik, ki je zakupno pogodbo in z njo
zahtevo do tega ozemlja dne 8. maja 1820
prodala lastniku gospostva Čabar gospodu
Matiji plemenitemu Paraviču Čabranskemu,
je izstavilo podpisanemu seznam listin, ki jih
je predala kupcu. Seznam je že v rokah deželnega stanovskega odbornika gospoda barona Vincencija Schweigerja. Poleg seznama
je za utemeljitev postavljene zahteve najprej
priložen izpisek iz prepisa deželnoknežjega
temeljnega urbarja pri gospostvu Snežnik o
dajatvah vasi Babno Polje, ki ima 9 kmetij.
Nato je priloženi izpisek iz izvirnika kupne
pogodbe gospostva Lož in posestva Snežnik
z dne 10. novembra 1707, kjer se nahaja za
Babno Polje pogosto omenjena zakupna
pogodba iz leta 1678. Na koncu so priložene tri listine, ki smo jih dobili od vaščanov
Babnega Polja ali Prezida, s petimi starimi
seznami podložnikov in njihovih dajatev.
Iz seznamov je razvidno, da se vas, ki se jo
zahteva, omenja v listinah gospostva Čabar
kot Babno Polje. Upravitelji fužine Čabar so
pobirali davke v valuti, ki so jo uporabljali v
deželi Kranjski, v librah in soldih.
Iz pomembnih listin, ki so predale kupcu Paraviču in priloženih dokumentov se
veleslavno stanovsko poverjeništvo lahko
prepriča pri državnem knjigovodstvu, da je
zakupnina 200 florintov, ki jo je gospostvo
Snežnik pravilno prejemalo do leta 1809,
sklenjena po pogosto omenjeni zakupni pogodbi s fužino iz leta 1678, navedena v računski tabeli vseh dominikalnih prihodkov
gospostev Snežnik in Lož in da se je plačal
davek. Končno bi morali tudi sosednje gospostvi Ribnica in Kočevje, na katere se zahteva Kranjske nanaša, pripraviti iz urbarjev
izpiske o meji, kar bi lahko kaj prispevalo k
pojasnitvi in utemeljitvi zahteve, za katero
mora veleslavno poverjeništvo nekaj storiti. Zaradi nujnosti zadeve in zaradi drugih
stvari si podpisani pridržuje pravico, da bo v
naslednjih dneh poročal o pristnosti in zaslišanju prič na pazinski kresiji.
Volf Lichtenberg l. r.
(se nadaljuje)

NAGRADNA KRIŽANKA
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Vabljeni k reševanju nagradne križan
Nagradno geslo križanke v prejšnji številki je bilo:
SVET ANTON IMA PRAŠIČA
Nagrado knjigo SMO SLIŠALI PTIČICE PETI prejme:

Albina Prevec, Viševek 39, 1386 Stari trg pri Ložu
Nagrado poklanja
Društvo upokojencev Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 44, 1386 Stari trg pri Ložu,
e-mail: du.loskadolina@gmil.com

Čestitamo!

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

Nagrada je knjiga Marije Makarovič
BABNO POLJE IN NJEGOVI LJUDJE V PRIMEŽU
DRUGE SVETOVNE VOJNE.
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 20. 10. 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
  

PLAVAJOČI GRAD 2022
Malce sem se potrudil v objektiv ujeti nekaj značilnih momentov letošnjega festivala etno muzike, ki je prav gotovo eden največjih na svetu !
Zahvaljujoč Matiji Solce kar se muzike in izvajalcev tiče, Marku Goršetu za vso neizmerno veliko in težko logistiko organizacije velikega dogodka in
seveda vsem prostovoljcem, ki so sodelovali, pomagali ... ne nazadnje pa tokrat posebna pohvala idejnim scenaristom in designerjem
(večinoma študentom Akademije za upodabljajočo umetnost) vsega prostora okoli Gradu, parka in gozdov - VSA ČAST VSEM!"
Moji prijatelji: prof.ak.slikar Milan Erič – Jakopičev in Smrekarjev nagrajenec (oče Julijana Eriča vodje blues benda »Raztreseni profesorji«),
arch. Jože Senčar in prijatelj iz daljne Makedonije Boro Jakimoski so bili ne glede na svoja srednja leta več kot navdušeni nad celo prireditvijo,
glasbene interpretatorje, opremo, logistiko, hrano, pijačo, ponudbo stojnic, obiskovalci in še posebej nad prijaznostjo domačinov ...
Sploh in oh in obljubljajo prihajati na ta sedaj že tradicionalni glasbeni dogodek dokler jim bo zdravje dovoljevalo...
Edo Šega

Zahvalni dan
24.9. 2022 ob 17:00
Kamp Beli Gaber, Loška dolina

grad
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17:00 Program Kovačija
19:00 Fekete Seretlek (SI, RU, CZ, SK) 1/2
20:00 Podelitev Nadgrad

v
avtorski
STAND-UP
komediji

20:30 Fekete Seretlek 2/2
21:30 Program Kovačija

Kulturni dom Stari trg pri Ložu – 2.10. ob 18:00

Vstopnice: www.vidvalic.si, www.mojekarte.si, trafike 3dva in bencinski servisi.
Cena vstopnice je 16 € v predprodaji in 19 € na dan dogodka.

