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Glasilo občine Loška dolina

11. POHOD PO LOŠKI DOLINI

Rekordno število udeležencev je v lepi jesenski nedelji uživalo v lepotah Loške doline. Na krožni poti po dolini so pohodniki
spoznali polha in polhanje in se okrepčali na dobro založenih stojnicah z lokalnimi dobrotami.

11. POHOD PO LOŠKI DOLINI
Foto: Mario Žnidaršič

IZ OBČINSKE HIŠE
Zaključek dvanajst letnega županovanja ..................... 4
PRAZNIK OBČINE LOŠKA DOLINA ................................ 4
Delo Nadzornega odbora Občine Loška dolina
v mandatu 2018 – 2022............................................. 6
Kvačkan grb občine Loška dolina ................................ 7
Ugotovitve nadzora porabe proračunskih
sredstev Občine Loška dolina za
investicijo vodooskrbe v Babnem Polju........................ 8
Popravek na članek »Bogdan Zevnik, direktor
Občinske uprave Posameznikom ni uspelo preprečiti
zaključka rekonstrukcije ceste Lož-Podlož« .................. 8
Popravek predsednika Nadzornega odbora
Občine Loška dolina, Milana Jurkoviča k članku
»Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož – Podlož« Bogdana Zevnika .... 10
Popravek Nadzornega odbora Občine Loška dolina
k članku »Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož – Podlož«, avtorja
Bogdana Zevnika, direktorja občinske uprave............ 10
Popravek k članku Bogdana Zevnika z naslovom
»Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož – Podlož« ............................. 11
Volitve...................................................................... 12
SVETNIŠKA STRAN
Ob zaključku mandata, Mag. Armida Bavec............... 18
LJUDJE IN KRAJI
KOPANJE IN POBIRANJE KROMPIRJA ......................... 18
OSEBNA ASISTENTKA JANJA MLAKAR ....................... 19
Kalifornija, Los Angeles ............................................ 20
Učiteljica Štefka ....................................................... 21
Dopolnitev članka »Sestanek pri Špetnaku« .............. 22
KULTURA
Likovna kolonija Koča vas 2022................................ 23
O slikarstvu Dagmar Mar .......................................... 23
Noč zahval festivala Plavajoči grad ............................ 24
Kulturna vizija županskih kandidatov......................... 25
ŠPORT IN REKREACIJA
Anton Bavec stopnjuje strelsko formo ....................... 26
V spomin - Franc Turšič ............................................. 27

VRTEC & ŠOLA
Cicikros................................................................ 28
VARNO NA KOLO .................................................. 29
DRUŠTVA IN ZAVODI
Izobraževanje uporabnikov in asistentov ................... 30
Razstava Slovenskega društva Tršče ......................... 30
Norčije v spalnicah Gledališča Brce ...........................31
Ustvarjalni dnevi v Žagi ..............................................31
Katera je najlepša? .................................................. 32
Gasilke iz Notranjske so se tokrat srečale
v Podcerkvi .....................................................................32
En big band na grajskem večeru popeljal
v svet risank ............................................................. 33
11. Pohod po Loški dolini.......................................... 33
Tudi starejši občani soustvarjamo
utrip življenja v občini ............................................... 35
Satia, zavod učenje za življenje ................................. 36
LEKANČKOV BUTIK
Kostanjevi muffini za dan čarovnic ............................ 38
DOBRO JE VEDETI
Prepoznate, kaj je na sliki? ....................................... 38
Povečana aktivnost podlubnikov v letu 2022
na območju občine Loška dolina............................... 39
Z majhnimi dejanji do velikih prihrankov
pri kuhanju............................................................... 40
PISMA BRALCEV
Dopis svetnikom in nadzornemu odboru ....................41
Izvlečki iz poročila policije iz dne 1. 4. 2022 .............. 42
Dovolj je bilo tega, te igre je konec ............................ 44
Odziv na izvajanje župana na TV Oron,
oktober 2022........................................................... 44

Spoštovane bralke, bralci in soustvarjalci Obrha!
Lepo jesen imamo! Toplo, sončno, polno različnih barv. Za nekatere je ta jesen še posebej
vroča, saj se bližajo lokalne volitve. To boste opazili tudi v našem glasilu, saj predstavljamo
kandidatke in kandidate, ki so oddali svoje materiale v skladu z razpisom v prejšnji številki.
Za nami je občinski praznik, 19. oktober, ob katerem so bila podeljena tudi priznanja
zaslužnim. Prejemnikom iz srca čestitamo tudi v uredništvu Obrha! Upam pa, da bodo
v prihodnje ljudje pri nas nagrajeni in prepoznani že za čas svojega življenja, tako nam ne
bo več potrebno podeljevati posthumnih priznanj. Se pa tudi v tej številki, žal, poslavljamo
še od enega stebra življenja v občini. Zapustil nas je Franc Turšič. V Smučarskem klubu
Loška dolina so mu v slovo pripravili lep članek, ki ga objavljamo v rubriki ŠPORT. Tudi
ostale vsebine v glasilu presegajo zgolj reportaže z dogodkov in obvestila, ki ste jih vajeni
iz drugih lokalnih glasil. Zdi se mi prav, da vam ponudimo tudi bolj poglobljene članke,
različne poglede, včasih tudi kakšno ostrejšo debato ali nestrinjanje z delovanjem občine.
Obrh je, po mojem prepričanju, glasilo vseh občanov. Vsak mora v njem najti svoj prostor.
Ustvarili si boste svoje mnenje in se na volitvah odločili po svoji vesti. Pogledov in razlag je
vedno več, a resnica je samo ena. To je predzadnja številka tega sklica uredništva. Pripravili
bomo še decembrsko izdajo glasila, potem pa bomo svoja mesta prepustili tistim, ki jih
bo imenoval nov sklic občinskega sveta. Žal v obsežnih volilnih programih nisem zasledil
kaj si kandidatke in kandidati mislijo o Obrhu in kakšni so njihovi načrti za prihodnost
glasila. Škoda. V trenutnem uredništvu je kar nekaj zanimivih sogovornikov, ki bi o tem
znali marsikaj povedati.
Rok za oddajo Vaših prispevkov, fotografij in čestitk za naslednjo, praznično, številko
je 1. decembra, tako da bo Obrh na vaših domovih še pred prazniki. Pošljite nam svoja
razmišljanja! Z veseljem jih bomo objavili!
Pa mirno in toplo jesen Vam želim!

Miha Razdrih,
urednik

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

Člankov v glasilu Obrh ne lektoriramo. • Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Loška dolina. •

IZ ZGODOVINE
Zgodovina Čabra in Babnega Polja............................ 45

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: 11. pohod po Loški dolini • tekst na naslovnici: Miha Razdrih • fotografija na naslovnici: Mario Žnidaršič •
Avtor križanke: Matjaž Hladnik • fotografija v križanki: Blaž Dobravec • Oblikovanje in tisk: Abakos d.o.o.
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Obrh dostopen tudi na spletni strani občine Loška dolina: https://www.loska-dolina.si
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Janez Komidar

Zaključek dvanajst letnega županovanja

Š

e sam ne morem verjeti, kako hitro beži čas,
pa vendar moram sprejeti to dejstvo na katerega ni moč vplivati. V tem dvanajst letnem
obdobju opravljanja funkcije župana občine
Loška dolina, pa sem doživel veliko lepih trenutkov in tudi marsikaterega tako grdega, da
preprosto ne morem razumeti s čim si človek
osebno to zasluži. In vendar vedno znova poskušam odmisliti tiste neprijetne in grde doživljaje ter se raje spomnim na lepe in uspešne
trenutke, ki človeka obogatijo in izpolnijo.
Začetki moje županske poti so bili do kraja
stresni. Tako se je pričel moj mandat v letu
2010 in enako stresno, če ne še bolj, se zaključuje mandat 2018 – 2022. Štiri leta truda in
načrtovanja za razvoj naše doline so vedno
znova svetnice in svetniki občinskega sveta
zavrnili, saj ne da so proti razvoju »ampak« ...
In tako je potekalo delo občine po sistemu en
korak naprej in 2 nazaj. Nikakor ne razumem
»apriori« odklonilnega odnosa nekaterih svetnic in svetnikov do vsega, kar smo poskušali
ustvariti. Ustvariti dobrobit za občanke in občane naše občine in širše. In upam si trditi, da
smo vsi na občinski upravi imeli smele načrte
in dober namen za realizacijo le teh. Namesto pomoči in podpore nekaterih svetnic in
svetnikov kot tudi določenih posameznikov
za uspešno realizacijo projektov, za katere zagotovo lahko trdim, da niso bili škodljivi za
razvoj občine, smo dobivali polena pod noge
ter prejemali nizke udarce. V zgodovino se
bo zapisalo kar nekaj neslavno zablokiranih
in propadlih projektov. Predvsem tu lahko

vedno in znova in znova omenjam večnamensko dvorano v Starem trgu. Dvorano, ki
bi danes lahko že služila svojemu namenu, pa
so se nekatere svetnice in svetniki ob podpori
posameznih dolinskih športnih zanesenjakov
odločili in projekt zaustavili ter ob tem grdo
»povozili« že sprejet sklep prejšnjega občinskega sveta. Prav rad bi izvedel, kaj si danes
ti isti akterji mislijo ob pogledu na skupine
otrok, ki se drenjajo v premajhni šolski telovadnici ali pa izvajajo aktivnosti na ne urejenem
zunanjem »stadionu«. Res žalostno. Še bolj pa
je žalostna zgodba z domom za starostnike v
Loški dolini. Določeni občani (5 občanov) so
ob pomoči spet nekaterih svetnic in svetnikov
(istih kot pri dvorani) ustavljali projekt na vse
mogoče načine in uspeli odgnati investitorja
iz naše občine, ki je potem svojo prisotnost
v Sloveniji prenesel v druge občine, kjer je
ob razumevanju lokalnih skupnosti ter ob
navdušenju prebivalcev izpeljal in izgradil
domove za starostnike. Da ne omenjam še
vseh ostalih projektov in investicij, kjer smo
bili namesto podpore, deležni nešteto prijav
na različne državne inštitucije in inšpekcijske
službe, katere so bile podane s strani svetnic
in svetnikov, nadzornega odbora in posameznih občanov. Sprašujem se, kje je morala in
odgovornost teh oseb za podajanje zavajajočih in celo neresničnih prijav. Koliko delovnega časa je bilo odvzetega pristojnim, da
so se morali ukvarjati s temi prijavami in na
koncu ugotoviti, da so vse navedbe prijavitelja
neutemeljene. Mi na občinski upravi pa smo
namesto da bi se ukvarjali z razvojem občine,

morali pristojnim pojasnjevati in dokazovati
ter odgovarjati zasliševalcem. Očitno je bil cilj
nekaterih posameznikov, da na takšen način
politično diskreditirajo mene osebno in občinsko upravo ter razdelijo občane pred prihajajočimi volitvami. In prav ti posamezniki
izrabljajo predvolilni čas s pozivi volivcem
k strpnosti in sodelovanju za dobro občine,
čeprav so ravno oni zadnja štiri leta dušili in
ovirali delo občinske uprave ter onemogočali
razvoj občine. HVALA JIM.
Upam, da se jim kdaj pa kdaj le uspe pogledati v ogledalo in osebi na drugi strani v ogledalu, katero vidijo, povedati kar ji gre.
Naj v zaključku tega prispevka izrečem tudi
veliko zahvalo vsem sodelavkam in sodelavcem v občinski upravi kot tudi zunanjim
sodelavcem in posameznim občanom, ki so
me oziroma so nas podpirali v želji po napredku in razvoju občine. Vsem novo izvoljenim funkcionarjem Občine Loška dolina
pa bi zaželel uspešno delo v naslednjem štiri
letnem obdobju in polno naprednih ter tudi
realiziranih projektov za skupno dobro vseh
nas, prebivalcev Loška doline. Pa ne prepustite se zavesti populistom, ki vas bodo
poskušali zapeljati z njihovimi leporečenji,
ampak odločajte preudarno ter s polno mero
odgovornosti, saj za vsakim vašim storjenim
dejanjem, stojite le vi in samo vi, z vašim
imenom in priimkom.
Vaš župan
Janez Komidar

Danica Zrim

PRAZNIK OBČINE LOŠKA DOLINA
Devetnajsti oktober je občinski praznik Loške doline.

Prireditev je po dveh letih, ko javnih prireditev ni bilo, potekala v
Kulturnem domu v Starem trgu. V programu so sodelovali učenci
osnovne in glasbene šole, društvo Ostrnice Loška dolina, delavsko
prosvetno društvo Svoboda Loška dolina ter pevsko društvo K'rsnice.
Program je povezoval Borut Kraševec.
Na prireditvi so bila podeljena priznanja in sicer na predlog župana
je bilo podeljeno županovo priznanje Slovenskemu kulturnemu društvu Gorski kotar z naslednjo obrazložitvijo:
»Slovensko kulturno društvo “Gorski kotar” je bilo ustanovljeno leta
2007. Najbolj zaslužni za ustanovitev društva so pokojni Slavko Malnar in Rudi Merljak iz Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Od leta 2015 je vodenje društva prevzel Damijan Malnar.

Društvo s svojim delovanjem vzpodbuja, pomaga in razvija domačo
kulturno dediščino, ki je nedvomno slovenskih korenin in ohranjanje dobrih in prijateljskih vezi med ljudmi na hrvaški in slovenski
strani meje. V ta namen prirejajo in pomagajo pri prireditvah kulturnih druženj kod so: Velikonočni koncert v Prezidu, koncert ob
Sveti trojici v Plešcih, Pohod na Sveto goro in vaški sejem v Plešcih,
Praznik žetve v Trstju in Dan hrušk na Tropetih pri Čabru, srečanje
travarjev in zeliščarjev v Prezidu; Likovna kolonija v Trščah. Vsako
leto sodelujejo na nogometnem turnirju zamejcev iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Leta 2019 so bili tudi gostitelji tega turnirja.
Jaslice društva že vrsto let krasijo »Božični Vojnik«.
V okviru društva se izvaja dopolnilni pouk slovenščine v Prezidu,
Čabru, Trščah in od letos tudi v Gerovem. V tem šolskem letu imajo
že 56 učencev.
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V društvu je delovala sekcija za kmetijstvo ki je pred časom postala
samostojno društvo: Kmetijsko izobraževalna skupnost Gorski kotar,
člani društev medsebojno sodelujejo.
V petnajstih letih obstoja so društvo obiskali vsi ministri za Slovence
v zamejstvu in po svetu in nekateri ministri za kmetijstvo in gozdarstvo, ki so bili v tem obdobju na funkciji, ter predstavniki veleposlaništva RS iz Zagreba. V organizaciji društva je bilo v Prezidu izvedeno predavanje EU poslanca, g. Franca Bogoviča na temo »Pametne
vasi«. Sodelovanje je društvu omogočilo veliko poznanstev in so tudi
prvi sprožili alarm na višjih distancah ko so Prezidu in s tem tudi celi
Loški dolini, grozile smeti iz Italije.
Zaradi vsega naštetega si Slovensko kulturno društvo »Gorski kotar«
zasluži županovo priznanje.

Srebrni grb Občine Loška dolina
je na predlog svetnica Janje Urbiha prejela MARINKA OBLAK iz
Ograd za ohranjanje kulturne tradicije v občini.
Predlagataljica je zapisala takole:
»Marinka Oblak je članica Delavsko prosvetnega društva »Svoboda«
Loška dolina od leta 1977, ko jo je takratni režiser Franc Ravšelj povabil k predstavi »Pot do zločina«. Od takrat je minilo že 45 let, Marinka
pa je (z krajšimi presledki) še vedno aktivna članica društva.
Sodelovala je kot igralka, šepetalka, pomočnica režiserja ... Šivala je
gledališke kostume, pomagala pri postavljanju scene, bila in je še vedno
nepogrešljiv član ekipe, ki ustvarja gledališke predstave pod okriljem
Amaterskega gledališča DPD »Svoboda«.
Poleg navedenega pa ima Marinka največ zaslug za izdajo zbornika
ob 85-letnici delovanja društva, ki je izšel leta 2007. Šlo je za skromen
zbornik, v katerem so zbrane fotografije in podatki o sodelujočih v
predstavah do takrat. V glavnem je podatke zbrala prav Marinka, z
neštetimi obiski pri nekdanjih sodelujočih v društvu.
Ta zbornik pa je Marinki dal zagon za obsežnejše zbiranja gradiva o
delovanju društva oziroma Amaterskega gledališča, ki je edina še delujoča sekcija. Zakopala se je v delo. Obiskala je zelo veliko nekdanjih
članov gledališča oz. sorodnikov nekdanjih članov, kjer je zbirala fotografije in podatke. Prebrskala je vse dostopne arhivske vire, prebrala Glasila Kovinoplastike Lož, glasilo Obrh, Notranjsko primorske
novice in knjige Janeza Kebeta, Matevža Haceta in še kaj ... kjerkoli je
pač našla informacije.
Petnajst let je vse zime posvetila zborniku ob 100 letnici delovanja
Amaterskega gledališča DPD Svoboda, ki je izšel aprila 2022. V zborniku so zbrani podatki o preko sto predstavah in množica objav in
različnih časopisov, glasil, drugih tiskanih medijev. Marinka je zbrala
(in to je v zborniku tudi objavljeno) tudi vsa priznanja, ki jih je bilo
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deležno bodisi gledališče, bodisi njeni člani. In še mnogo več.
Zbornik o 100 letnici delovanja Amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška dolina je zagotovo velik prispevek k ohranjanju bogate
kulturne tradicije Loške doline in menim, da si Marinka Oblak, kot
njegova glavna ustvarjalka in urednica zasluži SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA.«

Zahvala

Najlepše se zahvaljujem za podeljeno priznanje »Srebrni grb Občine
Loška dolina« vsem, ki ste prepoznali, da tudi Zbornik Amaterskega
gledališča DPD »Svoboda« Loška dolina, prispeva k ohranjanju stoletne zgodovine in kulture v naši občini.
Ob tej priliki se zahvaljujem tudi vsem starejšim gledališčnikom, oziroma vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri Amaterskem gledališču. Ob
zbiranju podatkov za Zbornik so mi posredovali najrazličnejše podatke
o delu društva v prejšnjem in njihovem obdobju. Oni so žive legende
tistih časov, saj so v zelo skromnih razmerah ustvarjali velike stvari.
ŽIVLJENJE JE KAKOR IGRA IN IGRA JE KAKOR ŽIVLJENJE
Hvala vsem, Marinka Oblak
Stari trg, 19. 10. 2022

Zlati grb Občine Loška dolina
je na predlog prvopodpisane Janje Urbiha in 5 procentov volivcev prejela ANA ZAKRAJŠEK iz Ograd, za prostovoljno in predano delo v
Društvu OSTRNICE. Priznanje je bilo podeljeno posmrtno.
Predlagatelji so v svojo utemeljitev za podelitev Zlatega grba Občine
Loška dolina zapisali:
»Ana Zakrajšek je bila ena od pobudnic za ustanovitev Društva žena
in deklet na podeželju OSTRNICE Loška dolina. Od novembra 2008,
ko je bilo društvo ustanovljeno, je bila njegova predsednica. S svojim
predanim delom, bogatim znanjem in izkušnjami je pripomogla, da je
društvo postalo prepoznavno ne le v domači občini, ampak tudi izven
nje, celo na Hrvaškem.
Živela je za društvo. Bedela je nad vsemi stvarmi, povezanimi z njim.
Uspehov društva, na katere je bila ponosna, pa ni nikoli pripisovala le
sebi. »Vse te uspehe lahko pripišemo v veliki meri tudi pripravljenosti
članic za sodelovanje, dobremu delu in želji po dodatnem izobraževanju,« je zapisala v zbornik ob 10. obletnici delovanja društva. Dobro
je poznala vsako izmed članic, zato je vedela, kje lahko uporabi njeno
znanje in kako jo bo pridobila za sodelovanje.
Do sebe in do drugih je bila zelo zahtevna. Zavedala se je, da je le
najboljše in najlepše dovolj dobro za kupca oziroma naročnika storitve. Skupaj z drugimi članicami je poskrbela, da so bile pogostitve na
prireditvah in predstavitve na sejmih prava paša za oči in brbončice.
Znala je na neprisiljen način pristopiti do ljudi, pa najsi je šlo za ponudbo domačih dobrot, predstavitev naših krajev ali knjige našega
društva Okusi Loške doline – kulinarična dediščina.
Bila je dobra organizatorka. Vse je vnaprej do potankosti načrtovala in
poskrbela, da je bila tudi izvedba brezhibna.
Bogato je bilo njeno vedenje o naših tradicionalnih jedeh, šegah in
navadah, ki ji jih je posredovala njena stara mama in starejše gospodinje. Svoje znanje in veščine je z veseljem prenašala ostalim
članicam, otrokom iz vrtca in učencem domače osnovne šole. Bila
je nosilka nesnovne dediščine priprave poprtnika (župn'ka) skupine
gospodinj Loške doline in Babnega Polja.

Nagrajenci (foto: Mario Žnidaršič)

Zavedala se je pomena vseživljenjskega učenja. Dodatno znanje je
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nabirala na številnih tečajih, krožkih, delavnicah, predavanjih. Tudi
članice društva je spodbujala k neformalnemu izobraževanju. Organizirala je kuharske tečaje, delavnice in predavanja.
Zelo jo je zanimalo zeliščarstvo. Živela je v skladu z naravo in delovala
prijazno do okolja. Tudi druge je osveščala o varovanju našega okolja.
Rada je imela nove izzive. Svoje znanje in življenjske izkušnje je vložila v to, da danes ponovno odkrivamo lokalno kulinarično dediščino
in tradicijo. Njen zadnji veliki projekt je bila knjiga našega društva
Okusi Loške doline – kulinarična dediščina, ki je pomemben mejnik
pri trajnem ohranjanju kulinaričnega izročila Loške doline in njegova
razširitev v širši slovenski gastronomski prostor. Dolgo časa je bila ta
kuharska knjiga ena najpomembnejših stvari v njenem življenju.
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Ana Zakrajšek je s svojim delom in dosežki prispevala k ugledu in prepoznavnosti naše občine.«
Priznanje je prevzela hči Tanja.
Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja za najlepše urejeno vas
in zaselek v Loški dolini. Ocenjevanje urejenosti vasi in zaselkov že
vrsto let vodi in organizira Javni zavod Snežnik. Komisija je največ
točk namenila vasi Babna Polica in zaselku Pudob – novi del. Drugo
mesto med vasmi je zasedel Vrh, tretje pa Dolenje Poljane.
Sredstva, ki so se v letu 2022 kot prostovoljni prispevki zbrali na postajališču za avtodome v Starem trgu je občina podelila Župnijski
Karitas Stari trg pri Ložu. Donacijo v višini 400,00 EUR je prevzela
dolgoletna prostovoljka Marjetka Kraševec.

Skupinska fotografija vseh nagrajencev (foto: Mario Žnidaršič)

Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora

Delo Nadzornega odbora Občine Loška dolina v mandatu 2018 – 2022:

O

bčinski svet je v začetku mandata imenoval Nadzorni odbor, in sicer predsednika, namestnika in tri člane. Med mandatom sta bili zaradi prenehanja funkcije dvema
članicama imenovani novi članici. Način in
metode delovanja nadzornega sveta so določene z zakonom, izvršilnimi akti in statutom
občine ter lastnim poslovnikom. Za člane
nadzornega sveta se zahtevajo določene kompetence, tako izobrazbene kot izkustvene.
V nadzorih smo ugotavljali zakonitosti in
pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi
javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevali učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih
sredstev. Delo nadzornega odbora je potekalo
javno. Večina izdelanih poročilih o izvedenih
nadzorih so bila nato obravnavana tudi na

sejah Občinskega sveta Občine Loška dolina.
Žal tega ne moremo poročati za letošnje leto,
saj kar tri poročila niso bila obravnavana na
seji Občinskega sveta občine Loška dolina.
Čeprav so poročila dokončna in se z njimi
mora ravnati kot z informacijo javnega značaja, le ta niso objavljena na elektronskem
portalu Občine Loška dolina. Za dodatno
obveščanje javnosti lokalne skupnosti smo z
objavljenimi članki v glasilu Obrh poročali
o bistvenih ugotovitvah izvedenih nadzorov.
Žal moramo poročati tudi o nekorektnem
odnosu župana in občinske uprave. Prvo
nesoglasje je bilo, da Občinski svet Občine
Loška dolina v prejšnjem mandatu ni obravnaval in ni bil seznanjen z ugotovitvami nadzora vodooskrbe v Babnem polju, čeprav je
bilo pravočasno izdelano poročilo, ki je bilo
poslano županu. Poročilo je bilo izdelano
pred razpisanimi lokalnimi volitvami 2018. S

poročilom, sklepi in priporočili ni bil seznanjen občinski svet. Delo Nadzornega Odbora
Občine Loška dolina v prejšnjem mandatu
(2014-2018) pa je bilo deležno javne kritike
župana in občinske uprave: Občinska uprava
Občine Loška dolina je v odgovoru v Obrhu
kot odgovor na članek: “Kukuriku - Lokal
show« mag. Armide Bavec v rubriki svetniška stran, ki je bil objavljen v članku Obrh št.
2 (104), maj 2020 na str. 5 navedla trditve in
domneve, ki kršijo določbe o spoštovanju dostojanstva, dobrega imena in osebnostne integritete članov Nadzornega odbora Občine
Loška dolina v prejšnjem mandatu. Župan je
nato pri poročanju na seji Občinskega sveta
javno blatil člane prejšnjega nadzornega odbora in to brez argumentov. Prav tako župan
ni upošteval priporočil nadzornega odbora v
poročilu, zato je Nadzorni odbor Občine Loška dolina uvrstil med nadzore tudi Nadzor
nad razpolaganjem s premoženjem Občine
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Danica Zrim

Kvačkan grb občine Loška dolina

G

ospa Florjana Žnidaršič je dan po občinskem prazniku uradno predala kvačkani grb
občine, ki je nastal v sklopu vseslovenskega projekta »Slovenija kvačka«. Podžupan Lojze Škulj se
ji je zahvalil za ves trud, ki ga je vložila v izdelavo
za katero je porabila 120 ur prostovoljnega dela.
Kvačkan grb občine Loška dolina bo odslej pozdravljal obiskovalce sejne sobe občine.
Še nekaj o zgodovini grba občine:
Grb občine Loška dolina je rekonstrukcija grba
mesta Lož po podelitvi privilegijske listine iz leta
1477.
Povzdig Loža v mesto in
podelitev grba l. 1477

Cesar Friderik III., ki je bil v stalnih finančnih
težavah, ni mogel z vojsko, orožjem in denarjem
pomagati našim krajem in je zato začel podeljevati raznim krajem na Kranjskem mestne in druge pravice, ki naj bi povečale njihovo obrambno
moč. Tako je leta 1477 povzdignil v mesto Lož.

druga krajinska mesta. Dalje jim je dovolil voliti
lastnega sodnika in svet, nato pa pravi: «Mi smo
podelili in dali tudi tem našim meščanom v Ložu
z rimsko-cesarsko močjo in kot deželni knez za to
naše mesto grb in dragulj, kot je tu naveden: ščit
iz soboljevine z zelenim gričem v vznožju ščita,
na njem pa podobo svetega krščanskega viteza
Jurija na konju v viteškem oklepu in opremi, vse
v zlatu, ki ubija divjega zmaja naravne barve; njemu nasproti kleči devica z rokami, sklenjenimi za
molitev, oblečena v najvišjo kovino (tj. zlato). Tak
je tudi grb, narisan z barvami v sredini tega privilegija. Torej, da oni in njihovi nasledniki uporabljajo ta grb in dragulj za potrebe mesta v pečatih,
tako velikih kot malih, za vse svoje zadeve in posle, tudi za veselje in resnost ter druge dobre stvari
in dejanja kakor druga krajinska mesta«
Grb je bil izdelan v gotskem, spodaj polkrožnem
ščitu, značilnem za to dobo, in postavljen v kvadraten okvir modre barve.
Pomen grba Sv. Jurija in njegova simbolika

V uvodu privilegija za Lož, izdanega 8. marca
1477 na Dunaju, pravi cesar, da so Turki njegov
trg Lož popolnoma uničili in požgali, zato je sklenil, da ga je treba pripraviti na obrambo in zgraditi za zaščito meščanov in prebivalcev utrdbo, ki
jo s tem privilegijem povzdigne v mesto, imenovano Lož, prebivalce in podložnike, ki imajo tu
hiše pa v meščane. Potrdil jim je tudi staro trško
pomirje in vse pravice in privilegije, kot jih imajo

Sv. Jurij, ki mu je bila kakor mnogo drugih, posvečena prafara v Starem trgu, je torej kot farni
patron prišel v grb novega mesta Loža.
Na upodobitvah je prikazan običajno kot golobrad mladenič z vihrajočimi kodrastimi lasmi,
oblečen kot vojščak v oklep in z obročem, diademom ali čelado na glavi. Zlasti upodobitve na konju, ki so privzete iz predkrščanskih spomenikov,
prikazujejo že od 6.-7. stoletja Jurija kot borca

Loška dolina in nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine
Loška dolina za investicijo »Vodooskrba v
Babnem Polju« za obdobje od podaje Končnega poročila o opravljenem nadzoru »Pregled izvedbe investicije Vodooskrba v Babnem Polju«, številka: 900-5/2015-99, z dne
8. 11. 2018 predhodnega nadzornega odbora
do konca oktobra 2021. Nadzor je zaključen
v letošnjem letu, zopet ni bilo obravnave na
seji Občinskega sveta Občine Loška dolina
in poročilo ni objavljeno na elektronskem
portalu Občine Loška dolina. Med postopkom nadzora je bil članom posredovan seznam kandidatov na lokalnih volitvah 2018,
z domnevo, da so člani nadzornega odbora
imeli politične ambicije pri nadzoru. S tem
je župan v strokovno nadzorno funkcijo poskušal posegati s povsem politično konotacijo, kar nikakor ni vsebina odziva nadzorovane osebe, kot je to predvideno s predpisi.

rovani ni dostavljal vse dokumentacije, ki je
bila predmet nadzora v času poteka nadzora.
Župan Občine Loška dolina tudi ni upošteval priporočila Nadzornega odbora v skladu s
45. členom Statuta Občine Loška dolina ter v
roku 30 dni v skladu s 15. členom Pravilnika
o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine (Ur.l. RS 23/09) mora poročati nadzornemu odboru o njihovem izvajanju
oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov
ne bo upošteval. Zaradi navedenih zapletov je
nadzorni odbor podal več vprašanj na Ministrstvo za Javno upravo – Službo za lokalno
samoupravo in pridobil njihova mnenja.

Pri izvajanju nadzorov se je nadzorni odbor
srečeval z neupoštevanjem določil 19. člena
Poslovnika nadzornega odbora, saj nadzo-

Nadzorni odbora Občine Loška dolina je v
tem mandatu, pri dosedanjem delu in razpravah deloval zakonito in v skladu z ve-

S strani direktorja občinske uprave so bili na
Nadzorni odbor naslovljeni očitki o nestrokovnem delu in odtujevanju dokumentacije.
O slednem je nadzorni odbor zahteval ukrepanje župana zoper javnega uslužbenca, kar
se doslej ni zgodilo.

proti zlobi in kot
zmagovalca nad
sovražnikom, ki
nastopa v raznih
Kvačkan grb Loške doline
oblikah, običajno
(arhiv: občine Loška dolina)
kot kača ali zmaj.
Tu je morda iskati tudi del simbolike loškega
grba s sv. Jurijem, ki naj bi čuval mesto pred nadaljnjimi turškimi napadi.
Velikokrat upodobljeni boj z zmajem temelji na legendi, da je Sv Jurij prišel nekoč v neki kraj, ki ga
je strahoval strašen zmaj. Temu zmaju so morali
prebivalci žrtvovati živino pa tudi lastne otroke in
nazadnje celo kraljevo hčer. Da jo reši, se je Jurij odpravil v boj z zmajem in ga tudi ubil. Ta scena borbe
z ob strani stoječo kraljično je torej prikazana tudi
na grbu Loža. Prihaja pa tudi do razlike med besedilom privilegija iz l. 1477, kjer je govor le o mladenki, in samo risbo v njem, kjer ima mladenka velik svetniški sij okoli glave, odsev, kot rečeno, druge
verzije Jurijeve legende, da je namreč mladenka
bila sv. Marjeta (ki je bila med najbolj priljubljenimi ženskimi svetnicami v srednjem veku).
V povezavi starega Jurijevega patronata v Starem
trgu in njegove simbolike borca proti Turkom je
torej iskati tudi nastanek in pomen grba mesta
Loža.
–––––
Vir: Notranjski listi I, Božo Otorepec – Grb
in pečat mesta Loža

ljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje nadzornega odbora. Nadzornemu odboru je
med ostalim zakonsko naložena dolžnost
spoštovanja dostojanstva, dobrega imena in
osebnostne integritete, kar so člani in članice ter predsednik nadzornega odbora tudi
upoštevali in izvajali. V enakem obsegu smo
to pričakovali tudi od župana in določenih
uslužbencev občinske uprave, vendar so bile
podane le pavšalne obdolžitve in očitki. Pavšalno obdolževanje o nestrokovnosti, neprofesionalnosti, prekoračitvi pooblastil je
bilo nedopustno in žaljivo. Prav tako moramo poudariti, da smo veliko svojega prostega časa namenili za dosledno delo nadzornega odbora, ugotavljanje materialne resnice
in pravično poročanje. Potrebno se je vprašati, ali zaposleni v občinski upravi za pošteno plačilo opravijo delo profesionalno in
predano lokalni skupnosti. Za konec želim
naslednjemu nadzornemu odboru uspešno
delo, predvsem pa razumevanje, spoštovanja
dostojanstva, dobrega imena in osebnostne
integritete članov in članic s strani deležnikov v nadzoru.
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Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora

Ugotovitve nadzora porabe proračunskih sredstev
Občine Loška dolina za investicijo vodooskrbe v Babnem Polju

N

adzorni Odbor Občine Loška dolina je v času od 24. 2. do 31. 5.
2022 izvedel nadzor nad investicijo Vodooskrba v Babnem Polju. Nadzor nad
to investicijo je sicer izvršil že nadzorni
odbor v prejšnjem mandatu in pripravil
končno poročilo, vendar župan ni bil
pripravljen z njim seznaniti občinskega
sveta. Ugotovljeno je bilo še, da je občina
plačilo sodnemu cenilcu Jožetu Stoparju, ki je z občino sodeloval tekom takratnega nadzora, knjižila kot odhodek pod
postavko nadzornega odbora. Kot izvedenca ga je imenoval župan brez sodelovanja občinskega sveta, kar je bilo po
mnenju nadzornega odbora nezakonito.
Tako izvedenec, ki je prvotno sodeloval
z nadzornim odborom kot s strani župana imenovan sta ugotovila neutemeljeno
preplačilo izvajalcu. Občina od izvajalca
ni zahtevala vračila niti za preplačilo v

višini 11.642,40 EUR, kolikor je ugotovil s
strani župana ugotovljen izvedenec.
Državno tožilstvo je sicer ugotovilo, da ne
gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje
in je ovadbo zavrglo, kar pa ne more vplivati
na dolžnost občine, da od izvajalca zahteva
vrnitev preplačila.
Nadzorni odbor je sprejel naslednja priporočila - povzetek:
• Župan mora izpolniti obveznost obravnave in seznanitev Občinskega sveta Občine
Loška dolina s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru investicije Vodooskrba v
Babnem Polju.
• Občinski svet obravnava izvedbo investicije in oškodovanje občine ter odloči o
nadaljnjih ukrepih občine (npr. revizija
celotne investicije, postopki za povračilo
preplačil občini, ugotavljanje odgovornosti

odgovornih oseb na strani investitorja).
• Župan mora pri sklenitvi pogodbe s sodnim cenilcem upoštevati določila Statuta Občine Loška dolina (48. člen).
• Župan Občine Loška dolina mora upoštevati priporočila Nadzornega odbora
v skladu s 45. členom Statuta Občine
Loška dolina ter v roku 30 dni v skladu s 15. členom Pravilnika o obveznih
sestavinah poročila nadzornega odbora
občine poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne bo upošteval.
Občinski svet ni obravnaval navedenega
poročila, končno poročilo ni bilo objavljeno v skladu z zakonom in statutom občine, torej obstaja možnost, da se bo zaradi
nezakonitega delovanja župana obravnava
te investicije nadaljevala v tretjem zaporednem mandatu občinskih organov.

Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

Popravek na članek »Bogdan Zevnik, direktor Občinske uprave
Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka rekonstrukcije
ceste Lož-Podlož«
G. direktorju samo vljudno pojasnilo zakaj je dolžan odgovarjati na
vprašanja, pojasnjevati, tolmačiti in »se zagovarjati« v raznih zadevah v zvezi z delom in odločitvami občinske uprave in odgovarjati
na dopise, vprašanja in pobude občanov in članov občinskega sveta.
29. člen - Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)- Občinski svet nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja
odločitev občinskega sveta.
49. čl - ZLS- Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana ... Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave
pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
20. čl - Statuta Občine Loška dolina – Občinski svet nadzoruje delo
župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta.
33. čl - Statuta–Župan potrjuje investicijsko dokumentacijo in o tem
PISNO poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji od dneva potrditve
Če se osredotočim le na 33. člen Statuta in vprašam »ali je župan
izvršil (in kolikokrat) svojo obveznost pisnega poročanja iz tega člena?« Ja, dolžni ste, vi in župan, pojasnjevati o vsem kar se tiče dela
v občinski upravi, pa naj bodo vprašanja posredno ali neposredno
vezana na to delo. Čeprav z izvajanji dajete vtis, da svojo pojasnil-

no dolžnost jemljete kot »preprečevanje dela« in vprašanja/zahteve
za pojasnila smatrate kot »nagajanje« proti vsem kar ste si zamislili. Skratka, zdaj je očitno trenutek za javno objavo kaj je 5 članov
občinskega sveta zahtevalo 20. 10. in 10. 11. 2021, da prenehate z
natolcevanji o »nagajanju, poskusih preprečevanja investicije itd«.
Pa začnimo najprej s prebiranjem ZAHTEVE ZA ZAČASNO ZADRŽANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO »GRADBENE
POGODBE ZA »OBNOVO VODOVODA IN REKONSTRUKCIJO
CESTE LOŽ-PODLOŽ« (Datum: 20. 10. 2021) in nadaljujmo s prebiranjem DODATNE ZAHTEVE ZA ZAČASNO ZADRŽANJE ...
DO PODAJE VSEH ODGOVOROV IN POJASNIL (Datum: 10. 11.
2021) – Slika 1/ Slika 2.
In mimogrede, vseh pojasnil še vedno ni. In zato je bil v februarju
2022 sprejet proračun z višino sredstev 1.126.000 EUR, toliko kot
za leto 2021. In povedano je bilo, da s plačili ne bo nobene težave,
le rebalans mora župan narediti, ga obrazložiti, priložiti ustrezno
dokumentacijo na vpogled. In ja, g. direktor, to je še edini način,
ki ga imajo člani občinskega sveta, da sploh poskusijo priti do potrebnih informacij. Pa smo te informacije dobili? Nismo. Le junija
2022 je župan ponovno predložil v sprejemanje rebalans proračuna
na način »če tega ne potrdite ste proti občanom Podloža«. Predlog
župana je bil z zelo skromno obrazložitvijo–predvsem v smislu, da
smo proti vaščanom Podloža – sprejet s 3 glasovi ZA, 2 PROTI (s
pojasnilom, da počakajmo in bo predlog na naslednji seji podprt, če
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končno dobimo ustrezna pojasnila in dokazila) in 1 VZDRŽANIM
glasom. Toliko o sprevrženem poudarjanju o nagajanju in preprečevanju investicij/e. Še vedno pisarite o nekakšnih diverzantskih
akcijah na trasi in vse nekako napeljujete kot, da bi to počela jaz(?)
ali morebiti še kakšen član komisije/občinskega sveta. Zapisalo se
vam je tudi, da ste » inšpekcijskim, nadzorstvenim, policijskim in
ostalim organom vztrajno, preteklih 10 mesecev, podajali pojasnila,
tolmačenja, obrazložitve in dokazila«? To je vaše delo, g. direktor,
da organom in javnosti podajate pojasnila, dokazila in obrazložitve. Gospodarite z javnim (!), našim skupnim denarjem. In vsak,
ki z njim upravlja, je dolžan dokazovati korektnost porabe vsem
mogočim organom, ki to zahtevajo. V prvi vrsti pa organu, ki se
imenuje Občinski svet, kar pa se je kar nekako pozabilo, kaj ne?
Vsekakor pa bo zanimivo izvedeti kako boste pojasnili in dokazali
vaše obtožbe o mojem/našem vandalizmu. Prikazovanje v sanjah ni
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dovolj. Tudi vaše grožnje z nekončanimi postopki z menoj (in še
nekaterimi) so zanimive. Vključno z zanimivo izjavo o posedovanju zasebnih e-sporočil in pošto, ki »jo je nekdo nekje pustil«. Pa še
nekaj izpostavim. Vse bomo imeli. Dom, športno dvorano, nov kulturni dom, zdravstveno postajo (in še kak nov zdravstveni program
bomo pripeljali, kar vam očitno še na misel ni prišlo), imeli bomo
kanalizacije/ MČN, pa nemoteno oskrbo z vodo in še veliko tega. Pa
še, že skoraj 3 leta, zgrajeno kanalizacijo bomo priključili, saj bomo
na podlagi gradbenega dovoljenja nadgradili tudi čistilno napravo.
Ultrafiltracija na Obrhu bo urejena, brez skrbi. Čeprav ste (glej ga
zlomka) ravno vi na FB-ju javno zapisali, da je »država ne dovoli«
(!?). Iz medijev in od regijskega poveljnika CZ pa smo izvedeli, da
jo strokovnjaki celo priporočajo. Ja, veliko tega bomo uredili, vse z
ustrezno dokumentacijo in predhodnimi dovoljenji. Res pa je, volitve se bližajo in en problem bo po njih potrebno takoj rešiti.
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Milan Jurkovič, predsednik nadzornega odbora

Popravek predsednika Nadzornega odbora Občine Loška dolina,
Milana Jurkoviča k članku »Posameznikom ni uspelo preprečiti
zaključka rekonstrukcije ceste Lož – Podlož« Bogdana Zevnika

D

irektor občinske uprave Bogdan Zevnik je neutemeljeno obtožil več
oseb, med drugim člane Nadzornega odbora Občine Loška dolina, da
so želeli preprečiti zaključek rekonstrukcije ceste Lož - Podlož. Navedbe v
članku so neresnične in zlonamerne, Nadzorni odbor jih kot takšne v celoti
zavrača in pričakuje, da bo župan ukrepal s ciljem zavarovanja integritete
članov nadzornega odbora in zagotovitve zakonitega dela občinske uprave,
v skladu s predpisi in standardi.
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev v
skladu z zakonom in drugimi predpisi. Delo nadzornega odbora je javno.
Javnost je o posameznem nadzoru obveščena z javno objavo končnega poročila o posameznem nadzoru.
Direktor občinske uprave Bogdan Zevnik obtožuje člane nadzornega odbo-

ra in druge, ki so kakor koli opozarjali na nepravilnosti in napake, ne da bi
za to navedel en sam dokaz in hkrati tudi grozi posameznikom. Ne le, da
je vloga direktorja občinske uprave strokovna in ne politična, pavšalno in
neargumentirano obdolževanje ogroža kredibilnost nadzornega odbora, v
katerem v svojem sicer prostem času sodelujejo usposobljeni člani.
Nadzornemu odboru je med ostalim zakonsko naložena dolžnost spoštovanja dostojanstva, dobrega imena in osebnostne integritete fizičnih in
pravnih oseb. To je obvezujoče in se pričakuje tudi od občinskega uslužbenca, v primeru kršitev pa tudi ukrepanje župana na podlagi njegovih
pristojnost.
Ne le, da direktor ni ravnal v skladu s svojimi pristojnostmi, deloval je
neetično in z neresničnimi navedbami škodoval nadzornemu odboru in
posameznim članom. Pričakujemo, da bo župan javnost obvestil o svojem
ravnanju in postopkih, kot mu to nalaga tudi veljavni odlok.

Suzana Bavec

Popravek Nadzornega odbora Občine Loška dolina k članku
»Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka rekonstrukcije ceste
Lož – Podlož«, avtorja Bogdana Zevnika, direktorja občinske uprave

V

zadnjem času se pojavljajo različne objave in izjave avtorja članka
»Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka rekonstrukcije
ceste Lož – Podlož«, in sicer v glasilu Obrh, facebooku, Oronu, celo
na sejah občinskega sveta, ki so podane zgolj in izključno z namenom
osebnih diskreditacij posameznih občanov Loške doline, predvsem tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti. Avtor je šel čez mejo dobrega okusa in celo v gradivu za sejo občinskega sveta omadeževal med drugim
tudi moje ime. V izogib uporabi pravnih sredstev, se bom dotaknila le
bistvenih dejstev, ki bi jih nekdo kot visoki občinski uslužbenec moral
poznati. Nepoznavanje prava škodi (ignorantia iuris nocet) je namreč
pravna fikcija, da posamezniki poznajo pravna pravila.
»Vsaka svinjarija še ni kaznivo dejanje« je pred leti dejala takratna
generalna državna tožilka Zdenka Cerar. Če je pa nekaj nepravilno ali
nezakonito, po nujno ne pomeni, da ni svinjarija. Je pa to družbeno
nevarne, ker lahko to splošen modus operandi, za kar najdemo prepričljive primere doma in v svetu. Pričakovano je, da imajo nosilci javnih
pooblastil visoko etično zavest ter spoštujejo načela zakonitosti in jih
ne izigravajo. Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki ga
Kazenski zakonik zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot
kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega
storilca, za kar pa veljajo dokazni standardi, o katerih odločajo organi
pregona. Vsakdo pa lahko naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. Državni organi in organizacije z javnimi pooblastili pa so k temu zavezani oz. so dolžni naznaniti kazniva
dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih
obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje. Prav tako obstaja več raz-

ličnih kršitev ali nepravilnosti na različnih področjih, ki jih pokrivajo
različni inšpektorati in inšpekcijske službe (npr. Informacijski pooblaščenec, Urad za nadzor proračuna ...). Prijavo lahko posameznik poda
tudi anonimno.
Vsekakor pa naj bi vsak javni uslužbenec deloval v okviru svojih pristojnosti in pooblastil.
Med nepravilnosti se šteje tudi prekršek, ki je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne skupnosti,
ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za
prekršek, npr. vožnja pod vplivom alkohola, prekršek s področja javnega naročanja ...
Nepravilnost je tudi neupoštevanje določil 7. člena Odloka o proračunu
občine za leto 2021, kar je ugotovil Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana in nedovoljena krčitev gozda (Vir: https://www.
loska-dolina.si/novice/seje_obcinskega_sveta/2022092214263453/):

kar pa avtor poskuša prikriti na način, da poskuša prikazati poslovanje
občine kot zakonito, pri čemer pa objavlja podatke z več kot očitnim
namenom zastraševanja posameznikov, ki nismo storili ničesar naro  
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be. Še več, podatkov, ki jih uporablja, ni preveril in njegovo ravnanje je
vse prej kot transparentno.
V državnih organih in upravah lokalnih skupnosti je sprejet kodeks
javnih uslužbencev, ki med drugim podaja vodilo, da javni uslužbenci
ravnajo zakonito, transparentno, delujejo odgovorno do naravnega in
družbenega okolja, ravnajo pošteno, skrbijo za ugled, delujejo spoštljivo, zaupanja vredno in častno, do vsakogar ravnajo iskreno, vzdržujejo jasne in korektne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in osebnem
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dostojanstvu. Kam že sodijo občinski javni uslužbenci?
V času opravljanja svoje funkcije članice Nadzornega odbora Občine
Loška dolina in svojega poklica spoštujem vse zgoraj navedeno, predvsem pa svoje delo opravljam pošteno, strokovno in zakonito, zato vse
obtožbe avtorja zoper mene in delo nadzornega odbora zavračam in
pričakujem javno opravičilo.
Avtor članka pa bi lahko namesto obračunavanja po medijih izkoristil
čas za zagotovitev samooskrbe s pitno vodo prebivalcem Loške doline.

Marjan Vampelj

Popravek k članku Bogdana Zevnika z naslovom
»Posameznikom ni uspelo preprečiti zaključka
rekonstrukcije ceste Lož – Podlož«

V

zadnji številki Obrha (letnik 23, september 20022, št. 4 (117)) je direktor Občinske uprave, g. Bogdan Zevnik, ponovno blatil posamezne svetnice in svetnike ter nekdanje člane nadzornega odbora, da naj bi
ovirali gradnjo rekonstrukcije ceste Lož-Podlož. Pri tem je prekoračil vse
meje spoštovanja vrednega javnega uslužbenca, saj je navajal povsem neutemeljena dejstva in namerno škodoval ugledu posameznikov. Sam z vandalizmom in drugimi naštetimi primitivnimi oblikami t.i. nagajanja nisem
imel nobene povezave. Ravno obratno, vsem nam je v velikem interesu, da
se izboljša javna infrastruktura, izgradi in obnovi vodovod ter izvede vrsto
drugih projektov, s katerimi bi dvignili raven življenjskega standarda v Loški dolini. Navsezadnje smo mi tisti, ki koristimo te prednosti. V tej vlogi
sem tudi deloval kot član nadzornega odbora v prejšnji sestavi. V tem času
so se izvajali naslednji projekti:
• izgradnja obvozne ceste Stari trg;
• izgradnja gozdne ceste Stene;
• vodooskrba Babno polje.
Nadzorni odbor je v tem času ugotovili številne nepravilnosti pri izvedbi
zgoraj omenjenih projektov, ki so večinoma vezani na koriščenje finančnih
sredstev. Več vplačanih komponent posameznih sestavnih delov izgradnje
javne infrastrukture ni bilo nikoli izvedenih, denar pa se je očitno porazgubil
po zasebnih žepih posameznikov.
Nekaj nepravilnosti v zvezi z zgoraj omenjenim projekti podajam v nadaljevanju. V okviru projekta Obvozna cesta Stari trg so bile plačane spodnje
komponente, ki pa niso bile nikoli vgrajene:
• plačan kabel iz bakra, a vgrajen aluminij, ki je trikrat cenejši;
• zaračunana ograja pri osnovni šoli v dolžini 60 m, ki ni bila izvedena;
• zaračunan jašek v velikosti 3 x 2 x 2 m z litoželeznem pokrovom, vendar
ravno tako ni bil zgrajen (cena jaška 3.500 €);
• zaračunani vodovodni materiali, ki ni vgrajen v višini 10.050,11€ in izkopi
v višini 15.063,96 € preveč zaračunani.
• plačana dva odklopna stikala, vsak v višini 2.094 €, a vgrajen le eden.
• Izdelava 2 x 3 cevne kabelske kanalizacije iz PEHD fi 160 mm + dvojček
PEHD 2 x fi 50 mm. Preplačano za 2019 €, dokaz je analiza cene, ki dokazuje da je cena napačno izračunana. Cena na meter je 49,52 € in ne 83,17 €
(glej tabelo)

Pri izvedbi projekta Vodooskrba Babno polje pa je nadzorni svet ugotovil
nepravilnosti v višini kar 125.000 €. Več o tem si lahko preberete v Dopisu
svetnikom in nadzornemu svetu, ki je objavljeno v rubriki PISMA BRALCEV. Poleg tega si lahko preberete tudi vsa druga poročila, ki so objavljena
na spletu Občini loška dolina nadzorni odbor - končna poročila.
Če bi občina vodila vse postopke transparentno in pošteno, ne bi NO nikoli zaznal nepravilnost. Zanimivo je tudi to, da sta se župan in g. Zevnik
vedno postavila na stran izvajalca, celo še več, župan nam je grozil celo s
tožbo. Občina bi se morala postaviti na stran NO. To dokazuje, da ni vse
transparentno pri vodenju projektov.
G. Zevnik v zaključku prispevka omenja željo po razvoju Loške doline,
izgradnji doma za ostarele, športne dvorane, zdravstveno postajo in dograjeno kanalizacijo. Za to bi občina morala izdelati natančno razvojno
strategijo in izvedbo projektov, a žal te vizije ni, ravno tako ni dodelanih
projektov. V zvezi z omenjeno problematiko in vrsto nepravilnosti pri izvajanju projektov sem se želel javno soočiti z g. Bogdanom Zevnikom, vendar
je soočenje odklonil.
Naj zaključim le še z mislijo, da članek, napisan s strani javnega uslužbenca
na vodstvenem položaju, ki s svojo vsebino manipulira ter zavaja občane
in občanke Loške doline ne sodi v glasilo Obrh, saj širi neresnice, spodbuja
sovražni govor in razdvaja občane.

Poleg zgoraj omenjenih nepravilnosti je bila nepravilno obračunana tudi
površina za asfaltiranje.
• Pri izgradnje gozdne ceste Stene smo ugotovili, da gozdna cesta ni bila dodelana. Gozdno gospodarstvo, ki je bilo zadolženo za nadzor izvedbe, ni
podpisalo zapisnika o ustrezni izvedbi, a je župan v celoti izplačal nedodelano cesto in s tem kršil lastno podpisano pogodbo.

NEGOSPODARNO POSLOVANJE OBČINE

Kandidat Gibanja Svoboda za župana Občine Loška dolina

mag. Miro Mlakar
Miro Mlakar, stanujem s svojo družino na Ogradah v Starem trgu pri Ložu. Po končani
osnovni šoli in srednješolskem izobraževanju sem diplomiral na Fakulteti za organizacijske
vede v Kranju. Podiplomski magistrski študij sem opravljal na Fakulteti za družbene vede,
Filozofski fakulteti in Ekonomski fakulteti v obliki interdisciplinarnega študija managementa
in sociologije. Magistriral sem na temo "Kako do svetovno uspešnega podjetja".
Več let sem v Kovinoplastiki Lož opravljal različna dela in naloge, kot so; dela na področju
orodjarstva, razvoja plačnih sistemov, informatike, planiranja in analiz, kontrollinga,
strateškega planiranja, organizacije dela, obvladovanju kakovosti in poslovne odličnosti,
razvoja sistemov projektnega vodenja, itd. Med slovensko vojno sem vodil Vod teritorialne
obrambe Loška dolina. Več let sem bil tudi zelo aktiven v okviru Smučarskega kluba
Loška dolina.
Zadnjih dvajset let se ukvarjam s strateškim poslovnim svetovanjem v različnih, zelo
uspešnih podjetjih. Sodeloval sem pri več vladnih projektih kot so razvoj Benchmarkinga
za potrebe slovenskih podjetij, uvajanje sodobnih metod in tehnik vitke organizacije dela.
Predaval sem na CISEF-u Ekonomske fakultete v Ljubljani. Sodeloval sem pri projektih
razvoja Slovenskih podjetij v okviru mednarodnega podjetja Deloitte. Več o mojem
delu in referencah si lahko preberete na spletni strani; https://qm-partner.com/.
V prostem času se ukvarjam z različnimi dejavnostmi. Sem aktiven rekreativni tekač,
udeležujem se gorskih tekov, kot npr,. gorski maraton štirih občin – GM4O, gorskega teka
na Grintovec, Ljubljanskega maratona in drugih tekov, pozimi veliko smučam, hodim v gore,
vozim motor, itd.,.
Mag. Miro Mlakar, magister managementa in sociologije, Ograde 19, 1386 Stari trg pri Ložu, opr. dela strateškega poslovnega svetovanja

Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Loška dolina!
Pred nami so županske volitve, naša zadnja priložnost, da voz naše občine iz stagnacije obrnemo v smer razvoja.
Z željo, da vzpostavim do občanov spoštljivo in razvito občino, vstopam v volilno kampanjo tudi kot kandidatka

za vašo županjo.
Kot županja želim povrniti ugled funkciji župana in zaupanje občanov v to občino. Tudi zagotovitev osnov za razvijanje kvalitetnih delovnih mest, ki bodo zaustavila izseljevanje iz naše občine, skrb za otroke, mladino, mlade družine, skrb za dostojno starost naših občanov in za zdravo in varno okolje v najširšem pomenu, so področja, kamor bodo usmerjena moja prizadevanja za razvoj naše občine.
Skrbno razpolaganje z denarjem občine, premišljeno načrtovanje investicij, iskanje tudi drugih finančnih virov za vlaganja, vse to je
osnova za razvoj naših krajev. Tako se bo vse zelo hitro obrnilo v razvojno smer.
Ne bom delala na pamet. Z občani,ki imajo prav tako znanje in energijo za realizacijo načrta razvoja občine, smo že pripravili Strategijo razvoja do leta 2030, ki z vsemi podrobnostmi zajema vsa področja delovanja občine z rešitvami, kaj in kako je potrebno storiti za
dosego cilja. Ta Strategija je za odgovornega voditelja nujno potreben instrument za uspešno delo.
Strategija zajema: oskrbo z vodo, čiščenje vodotokov in ureditev kanalizacije, obvladovanje stroškov komunalnih storitev, investicije v skupne sončne elektrarne, odpravo ovir za razvoj podjetništva, več turističnih postelj, zagon gostinsko-hotelske dejavnosti,
prevzem grajskih pristav v upravljanje, skrb za živali in pomoč lokalnim kmetijam za prodajo hrane v lokalnem okolju, usmerjanje
mladih v poklice, kjer so potrebe občine (sociala, zdravstvo itd), obvladovanje hrupa iz gospodarske dejavnosti, azbesta, radona, podporo kulturi in kulinarični dediščini, podporo festivalu »Plavajoči grad«, turistično-kulturnim destinacijam v sodelovanju z župnijama,
ureditev športne infrastrukture (pokrite in zunanje), zagotovitev domske in dnevne domske oskrbe za starejše občane na lokaciji
naše občine, podporo programu prostovoljstva, ki ga na področju skrbi za starejše občane na njihovih domovih izvajajo prostovoljke
Rdečega križa, Karitas in Društva upokojencev.
Moja iskrena želja je postati županja vseh občanov, ne glede na različnost ideoloških prepričanj, ki jih sprejemam kot nekaj, kar bogati
našo skupnost. Moto, ki ga živim je »živi in pusti živeti«. Skupaj gradimo, kar nas druži in spoštujemo različnost.
Ne vem, kaj nas čaka v prihodnosti, saj se naša prihodnost šele ustvarja. Kar ponujam pa je jasno začrtana razvojna pot z uresničljivim
ciljem. Odločitev ali ponujeno razvojno smer sprejmete, pa je na lokalnih volitvah prepuščena le Vam.
Vabljeni na volitve!

mag. Armida Bavec, kandidatka za vašo županjo

ZA MLADE, ZA

V preteklih letih
preko spoštova
znosne dostopnosti do življen
lokalnih veljakov, ki so v občin
moči in ni upošteval moči argu
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VIDO KOČEVAR,

KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE LOŠKA DOLINA

foto: Ljubo Vukelič

Spoštovani občani in občanke.
Sem Vido Kočevar, kandidat za župana občine Loška dolina (LD). Rodil sem se 29. januarja 1968 v Postojni, kot tretji otrok v
petčlanski družini. Živim v vasi Šmarata, kjer sem si pri 22-ih letih z ženo ustvaril družino, v kateri so se nama rodili trije sinovi.
Skupaj sva zgradila hišo ter uredila okolico, ki predstavlja ogledalo družine. Še posebno ljubezen in skrb posvečam vrtu.
Navkljub mladostni želji po nadaljevanju šolanja sem ostal v domači Šmarati in pomagal družini, katero je močno prizadela
očetova slepota. Pri 16. letih sem se zaposlil v bližnjem podjetju, kjer še vedno odgovorno opravljam svoje delo.
Že od mladih let ohranjam svojo ljubezen do narave, bližina gozda me velikokrat zvabi na plano, kjer skrbim tudi za potrebno
urejanje gozdnih poti.
V domačem kraju so mi sovaščani zaupali že več mandatov predsednika vaške skupnosti, ki je aktivna in organizira delovne akcije, v katere so vključeni tudi mladi. Skupaj z njimi skrbim za
zgledno urejen kraj.
Kot osemletni fant sem se pridružil prostovoljnim gasilcem in se nenehno izobraževal na tem področju, kasneje pa tudi na področju civilne zaščite, kjer sem bil vodja reševalne ekipe in tudi
načelnik CZ LD. GZS mi je dala odlikovanje za hrabrost, ko sem iz goreče hiše rešil nemočno žensko. Opravil sem tudi tečaje prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe ter varstva
pri delu. S svojim znanjem, izkušnjami in nastopom sodelujem pri iskanju pogrešanih oseb. Na tem področju nudim tudi oporo in pomoč reševalcem, še posebej pa svojcem pogrešanih oseb.
S srcem delujem tudi na področju športa. Dolga leta sem bil trener teka na smučeh in serviser. S pomočjo agrarne skupnosti in SK LD smo v Šmarati uredili strelišče, ki mladim biatloncem
omogoča strelske treninge. Med mojimi vidnimi športnimi dosežki je tudi tek na Snežnik, leta 2002, ko sem izpred gradu Snežnik do vrha porabil samo 1 uro in 54 minut.
Leta 2003 sem se udeležil prvega mednarodnega teka gasilcev Mediterana po ulicah Opatije in zastopal GZ LD. Med 83 udeleženci sem v svoji kategoriji zasedel 2. mesto.
Leta 2005 sem sodeloval na prireditvi Življenje brez meja, kjer sem pretekel 25 kilometrov od Čabra do Babnega Polja in promoviral tek pri mladih.
Želja k razvoju občine LD in budno spremljanje njenega razvoja me je vodila k stranki SDS.
Za kandidaturo za župana občine LD na lokalnih volitvah 2022 sem se odločil, ker verjamem, da lahko z vpetostjo v domače okolje in dobrim poznavanjem potenciala občine prispevam k
dodatnemu razvoju le te.
Ljubim svoj dom in ljudi, ki me obkrožajo, hkrati pa si prizadevam, da bi mladim v Loški dolini omogočili lepo sedanjost in še lepšo prihodnost.
Priporočam se za Vaš glas,
VIDO KOČEVAR, človek dejanj.

Kandidati za Občinski svet
Loške doline

Spoštovane volivke in volivci!

Mag. Miro Mlakar, magister managementa
in sociologije, Ograde 19, 1386 Stari trg pri Ložu,
opr. dela strateškega poslovnega svetovanja

V Občini Loška dolina bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, kjer se bo vsak občan počutil doma in bo vključen v življenje občine. Razvoj
občine bo temeljil na načelih trajnosti, upoštevanja visokih okoljskih standardov in na vključenosti in povezanosti celotnega območja občine
z vsemi sosednjimi območji, vključno z občino Čabar. Loška dolina bo občina z uspešnim visokotehnološkim gospodarstvom, razvijajočim
se turizmom, s številnimi športnimi in kulturnimi prireditvami, z urejenimi cestami, kolesarskimi stezami in pešpotmi ter čistimi, urejenimi
vodotoki. Loška dolina bo občina s posluhom za vse občane, za starejše in polna priložnosti za mlade družine. Loška dolina bo postala
občina zadovoljnih ljudi.
Naši ključni projekti bodo

I. Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda;

Andreja Podobnik, dipl. ekonomistka,
Smelijevo nas. 50, 1386 Stari trg pri Ložu,
opr. dela direktorice

1. Namestitev ultrafiltracijske naprave na zajetju pri izviru Velikega Obrha v Žagi pri Vrhniki.
2. Izdelava projekta povezave vodovodov Loške doline in Blok in nadaljnja sanacija starih cevovodov po Loški dolini (Rožnik, Ograde, itd.,..)
ter usposobitev novega cevovoda Žaga - Viševek.
3. Dograditev oz. posodobitev centralne čistilne naprave v Starem trgu in priključitev že zgrajenih kanalizacijskih sistemov.
4. Organizirati subvencioniranje čistilnih naprav v Babnem polju, ter izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za Podlož. Izgradnja kanalizacije za Podgoro in Vrh, ter priključitev na vod v Iga vasi.
5. Izgradnja odvajanja meteornih voda na način, da se voda ne steka v kanalizacijo za fekalne vode in ta obremenjuje čistilne naprave.
Čiščenje vseh vodotokov in sprejem preventivnih protipoplavnih ukrepov za celotno občino.

II. Ureditev dolgotrajne oskrbe starejših občanov in skrb za mlade družine;

Tomaž Petrinčič, dipl. varstvoslovec,
Ograde 27, Stari trg pri Ložu,
upokojenec

1. Organiziranje skupnosti starejših občanov po vaseh z organiziranjem dnevnega varstva in primerno zdravstveno oskrbo (po vzoru "Srebrne
Vasi") tako, da ti lahko ostanejo v svojem domačem okolju.
2. Izgradnja javnega doma starejših občanov za cca. 60 občanov na najprimernejši lokaciji.
3. Organizirali bomo aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja in oživitev delovanja Medgeneracijskega centra Gaber.
4. Poskrbeli bomo za stanovanja mladih družin in njihovo zaposlitev v domačem okolju (komunalno urejena zemljišča za izgradnjo hiš).

III. Zagotavljati pogoje za nadaljnji razvoj večjih podjetij in okrepitev malega gospodarstva;

Živa Meljo, profesorica športne vzgoje,
Dolenje poljane 17, 1386 Stari trg pri Ložu,
upokojenka

1. Zagotovili bomo tesno sodelovanje in skupno skrb za razvoj večjih podjetij, razvoj manjših podjetij in spodbujanje podjetništva.
2. Nudena bo pomoč začetnim podjetnikom, ter usmerjanje v industrijsko cono, ki jo bomo razširili in komunalno opremili.
3. Projekt za dvig prepoznavnosti in povečanje obiska Loške doline kot turistične destinacije inovativne ponudbe dediščinskega in zelenega
turizma s ponudbo gradu Snežnik, pristave in njegove okolice.
4. Z resornimi ministrstvi bomo organizirali in nudili pomoč podjetjem in vsem drugim zainteresiranim pri pridobivanje nepovratnih sredstev
EU iz naslova "Načrta za okrevanje in odpornost" v obdobju 2021-2027.

IV. Izgradnja večnamenske športne dvorane s pripadajočimi okoliškimi objekti in izgradnja športno
rekreativnega centra v Babnem polju in obnova smučišča na Ulaki;
1. Izgradnja večnamenske športne dvorane z pripadajočimi objekti in razširitev stadiona (steza 400 m) in površin z umetno travo.
2. Začetek izgradnje Turistično športnega biatlonskega centra v Babnem polju (biatlon, smučarski tek, pohodništvo, kolesarstvo, turistične
zanimivosti, itd.).
3. Ureditev malega smučišča na Ulaki, ki bi omogočal smučanje vsaj v večernih urah.

Boštjan Funda, mehanik vozil in voznih sredstev,
Iga vas 27/a, 1386 Stari trg pri Ložu,
opr. dela disponenta

V. Večja lokalna samooskrba z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstva in gozdarstva in skrb za razvoj
socialnega kapitala ter ohranitev identitete podeželja;
1. Spodbujanje razvoja kmetij in s tem posledično preprečevanje zaraščanja podeželja.
2. Spodbujanje lokalne samooskrbe na področju prehrane in energetske oskrbe, ter posledično zagotavljanje novih delovnih mest.
3. Organiziranje tedenske tržnice v Starem trgu s ponudbo pridelkov iz lokalnega okolja.

VI. Dvig kakovosti storitev v podpornih dejavnostih občine;

Ljubica Bavec, dipl. medicinska sestra,
Ograde 10, 1386 Stari trg pri Ložu,
opr. dela medicinske sestre

1. Skupaj z večjim trgovskim podjetjem se bomo dogovorili za izgradnja novega trgovskega centra v Starem trgu, uredili center Starega trga
in novo lokacijo avtobusne postaje, uredili druge vasi in naselja, ter razširili cesto Stari trg - Dane.
2. Poskrbeli bomo za višjo varnost in kakovost osnovnega šolstva in razvoja kompetenc pri mlajših in starejših občanih.
3. Poskrbeli bomo za do 20 % nižje cene komunalnih storitev in višjo raven kakovosti storitev.
4. Zagotovili bomo razširitev zdravstvenega doma v Starem trgu in višjo raven kakovosti v zdravstvu,
5. Poskrbeli bomo za boljšo opremo in organizacijo vseh služb za zaščito in reševanje.

Zavzeli se bomo za nov družbeni dogovor in občino dialoga

Branko Vampelj, ing. strojništva,
Pudob 55, 1386 Stari trg pri Ložu,
opr. dela vodje razvoja

Delovanje občine po starih vzorcih ne prinaša dovolj hitrega napredka. Ponujamo nov družbeni dogovor vseh občanov Loške doline, glede
tega v kakšni občini želimo živeti. Skupaj bomo izdelali petletno strategijo razvoja, jo vsako leto prilagodili glede na novo nastale razmere.
Pri vodenju občine bomo zagotovili maksimalno transparentnost dela in porabe družbenih sredstev, upoštevanje želja in predlogov občanov.
Pri financiranju vseh projektov bomo zagotovili povsem drugačen pristop, zagotovili bomo maksimalno koriščenje nepovratnih sredstev EU iz
naslova "Načrta za okrevanje in odpornost" 2021-2027.
mag. Miro Mlakar

OBVESTILO
VOLIVCEM
Dne 20.11.2022 bodo potekale lokalne volitve, kjer bodo volivci glasovali
o članih občinskega sveta in županu Občine Loška dolina.
Pri glasovanju za župana se glasuje za 1 (enega) kandidata. Za
kandidata glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim
priimkom in imenom.
Pri glasovanju za člane občinskega sveta se glasuje za največ 7 (sedem)
kandidatov. Za posameznega kandidata glasujete tako, da
obkrožite številko pred njegovim priimkom in imenom.

PREDČASNO GLASOVANJE

VERJA
MEMO
v občino

LOŠKA
DOLINA

(78. člen Zakon o lokalnih volitvah)
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo 20.11.2022
odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni
imenik) bo potekalo:
• v sredo, 16. 11. 2022 med 7.00 in 19.00 uro na volišču za predčasno glasovanje v mali sejni sobi občine Loška dolina
Volivec, ki se namerava udeležiti predčasnega glasovanja, mora imeti
s seboj osebni dokument, ki izkazuje njegovo identiteto, ter obvestilo
o volišču, na katerem bi imel pravico glasovati v nedeljo, 20. 11. 2022.

GLASOVANJE PO POŠTI
(75. člen Zakon o lokalnih volitvah)
V skladu s 75. členom Zakona o lokalnih volitvah v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko volivci, ki so v priporu,
zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo glasujejo po pošti. Na
enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo občinski volilni
komisiji občine Loška dolina in predložijo odločbo pristojnega organa
o priznanju statusa invalida. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po
pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do
vključno srede 9. 11. 2022, poslati občinski volilni komisiji Občine
Loška dolina zahtevek za tak način glasovanja. V zahtevku mora navesti
svoje osebne podatke, ter naslov na katerega naj mu občinska volilna
komisija pošlje volilno gradivo.
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno
varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti
po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo
občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik,
najkasneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali
odločbo).

GLASOVANJE NA DOMU
(81. člen Zakon o lokalnih volitvah)
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo
občinski volilni komisiji Občine Loška dolina najpozneje 3 dni pred
dnem glasovanja, to je do vključno srede, 16. 11. 2022, pod
pogojem da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo (Sklep DVK
št. 041-5/2022-2 z dne 03.02.2022). Za zdravniško potrdilo šteje vsaka
pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja,
da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
zdravniške službe.
Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem,
da o tem obvestilo občinsko volilno komisijo najpozneje 3 dni pred
dnem glasovanja, to je do vključno srede, 16. 11. 2022 in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS
obvestilo o pozitivnem testu).

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odreja izolacija
zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti
ustrezno dokazilo.

Namero z glasovanje na domu lahko volivci sporočijo sami, lahko pa v njihovem imenu zahtevek vloži tudi družinski član ali druga oseba vredna
zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko
osebnega dokumenta).

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem
glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz drugega oziroma
tretjega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor.

Občinska volilna komisija
Občine Loška dolina
Predsednica:
Zlatka Turšič, univ. dipl. prav. l.r.
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Borut Kraševec

KOPANJE IN
POBIRANJE KROMPIRJA

Spoštovane občanke in občani
Občine Loška dolina!
Ob zaključku mandata je prav, da
se vam po tej poti zahvalim. Zahvalim za vso podporo, za vse besede spodbude, za vse stiske rok
in za vso hvaležnost, ki ste mi jo
nenehno izkazovali. Sem pa tudi
žalostna, ker vam v okviru pristojnosti članice občinskega sveta,
kljub trudu, včasih nisem uspela
pomagati, ko ste se borili za svojo
pravico s tistimi, ki bi vam morali
najbolj pomagati.

LJUDJE IN KRAJI

mag. Armida Bavec

(arhiv: Armida Bavec)
Iskreno upam, da je čas za spremembo in da skupaj vrnemo tej
občini tisto kar je nekdaj bila – razvita in spoštovana občina, ki je bila
zgled napredka daleč naokoli.

Janez Kandare iz Iga vasi, ki s prikazom raznih kmečkih opravil
na star način, skrbi za ohranjanje tovrstne kulturne dediščine,
je letos poskrbel tudi za kopanje krompirja s plugom, na
konjsko vprego. Krompir so pobirali v košare iz njih pa so ga
stresali v trugo, kar je izraz za večji lesen zaboj brez pokrova,
ki je bil naložen na vozu. Voz s trugo v katerega sta bila
običajno vprežena dva konja je bil nekoč poleg krompirja
namenjen tudi za prevoz, drugih pridelkov ter ostalega
razsutega tovora, kot je na primer pesek. Od kar so to vlogo
prevzeli traktorji s prikolicami in druga prevozna sredstva,
se trug ne uporablja več, zato je tovrstni prikaz tega kmečkega
pripomočka, še posebej zanimiv in dragocen.

Ne bo več zaničljivega odnosa do občanov, članov občinskega sveta in
nadzornega odbora. Vsak občan bo na občini dobrodošel.
Ko bo doseženo, da občan v težavah najprej pomisli, da mora po informacije in pomoč priti na občino, potem smo dosegli zaželeni cilj – občino za ljudi in ne obratno.
Ko bo doseženo, da bodo mladi ljudje ostajali v domačem kraju in tukaj
ustvarjali družine, takrat smo dosegli cilj – povečevanje števila prebivalcev,
boljša dostopnost do storitev (trgovine, banka, zdravstvo, šola, kultura).
Ko bo doseženo medsebojno sodelovanje pri izvajanju turistične dejavnosti in prodaje proizvodov pridelanih ali izdelanih na našem območjutakrat smo dosegli cilj imeti zaposlitev doma in doma zagotoviti delo
tudi našim potomcem.
Ko bo doseženo povečanje prilivov v občinski proračun – takrat imamo
pogoje, da lahko občina vlaga v infrastrukturo, gradi javne objekte, stanovanja za mlade družine in tudi objekte za zrelejšo populacijo.
In še veliko je teh »ko bo doseženo«. Vse je medsebojno povezano in
vse mora potekati in se razvijati v sinergiji. V zadnjem TV prispevku župana in direktorja občinske uprave pa smo dobili prikaz in odgovor na
vprašanja, kaj se je v občini v zadnji 12 letih zgodilo, da se je krivulja iz
razvoja obrnila strmo navzdol. Ko so se na začetku prvega mandata zaključili projekti iz obdobja predhodnega župana, se je začelo vse skupaj
ustavljati. Novih projektov ni bilo, izvajale so se investicije bolj v smislu
obnovitvenih in sanacijskih del, strategije razvoja ni bilo in dobesedno
se je delalo tisto kar je bil trenutni preblisk v »strategijski glavi«. V potrjevanje se je ponudilo – ali sprejmi ali nagajaš, poslušalo se ni nikogar,
ljudem se je dajalo popačene uradne informacije in posledica- kopica
nezadovoljnih in skreganih ljudi, ki ne vedo več kdo pije in kdo plača.
Vedo le, da jim osnovne dobrine niso zagotovljene in da je ta občinadolina in Babno Polje- tik pred tem, da vse skupaj »crkne« in se odseli
iz naših krajev še ta mladi živelj, ki sedaj še ni izgubil upanja in vere v
domači kraj.

Mag. Armida Bavec
(trenutno še) članica Občinskega sveta

foto: Borut Kraševec

In zato sem se, čeprav iz finančnega vidika, kar v svojo precejšnjo škodo
(tudi za naprej, za čas višine pokojnine) odločila, da to potisnem v ozadje, in vso svojo energijo usmerim v razvoj domačega kraja in popravim
vso škodo, ki nam je bila v zadnjem desetletju narejena. To želim narediti za vas, za nas in za vse prihodnje rodove. Vedno na strani ljudi!
Srečno Loška dolina z Babnim Poljem!
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Maja Ožbolt

OSEBNA ASISTENTKA JANJA MLAKAR
Moje delo je razgibano in se trudim, da v najinem vsakdanu z uporabnico ni monotonosti. Je pa res
odvisno od tega, kako te sprejme
uporabnik in seveda tudi od tega,
kako te sprejmejo njegovi domači.
Na začetku je dobro, da kot asistent
postaviš meje v medosebnih odnosih. Pomembno pa se mi zdi tudi,
da se ne počutimo manjvredni in
da moramo vse postoriti tudi za
ostale družinske člane uporabnikove družine, če to niso mladoletni
otroci. To zagotovo na daljše časovno obdobje žal ne gre.
Vesna Zabukovec

Zavod Fractals, s sedežem v Cerknici, je eden
od izvajalcev osebne asistence, ki kot nepridobitno dejavnost izvaja osebno asistenco.

Po mojem mnenju se moramo
osebni asistenti zavedati, da smo
podaljšana roka uporabniku in znati moramo ceniti samega sebe ter zagovarjati svoje
vrednote.

Intervju z osebno asistentko iz Loške doline
- Janjo Mlakar, je nastal z namen, da s poklicem seznanimo nove osebne asistente, ki
razmišljajo o pomembnih odločitvah glede
spremembe karierne poti in o novih začetkih.

Pred opravljanjem dela osebne
asistentke, si delala tudi v centru
starejših. Se ti zdi delo, ki si ga opravljala
prej, primerljivo z delom osebne
asistentke?

Ker smo v Zavodu Fractals zainteresirani, da
osebno asistenco opravljajo ljudje, ki poklic
čutijo kot osebno poslanstvo, vas vabimo, da
z nami stopite v stik.

Delo v centru starejših žal ne morem primerjati z osebno asistenco, ker je center
starejših socialno varstveni zavod, ki ima
popolnoma drugačno delovanje, kot osebna
asistenca. V centrih starejših, se žal ne moreš
osebno posvetiti ljudem, kot bi si oni sami
želeli in kot bi želela tudi sama. To dejstvo,
kako zelo so ljudje osamljeni na stara leta,
me kar malo zaboli, ko pomislim na to, kaj
sem tam videla. Zagotovo je osebna asistenca pravi pristop za ljudi, ki želijo drugačno
ter kvalitetnejše življenje. Vesela sem, da jim
je z osebno asistenco omogočena možnost
bivanja v lastnem okolju.

(foto: Mario Žnidaršič)

Janja, kakšen je tvoj pogled na osebno
asistenco?
Osebna asistenca je storitev, ki posamezniku
omogoča pomoč pri njegovem vsakdanjem
življenju. Zagotavlja kakovostnejše življenje,
kot bi ga sicer posameznik imel, zaradi svojih
dolgotrajnih telesnih, psihičnih ali duševnih
omejitev. Storitev je prilagojena različnim
potrebam in željam vsakega uporabnika.
Zagotovo je osebna asistenca zelo dobrodošla in še kako potrebna v našem prostoru, saj
tako lahko uporabnik biva v svojem okolju
in nima nobenega strahu, da bi ostajal sam.
Z osebno asistenco se počuti varnega in zaželenega.
Kaj se ti zdi pomembno pri tvojem delu
in s kakšnimi izzivi se soočaš?
Zelo pomembno se mi zdi, da se uporabnik
in asistent ujameta pri vsakodnevnih opravilih, željah in navadah, se medsebojno usklajujeta in dopolnjujeta. Pri samem delu je
potrebno zelo veliko komunikacije in prilagajanja, da stvari lahko potekajo brezhibno.

Kaj ti pomeni ta zaposlitev?
Sem osebna asistentka pri uporabnici Vesni
Zabukovec. Moje delo je opredeljeno na pomoč, ki je gospa Vesna ne zmore več v svojem vsakdanu. To so večinoma gospodinjska
opravila, sprehodi, izleti, nakupi v trgovini.
Zelo rada se pogovarja in je zelo pozitivno
naravnana oseba. Všeč mi je, kako je sprejela
svojo bolezen in kako se z njo vsakodnevno
spopada. Tegobe prežene s dobrimi in pozitivnimi mislimi in tako ji gre vse lažje. Velikokrat pomislim, da se premalo zavedam, kako
plemenito delo opravljam. Ljudje premalo
prisluhnemo drug drugemu, ko sočlovek rabi
našo pomoč in premalo se zavedamo, da smo

ljudje družbena bitja, ki potrebujemo drug
drugega. Predvsem pa se moramo ljudje spoštovati. Menim, da je to ključ s katerim lahko
pristopimo prav k vsakemu uporabniku te
storitve. Vesela sem da lahko ponudim roko
ljudem, ki to potrebujejo.
Kakšno osebnost mora imeti po tvojem
mnenju osebni asistent?
Za osebnega asistenta je prava tista oseba, ki
želi pomagati, ima široko srce in občutek za
sočloveka. Biti mora močna osebnost tako
telesno kot psihično in imeti mora obilo pozitivne energije.
Zainteresirani kandidati
za zaposlitev na delovno mesto
osebnega asistenta se lahko obrnete
na našo strokovno vodjo
Urško Leburić, ki je dosegljiva
na telefonski številki 040 299 004
ali na info@osebnasistenca.si

KJE
Kje je zdaj obraz, kje roka,
kje so zdaj besede dane,
bom dočakal vse te misli,
kje so zdaj besede znane?
Daleč šla midva čez prag sva,
daleč glas, veš ta adijo,
kje obljube zdaj so tiste,
ker vse misli me bolijo.
Kam je šlo vso to življenje,
kam odšla so mlada leta,
se sprašujem, kje so časi,
daleč so, kot knjiga speta.
Kje je zdaj otroštvo moje,
tam sem srečen bil, vesel,
kje je zdaj ta stara hiša,
je droben fant v njej živel.

Stanko Grl
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Andreja Špeh

Kalifornija, Los Angeles
Petek

Vedno bolj mi je všeč ameriška navada klepetanja z neznanci. Z veseljem mi priskočijo
na pomoč in me opozarjajo na stvari, ki jih
izgubljam. Z vlakom se odpravim do Los
Angelesa. Vožnja poteka ob oceanu in mi je
precej ljubša alternativi, vožnji z avtom po
šest-pasovnici, pogosto v tempu malo hitrejše želve. Čeprav veliko slišiš o tem, si težko
predstavljaš (počasen) promet v ZDA, dokler
tega sam ne doživiš. Uporaba javnega prevoza do časovnega obsega pol ure je po hitrosti
primerljiva hoji peš. Vidi se, da javni prevoz
uporabljajo ljudje iz ekonomsko nižjih slojev.
Prispem do Santa Monice, kjer neskončnim
plažam ni videti konca. Ocean niti ni primeren za plavanje, ponuja pa idealne pogoje za
surfanje. Otroci vseh starosti poskušajo zadržati ravnotežje na meterskih valovih. Brez rokavčkov in brez staršev, ki bi se razburjali. Na
Venice plaži ponujajo branje tarot kart, risanje s kano, čiščenje čaker, zdravilsko magijo,
edino kartice, ki bi jih lahko poslala domov,
so očitno izumrla umetnost.

Sobota

Na avtobusni postaji z bližnjo čakajočo preverim, ali sem na pravem kraju. Ko ugotovi, da sem iz Slovenije, postane veliko bolj
klepetava. Prihaja iz Rusije in precej odprto
razlaga o trenutni vojni, da je nemogoče in

ne pričakuje, da bi lahko ločili ruske ljudi od
njihove vlade. Čeprav od začetka vojne včasih na avtobusu posluša opazke, pa je v ZDA
vesela predvsem zaradi vremena. V Rusiji
je živela v Sibiriji, potem je prišla v Oregon,
kjer se je znebila mraza, vendar je neprestano
deževalo, in sedaj je v stalno sončni Kaliforniji. Še vedno ne želi voziti, ampak uporablja
javni prevoz – včasih zamuja, včasih kakšno
linijo odpovedo, ampak pač počaka. Z začetkom vojne naj bi se ji pridružil sin, vendar ga
niso spustili do Poljske na razgovor za vizo.
Tako sta se dobila v Turčiji in uspela ga je
spraviti v Mehiko, kjer ga trenutno skriva. V
tistem trenutku pripelje avtobus in na moje
veliko razočaranje ostanem brez podatkov o
tem, kako človeka pretihotapiti v Mehiko.
Kar malo neverjetno se mi zdi, da se sprehajam po Hollywoodu, okrog Griffith observatorija in po pločniku slavnih, čeprav ugotavljam, da poznam izredno malo zvezdnikov,
katerim je bila podeljena zvezda, ki jo lahko
prejmeš za eno izmed petih kategorij: televizija, radio, film, glasba in bonus kategorija
(npr. astronavti).

Nedelja

Zjutraj, na presenečenje obeh, na postaji zopet srečam gospo Rusinjo. Pravi, da je razmišljala o meni in o tem, da mi je morda razkrila preveč obremenjujočih stvari. Zdi se mi
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neprimerno, da bi pogovor sedaj napeljala
na sina begunca, tako da je najina tokratna
razprava veliko manj razburljiva.
Dan za uresničenje otroških oziroma, priznam, tudi odraslih sanj. Vozim se na Bradavičarko. (Gre sicer za tematski park v
sklopu Universal Studios parka.) Vstopim v
Meryascoveeno, odprte so Zonkove vragolije, kjer poleg čokoladnih žab in bobkov vseh
okusov, ponujajo tudi napoj sreče, maslenušek, pigmejčice in še kaj. Naprej je Olivanders, kjer palice izbirajo čarovnike. Kavarna
Madam Bucibushka je trenutno zaprta. V
trgovinah ogledala komentirajo izgled mimoidočih, na straniščih se oglaša Javkajoča
Jane. Ko se Meryascoveena zaključi, pridem
do Bradavičarke, sprehodim se po hodnikih,
portreti se pogovarjajo, oglaša se tudi klobuk
Izbruh. Odpravim se na vožnjo z vlakcem,
na kateri me za trenutek povsem prepričajo,
da drvim na leteči metli po quidditch stadionu. Po zaključku me želodec opozori, da
sem vendarle le bunkelj, nedorasel letenju.
Privoščim si kosilo v Treh metlah in se s težkim srcem ločim od tega parka. Udeležim se
studijskega ogleda prizorov iz znanih filmov,
prikaza snemanja posebnih učinkov in vožnje po Jurskem parku. Koliko stane vse to?
Ja, cena je pa tisto, kar ne smemo imenovati.

Ponedeljek

Zadnji dan v ZDA zaznamuje predsem popotovanju bližje letališču in odkritje, da imajo oreo piškoti tu več nadeva. Dan zaključim
ob ogledu klifov sončnega zahoda, ki se, ob
zadnjih žarkih, obarvajo v oranžne odtenke.
Ko hodim nazaj v motel, naletim na brezdomce, ki se ravno oblačijo v spalke. Če je
do sedaj pogled na njih na trenutke predstavljal zanimivo kulturno izkušnjo, pa je
pogled na osebe, ki se ena zraven druge, na
pločniku, poleg prometne ceste, odpravljajo
spat, pretresljivo krut.

Sprehajališče od
Santa Monice do Venice plaže.
(foto: Andreja Špeh)
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Marija Mihelčič – Štekar, učiteljica

Učiteljica Štefka
V spomin moji nekdanji učiteljici
Štiriindvajsetega novembra 1944 leta so v
starotrško osnovno šolo vdrli domobranci
in odvedli učiteljico in ravnateljico Štefanijo
(Štefko) Prešeren. Še istega dne so jo zverinsko umorili.
V Loško dolino je prišla štiri leta prej iz Prekmurja. Verjamem, da se je še mnogi učenci
hvaležno spominjajo, saj je bila odlična učiteljica, načelnica telovadnega društva Sokol
in pred drugo vojno članica naprednih društev in organizacij.
Njeno ime je vklesano na spomeniku padlim
prosvetnim delavcem v murskosoboškem
parku, poleg imen narodnih herojev in drugih domoljubov, ki so vzgajali pomursko
mladino.
Ob petdesetletnici nižje gimnazije v Starem
trgu so nekdanji učenci obudili spomin na
njihove takratne profesorje in učitelje. V kulturnem programu je bila prebrana tudi pesmica njene učenke, posvečena učiteljici Štefki. Priljubljena učiteljica se je še z drugimi
vzgojitelji posebno zavzemala pri takratni
ljudski oblasti za ustanovitev nižje gimnazije
že leta pred osvoboditvijo.
Ob bogati razstavi dokumentov, ki jih je
zbral nekdanji dijak, danes upokojeni profesor zgodovine Tone Avsec, so zaživeli spomini na vojni čas.
Njo sem poiskala, še preden sem si v celoti
ogledala razstavljeno gradivo. Njen, meni
tako ljub obraz je zrl s povečane fotografije
čez ves razstavni prostor. Prav takšna je na
fotografiji, kakršno si vsak trenutek lahko
prikličem iz svojega spomina, pa tudi žalosti zaradi njene smrti se mi ni posrečilo
zmanjšati. Od kar vem zanjo je bila in ostaja moj vzor.
Pravijo, da med morilci niso bili samo neznani. Zagotovo se ve, kdo je prižgal tako sovraštvo. Iz šole je rasla svobodna misel, zato
so sklenili uničiti šolo in učiteljico.
Strahote vojne, ki so prizadele mene, še posebej pa moje vrstnike, ki so utrpeli izgubo
očetov, mater, sester in bratov prizadevajo
danes spet brez števila otrok na vseh koncih
sveta v smrtnem strahu in obtožujejo. Ali jih
svet hoče slišati?
Hodila sem še v prvi razred, ko je bila Loška
dolina že polna fašističnih vojakov. Italijani so povzročali nepopisno gorje. Najhuje
je bilo leta 1942, ko so množično vodili na
morišče talce in so gorele cele vasi. Okupatorji, še bolj pa njihovi hlapci so se neusmiljeno znašali nad svojci partizanskih borcev
in sodelavci OF. Pred terorjem so se tedaj
umaknile v gozdove cele družine, ki so ve-

liko pretrpele zaradi mraza,
lakote in sovražnih napadov. Po kapitulaciji Italije je
zavladalo sproščujoče navdušenje. Zaživela je ljudska
oblast. Na osvobojenem
ozemlju, po vaseh Loške
doline se je dalj časa mudila
kulturniška skupina IV. divizije in prirejala mitinge. V
novembru 1943, po nemški
ofenzivi, je bil v dolini spet
Kajuh s svojo Kulturniško skupino. Videla
sem ga na nastopih, brala njegove pesmi,
ki so jih malo prej natisnili v zasneženih
snežniških gozdovih. Eden od osemintridesetih primerkov mi je po naključju prišel
v roke. V hudi zimi je bilo še več nemških
in domobranskih vpadov, spomladi 1944 se
spominjam svobodnih volitev v ljudske odbore. Poleti so na nadleškem polju pristajala zavezniška letala. V začetku septembra
1944, ko bi se moral pričeti pouk, so Nemci
in domobranci pobili petindvajset borcev
in aktivistov. Nekatere sem poznala, ker so
bili očetovi prijatelji. Moj oče je bil tedaj v
brigadi nekje na Dolenjskem, že dolgo ni
bilo od njega nobenega glasu. Kako sem se
bala zanj!
V tistih dneh ljudje mnogokrat niso vedeli,
kdo gospodari v Loški dolini. Prav zato se je
pouk začel šele sredi oktobra. Učiteljica Štefka je imela polne roke dela. Vse je teklo v
znamenju priprav na otvoritev nižje gimnazije in internata za oddaljene šolarje. Učiteljstvo se je dobro zavedalo, da se bliža konec
vojne in da bo mlada država potrebovala
šolane ljudi.
Šestega novembra je bil za Loško dolino pravi kulturni praznik, sredi meseca pa je sledila še proslava ob stoletnici rojstva Simona
Gregorčiča. Ves program je zasnovala Štefka
in nastopilo je mnogo učencev. Tudi jaz sem
recitirala prvič. Na vaji je takoj opazila mojo
stisko, zato si je vzela čas. Nikdar malodušna je znala s svojim prepričljivim nastopom
pričarati zaupanje.
Vzdušja na proslavi si danes ni mogoče
predstavljati. Pesnikovi verzi so budili upanje, vero v zmago in čustvo do trpeče slovenske zemlje. Vsi smo bili v posebnem čustvenem zanosu. Nepozabna je ostala šolska
razstava ob koncu šolskega leta 1943/44.
Učenci so znali izdelati veliko lepih in uporabnih stvari. Nekaj so prispevali tudi učenci
nižjih razredov.
V naslednjem šolskem letu je postala tudi
moja razredničarka. Ob njej sem se počutila
varno. Kadar je bilo v dolini nevarno zanjo,

Spominska plošča
Štefki Prešern

(foto: Mario Žnidaršič)

je spala zdaj pri eni zdaj pri drugi sodelavki.
Zgodilo se je, da so ji v odsotnosti prebrskali
stanovanje. Svoje učence je zelo spoštovala
in ni delala nikakršnih razlik med bolj ali
manj vernimi in tudi ni pokazala drugačnega odnosa do otrok domobranskih družin.
Učenci med seboj se nismo ločevali. Vse nas
je bilo enako strah. Zvezke smo si šivali iz
raznih kosov papirja, knjig nismo imeli. Besede malica ni bilo v našem besednjaku.
Dne, 24. novembra 1944 je bila Loška dolina
še brez snega, jutra so bila hladna, zimska.
Bilo je okrog devete ure. Brez običajnega trkanja so se vrata sunkovito odprla. Med vrati je stala mladinka Slavka in rekla »tu so«,
Oči so se uprle v učiteljico, ki je že segla v
predal in porinila v peč manjši omot, nato
prišla bliže h klopem in obstala. Nastala je
tišina in nekateri smo začeli jokati. V razred je prišel visok, oborožen domobranec.
»Z nami pojdete, gospodična,« je zaukazal.
Nam v klopeh je dodal: »Čez dva dni jo boste dobili nazaj«. Skozi solze sem videla, da
ga ni pogledala ampak je zahtevala še toliko
časa, da bo dala svojim učencem domačo
nalogo. Narekovala je stavke in ga prisilila,
da je čakal. V mojem zvezku je ostala čudno
zverižena vrsta, besede so bile nečitljive. Pospravili smo svoje stvari. Stara sem bila deset
let, pa sem videla dovolj, kaj so znali domobranci. Nedolgo tega so vrezali ujetemu partizanu zvezdo v čelo.
Razredničarka se je poslavljala od vsakega
učenca posebej. Pri vratih me je stisnila k
sebi in naročala, da ne pozabimo prepisati
nareka. V mislih je imela tisti lepi spis o svobodi, ki je najdragocenejše kar imamo.
Iz vseh razredov so se učenci drenjali proti
izhodu. Ne vem več, kako sem pribežala domov. V morečo negotovost je udarila vest, da
so učiteljico zverinsko umorili na samotni
gozdni jasi pod Sveto Ano in da so jo domačini pripeljali v šolo. Njene sodelavke, ki so
jih po zaslišanju izpustili, so šle, tako pravijo,
prosit celo župnika, naj posreduje za njeno
življenje. Slovo od učiteljice in ravnateljice je
bilo žalostno. Ljudje so prihajali iz vseh vasi,
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da bi se poklonili njenemu spominu.
V moji otroški glavi se je pletel nekakšen
občutek krivde, ker smo dovolili, da so nam
jo tako na lahko vzeli iz razreda. Imela nas
je vendar rada, nikomur ne bi storila nič žalega. Vse, kar je imela, je bilo njeno bogato
znanje in veliko čuteče srce.
Pogreba se je kljub negotovosti udeležila velika množica ljudi. Vsako leto sem ob tem
času pripovedovala o njej mlajšim otrokom,
pozneje mladim ljudem. Njihovi vzori so
drugačni, kakor je drugačno njihovo sodobno življenje, a so vselej spoštljivo prisluhnili.
Kadar se vračam v Loško dolino, se spomnim nanjo in tistega kraja v gozdu pod Sv.
Ano. Tam na stari šoli še visi spominska plošča, ki priča, da smo nekoč imeli ponosno in
pogumno učiteljico Štefko Prešeren.

O šoli in učiteljih
Že v času kraljevine Jugoslavije so bili zavedni ljudje moteči za oblast - še zlasti zavedni
učitelji in duhovniki.
Tudi Štefanija – Štefka Prešeren, rojena 24.
decembra v Puli je izkusila premeščanje
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službovanja daleč od rojstnega kraja. Po šolanju je službovala v Beltincih, 15. februarja
(tik pred začetkom vojne) pa je bila premeščena v Stari trg. Takratna obmejna Loška
dolina je bila kulturno in družbeno politično
zelo aktivna. Prešernova se je takoj vključila
tudi v obšolsko delo. Izvoljena je bila za podpredsednico občinskega odbora RK.
26. junija je bil aretiran šolski upravitelj Ivan
Mercina – borec za pravice Primorcev, član
TIGR-a. Njegovo mesto, v šoli je prevzel
Franc Čebohin. Prešernova in Krajčeva sta
vodili akcije občinskega odbora RK pri zbiranju pomoči za štajerske begunce. Pri tem
delu sta bili tako uspešni, da jima je 13. marca 1942, okrajni fašistični komisarijat Logatec prepovedal nadaljnje delo. Toda učiteljici
sta nadaljevali delo v okrajnem partizanskem odboru RK, ki ga je vodil Jožef Mlakar.
Po njegovem umoru je mesto predsednice
prevzela Prešernova. Skupaj s Krajčevo in
s pomočjo domačinov sta zbirali nujne življenjske potrebščine za družine, katerim so
požgali in oropali domačije, po kapitulaciji
Italije pa tudi za internirance Gorskega Kotarja, ki so se vračali na požganine.

Živa Meljo

DOPOLNITEV ČLANKA
SESTANEK PRI ŠPETNAKU,
OBRH, september 2022, št. 4

Na, milo rečeno, neverodostojen zapis so me
opozorili občani, ki so v času 2.sv.v. živeli v
Markovcu, bili so Špetnakovi sosedje. V članku je zapisano, da je ga. Ana (Nuša) Kurandič
živela med vojno v Loški dolini, v Markovcu,
v svoji rojstni hiši, da je bila prevajalka med
okupatorji in partizanskim vodstvom.
Še so žive priče tistega časa. Njihove izjave,
pričevanja jasno izpričujejo, da je zapis O.S.
huda laž, ZATO, ker omenjena A. Kurandič
med vojno ni bivala v Loški dolini, ne v Markovcu, ne v rojstni hiši. Ves čas vojne je bila
v Italiji, v Trstu, v Barkovljah. V domači kraj
se je vrnila po koncu vojne! Mogoče je komu
prevajala v Italiji. V domačem kraju, v Markovcu, pri Špetnaku NE, ker pač ni bila TU.
Trditev v članku O.S. je toliko verodostojna – kot je verodostojna trditev italijanskih
fašistov o sliki »Streljanje talcev« (da so talci
Italijani strelci pa partizani). Letos, 31. julija
je minilo 80 let od nastanka te slike. Italijani
so ustrelili pet danskih fantov – Edo Škerbec-Malnarjev, France Škerbec-Malnarjev, Janez
Krajc-Kovačev, Feliks Žnidaršič- Hlepov,
Franc Žnidaršič- Mehalov.
Trditev v članku O.S. je toliko verodostojna,
kot pred leti izrečena modra izjava (znane
slovenske poslanke javno na RTV, potem pa

ponavljana od skrajno desne stranke), da je
Hitler poslal svojo vojsko na pomoč domobrancem, boriti se proti komunistom. Torej
so nacisti zavezniki?!
Trditev članku O.S. je toliko verodostojna, kot
je bil njegov zapis o vlogi župana Jožeta Mlakarja med vojno, kar mu je v odgovoru zapisal
tudi njegov vnuk.
Seznam prebivalcev Loške doline, ki jih je bilo
potrebno odstraniti je bil sestavljen v ustanovi, ki naj bi predstavljala »duhovno« vez z Bogom. Avtor seznama pa je postal mučenik?!
Kaj vse se dogaja v imenu Boga ali križa – pa
nima prav nobene zveze ne z Bogom, ne s križem. Za kaj vse sta odgovorna Bog ali križ – le
človek nič!
Hvala vsem za pričevanja, slike, dokumente...
Vse je deponirano v notarjatu. Veselim se sodelovanja s takimi članki, saj bi vsi dokumenti
samo »počivali«, tako pa jim je dana možnost
da »živijo«.
Moram zapisati tudi to - taki »verodostojni«
zapisi so dobrodošli. Zakaj? Marsikdo reče:
pa kaj nam je po toliko letih treba vsega tega?
Komu je to v korist? Kdaj in zakaj se pojavijo
taki zapisi? Zapisi s podobnimi vsebinami se
intenzivirajo pred volitvami na državni ali na
lokalni ravni, pred referendumi ali pa v času,
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3. maja 1942 je bil aretiran upravitelj Čebohin. Med poletno ofenzivo tega leta, pa še
učitelj Jeletič in učitelja iz Ige vasi. V sosednjem Loškem potoku so ustrelili 4 učitelje.
Štefka Prešeren je bila 7. maja 1942 imenovana na mesto šolske upraviteljice. V pedagoškem in upravnem delu je bila zelo uspešna. Dejavnosti v okviru šole in izven nje so
učitelji in učenci prikazali na šolski razstavi,
ki jo je obiskalo več kot 800 ljudi!
To izjemno pedagoško delo je spodbudilo želje ljudi, da naj se mladim omogoči izobraževanje na višji stopnji. Na njihovo pobudo je
bil sprejet sklep odseka za prosveto SNOS-a,
19. 4. 1944, da se v Starem trgu ustanovi nižja realna gimnazija. Priprave na sprejemne
izpite so vodile učiteljice Prešeren, Krajc,
Benčina, Arko in Premk. Izpite je opravilo
58 učencev, za ravnateljico je bila imenovana
Zora Janežič. Pouk se je pričel 13.novembra
TODA 24.novembra 1944 je II. Rupnikov
bataljon vdrl v Loško dolino in v Starem
trgu napadel profesorski zbor gimnazije in
osnovne šole. Ujeli so učitelja Bufona, Benčinovo odpeljali za talko, Prešernovo pa v
gozdu nad Sv. Ano zverinsko mučili in ubili.

ko je v sosednji državi na oblasti skrajna desnica.
Po vojni je Nemčija opravila denacifikacijo,
Italija defašizacije ne. Kdo in zakaj spodbuja
take zapise? Je to v imenu sprave ali ne-sprave? Očitno v imenu ne-sprave.
O spravi še enkrat.
O tem ne bo nikoli in nikdar odločal zakon. O
tem odločamo mi sami. O spravi imajo pravico govoriti LE tiste družine, ki o imele svojce
na eni ali drugi strani in so morale s tem živeti
naprej.
O tem lahko govorijo le tisti starši, ki so imeli
otroke na eni ali drugi strani in morajo s tem
živeti naprej.
O tem lahko govorijo le tisti možje in žene,
ki so se zaljubili, se poročili, si ustvarili dom
in družino, čeprav so bili sami iz družin različnih strani.
Vsi drugi, moramo to spoštovati, razumeti in
se truditi, da se taka razklanost med ljudmi
ne ponovi!!
Koliko k spravi ali ne-spravi prispevajo avtorji takih člankov bodo presodili ljudje sami.
Ob neverodostojnih zapisih se človek vpraša ali naj odgovori ali ignorira. Če ignorira,
lahko taki zapisi zasejejo dvom, celo teorijo
zarote. Sama sem hvaležna za take zapise, saj
je dana priložnost, da jih dopolnim. Zato se
veselim nadaljnjega sodelovanja.
Da znamo brati in pisati se lahko zahvalimo
učiteljem(icam). Da lahko beremo, pišemo
in govorimo v slovenskem jeziku se lahko zahvalimo ... Kaj pravite komu?
Italijanskim fašistom, nemškim nacistom in
njihovim sodelavcem?
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Karmen Bajec

Likovna kolonija
Koča vas 2022

V

foto: Karmen Bajec

letošnji jeseni smo septembra ponovno obiskali Kočo vas,
zapuščeni biser skoraj pozabljene zgodovine v sami sredini
Loške doline. Nedaleč od industrijske cone Markovec se dviga
sredi obronkov koruzni njiv in za meandri Obrha gradič, ki ga
je vodila grofica Greta pred prvo svetovno vojno. Likovniki iz
različnih koncev Slovenije (Ljubljana, Logatec, Rašica, Ribnica, Kočevje, Maribor) so se zbrali na vsakoletni likovni koloniji, kjer so ustvarjali poljubne motive. Dela, ki so nastala,
so upodobili tako začetniki kot nadaljevalni likovni samorastniki pod vodstvom treh slikarskih mentoric iz Loške doline. Slike prikazujejo gradič in okolico, ki je dodobra začrtala
obliko samega objekta in načela njegovo zunanjo podobo.
Mogočna lipa, ki daje poseben pečat temu prostoru, povezuje
pogled na gradič na eni strani ter pogled na goro Snežnik na
drugi. Lipa, gora in gradič tvorijo fotogenično sliko, h kateri se
človek rad znova zateka. Malo najbrž iz občutka iskanja miru,
malo iz domotožja po lastni zgodovini, vsekakor pa vselej zato,
da obiskovalčev dih za trenutek pogreje tišino njenega spanca.

Razstava likovnih del
bo v Knjižnici Jožeta Udoviča,
enota Stari trg pri Ložu
odprta do 14. novembra 2022.
Prijazno vabljeni k ogledu.

Karmen Bajec

O slikarstvu Dagmar Mar

V

beli naravni svetlobi je ob lomljenju
žarkov skozi prizmo prisotna mavrica.
Tako vemo, da so vse barve in iz njih izpeljani odtenki del vsakega sončnega žarka.
V zadnjem obdobju svojega slikarstva uporablja Dagmar čiste in žive barve (iz cikla
TrueColors), ki se gibljejo po obodu barvnega kroga. Pri svojih slikah črpa iz izkušnje
fotografije, ko zasnuje sliko tako, kot jo je
opazila skozi fotografski objektiv. Izčiščeno,
z mislijo na bistvo in brez odvečnih detajlov.
Namesto pripovednosti realnega sveta kot v
esejih ali zgodbah se v slikarstvu osredotoči
na izpovedno obliko jezika – kratkega in jedrnatega, kot bi na primer uporabila pesniško
obliko haikuja. Vendar kot da ji še to ne bi
bilo dovolj, v slikarskem načinu izražanja gre
še dlje – od upodabljanja sveta k njegovemu
občutenju. Od natančnega posnemanja k
bistvu in skopi stvarnosti stvari – abstrahiranju. Dokler na slikah ne ostane samo metafora uprizorjenega občutja. Ko slika Grad
Snežnik, tega raje naslika v razburkanem
odsevu v vodi. Temen in skrivnosten se kópa
v mavrici pisanih barv. Metaforo zrcaljenja
gradu prenese v razbite valove, ki jih na koncu poveže mavrično ozadje.
Dagmar izumlja nove oblike iz prasveta
osnovnih likovnih prvin. To so barva, pika,
črta, ploskev, prostor. Na podoben način

opisuje pesnik Kajetan Kovič rojstvo še ne
rojenega sveta v odlomku pesmi Dežela nerojenih.
Dežela na drugi strani sveta.
Iz senc. Iz belega zraka.
Sama in neuresničena.
Ki plameni. Ki čaka.
Ki je nič. In nenadoma vse.
Vržena v nemogoče.
Zgodba, ki se zgodi ali ne.
Ki se zgoditi hoče.
Ko slikarji želijo upodobiti nov svet, posežejo po novih, še ne videnih oblikah. Zato
se zdi, kot da niso iz tega sveta, prvič videne, prvič »berljive«. Nove oblike porajajo
novo brane posameznika: ta se potrebuje
oprijeti naslova, v katerem tiči prva razlaga.
Nato iz njega izhaja in gradi pomene, ki jih
na sliki lovijo svetloba, prostor, črta, pika,
ploskev. Toliko, kolikor je opazovalcev, toliko razlag poraja nerealistična slika. Saj kot
bi povedal zenovski stavek o obstoju reči:
»Ali si je mogoče predstavljati stvari, ki ne
obstajajo?« V trenutku, ko nastane naša
predstava o njih, se uresničijo, zaživijo, pa
čeprav le v naši predstavi. Za ustvarjalce pa
je notranja predstava prav tako otipljiv svet

Plavajoči grad, akril&olje,
80x80cm, 2016 - Ex-tempore

Božanska komunikacija, kombinirana
tehnika, akril, 40x50cm, 2022
kot bi bil resničen, da iz sanj zmorejo gnesti
nove svetove. Kot to počne v likovnih delih
Dagmar, ki jih kot navdih iz notranjega izraza izumlja za nas.
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Sara Šoukal in ekipa festivala Plavajoči grad

Noč zahval festivala Plavajoči grad

V

čarobnem okolju kampa Beli gaber na Vrhu pri Starem trgu se je
v soboto 24. 9. 2022 zgodila noč zahval festivala Plavajoči grad.
Beno in Mateja Peček sta dobesedno, reci in piši, odprla eno stranico
novega kozolca in nam tako radodarno ponudila oder na prostem,
zgodnje jesensko drevje pa je poskrbelo za idilično kuliso.

stari znanci. Če je človek dovolj dolgo postal pri šanku, pa je zaslišal
tudi primorščino, saj so nas obiskali tudi dobri prijatelji festivala iz
Slovenske Istre, natančneje iz Mačjega hriba. Primorsko narečje se je

Dogodek je bil posvečen vsem sodelujočim pri organizaciji festivala
in temu primerno smo podelili »nadgrade«. Te sta v pravi krpanovski
maniri s kančkom hudomušnega glamurja podelila Miha Razdrih in
Tines Špik. Podelitev je bila radostna, vsako ime je pospremil aplavz;
tako smo počastili tako malo, veliko in nevidno delo, ki je bilo opravljeno. Prav tako sta mojstrsko razgrnila datume Kavč festivala in
festivala Plavajoči grad v l. 2023!
Zahvalni program sta otvorila domača Zala Mele in Urban Peček,
nato smo si ogledali lutkovno predstavo avstrijskih Korošic Predsednice. Očarale nas niso le s svojim uhožgečkajočim narečjem, temveč
tudi s svežim pristopom in mladostno energijo.
Na odru pa se je na veliko veselje vseh najdlje zadržal
praški bend Fekete Seretlek, ki je s tem koncertom
pričel svojo jesensko turnejo. Namesto ognjemeta
nas je presenetil sam Enzo z edinstvenim recitalom.
Tega človek ne vidi vsak dan, prava poslastica.

val Plavajoči grad)

v Festi
Tines Špik in Miha Razdrih (foto: Arhi

Jedli smo dobro in jedli smo veliko: Srečko Vidmar je poskrbel za kavro ter klobase, Nataša Mele
pa za bučno juho in ričet. Sladkosnedi so se lahko lotili domače pite, ki nam jo je prinesla dobra
duša, katere ime se je žal izgubilo, navkljub temu
pa ji pritiče večna čast in slava! Seveda pa so bile
obvezne tudi Matejine palačinke, katerih ni bilo
ne konca ne kraja, ter so se prav lepo prilegle tako
mladim kot starim.
Ob vsej tej odlični jedači pa se prileže tudi pijača in v ta namen smo odprli duri gasilskega avta.
Punkt bar je gasil žejo celo noč, ob njem pa so se
sklepala tako nova prijateljstva, kot tudi objemali

val
Predstava Predsednice (foto: Arhiv Festi

Plavajoči grad)

uglasilo z loškim ter tako v rahlem dežju družno pelo
zimzelene pesmi dolgo v noč.
Nekje med drevesi so počivali Kandaretovi konji, vedno zaposleni brki Marka Goršeta pa so le za trenutek prišli pozdravit zbrane. Jutro so dočakali le tisti
najpogumnejši. Kot se za Loško dolino spodobi, jih
ni bilo malo. Primorski gostje so obiskali tudi Janjo
Urbiha na jutranjem ogledu Križne jame.

joči grad)

Fekete Seretlek (foto: Arhiv Festival Plava

In kot bi trenil z očesom, smo se tako tudi uradno
poslovili od letošnjega festivala, ob jutranji kavi pa
smo že kovali načrte za naslednjega. Medvedi pozimi
spijo, mi pač ne!
Na tej točki bi se radi še enkrat zahvalili vsem, ki ste
na kakršenkoli način pomagali ustvariti, zgraditi in
izpeljati festival Plavajoči grad 22. Brez vas bi bila ta
čarovnija nemogoča in upamo, da se bomo prihodnje
leto spet lotili nove festivalske zgodbe ter se na zahvalnem dnevu smejali novim spominom.
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Matija Solce in ekipa festivala Plavajoči grad

Kulturna vizija županskih kandidatov

D

ruštvo ljubiteljev gradu Snežnik je, v
sodelovanju z organizacijsko skupino
festivala Plavajoči Grad, županskim kandidatom poslalo vprašanja, ki se nanašajo na
njihovo vizijo kulturne politike in pridruženih dejavnosti v Loški dolini. Odgovore smo
v celoti dobili od Armide Bavec in Matjaža
Antončiča, Miro Mlakar je poslal povzetek.
Ker so odgovori bili včasih preobsežni in ker
nismo želeli posegati v njihovo celovitost,
smo bili primorani več vsebin v celoti izpustiti. Predstavljamo torej samo izbor vprašanj in odgovorov, ki bodo v celoti objavljeni
na FB Društva Ljubiteljev gradu Snežnik.
Zahvaljujemo se za odziv in si obenem želimo, da se v naslednjem mandatu zgodi pozitivni preboj ne samo na ravni podpore in
razvoja, temveč tudi splošnega razmišljanja
in odnosa javnosti do te zapostavljene in neizkoriščene panoge.

Izpostavljene izjave:
Armida Bavec: Kulturno življenje se v
premajhni meri organizirano povezuje s
turizmom.
Matjaž Antončič: Kot za vsa ostala
področja je tudi tu moj namen odprto
sodelovanje z občani.
Miro Mlakar: Na veliko področjih
zaostajamo v primerjavi z drugimi.

Vprašanja s strani DLGS
in organizacijske ekipe
festivala Plavajoči Grad
SPLOŠNO:

1. Naštejte 3 obstoječe kulturne aktivnosti
ali projekte, katerih potencial bi bilo
vredno podpreti in nadgraditi. Na
kakšen način bi to izvedli?

Matjaž Antončič:

• Festival Plavajoči grad - skupni nastop do
Ministrstva za kulturo, ki bi omogočilo
uporabo objektov za čas festivala (dokler se
ne uredi trajna rešitev), pomoč zaposlenih
v občinski upravi pri pridobivanju soglasij
• Polharska noč - podpora pri organizaciji
in promociji z oblikovanjem skupine zainteresiranih posameznikov in društev, ki
bi ta nekoč zelo dobro obiskan dogodek
ponovno oživila
• Dogodek na Loškem gradu - z ureditvijo

ostalin gradu na ta način, da bi bila primerna za to in še več drugih prireditev

Armida Bavec:

• Grad Snežnik – festival »Plavajoči grad«:
bogato mednarodno kulturno vsebino je
potrebno povezati z lokalno gostinsko in
urejeno nastanitveno ponudbo.
• Grad Snežnik, Grad Koča vas, Loški grad–
občina gradov: okrepiti z doživljajskimi
zgodbami in jo povezati s kulturnimi
dogodki in turizmom.
• Loška dolina – občina 22 cerkva: turistična
krožna pot ogledov cerkva in oglede
okrepiti z doživljajskimi zgodbami,
povezati s turizmom.
Naloge občine: podpora in koordinacija dogodkov, proračunska podpora promociji in
izvajanju dejavnosti
2. Kakšna je vaša vizija kulturnega
dogajanja v naslednjem mandatu?

M. Antončič:

Kot za vsa ostala področja je tudi tu moj namen odprto sodelovanje z občani. Pričakujem aktivno udeležbo vseh zainteresiranih
posameznikov in društev s področja kulture,
da pripravijo programe, ki so inovativni in
primerni za okolje, v katerem živimo. S tem
mislim na to, da potrebujemo dogodke, ki se
jih bodo udeleževali ne samo občani, ampak
tudi obiskovalci od drugod, saj bomo le na ta
način lahko tudi več vlagali v kulturo.

A. Bavec:

Ohranjanje kakovostnih vsebin kulturnega
življenja in razvoj novih prepoznavnih vsebin
v navezavi s kulinarično - kulturno dediščino
za večje nacionalno in mednarodno uveljavljanje s prepoznano kulturno identiteto
Investicijska vlaganja:
• Pripravili bomo informacijsko turistično
gradivo (fizična in e-oblika)
• Uredili bomo ustrezne informacijske table
na lokacijah (lahko fizična in e-oblika)
• Pripravili bomo ustrezen promocijskospominski material, ki ga bodo obiskovalci
lahko dobili ob nakupu vstopnice/izleta
ali pa ga kupili v informacijski pisarni kot
spominek
Reševanje glavnih infrastrukturnih
problemov
Investicijska vlaganja:
• Ureditev Glavnega trga v Starem trgu za

izvajanje »dogodkov pod zvezdami«.
• Zagotovitev ustrezne infrastrukture (dolgoročno: kulturni dom na novi lokaciji,
kratkoročno: nujna vzdrževalna dela v
obstoječem kulturnem domu) za kvalitetno izvajanje gledališke in glasbene dejavnosti.
• Ureditev in označitev tematskih poti v
navezavi z gradovi, cerkvami in zgodovinskimi pomniki v občini.
3. Katere od slednjih dejavnosti so po
vašem v dolini dovolj / premalo razvite?
(označite D - dovolj, P - premalo )

M. Antončič // A. Bavec
• gasilske veselice D // P
• prostovoljna dejavnost društev in
posameznikov (delavnice, srečanja,
literarni večeri ...) D // P
• turistična vodenja .................................D // P
• kulturni programi za otroke ...............D // P
• športne dejavnosti za otroke ...............D // P
• večji športni dogodki ........................... P // P
• turizem v naravi ....................................D // P
• kulturna dediščina ................................ P // P
• zabavne predstave za odrasle ..............D // P
• resne predstave za odrasle ................... P // P
• koncerti domače glasbe ....................... P // P
• koncerti specifične glasbe ...................D // P
• manjši lokalni kulturni dogodki ........D // P
• nacionalni festivali in večji kulturni
dogodki ................................................P // PP
• mednarodni festivali .........................D // PP

GRAD IN PRISTAVE

1. Na kakšen način in kdaj boste kot župan/ja pristopili k problematiki oživljanja
pristav? S kom boste začeli pogovore?

M. Antončič

K temu bi pristopil takoj. Ustanovil bi strokovno skupino 5-6 ljudi za ta namen (predstavnik občine, predsednik sveta Zavoda
Snežnik, član društva ljubiteljev Gradu
Snežnik, zainteresirana javnost. itd.), ki bi
potem začela ob podpori Občine (župana)
aktivne pogovore s pristojnim Ministrstvom
za kulturo.

A. Bavec:

Oživitev pristav ne ocenjujem kot
problematiko, ampak kot razvojni izziv.
Pripravili bomo korekten poslovni načrt
za prevzem pristav in zagon recepcijskohotelsko-gostinske dejavnosti v njih, v tem
času pa bo potrebno stopiti do Ministrstva
za kulturo, da se predstavi okvirno vizijo za
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prevzem in oživitev dejavnosti. Nadaljnje
odločitve in dogovori pa bodo izhajali iz
ugotovitev poslovnega načrta.
2. Koga bi povabili k dogovarjanju za programsko in koga za gostinsko dejavnost v
pristavah, če bi imeli odločevalsko moč?

M. Antončič:

Povabil bi vse, ki aktivno delujejo na področju v Loški dolini (Društvo Ljubiteljev Gradu Snežnik in festival Plavajoči grad, Zavod
Snežnik, TIC, posameznike itd.), ter tudi
vse zainteresirane gostince iz Loške doline,
ki bi si želeli stopiti v to zgodbo tudi tam
(seveda z jasnim razvojnim in finančnim
načrtom).

A. Bavec:

Občina bo sama prevzela grajske pristave v
(trajno) upravljanje in v okviru režijskega
obrata (dokler se dejavnost ne uveljavi) in
zagnala dejavnost z izvajanjem ti. hotelskorezervacijsko-gostinskih nalog za vse male
zasebne ponudnike nastanitvenih kapacitet
v Loški dolini in nudenjem ustrezne gostinske storitve. Za zagon in izvajanje te dejavnosti znanja in izkušnje imam in ima jih tudi
ekipa, ki to vizijo podpira.
V režijskem obratu bo na novo zaposleno
tudi strokovno osebje, ki bo dejavnost izvajalo. Vendar je pred tem potrebno spremeniti odlok o organiziranosti občinske uprave
in ta režijski obrat umestiti v to strukturo.
To pa ne bo mogoče, dokler ne bo izdelan
poslovni načrt, saj je zadevo potrebno občinskemu svetu predstaviti s vsemi relevantnimi podatki.

INFRASTRUKTURA

Bi morali program kulturnega doma
prenesti v bodočo športno dvorano in jo
prilagoditi izvajanju kulturnih dejavnosti?
(DA/NE)

M. Antončič:

DA. Med tema dvema projektoma je bolj pomembna večnamenska športna dvorana (saj
jo nujno potrebuje tudi OŠ), v kateri bi se
zagotovilo tudi izvajanje kulturnih dejavnosti. Se pa v srednjeročnem planu lahko potem umesti tudi obnovo kulturnega doma. S
pridobitvijo sredstev na razpisih pa lahko že
takoj.

A. Bavec:

Programa kulturnega doma ni mogoče v
celoti prenesti v bodočo športno dvorano
(npr. igralske dejavnosti itd). Se pa v športni dvorani lahko izvajajo določene kulturne
vsebine (koncerti itd), saj je za to prostor v
kulturnem domu premajhen, v športni dvorani pa se z namestitvijo preprog, zaves, pla-

KULTURA

ten za projekcije in stolov, zelo hitro lahko
ustvari prijeten prostor, ki bo sprejel lahko
tudi 500 in več obiskovalcev (s tem niso mišljene tribune, ki so v uporabi pri športnih
prireditvah).
Ko se bo poleg športne dvorane gradil tudi
nov objekt kulturnega doma, pa se objekta
lahko smiselno poveže, da bodo nastopajoči
kulturniki lahko brez težav dostopali do prireditvenega odra.

Miro Mlakar: Kakšno
težo pripisujete kulturi in
umetnosti za razvoj občine
Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo
pri oblikovanju slovenskega naroda, države
in tudi Loške doline. Številne dejavnosti na
področju kulture so bile v zgodovini vedno
združevalna sila slovenskega naroda. To se je
odrazilo v domoljubnih čustvih, ki so spodbudili dogodke, kateri so pripeljali do naše
samostojnosti in suverenosti pred 30 leti in
naše lastne države. Kultura je pomembna
tudi pri razvoju inovativne in na znanju temelječe kulture. Prispeva k učinkovitosti izobraževanja, gospodarske rasti, zaposlenosti
in k razvoju demokracije. Je neodtujljiv del
in bistvo naše civilizacije. Razvoj kulture, v
kateri se odraža vsa naša narodna zavest in
naša preteklost, mora oblikovati našo prepoznavnost in našo nalogo za prihodnje. Pri
tem je pomembno, da se zavedamo, da sta
prav slovenski jezik in kultura temelja, na
katerih smo kot narod utemeljili svojo identiteto.
Prejeta vprašanja sem razdelil med vse občane, ki kandidirajo v imenu Gibanja Svoboda za občinski svet in še nekatere druge
občane. Hotel sem izkoristiti pravilo 'več
ljudi več ve'. Prejel sem številne odgovore,
veliko pohval in tudi kritik nekaterih področij. Skupno vsem odgovorom je, da razen
izjem, na veliko področjih zaostajamo v primerjavi z drugimi. Potrebno bi bilo narediti
petletno strategijo razvoja za ta področja in
si postaviti nove cilje. To lahko naredi skupina kompetentnih občanov pod vodstvom
odgovorne osebe imenovane s strani občine
Loška dolina.
Ena izmed pomembnih nalog občine Loška
dolina je, da z ustrezno kulturno politiko, ki
upošteva sodobne razmere, posebno pozornost namenja razvoju kulturnega bogastva
Loške doline. Le tako bomo napredovali kot
posamezniki, soustvarjalci našega skupnega
kulturnega jutri in kot država z mednarodno
prepoznano nam lastno kulturno identiteto.
Loška dolina potrebuje razvoj in hitrejši napredek tudi na tem področju. Razvoj kulture
mora biti dovolj finančno podprt tudi s strani občinskega proračuna.
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Anton Bavec
stopnjuje strelsko
formo
Član državne parastrelske reprezentance, domačin Anton Bavec se je od 4. 6. do 13. 6. 2022 udeležil krstne
tekme za svetovni pokal v Chateauroux, Francija v parastrelstvu. Bavec je v disciplini zračne pištole v svojem
krstnem nastopu na svetovnem pokalu v prvi polovici
tekmovanja začel povprečno, kar ga je med 45 tekmovalci uvrščalo v sredino lestvice. V drugi polovici tekmovanja je precej izboljšal natančnost in na koncu s 557
krogi osvojil 12. mesto ter za finalom zaostal za 6 krogov.
S tekmo svetovnega pokala je Anton Bavec (SH1) nadaljeval 14. julija 2022 v Münchnu v Nemčiji. Tretji dan
tekmovanja je nastopil Anton Bavec, edini slovenski
parastrelec z zračno pištolo v naši reprezentanci ter
zasedel 13. mesto.
Med 20. in 24. septembrom 2022 je v srbskem Novem
Sadu potekalo mednarodno tekmovanje v parastrelstvu (World Shooting Para Sport), ki so se ga udeležili
tekmovalci iz 21 držav sveta. V svoji kategoriji je Bavec
z odličnim streljanjem v kvalifikacijah osvojil 4. mesto
in se zanesljivo uvrstil v finale osmih najboljših tekmovalcev. To je bil zanj prvi finalni nastop v konkurenci. V
finalu je na koncu zasedel odlično 5. mesto in s tem dodatno potrdil normo za prihajajoče svetovno prvenstvo,
ki bo novembra potekalo v Združenih arabskih emiratih.

München, ogrevanje pred tekmo
(foto: Renato Šterman)

Chateauroux, tekma
svetovnega pokala
(foto: Renato Šterman)

grandprix Novi Sad,
september 2022
(foto: Renato Šterman)
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Smučarski klub Loška dolina

V spomin - Franc Turšič
seveda pa je športu in smučarskemu teku veliko časa namenil tudi že prej. Po njegovi zaslugi je domači smučarski klub že leta 1974
organiziral takratno jugoslovansko državno
prvenstvo v smučarskih tekih za pionirje in
pionirke. To je bila takrat tudi prva tekma na
tako visokem nivoju v Loški dolini. Turšičeva aktivnost in strokovnost pa ni ostala neopažena, saj je leta 1980 je postal prvi zvezni
trener takratne biatlonske reprezentance Jugoslavije. Od takrat naprej lahko rečemo, da
se je začelo zelo uspešno obdobje za biatlonski šport tudi v Loški dolini, saj je začel z biatlonskimi treningi otrok, česar prej ni bilo.
Turšič Franc

(foto: Arhiv Smučarskega kluba Loška dolina)

V

starosti 82 let se je poslovil mož, oče,
dedi Franc Turšič. Rodil se je leta 1940
na Hrvaškem, osnovno šolo je končal v Loški dolini, poklicno šolanje nadaljeval v Mariboru. Kot tehnolog se je zaposlil v Kovinoplastiki Lož in ob delu končal še tehnično
strojno šolo, kasneje je diplomiral na Visoki
šoli za telesno kulturo v Ljubljani.
Ime Franc Turšič avtomatično povežemo
s snegom, tekom na smučeh, biatlonom in
Smučarskim klubom Loška dolina. Dolga
leta je bil alfa in omega vsega, kar se je dogajalo okrog in v povezavi s smučanjem. Je
človek, ki je biatlon pripeljal v Loško dolino
in ne nazadnje človek, brez katerega vseh
uspehov biatlona zagotovo ne bi bilo - in to
ne samo v Loški dolini, temveč v celi Sloveniji in bivši skupni državi. Franc je bil soustanovitelj Smučarskega kluba Loška dolina,
njegov prvi predsednik, trener, skratka deklica za vse. V klubu je vztrajal v dobrem in
slabem vse od njegove ustanovitve leta 1970,
Na tekmovanju z ekipo

Imel je znanje, vizijo in pregled nad dogajanjem v športu, še posebej v biatlonu. Velikokrat je imel drugačno mišljenje od ostalih,
saj je vedno razmišljal naprej in v smeri razvoja. Čas je pokazal, da je imel prav. Plod
vsega naštetega, predvsem pa trdega in strokovnega dela z mladimi, so bili vsi uspehi
tekmovalcev »njegovega« kluba, od naslovov državnih prvakov v smučarskih tekih in
biatlonu in vse do olimpijskih nastopov in
uspehov Janeza Ožbolta, Urške Poje, Simona
Kočevarja in številnih ostalih tekmovalcev.
Zelo ponosen je bil tudi na sina Rolanda ter
vnuka Denisa, ki sta podedovala njegovo ljubezen in strast do športa.

Organizator tekme v Ložu 1974

(foto: Arhiv Smučarskega kluba Loška dolina)

pobudnik nogometne trim lige v Loški dolini, ki se igra že 46 let. Kot zaposlen na Zvezi
telesnokulturnih organizacij Cerknica v takratni skupni Občini Cerknica, je s svojimi
izkušnjami in znanjem pomagal številnim
društvom in posameznikom, da so lahko
razvijali razne športe. Bil je tudi vaditelj rekreacije in učitelj na poletnih kolonijah na
morju.
Za uspešno delo na področju športa je bil
leta 2006 nagrajen s Srebrnim grbom Občine Loška dolina.
Franc je zapustil ženo Aleksandro Gertrudo,
je oče dveh otrok, dedek treh vnukov in pradedek štirim pravnukom, katerim v imenu
Smučarskega kluba Loška dolina izrekamo
iskreno sožalje.

Veliko je pripomogel tudi pri obratovanju
smučišča Ulaka, nabavi teptalnega stroja in
ostale opreme. Zelo rad je imel zimo in sneg,
takrat je še bolj zaživel. Neuresničena pa mu
je ostala želja, da bi Loška dolina dobila sodobnejši poligon za treninge ter lastne klubske prostore.

Zapustil nam je bogato športno dediščino,
hkrati pa s svojim odhodom pustil veliko
praznino. Zato je prav, da ne pozabimo na
njegov prispevek k razvoju športa v Loški
dolini kot celote in ne samo smučarskega
teka ter biatlona. Zavezujemo se, da bomo
šport, predvsem smučarski, v Loški dolini
gojili tudi v naprej in nadaljevali delo, ki ga
je začel. Ohranili ga bomo v lepem spominu
Dragi France, HVALA za vse in počivaj v
miru.

Aktiven je bil tudi v ostalih športih, bil je

Stari trg pri Ložu, 19. 10. 2022

(foto: Arhiv Smučarskega kluba Loška dolina)

Trener reprezentance z ekipo

(foto: Arhiv Smučarskega kluba Loška dolina)
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Tatjana Leskovec
foto: arhiv OŠ Stari trg

Z veseljem se spominjam svojih otroških dni, ko smo brezskrbno tekali po travnikih, gozdovih, plezali na drevesa, se cele dneve na ulici
igrali gibalne igre, skrivali, lovili ... Le kje so ti časi?

Najprej ogrevanje, potem himna, kot se za tekmovanja spodobi, postavitev za startno črto, pisk piščalke in gremooo. Ker pa je važno
sodelovati in ne zmagati, so si vsi otroci pritekli medalje.

V času nenehnega hitenja, pretirane skrbi za otroka, preobremenjenosti staršev se premalo zavedamo, da je gibanje naša, predvsem
pa otrokova osnovna potreba. Je eno najpomembnejših področij v
otrokovem razvoju. Poleg ohranjanja in krepitve zdravja vpliva na
vsa področja otrokovega razvoja: telesni, spoznavni, čustveni, socialni, govorni, osebnostni in intelektualni.

Najlepša hvala vsem sodelujočim, še posebno pa članom Športnega
društva Nadlesk, ki so nam pripravili lepo športno doživetje.

Tega se strokovni delavci vrtca dobro zavedamo in iščemo vedno
nove poti, da otrokom omogočimo veliko gibalnih dejavnosti. Ena
izmed njih je tudi Cicikros, ki ga že vrsto let organiziramo v sodelovanju s Športnim društvom Nadlesk. Leto smo ga izvedli v okviru tedna
otroka. Da je bilo doživetje še večje, smo nanj povabili otroke iz vrtca
Nova vas.
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Andreja Ravšelj,
koordinatorica prometne vzgojefoto: OŠ Stari trg

VARNO NA KOLO
Varno na kolo je naslov projekta, v katerega
so vključeni učenci OŠ heroja Janeza Hribarja že drugo leto zapored.
Je tudi slogan, s katerim želimo že dalj časa
spodbuditi varno in aktivno kolesarjenje ter
uporabo koles kot prevoznih sredstev.
Trajnostna mobilnost je pojem, o katerem
se v naši družbi veliko govori. Lepo jesensko
vreme je bilo kot nalašč, da smo na naši šoli
nekatere aktivnosti za vzpodbujanja varnega kolesarjenja že izpeljali.
Tako so se učenci 6. in 7. razreda na naravoslovni dan do izvirov Malega in Velikega
Obrha letos namesto z avtobusom odpeljali
s kolesom.
Kljub jutranji megli in nekoliko hladnejšim
temperaturam, to ni bila ovira, da učenci v
šolo ne bi prišli s kolesi. Nas pa skrbi, ker je
kljub temu, da smo se z vsemi učenci predhodno pogovorili o obvezni opremi kolesa
in o tem obvestili starše, kar nekaj učencev
zjutraj, ob zelo slabi vidljivosti, prikolesarilo brez ustreznih luči. Je pa nato sonce poskrbelo, da se je naredil lep jesenski dan in
raziskovanje zanimivosti ob toku Malega in
delu poti Velikega Obrha je ponudilo veliko
idej za zanimiva kolesarska izleta, na katera
bodo učenci 6. in 7. razreda povabili tako
svojo družino kot tudi ostale krajane ter ju

Pet novih koles, opremljenih z vso potrebno
opremo za varno vožnjo. Tudi njihov nakup je
omogočil SPV občine Loška dolina.
(foto: Andreja Ravšelj)
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predstavili v sklopu projekta
Varno na kolo. V sklopu tega
projekta učenci od 4. do 9.
razreda že pridno nabirajo kolesarske kilometre tudi v svojem prostem času in pri obisku
prostočasnih
popoldanskih
aktivnosti. Pri mlajših, ki še
nimajo kolesarskega izpita in
v promet še ne smejo sami,
želimo predvsem spodbuditi
družinsko rekreativno kolesarjenje, s tem pa aktivno preživljanje skupnega prostega
časa in pridobivanje spretnosti obvladovanja kolesa. Starši
lahko tako s svojim zgledom
date otrokom neprecenljivo
popotnico za poznejšo samostojno udeležbo v prometu,
kjer je veliko nepredvidenih
situacij, na katere jih učiteljice pri pripravah na kolesarski
izpit ne morejo pripraviti.

Čudovit pogled na kolono kolesarjev učencev 6. razreda po
grajskem drevoredu. (foto: Sabina Nardin)

Obvezen del kolesarske opreme za vse do 18. leta je tudi
kolesarska čelada. Učencem 5.
razreda jo je tudi letos podaril
Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu (SPV) občine
Loška dolina, z željo, da bodo
le-te redno uporabljene in
bodo ob sloganu "Bistro glavo
varuje čelada" varovale glave
Učenci 5.a pripravljeni na praktični del kolesarskega izpita
učencev.
z novimi čeladami (foto: Kristina Komidar)
Ravno tako nam je SPV občine
Loška dolina omogočil nakup
petih novih koles, ki jih bodo učenci lahko Upam pa, da se nam bo že ob objavi tega
uporabljali pri različnih šolskih aktivnostih. članka, uresničila dolgoletna želja po novi
Za vse to se jim najlepše zahvaljujemo.
garaži za hrambo koles in kolesarskega
Upamo, da kolo res postane prevozno sred- poligona.
stvo, ki bo nadomestilo marsikatero nepotrebno vožnjo z avtomobilom ali avtobusom
ter naredilo prve majhne korake od besed
k dejanjem na področju trajnostne
mobilnosti.
Dnevi bodo vedno hladnejši in krajši, včasih tudi deževni, a vse to za
nekatere učence ni ovira, da v šolo
ne bi prišli s kolesi. Vedno je lep je
pogled na parkirana kolesa pred
šolo, želja vseh pa je, da kolesarnice
nekoč dobijo nadstrešek.

Učenci 7. razreda so se s kolesi podali na raziskovanje
izvira Velikega Obrha in znamenitosti ob njegovem
toku do ribogojnice. (foto: Andreja Ravšelj)

Prihaja čas obdarovanj in dobrih
mož; … če bomo dovolj pridni, se
nam morda tudi ta želja enkrat
uresniči .

Tudi učenci 5. b so prejeli kolesarske čelade,
darilo SPV občine Loška dolina
(foto: Marjetka Nelc)
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Benjamin Žnidaršič

Izobraževanje uporabnikov in asistentov
Potreba po srečevanju, pogovoru,
izmenjavi izkušenj in izobraževanju je
narekovala srečanje, ki smo ga za naše
uporabnike pripravili 12. avgusta 2022 na
Notranjskem Društvo paraplegikov Istre
in Krasa in Zavod Ars Viva kot izvajalec
osebne asistence.
Srečanje je potekalo v Zavodu Ars Viva, kjer
je v dvorani zavoda potekalo predavanje in
okrogla miza na temo »Kaj nam je osebna asistenca prinesla?« Predavatelj Sašo Kronegger
je izpostavil kar nekaj vidikov, ki spremljajo
izvajanje osebne asistence. Glavni in najpomembnejši vidik je aktivnost in neodvisnost
uporabnika. Če sprejmeš invalidnost in želiš
živeti neodvisno, delaš stvari, kot jih delajo
vsi, se izobražuješ in delaš v običajnem okolju, imaš družino, si aktiven tudi v družbenem
okolju, imaš prostočasne aktivnosti. V praksi
je tovrstne vključenosti invalidov v običajno
življenje še zelo malo. Med vsemi deležniki v
krogu izvajanja osebne asistence je pomembna komunikacija. Komunikacija med uporabnikom in asistentom lahko poteka gladko,
lahko pa prihaja do konstantnih konfliktov,
ki večkrat vodijo v stresno delovno okolje in
slabe odnose. Eden od glavnih ciljev izobraževanja je bila izboljšava komunikacije med
uporabnikom in asistentom.
Na odprti diskusiji smo se pogovarjali o tematikah, ki jih bežno že vsi poznamo, a jih

Iz izobraževanja (Arhiv: Zavoda Ars Viva)

v veliki meri popolnoma ne razumemo. Po
koncu glavnega dela izobraževanja je poteka
odprta diskusija, kjer je lahko vsak udeleženec zastavi vprašanja, ki ga zanimajo, ali pa
podal predlog za izboljšanje odnosov.
Pomembna vsebina nadaljevalnega usposabljanja je bila neposredna, odkrita in odprta komunikacija, ki je veščina, ki nam pride
prav v vseh odnosih, saj lažje postavljamo
jasne meje in poskrbimo zase ter ne kršimo
mej drugih. Posvečamo se še samozavesti,

samospoštovanju, stilom navezanosti ter sedanji aktualni situaciji.
Sanja Ivić in Matjaž Tomažič, pa sta na koncu izpostavila probleme, ki se pojavljajo pri
izvajanju osebne asistence.
Na dvorišču Zavoda Ars Viva je kuhar Mladen Orejaš – Miško postregel z celo palet ribjih jedi, ki smo jih ob druženju in izmenjavi
izkušenj poskušali in degustirali.

Benjamin Žnidaršič

Razstava Slovenskega društva Tršče

V

Galeriji Štala smo v petek, 5.avgusta 2022 odprli razstavo
Slovenskega društva iz Tršča Hrvaška. Predsednica Silvana
Lautar je pred meseci organizirala Likovno kolonijo na kateri
so nastala razstavljena likovna dela. Zveza slovenskih društev
na Hrvaškem je krovna organizacija vseh slovenskih društev na
Hrvaškem. V okviru krovne organizacije deluje tudi Slovensko
kulturno društvo Gorski kotar, Tršće. Osnovna naloga društva
je organizacija, združevanje in povezovanje vseh slovenskih
društev na Hrvaškem ter oblikovanje skupnih stališč do Republike Slovenije in Republike Hrvaške.
Na omenjeni razstavi so razstavljali: Toman Veljko, Miro Švigelj,
Dora Černe, Andrej Černe, Sonja Butina, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Valerija Gačnik, Igor Vidrih, Ludvik Šraj, Vladimir
Korak, Željko Vertelj, Benjamin Žnidaršič, Robert Mijalić, Denis Mihelčić, Zlatko Pohobradsky, Marjan Leš, Silvana Lautar.

Razstava je bila odprta do 15. septembra 2022.

Iz otvoritve razstave (Arhiv: Zavoda Ars Viva)
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orčije v spalnicah je takorekoč moderna klasika angleške komediografije s
sredine 70. let prejšnjega stoletja in domala
stalnica zahodnih gledaliskih odrov.
Komedijo je britanski komediograf Alan
Ayckbourn napisal kot odgovor na plehke
farse, v katerih je pomembno le to, kdo komu
greje posteljo. Dogajanje je umestil v tri zakonske spalnice, v katerih izmenjaje ali hkrati srečujemo štiri (zakonske) pare na različnih stopnjah skupnega življenja. Čeprav se
zdi, da je najstarejši par po številnih letih
zakona uigran, se izkaže, da je prav tako disfunkcionalen kot ostali. Komedija sicer odpira globlja vprašanja o partnerskih odnosih.
Norčije v spalnicah v postavitvih KD Brce
v ospredje postavlja pojem zabave. Zabava
kot žur, disco, party, hišna zabava ... skratka zabava kot prostor rojevanja konfliktov,
prostor ljubezni in ljubljenja, ljubosumja in
varanja. Prostor, kjer se tkejo in razpadajo
prijateljstva, partnerski odnosi. Prostor, kjer
ob glasbi in plesu hkrati živimo in pozabljamo na srčne bolečine in zivljenjske težave.
Izvedba predstave, 27. avgusta 2022 v Gledališču Cirkl v Podcerkvi je bila kljub slabemu
odzivu gledalcev izvedena z vrhunskim občutkom za igro. Paradoksalni položaj ljubezni iz katerega nastaja zmešnjava v glavah
razkriva pravo resničnost odnosa ter s trem
ohranja živost in komični učinek predstave.
Čestitke Gledališču Brce za izvedbo. Sigurno
imajo pri nas v Podcerkvi drugič v večjem
številu gledalstva še kaj za pokazati.

Iz predstave (Arhiv: Zavoda Ars Viva)
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Benjamin Žnidaršič

Benjamin Žnidaršič

Norčije v spalnicah
Gledališča Brce
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Ustvarjalni dnevi v Žagi

Ž

e deveto leto smo se
15, 16. in 17. julija
2022 zbrali skupaj slikarji
Zavoda Ars Viva, drugi
slovenski slikarji in nekateri mednarodni slikarji.
V slikarsko druženje smo
vključili tudi otroke, z
namenom spodbujanja
aktivnosti, s katerimi v
njihova življenja vnesemo elan in življenjsko
energijo. Običajno na
naših delavnicah sodeluDelavnice (foto: Edo Šega)
jejo tudi invalidni ustvarjalci. Obenem v življenja
ustvarjalcev prinašamo občutek koristnosti, saj so dela razstavljena na turističnem
kraju kot zanimivost za obiskovalce izvira Obrh in pešpoti okoli Loške doline. Projekt je nadgradnja prejšnjih likovnih in literarnih manifestacij.
V sodelovanju s partnerji na projektu skušamo zagotavljati vrednote, ki jih želimo
utrjevati skozi projekt: sodelovanje, odprtost, ustvarjalnost, optimizem, inovativnost, samozavest in čezmejno sodelovanje. Risbe ali slike smo ustvarjjali v različnih likovnih tehnikah: svinčnik, voščenke, pastel, oglje, flomastri, kemični svinčnik,
tempera, akvarel, akril in olju. Projekt spodbuja udeležence pri doživljanja prostora
in poglobljenemu doživetju umetnosti v neokrnjeni naravi.
Izražanje v slikarskem jeziku je povezano s kulturno dediščino in oplemeniteno tudi
s čustvenimi in/ali duhovnimi sestavinami. Tako kot se človek brez poznavanja jezika ne more sporazumevati s sočlovekom, tako brez poznavanja likovnega jezika ne
more užiti duhovnega sporočila, ki ga vsebuje umetnina. Vse velike dobe likovne
umetnosti so znale in zmogle uresničiti skladnost med čustvenimi in razumskimi
sestavinami. Če človek ne pozna likovnega jezika, mu je odvzeta možnost prilaščanja in uživanja telesnih in duhovnih vrednosti, ki so izražene v umetnini. Temeljni
cilj delavnice je, da sodelujoči z lastnim likovnim izražanjem preverjajo in razvijajo
razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča in vrednote.
Ustvarjali smo v petek , soboto in nedeljo. Približno 20 oseb je prespalo v objektu,
ki ima pomožna skupna ležišča in dve sobi, drugi pa v našem kulturnem centru v
Podcerkvi. Že v petek smno pripravili razstavo likovnih del, ki jih bodo sodelujoči
prinesli s seboj. Hrano smo skupaj z volonterji in vaščani pripravljali v kuhinji na
stari žagi v jurčku in nikomur ni nič manjkalo.
Mednarodne izmenjave umetnikov so zelo pomembne za umetniško rast posameznih ustvarjalcev, kot za navezavo stikov in spoznavanje ter kvalitetno sodelovanje v
mednarodnem umetniškem prostoru. Veliko prizadevanj smo usmerili, da bi mladina spoznala moč sodobne likovne umetnosti.
Prireditev je velik organizacijski projekt, ki zahteva veliko energije, da ga lahko profesionalno in kvalitetno izpeljemo. S tem ponudimo avtorjem, da se izkažejo z osebnimi avtorskimi nagovori. Srečanje omogoča, da naši avtorji primerjajo dosežke z
drugimi udeleženci, ki prinašajo v naš kulturni prostor svoj kreativni karakter.
Na slikarski delavnici so sodelovali: Veljko Toman, Miro Švigelj, Boštjan Močnik,
Jože Potokar, Damjan Rogelj, Silvana Lautar, Jelka Jantol, Marjan Leš, Janez Ovsec,
Dušan Štrajhar, Jolanda Keršič, Zoran Keršič, Miran Čeperković, Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Frane Šajn, Edit Kopač, Zdenka in Stanko, Benjamin Žnidaršič, Mojca
Gulič. Poleg slikarjev pa je bilo še kup mladih umetnikov in spremljevalcev. Vsem se
toplo zahvaljujemo za podarjene slike in prijetno družbo.
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Katera je najlepša?

O

cenjevanje urejenosti vasi poteka v občini Loška dolina od leta 2006. Organizacija je od
leta 2011 v rokah Javnega zavoda Snežnik. V tem času je bilo za 'najlepšo vas v občini'
razglašenih sedem vasi. Ko smo se v soboto, 3. septembra 2022, podali na terenski ogled 21
vasi in osmih zaselkov, smo se spraševali, ali se jim bo letos pridružila nova?
Člani komisije, ki so ovrednotili izgled tako individualnih hiš kot skupnih, vaških površin, so
bili Mario Žnidaršič, Romana Zakrajšek in Ladi Klančar. Po celodnevnem ogledu, primerjanju in številnih zapažanjih, so svoje ugotovitve strnili v nekaj najpomembnejših:
• Vsa naselja v občini Loška dolina so lično urejena tako, da je vtis dober, ko greš mimo vasi in
zaselkov. Zanimivo je, da so na vrtovih, sadovnjakih še vedno stare sorte dreves, kar pričara
nostalgijo časa pred današnjo digitalizacijo. V vaseh se še vedno skrbi za ohranjanje stavbne
in kulturne dediščine. Kljub temu, da so nekatere hiše zapuščene je pri večini opaziti, da nekdo skrbi za njihovo zunanjost oz. se tudi obnavljajo.
• Središče občine Stari trg pri Ložu potrebuje resen premislek za infrastrukturno ureditev v smislu ločnice med starim in novim. Vendar pa moramo izpostaviti in pohvaliti skrbno urejenost
okolice cerkve Sv. Jurija v središču mesta.
• V občini Loška dolina vasi in zaselki prav gotovo predstavljajo bogastvo bivanja, ki ga poznajo
samo tisti, ki živijo na podeželju in, kjer se še vedno pozna soseda. Zaradi tega je pomembno,
da se ohranja vaške posebnosti tudi za naslednje rodove.
• Upamo, da se bo ocenjevanje za Najlepšo vas ohranjalo naprej, saj je to pomemben velik korak
na poti ohranjanja in prepoznavanja slovenske bivanjske dediščine.
In kakšne so bile ocene? Največ točk je zbrala vas Babna Polica in tako že šestič prejela najvišjo lovoriko. Tesno za njo so Vrh, Dolenje Poljane in tudi Babno Polje, ki je letos zasedlo
četrto mesto. Razglasitev rezultatov s podelitvijo priznanj je bila na slavnostni seji ob prazniku Občine Loška dolina v sredo, 19. oktobra 2022, v Kulturnem domu v Starem trgu. Vsem
vaščankam in vaščanom lepo urejenih vasi iskreno čestitamo.

VASI
Babna Polica

19.

Iga vas

2.

Vrh

20.

Pudob

3.

Dolenje Poljane

21.

Stari trg pri Ložu

4.

Babno Polje

5.

Podgora

6.

Podcerkev, Vrhnika

8.

Dane

9.

ZASELKI
Pudob – novi del

2.

Siga

Viševek

3.

Smelijevo naselje,
Gornje Poljane

10.

Markovec

5.

Bajer

11.

Podlož, Sveta Ana

6.

Kot

13.

Knežja Njiva, Šmarata

7.

Ograde

15.

Klance, Kozarišče,
Nadlesk, Lož

8.

Škrilje

Gasilke iz
Notranjske
so se tokrat
srečale v
Podcerkvi
Prvega oktobra so se v prostorih zavoda
Ars Viva v Podcerkvi, na srečanju članic
prostovoljnih gasilskih društev Notranjske
regije, sestale članice štirih gasilskih zvez v
Notranjski regiji. Srečanja so se tako udeležile
gasilke GZ Cerknica, GZ Logatec, GZ Vrhnika
ter domačinke iz GZ Loška dolina. Poleg članic
prostovoljnih društev iz Notranjske regije ter
domačih gasilcev, so nas v Podcerkvi obiskali
tudi namestnica predsednika GZS Janja Kramer
Stajnko, predsednica sveta članic GZS Jasmina
Vidmar ter predstavnica Koroške regije.
Program je bil poučen in zelo pester.
Predsednik PGD Iga vas, Robi Tadič je
udeleženkam posveta predstavil osnove dela
z nevarnimi snovmi, kako postopati v primeru
intervencije. Predstavili so tudi film o Ignaciju
Merharju, ki je bil posnet ob 140 obletnici
poveljevanja gasilskim četam v slovenskem
jeziku. Svoj novo odprti kamp Beli gaber sta
predstavila zakonca Peček, za kulturni del so
poskrbeli člani mešanega gasilskega zbora
PGD Iga vas ter del deklet pevskega društva
Kr'snice, oba pod vodstvom Anemarije
Štefančič. Za pogostitev pa so poskrbele
članice Društva žena in deklet na
podeželju Ostrnice Loška dolina.

foto: Anja Vesel

1.

Anemarija Štefančič

foto: Magda Kočevar

1.
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JAVNI ZAVOD SNEŽNIK / ZDENKO TRUDEN

En big band na grajskem večeru popeljal v svet risank
Po idiličnih kotičkih snežniškega grajskega parka je na
petkov večer, 2. septembra, odmevala glasba iz risanih filmov.
Nostalgičen večer na brezskrbna otroška leta je poslušalcem
priredil En big band s Primorske, v katerem prste mojstrsko po
črno-belih klavirskih tipkah vihti Anže Debeljak iz Podgore.
Band, ki ga sestavljajo uveljavljeni profesionalni glasbeniki in šolani
ljubitelji glasbe, je poslušalcem pričaral najljubše prizore iz Tom in
Jerryja, Scooby Dooja, Pink Panterja, Čebelice Maje in številnih drugih legendarnih risank.

lahko s sodelovanjem z znanimi slovenskimi glasbeniki, kot so Vlado
Kreslin, Elda Viler, Anika Horvat in številnimi drugimi.
Za pomoč pri organizaciji grajskega večera se Javni zavod Snežnik
zahvaljuje Narodnemu muzeju Slovenije, s katerim zavod zelo dobro
sodeluje in tako s skupnimi močmi pripomoremo k popestritvi kulturnega dogajanja v občini.

Vidna kemija med člani in njihovo sproščeno vzdušje je kljub hladnejšim večernim temperaturam ogrelo ozračje, s hudomušnim načinom
povezovanja pa je poslušalce nasmejal domačin Anže Debeljak.
En big band deluje že od leta 2014, pred petimi leti pa je vodenje
prevzel Sandi Štor, jazz trobentač, aranžer, komponist, učitelj, z eno
besedo: glasbeni talent. Band z glasbenim upodabljanjem različnih
žanrov približuje big bandovske melodije širši publiki, pohvali pa se

: Mario Žnidaršič)

En Big Band pred gradom Snežnik (foto

Romana Nared , Lili Kandare in Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik, foto:Edo Šega

11. Pohod po Loški dolini
Za dušo in telo.
Za staro in mlado in vse tiste vmes.
Tradicionalni Pohod po Loški dolini je bil v nedeljo, 16. oktobra
2022. Tudi letos smo startno-ciljno mesto postavili pri osnovni šoli v
Starem trgu. Megla je bila še gosta in jutro je komajda začelo dobivati dnevno svetlobo, ko so se prvi pohodniki že začeli zbirati. Takrat
smo zaslutili, da bo 'danes' število udeležencev pohoda mogoče celo
rekordno. In začeli smo preštevati pripravljene prijavne listke, spominke, litre čaja in lonce kaure … Ali bomo imeli dovolj za vse?
Pohod je bil že enajsti po vrsti. Prirejamo ga v počastitev praznika
občine Loška dolina in praviloma poteka zadnjo nedeljo pred 19. oktobrom. Za tiste, ki poti še ne poznate, naj ponovimo, da trasa poteka

po označeni krožni Poti dediščine Loška doline, ki je dolga dobrih 21
kilometrov. Ker je za marsikoga tako dolga pot prevelik izziv, označimo tudi krajšo različico dolgo 11 kilometrov, ki se od glavne odcepi
pri zaselku Siga in mimo Bajerja, čez Viševek in Markovec (Beli malen) pohodnike pripelje nazaj do izhodišča v Starem trgu.
Naš pohod je že od samega začetka 'pohod z vsebino', zato ga vedno
načrtujemo tako, da so udeleženci poleg pohodniških užitkov deležni tudi delčka naše bogate kulturne in naravne dediščine. Tema, ki
smo jo letos izpostavili je bila 'polhi in polhanje'. Povod za to je bil
zbornik Polharska dediščina Loške doline, ki ga je uredil Janez Šumrada, izdal pa Javni zavod Snežnik septembra 2022. Pohodniki so
tako v Šici zalotili prekaljenega polharja s tradicionalno polharsko
opremo, pred gradom Snežnik pa spoznavali bolj ali manj znana dejstva in zanimivosti o polhih. Tudi druga dediščina, ki se prepleta s
pohodno potjo, ni ostala neopažena. V Danah, vasjo, pod katero se
skozi Golobino odpira svet v kraško podzemlje, vedno opominjamo,
da sta pri nas dva svetova – eden nad in drugi pod zemljo. V Žagi
je zopet nastal izjemen palimpsest najrazličnejših podob in zgodb
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iz preteklosti in sedanjosti. Vse te predstavitve so obogatili učenci
Osnovne šole heroja Janeza Hribarja, ki so za mlajše udeležence pripravili izzive in vprašanja, ki so jih reševali na poti. Uspešnost je bila
zabeležena s štampiljko in na cilju nagrajena s sladkim darilcem. Vsi
otroci pa so si za prehojeno pot zaslužili medaljo s podobo polhka!
Pohodnikom so bili ob poti (Žaga, grad Snežnik, Dane) na voljo topli
napitki in prigrizki. Na koncu smo postregli tradicionalno notranjsko
enolončnico kauro, ki je ob vižah Dua Dalton zagotovo še bolj teknila.
Pohod smo letos vključili v projekt Tržnice za trajnost, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, saj smo želeli spodbuditi gibaje v naravi kot vir
telesnega in duševnega zdravja ljudi. Pri tem so nam bile v veliko
pomoč sodelavke Zdravstveno vzgojnega centra Cerknica, ki so na
ciljnem prostoru izvajale različna testiranja in svetovale glede zdravega načina življenja.
Prijavljenih pohodnikov je bilo letos 325, od tega kar 80 otrok. Udeležencev pa vsaj za nekaj ducatov več. Kljub temu je bilo spominkov
dovolj za vse. In čaja, ki še nikoli ni bil tako dober kot letos, tudi ni
zmanjkalo. In vsak, ki je želel, je lahko dobil še eno 'šefarco' kaure, ki
pridobiva svoje zveste privržence tudi zunaj meja Notranjske. Prav
tako kot Pohod po Loški dolini. S strani udeležencev pohoda smo zopet dobivali pohvale, ki jih ob tej priložnosti prenašamo vsem tistim,
ki ste nam kakor koli pomagali pri organizaciji in izvedbi pohoda:
številni posamezniki, društva, vodniki, redarji in gasilci - brez vaše
pomoči Javni zavod Snežnik ne bi mogel doseči zastavljenih ciljev.
To so opazili tudi pohodniki, ki so izpostavili zgledno sodelovanje
krajanov, ki daje prireditvi poseben čar in domačnost.
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Ida Turk

Tudi starejši občani soustvarjamo utrip življenja v občini
V občini Loška dolina je bilo na dan 1. 7. 2018 po podatkih
Statističnega urada 587 starejših občanov nad 69 let, to je 15,70 %
vseh prebivalcev naše občine, kar je višje kot je državno povprečje
(13,45 %). Po podatkih na dan 1. 7. 2021 pa so v naši občini
603 občani stari 69 let in več ali 16,2 %,
na ravni države je le-teh 14,4 %.
Stanovska organizacija starejših občanov je, tako kot drugod po Sloveniji, tudi v naši občini društvo upokojencev, ki združuje več kot
500 članov, izmed katerih smo seveda tudi mlajši od 69 let. Šport,
kultura, izobraževanje, prostovoljstvo so dejavnosti, ki jih izvajamo
za člane in tudi širše. Našo bogato dejavnost predstavljamo s člankih
v glasilu Obrh in tudi po drugih kanalih.
Tudi to jesen smo začeli aktivno z našim tradicionalnim piknikom,
kamor vabimo tudi nečlane. Zelo obiskano je izobraževanje za uporabo digitalnih tehnologij z naslovom Splet – okno v svet in Osnove
računalništva. Zadovoljstvo udeležencev je veliko, saj so prebili strah
pred računalnikom. Svoja občutja so strnili z mislimi: »Na tečaju
sem se naučila veliko stvari o računalništvu. Mentorici Janji se zahvaljujem za njeno potrpežljivostjo.« »Z nekaj prisotnega strahu in
negotovosti sem stopila v stik z računalnikom. Vendar s pomočjo
odlične mentorice Janje počasi osvajam osnove računalništva.«
Že četrto leto zapored smo skupaj z osnovno šolo počastili mednarodni dan starejših 1. oktober s tradicionalnim skupnim pohodom
in druženjem, kjer so otroci s svojimi mentoricami pripravili prisrčen kulturni program, prostovoljke društva pa so učence razveselile
s pecivom. V oktobru - mesecu šolskih knjižnic smo že drugo leto
zapored učencem razredne stopnje predstavili del življenja iz našega otroštva. Letos smo jim predstavili oblačila in pripomočke za dojenčke iz različnih obdobij preteklega stoletja. Z medgeneracijskimi
druženji gradimo sožitje generacij.

velikim sočutjem. Naše pevke tedensko pridno vadijo ter na prireditvah in proslavah obogatijo kulturni utrip v občini. V športni dejavnosti uživa veliko naših članov. Vse te dejavnosti pripomorejo k
ohranjanju socialnih stikov in omogočajo, da starejši občani čim dlje
ostanejo v svojem domačem okolju.
Seveda pa društvo upokojencev ni edino, kjer delujejo starejši občani naše občine. Lovske družine, gasilska društva, čebelarsko društvo, združenje šoferjev, Karitas, Rdeči križ, Društvo žena in deklet
na podeželju Ostrnice, Združenje borcev za vrednote NOB, športna
društva, pa še sem verjetno kakšno združenje pozabila, so združenja,
kjer starejši občani delajo prostovoljsko, so mentorji mlajšim članom, so prenašalci tradicije znotraj teh združenj in graditelji sožitja
med generacijami.
Poleg delovanja v organiziranih oblikah starejše občanke in občani
opravijo tudi mnogo nevidnega prostovoljskega dela, zlasti znotraj
svojih ožjih in širših družin, saj pomagajo pri skrbi za vnuke in starejše, ki potrebujejo vsakodnevno oskrbo, tudi na področjih, ki bi
sicer morala biti institucionalno urejena.
Zato je pričakovano, da kadar se bo v okviru občine odločalo o urejanju stvari, ki bodo omogočale dostojno starost tudi takrat, ko ne
moremo oz. ne bomo mogli več v celoti skrbeti zase, bomo starejši
občani vključeni v proces od ideje, predlogov, usklajevanj in sprejema teh odločitev, saj smo aktivna populacija z veliko izkušnjami tudi
na področju dela s starejšimi občani.

Naše prostovoljke z obiski polepšajo dan našim starejšim občanom,
ki jim moči več ne dopuščajo, da bi se udeleževali dogodkov društva
ali drugih dejavnosti in prireditev v občini. To delajo z veseljem in

Počastitev letošnjega mednarodnega dneva starejših
(foto: Mario Žnidaršič)
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Predstavitev otroških oblačil in
pripomočkov iz prejšnjega stoletja
učencem razredne stopnje
(foto: Leonida Zalar)
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Petra Komidar, zavod satia

Satia, zavod učenje za življenje

P

oletne počitnice v zavodu SATIA so bile
aktivne, zabavne, polne novih dogodivščin in razigrane. Imeli smo konjeniški
počitniški tabor, pod mentorstvom Agnes
Škrbec. Zelo smo uživali v vodnih radostih
na DOMAČEM TOBOGANU in DOMA
NAREJENEM BAZENU. V vročih poletnih
dneh je resnično zelo prijala razigrana vodna osvežitev. Otroška domišljija brez meja
pa je zaslužna, da nam ni nikoli dolgčas.
Potepali smo se tudi po gozdu v prijetnem
objemu naše matere narave, ji prisluhnili,
si odpočili, se umirili in se osredotočali na
svoja čutila, ter se pri tem zelooo nasmejali
in zabavali. Radi smo ustvarjali z rokami na
likovnih delavnicah pod vodstvom Karmen
Bajec. V različnih tehnikah in ustvarili lastno mini animacijo. Uživali smo, ko smo v
popoldanskem času, pod mentorstvom Janje
Urbiha polstili. Če smo bili utrujeni, pa smo
si vzeli čas tudi za počitek v domačem kinu.
Odšli pa smo tudi po Poti izvirov Cerkniškega jezera. V zavodu SATIA poskušamo zagotoviti novosti, zato smo medse prvič povabili tudi EKSOTIČNE ŽIVALI. Izdelovali pa
smo tudi HOTELE za ŽUŽELKE, v sodelovanju z društvom Prostor. Ker pa so poletni
večeri na podeželju čudovito doživetje, smo
z največjim veseljem uporabili SURVIVER
veščine, kurili ogenj in si pripravili večerjo
pod milim nebom. Še več, čudovito poletno
jasno nebo smo s pridom izkoristili tudi za
opazovanje zvezdnega neba.

DOMA NAREJEN
TOBOGAN Z BAZENOM

sami in z lastnimi rokami zamesimo kruh
kar zunaj, ob vodenju in spodbudi. Ema Lovšin in Zala Poje pa sta nam ob spremljavi
kitare, še dodatno popestrili druženje.

čin in tehniko spusta, ugotovili kaj vse se po
poti navzdol lahko naredi …itd. Tudi tokrat
otroška domišljija ni imela meja. Bravo otroci, super ste!

IZDELOVANJE
HOTELA ZA ŽUŽELKE,
POLSTENJE, IGRE V
NARAVI, ASTRONOMIJA,
LIKOVNE DELAVNICE IN
KONJENIŠKI TABOR

VEČERI NA PODEŽELJU
IN SURVIVER VEŠČINE

Večeri v naravi so čudoviti. Prijetne temperature, polni dnevnih doživetij se zelo radi
podružimo ob ognju, za katerega smo dračje
nabrali sami v gozdu, vadili primitivne načine kurjenja ognja in priprava večerje v lastni
režiji. Kako dober je vsak grižljaj, če je nekaj
lakote, še bolj, pa ker si večerjo pripravimo

V zavodu Satia, smo za tokratne poletne počitnice pripravili vodno dogodivščino za naše
udeležence taborov. Po nekaj več kot 30 m
dolgem doma narejenem toboganu smo se z
nasmehom na obrazu spuščali v vročih dneh,
se kopali in igrali v bazenu, ter včasih priredili
pravo tekmovanje v hitrostnem spustu. Spet
drugič pa so otroci ugotovili povsem nov na-

foto: arhiv Zavoda Satia
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ASTRONOMIJA

IGRE V NARAVI
ZA VSA ČUTILA

SPOZNAVANJE
EKSOTIČNIH ŽIVALI

LIKOVNE DELAVNICE
 USTVARJANJE MINI
ANIMACIJE

Med poletnimi počitniškimi tabori smo povabili k sodelovanju tudi društvo ljubiteljev
eksotičnih živali BIO-EXO. Za začetek smo
imeli interaktivno pridobivanje informacij o
različnih živalih, katere spadajo pod eksotične. Po tem pa smo prešli na praktičnega, ko
nam je Aleš predstavil in pokazal, otroci pa
so se lahko dotaknili, pobožali ali celo sami
prijeli vsako žival posebej. Spoznali smo ptičjega pajka Rozi, rdečerepega udava Araxa,
njegovega mladička Janeza, madagaskarskega sikajočega ščurka Štefana, bradate agame
Tineta, …itd.

foto: arhiv Zavoda Satia

KONJENIŠKI TABOR

Več o zavodu Satia, si lahko preberete
na naši spletni strani www.zavodsatia.com
n sledite na FB profilu - Satia, zavod učenje za življenje.
Aktualnim dogodkom pa sledite na:
IZBERI DOGODEK / https://zavodsatia.com/koledar-dogodkov/
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Janja Urbiha - Kozarka

Kulturna dediščina

Prepoznate, kaj je na sliki?
foto: Frenk Prevec

Razlaga gesla iz prejšnje številke:
zájc priprava za sezuvanje čevljev
in škornjev.

Zajc

(arhiv Slovenskega etnografskega muzeja)

foto: Janja Urbiha

KOSTANJEVI
MUFFINI ZA DAN
ČAROVNIC

Zajc je običajno stal na pragu ob vhodu
ali za vhodnimi vrati. Fotografija zajca
objavljena v prejšnji številki glasila je iz
arhiva Slovenskega etnografskega muzeja.
Napravljena je bila poleti, leta 1962, v Vi-ševku, pri hiši št. 28.
Zajci so bili različnih oblik, celo iz
različnih materialov,
kar nam nazorno
pokaže tudi današnja fotografija.

TESTO
150 g masla
150 g sladkorja
3 cela jajca
180 ml mleka
ščepec soli
100 g naribane čokolade
80 g pretlačenega kostanja
240 g moke
žlica pecilnega praška
vanilij sladkor
250 g MARCIPANA
MARMELADA
JEDILNE BARVE
Penasto umešaš maslo in dodaš
vse ostale sestavine. Testo zliješ v
papirnate košarice in ga spečeš v
pečici na 180 stopinjah.
Ko so muffini pečeni, jih zgoraj
namažeš z marmelado.
Marcipan pobarvaš z različnimi
jedilnimi barvami in okrasiš
piškotke za dan čarovnic.
TOPLE JESENSKE BARVE NA POTI NA DOLENJE POLJANE. Dolenje Poljane ležijo visoko ob vozni poti,
ki se oddeli od ceste Stari trg – Babno Polje pri zaselku Jermendol. • Mario Žnidaršič
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Suzana Vrhovec
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Krajevna enota Stari trg

Povečana aktivnost podlubnikov v letu 2022
na območju občine Loška dolina
Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi polovici julija začelo povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Od januarja
do oktobra letošnjega leta je bilo na ravni Slovenije zaradi podlubnikov za
posek izbranih več kot 500.000 m3 dreves, večina v avgustu in septembru.
V drugi polovici julija 2022 se je začelo močno povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Glavni vzrok za povečanje poškodb
je izredno sušno in vroče poletje 2022. Smreke so oslabele in postale manj
odporne na napad podlubnikov, hkrati pa se je zaradi visokih temperatur
razvoj podlubnikov pospešil. Vsa napadena drevesa še niso odkrita in popisana, obseg škode bo znan ob koncu zime. Povečan obseg poškodb zaradi
podlubnikov lahko pričakujemo tudi v letu 2023.
Na območju KE Stari trg, ki sovpada s teritorijem občine Loška dolina, smo
tako do konca septembra odkrili za 7.600 m3 s podlubniki napadenega drevja. Povečanje se je pričelo z mesecem julijem (700 m3), višek je bil v mesecu
avgustu (4.200 m3), v septembru se je stanje malenkost umirilo (2.200 m3),
vendar jedra smrekovih lubadark odkrivamo tudi še v mesecu oktobru. Za
primerjavo je tu podatek iz leta 2021, ko je bilo v celem letu odkritega za
manj kot 2.000 m3 lesa, napadenega s podlubniki.
V jeseni in preko zime bo Zavod za gozdove Slovenije nadaljeval pregled
gozdov in lastnikom gozdov z odločbo določal posek s podlubniki napadenih dreves – lubadark. Lubadarke v poznem poletju in jeseni prepoznamo
po rjavi črvini okoli koreničnika in za luskami skorje, odpadanju iglic z
obarvane ali še zelene krošnje ter odstopanju in odpadanju skorje z debla.
Preko zime smo pozorni na odstopanje in odpadanje skorje z debla.

Pravočasen posek je poleg preprečitve širjenja
podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa.
Če so napadena drevesa
Pojav novih smrekovih lubadarc na območju,
pravočasno posekana in
kjer se je v tem letu že odvila sanitarna sečnja
obeljena ali predelana, se
(foto: arhiv Zavoda za gozdove Slovenije)
tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva
modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja
lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.
S tem obvestilom pozivamo vse lastnike gozdov, da redno pregledujete svoje
smrekove gozdove. Ob morebitnem odkritju napada smrekovega podlubnika
o tem obvestite pristojnega revirnega gozdarja ter pričnite s sečnjo v svojem
gozdu. Zavod za gozdove Slovenije vam izda t. i. C odločbo (odločbo o izvedbi
sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih), na kateri so navedeni ukrepi za zatiranje podlubnikov in ureditev sečišča ter rok za izvedbo del.
V tem času je potrebno posekati in iz gozda potegniti vsa z odkazilom označena drevesa, opraviti gozdni red ter sortimente odpeljati iz gozda. Prav
tako mora lastnik o izvršenih odrejenih ukrepih obvestiti Zavod za gozdove
Slovenije, običajno je to krajevno pristojni revirni gozdar, v roku treh dni.

Društvo Ljubiteljev Gradu Snežnik vabi na:

Hrošči smrekovi podlubniki (osmerozobi ali veliki smrekov lubadar ter šesterozobi ali mali smrekov lubadar) imajo razvoj, ki traja 8 – 10 tednov, običajno
v enem letu razvijejo dve generaciji. Prvo rojenje se začne aprila, ko temperatura v senci doseže 16 – 18 stopinj C. Rojenje lahko traja en mesec ali več,
višek prvega rojenja se običajno zgodi v maju, višek drugega pa v juliju.

TISKOVNO KONFERENCO

Lubadarke je treba čim prej posekati in odpeljati iz gozda, najkasneje pa do
roka določenega na odločbi. Veje in vrhače iglavcev, razžagamo in zložimo v
kupe, tako da so debelejši konci v notranjosti kupa. V kolikor to ni mogoče
je treba drevesa olupiti, lubje in veje pa uničiti s kurjenjem (pozorni smo na
varstvo gozdov pred požari!) ali izdelavo sekancev. V primeru strojne sečnje
jih zložimo pod kolesa na sečne poti in zavozimo. Poskrbimo za ureditev
prosečišča, zlasti za odvodnjavanje pro
metnic in pretočnost vodotokov. Če
bomo preko jeseni in zime uspešni
in bomo iz gozda spravili večino
lubadark, bomo s tem zmanjšali
obseg škode zaradi podlubnikov v
naslednjih letih.

Predstavili bomo tudi ideje za razvojne možnosti grajskih Pristav in na
tiskovno konferenco povabili predstavnike Ministrstva za kulturo in
Narodnega muzeja. Kdor želi glede tega postaviti konkretna vprašanja, jih
lahko na tiskovni konferenci poda tudi anonimno.

Pojav smrekovih lubadarc na območju,
kjer se je v preteklosti že izvajala
sanitarna sečnja zaradi pojava
smrekovega podlubnika
(foto: arhiv Zavoda za gozdove Slovenije)

Smrekovi podlubniki najpogostenajpogoste
je napadejo smrekove sestoje na
sušnih legah, sestoje, ki so pravi
praviloma starejši od 60 let, gozdove,
kjer so bila žarišča ugotovljena že
v preteklih letih, ter tiste, kjer se je
odvijala redna sečnja ali pa jih je
prizadela ujma.

Na tiskovni konferenci, ki bo potekala 16. 11. 2022 ob 18.00 v poročni
dvorani gradu Snežnik, bomo predstavili strategijo načrtovanja festivala
Plavajoči grad 2023, v katerega želimo vključiti široko adremo lokalnih
obrtnikov, kmetov, gostincev, turističnih in drugih ponudnikov.

Po tiskovni konferenci bo sledilo neformalno druženje ob živi glasbi.
NAPOVED AKTIVNOSTI DLGS in DRUŠTVA PLAVAJOČI GRAD:
KAVČ FESTIVAL 2023 bo potekal med 30. 1. in 5. 2., v Ljubljani, Trstu in
drugod po Sloveniji. Pričakujemo več kot 100 skupin in 150 dogodkov v
dnevnih sobah, galerijah, knjižnicah, ateljejih, skednjih in drugih zasebnih
prostorih. Zaključek festivala bo potekal 5. februarja v Loški dolini, zato
vse zainteresirane gostitelje vabimo, da ponudijo svoje prizorišče preko
obrazca, objavljenega na socialnih omrežjih ter na spletni strani
www.kavcfestival.si.
FESTIVAL PLAVAJOČI GRAD 2023 bo potekal na gradu Snežnik med 27. 7.
in 30. 7. 2023. Od 17. 7. bodo na istem mestu potekale vaje ETNO HISTERIA
WORLD ORCHESTRA 2023 in različne umetniške delavnice FLOATING
MASTERCLASS 2023.
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Z majhnimi dejanji
do velikih prihrankov pri kuhanju
Ob vse večjih podražitvah energentov se vedno več gospodinjstev sprašuje,
kako prihraniti pri energiji. Raziskave kažejo, da lahko pri
Čeprav se zdi, da lahko posamezno gospodinjstvo privarčuje le malo energije, raziskave kažejo, da temu ni tako. Privarčujemo lahko pri ogrevanju
prostorov, pri razsvetljavi in pri vseh gospodinjskih opravilih. Tudi vsakodnevna priprava hrane terja znatne količine energije, zato v prispevku
podrobneje spregovorimo o možnostih za prihranke pri kuhanju in zakaj je pomembno, da poznamo vsebino novih energijskih nalepk, ki nam
povedo, koliko energije porabi posamezen gospodinjski aparat in koliko
lahko gospodinjstva prihranijo s pravilno izbiro le teh.
Pri kuhanju največkrat uporabljamo vodo. Pomembna lastnost vode je,
da je pri normalnih pogojih ne moremo segreti na višjo temperaturo od
vrelišča (100 °C). Z intenzivnejšim gretjem povzročimo le burnejše vretje,
hrana pa se med burnejšim vretjem ne bo prej skuhala. Izgube energije zaradi izparevanja vode lahko delno zmanjšamo tako, da posodo pokrijemo.
To lahko storimo med kuhanjem in tudi pred zavretjem vode.
V posodah, ki jim po domače pravimo ekonom lonci, se zaradi vodne
pare poveča tlak, zato lahko voda vre pri višji temperaturi in hrana se
tudi prej skuha. Na tak način privarčujemo do polovico potrebne energije za kuhanje.
Kaj lahko torej storimo, da prihranimo energijo?
Pomembno je vedeti naslednje:
• Količina vode za kuho naj ne bo po nepotrebnem prevelika,
saj je hrana kuhana v manjši količini vode okusnejša.
• Kuhamo v pokritih posodah.
• Kadar je le mogoče, uporabimo ekonom lonec.
• Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne plošče, oziroma plinskega
gorilnika do točke, ko voda še vedno vre.
• Hrana je okusnejša, če je ne razkuhamo. S skrajšanjem časa kuhanja
varčujemo z energijo in svojim časom.
Običajno na našo odločitev pri nakupu štedilnika ali pečice vpliva predvsem cena, kar pa ni vedno najugodnejša rešitev. Ob nakupu ne bi smeli
pozabiti na stroške za energijo, ki nam jih bo prinesla slabo izolirana pečica, ali pa kuhalna plošča s slabim izkoristkom.
Kaj moramo vedeti o klasičnem električnem štedilniku?
Izkoristek navadnih električnih plošč ne presega niti 50 odstotkov, izgubljena toplota se porazgubi po drugih delih štedilnika, pravimo, da pobegne mimo loncev. Druga značilnost klasičnih grelnih plošč je groba nastavitev njihove temperature. Tipično lahko izbiramo le med tremi ali štirimi
stopnjami grelne moči.
Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako ravnamo?
• Velikost kuhalne plošče vedno izberemo glede na premer naše posode.
Majhna posoda na veliki plošči pusti neizkoriščen obod, od koder
energija uhaja v zrak.
• S kuhanjem v pokriti posodi lahko zmanjšamo porabo električne
energije tudi do trikrat.
• Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut pred koncem kuhanja,
saj je v plošči dovolj toplote, ki nam bo hrano skuhala do konca.
Kaj moramo vedeti o pečici?
Če smo električne kuhalne plošče obsodili kot velike porabnike energije,
lahko povsem enako trdimo za klasične pečice.
Za varčno in smotrnejšo rabo pečic bi morali vedeti predvsem naslednje:
• Pri pečicah, ki so dlje časa v uporabi, je dobro preveriti tesnjenje vrat.
• Kupujmo pečice z dobro izoliranimi stenami in večplastnimi stekli
na vratih.

• Vrata pečice med peko odpremo čim manjkrat.
• Če imamo v pečici na razpolago ventilator, ga uporabljamo čim
pogosteje.
• Če je le mogoče, pecimo več jedi hkrati.
• Za odtajevanje zmrznjenih jedi raje uporabimo mikrovalovko,
če jo le imamo.
• Električno pečico izklopimo vsaj 10 minut pred koncem peke,
saj je v njej dovolj zraka, ki bo jed spekel do konca.
• Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah, kot v klasičnih pečicah,
še bolje v mikrovalovkah.
Kaj je dobro vedeti o mikrovalovnih pečicah?
V njih se peka odvija s pomočjo mikrovalov, ki zanihajo molekule vode in
tako povečajo temperaturo jedi. Pri tem ostanejo vse snovi, ki ne vsebujejo
vode, hladne. To pomeni, da se v mikrovalovni pečici posoda ne segreva.
Pri tem načinu segrevanja je potrebno veliko manj energije za peko in pogrevanje hrane ter pripravo toplih napitkov kot v klasičnih pečicah.
Primerjava različnih aparatov za kuhanje in peko
Prostor v pečici bomo najbolje izkoristili, če e v njej pečemo več jedi hkrati.
Kozarec vode bomo do vrenja najbolj učinkovito segreli v mikrovalovni
pečici ali grelniku vode. Za kuhanje testenin oz. zelenjave je priporočljivo,
da vodo segrejemo v grelniku vode oz. mikrovalovni pečici, nakar to vodo
prelijemo v posodo. Podatki v primeru pogrevanja enolončnice in kuhanja
kaše kažejo, da je najbolj učinkovit način raba mikrovalovne pečice. Če
primerjamo rabo štedilnikov ugotovimo, da je raba energije indukcijskega
štedilnika nižja od klasičnega električnega štedilnika.
Gospodinjstva si danes težko predstavljamo brez gospodinjskih aparatov, energija, ki jo pri vsakodnevnem delovanju porabijo, pa predstavlja
pomemben delež v skupni porabi energije. Zaradi tega je pomembno,
da pri nakupu novega gospodinjskega aparata razmislimo o nakupu
varčnega. Pri tem nam lahko pomaga energijska nalepka, ki je enostaven grafični prikaz najpomembnejših podatkov o rabi energije in ostalih
standardiziranih podatkov za posamezne gospodinjske aparate. Da bi se
lažje odločili za nakup varčnega gospodinjskega aparata, pa je pomembno poznati njeno vsebino.

Končna poraba energije po namenih, Slovenija, 2019 [2]

Viri
[1] Frankowska, A., Rivera, X. S., Bridle, S., Kluczkovski, A. M., Tereza da Silva, J.,
Martins, C. A., Rauber, F., Levy, R. B., Cook, J., & Reynolds, C. (2020). Impacts
of home cooking methods and appliances on the GHG emissions of food. Nature
Food, 1(12), 787–791. https://doi.org/10.1038/s43016-020-00200-w
[2] SURS (2021). Poraba energije in goriv v gospodinjstvih. Pridobljeno 10.8.2022:
http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/poraba-energije-goriv-v-gospodinjstvih-2
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Spoštovani bralci Obrha!
V rubriko Pisma bralcev pošiljam Dopis svetnikom in nadzornemu odboru, ki sem ga 6. 5. 2021 poslal naslovnikom.
Marjan Vampelj

DOPIS SVETNIKOM IN
NADZORNEMU ODBORU
Spoštovani svetnice in svetniki, spoštovani članice in člani nadzornega odbora občine Loška dolina,
v zvezi z dopisom, ki ga je župan posredoval kot prilogo v glasilu
Obrh (letnik 21 maj 2020 št. 2. (104)) in na 10. redni seji v okviru
pobude in vprašanja, sem zbral dodatno dokumentacijo. Ta potrjuje
verodostojno in pošteno delovanje nadzornega odbora, v dopisu so
bile namreč izražene neresnične trditve, ki so metale slabo luč tudi na
delovanje nazornega odbora.
Nadzorni Odbor je prejel samo odgovor Računskega sodišča.
1.3.2021 sem dobil poročilo sodnega cenilca Jožeta Stoparja, 4.4.2021
pa sem prejel poročilo od OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI, ki ga je občina prejela 16.01.2019 in sklep od
OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA v Ljubljani, ki ga je Občine prejela 20.4.2020. Vse dokumente so skrivali in niso bila dosegljiva NO si lahko mislimo zakaj, ker so zavržene ovadbe lažne zaradi
lažnega poročila sodnega cenilce (moral bi biti sodni izvedenec).
Pregledal sem dokumentacijo ki jo je naročil g. Janez Komidar sodnemu cenilcu g. Jožetu Stoparju. Lahko vam zagotavljam, da je sodni cenilec zelo površno pregledal dokumentacijo o izgradnja vodovoda Vrh – Babno Polje. Ne vem kako je lahko izdelal poročilo in je
kar nekaj stvari pri izgradnji vodovoda v celoti izpustil.
- Kaj je z računom nepredvidena dela v višini 16280,51 EUR, saj
vsebuje aneks k pogodbi vse dodatna dela in nepredvidena dela
(preberite aneks k pogodbi). Problematičen je že aneks k pogodbi
saj ni bilo izdelanega več ali manj vodovodnega sistema.
- PID dokumentacija ne obstaja v celoti zato tudi preplačan znesek
(koliko je potrebno ugotoviti znesek v celoti, ki je zaračunan je
4500 EUR).
- Zakaj se razlikujejo površine pri izkopih 10 cm in 25 cm.
- Je pa res, da je kabel 4 x 70 mm2 pravilen in to je napaka nadzornega odbora in župana, ker se v odzivnem poročilo ni dokazal da
nimamo prav.
- Za dokaz asfaltnih površin sem pridobil uradne meritve, ki dokazujejo, da je poročilo lažno.
- Zaradi nepopolne dokumentacije in izjave da je izdelano po projektni dokumentaciji se je nadzorni odbor odločil, da pregleda
kaj je narejeno po projektni dokumentaciji, ki zajema, da je izkop
cestišča, izkop asfalta in kanala za vodovod v povprečni globini
1,45 m – sodni cenilec pa je upošteval 1,8 m in ne vem od kod mu
ta podatek če PID dokumentacija ne obstaja. Dokaz, da je tudi to
lažno so vgradnje garniture, DN 50 mm, rd = 1250mm PN16 po
projektu 3 kosi vgrajeno 7 kosov, Vgradnja garnitura, DN 50 mm,
rd = 1250mm PN16po projektu 3 kosi vgrajeno 2 kosa in pa vgradnja garnitura, DN 50 mm, rd = 1500 mm PN16, po projektu 1 kos
vgrajeni 3 kosi. To dokazuje, da je cev vodovoda zakopana od 1250
mm do 1500 mm in nikakor ne 1,8 m kar zagotavlja sodni cenilec.
Potrebno, da župan pokažejo kje so zakopane cestne garniture (9
kos). Zaradi navedenega je potrebno preveriti vse postavke A.5.2
do A.5.71 ker se količine ne ujemajo. Same laži !!!! če pa želite se
lahko ugotovi saj obstaja georaderske meritve, ki se ugotovi globina cevi in kaj je bilo kopano?

- Račune od Leskovšek in Komunale Cerknica pa ni komentiral in je
izpustil, čeprav je investicija poknjižena na Vooskrba Babno Polje.
Pri popisu del pa naj pokažejo kje je 405 m vodovoda z izkopi in
zasutjem brez cevi. Imam občutek da je nekdo popisal kako priti
do računa brez da bi kdo kaj delal, čeprav je komunala na prvem
sestanku g. Hribar izrazil citiram #Hvala bodu tu pa ni komunala
popolnoma nič delala#
- Svetniki bi morali sprejeti sklep, da mora Jože Stopar s.p. vrniti
denar v višini 5124 EUR ker poročilo je lažno oziroma naj ga plača
župan ker podpira korupcijo.
Pozivam svetnike in Nadzorni odbor, da zaradi nepravilnosti pri vodenju investicij ponovno ukrepajo in sprejmejo ustrezne zakonske
ukrepe.
Za vse žalitve Nadzornega odbora pa pričakujem javno opravičilo od
župana v obliki, kot ga je posredoval 13.5.2020.
Zaradi vsega zgoraj navedenega pozivam župana in direktorja Občinske uprave, da naj nemudoma odstopita, saj je nedopustno, da z
lažmi preplačujejo investicije.
Marjan Vampelj L.R.

Nadlesk dne, 6. 5. 2021

Opomba uredništva: Priloge (poročilo sodnega cenilca, sklep OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA, ELABORAT GEODETSKE
STORITVE, končno poročilo Vodooskrba Babno Polje) zaradi pomanjkanja prostora v glasilu niso objavljene, a jih uredništvo hrani in so na
vpogled vsem, ki bi jih utegnilo zanimati.
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SLIKA 1IZPISKI IZ POROČILA POLICIJE

IZVLEČKI IZ POROČILA POLICIJE
IZ DNE 1. 4. 2022
(SLIKE V TABELARIČNEM PREGLEDU
ZARADI PREGLEDNOSTI)
No, dragi moji občani, očitno smo imeli kar
prav, da nismo »pa ravno za vse« vse krivi drugi.
Dne 13. 7. 2022 je nekdo iz poštne številke 1380
Cerknica (osebni naslov pošiljatelja je na kopiji zakrit), tožilstvo zaprosil za posredovanje policijskega
poročila, ki ga je Policija pripravila 1. 4. 2022.
Tožilec je osebi, iz razloga, ker je imela v postopku
status osumljenca, ugodil in ji poslal poročilo.
Posledično, na osnovi tega poročila, pa smo bili v
zadnjem Glasilu Obrh deležni groženj s »povračilnimi ukrepi« tisti (in kaže, da še nekateri zraven),
s katerimi je policija opravila razgovor z zbiranjem
informacij, v zadevi o kateri je tekel postopek.
Skratka, poročilo si vsak lahko prebere na spletni strani občine, saj so očitno presodili, da jim
je poročilo v predvolilno korist oz. drugim v
škodo. Vendar pa je tudi »manjši« problem pri
tem poročilu – prebrati ga je potrebno v celoti in
ga razumeti. In kaj kmalu se ugotovi, da ni vse
črno-belo kot se predstavlja v javnosti s populističnimi naslovi o zaviranju investicij.
Iz poročila izhaja, da je preiskovanje potekalo le
do 1. 4. 2022 in so zaključki podani le do tega
datuma. Zato bo nadaljnje obdobje zagotovo (pa
ne glede kdo bo naslednje obdobje vodil občino)
še pregledano in preučeno. Vključno s kakovostjo izvedbe vseh investicij.
Objavljena poročila pa nedvoumno izkazujejo, da
že do 1. 4. 2022 ni bilo vse izvedeno po predpisih.
Komur se poročila »ne lušta« prebirati, pa naj
prebere samo skrajšan (shematski) izvleček iz poročila Policije, ki je prikazan v tabelah, v slikah.
Iz vseh dokumentov, ki so jih objavili na spletni
strani občine in tudi uvrstili v eno od točk dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta (v tabelah v slikah so le navedbe iz teh dokumentov), je
nedvoumno jasno, da so bile vse prijave na institucije (pa kdorkoli jih je že podal) več kot upraviče in vsa opozorila ter dvomi, več kot na mestu.
Rezultat teh preiskav je razviden v sprotnem prilagajanju trase investicije Lož-Podlož (ki je sedaj
očitno drugačna, kot je bila v razpisni dokumentaciji in za kar je bila sklenjena pogodba v višini
1,8 mio eur), začeli so se z lastniki zemljišč sploh
pogovarjati o odkupu zemljišč, začeli so se sploh
pogovarjati s Komunalo in vodovod se je sedaj
naredil pod nadzorom Komunale (kar vsekakor
daje boljša zagotovila, da je z njim vse v redu),
cena investicije pa se je (kljub temu, da so nam
še v juniju 2022, na seji občinskega sveta javno
zatrjevali, da je nujno potrditi 1.626.000 EUR in
bo verjetno denarja še premalo, saj so šle gradbene cene navzgor itd) začuda, po ocenah teh istih

oseb, cena investicije znižala – v julijski številki Glasila Obrh je bila zapisana njihova končna
ocena investicije v višini 1,580.000 eur, v gradivu
za sejo občinskega sveta 29. 9. 2022 pa se jim je
zapisala končna vrednost 1.450.000 EUR.
Torej so bila prizadevanja vseh (ne samo članov
občinskega sveta), da se zadeve uokviri v razumne meje in naredi v skladu s prepisi, uspešna.
Očitno je zadostovalo pojasnilo policije o prekoračitvi tistih 50 % , saj je jasno nakazalo, da v kolikor se to ne bo prekoračilo kot je bilo prvotno
zastavljeno, ne bo pregona kaznivih dejanj.
Zato čestitke vsem, ki so/smo se angažirali, da
zadevo uokvirijo/mo v zakonske norme, saj je to
po izjavi nekoga, ki se na te zadeve zelo spozna
»skoraj zagotovo prvi projekt v RS ki je bil na
koncu cenejši kot je bila podpisana pogodba. In,
če bo tako, bo cenejši za 20+%, saj je navadno za
toliko dražje«.
Pa samo še eno vprašanje.
Kako to, da je šele sedaj pripravljena dokumentacija »DGD- dokumentacija za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja – za gradnjo:
NOVO GRADNJA - Obnova javnega vodovoda
zaradi vzdrževalnih del na lokalni cesti (obnova vozne in nosilne plasti) med naseljema
Lož-Podlož-javno vodovodno omrežje«?
Kaj je potem res kar sem opozarjala, da ste za
gradnjo potrebovali gradbeno dovoljenje?
Ja res »imate sedaj vse, da jih boste pribili na križ
pa tudi, če ste potem sam pribit«, kaj ne? Čustvo
maščevalnosti ni preveč koristno čustvo in praviloma vodi v lastni potop. Samo v premislek,
kot dobrohoten nasvet.
Mogoče bi bilo bolje, da bi bili tiho in mirno popravili napake, kar se popraviti da, saj so bili do
sedaj vsi preiskovalni organi zelo tolerantni oz.
je bila celo sreča, da določena dejanja še niso bila
izvršena. Lahko bi poželi le čestitke za finančno
racionalizacijo projekta. Tako pa vse skupaj kaže
le na neizmerno jezo, ker je bil projekt (prisiljeno) racionaliziran.
Zato še enkrat, čestitke vsem, ki ste/smo zbrali
korajžo in kakorkoli (kljub blatenju vašega imena, zavajanju javnosti, grožnjah … ) prispevali,
da se je projekt izpeljal nekoliko bolj racionalno,
pod nadzorom strokovne institucije, da je bilo
lastnikom zemljišč vsaj nekaj plačano in urejeno
ZK stanje njihovih zemljišč in da se pripravlja
sedaj (pa čeprav šele po zaključku investicije)
DGD, ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod, da ga bo potem Komunala
sploh lahko prevzela v upravljanje.

SLIKA 2 UGOTOVITVE POLICIJE NA DAN 1. 4. 2022
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NA PODLAGI VSEGA NAVEDENEGA
( NA DAN 1. 4. 2022) MENIJO,
DA NI PODAN UTELJEN SUM,
DA JE BILO IZVRŠENOKATEROKOLI
URADNO PREGONLJIVO KAZNIVO
DEJANJE.
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SLIKA 4 ZAPIS »ZAKLJUČKOV« DIREKTORJA
OBČINSKE UPRAVE S PRIMERJALNIM
IZPISOM S TEM, KAR DEJANSKO PIŠE V
POROČILU POLICIJE

SLIKA 3 PRIDOBLJENA DRUGA
DOVOLJENJA »LOŽ-PODLOŽ«
(ZAČETEK INVESTICIJE- PODPIS POGODBE
IN UVEDBA V DELO - OKTOBER 2021)

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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DOVOLJ JE BILO TEGA, TE IGRE JE KONEC
V oktobru smo poslušali besedičenje direktorja občinske
uprave in župana kako v občini »vse štima«, le peterica
zlobnežev to »idilo« ruši.
Očitno je »sol na rani« treh inkvizitorjev, saj se tudi »Lož-Podlož« poskuša prikazati- vse je po predpisih, nič ni
narobe in nič kaznivega. Mogoče pa javnost zanima nekaj
dejstev (iz papirjev). Prav je, da ljudje vedo kaj se je delalo
za njihovimi hrbti in z njihovim denarjem in česa bo nepreklicno KONEC.
»Znamenita« investicija Lož-Podlož:
1. dne 4. 7. 2022 (dopis je brez številke, torej v dokumentaciji občine ni poknjižen), župan Janez Komidar pisno
pooblasti »projektivno podjetje Komunala projekt,
d.o.o., Prušnikova 95, Ljubljana-Šentvid, da v imenu
Občine Loška dolina, pridobi za potrebe izdelave projektne dokumentacije Obnova javnega vodovoda zaradi
vzdrževalnih del na lokalni cesti med naseljema Lož in
Podlož: projektne pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov, da vodi postope vezane na pridobivanje
gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti, ZK
izpiske za vse tangirane parcele, vse katastrske podatke
o tangiranih parcelah, lokacijsko informacijo (veljavne
prostorske akte)«.
PONAVLJAM – 4. 7. 2022, že tik pred zaključkom del na
trasi investicije.
2. dne 12. 7. 2022 ta ista občina (št. 351-35/2022-2, podpisnik dokumenta Bogdan Zevnik), podjetju Komunala
projekt, d.o.o iz Lj, poda MNENJE, da je »NAMERAVANA
gradnja skladna z območnim prostorskim aktom ...
Obstoječi vodovod, ki poteka po kmetijskih zemljiščih,
SE BO po izgradnji opustil, nov zgrajeni vod pa se bo
prevzel v javni vodovodni sistem«.
PONAVLJAM - 12. 7. 2022, ko je bil novi vod vodovoda že
zgrajen in/ali tik pred priklopom v sistem.
3. Dne 10. 8. 2022 (št. 35508-4285/2022-2) Direkcija RS za
vode, izda MNENJE, da je DGD- tehnično poročilo in grafični prikazi »Obnova javnega ...« skladna z določili ZV-1
in da SE MORA GRADNJA IZVESTI v skladu s priloženo
dokumentacijo. In tudi, da »po razpoložljivih podatkih
območje ne sega na poplavno ali erozijsko ogroženo
področje«.
PONAVLJAM - 10. 8. 2022, ko je bilo vse skupaj že
zgrajeno, nekaj let nazaj pa to isto območje neprehodno
poplavljeno.
4. Dne 21. 6. 2022 tudi Telemach poda pozitivno mnenje K
NAMERAVANI GRADNJI.
PONAVLJAM – 21. 6. 2022, investicija že skoraj pri koncu.
5. Dne 24. 6. 2022 ZVKD »ugotovi« (za razliko od njihovega
mnenja iz 1. 4. 2021), da vodovod ni na območju varovane kulturne dediščine ... in izdaja kulturnovarstvenih
pogojev ni potrebna.
PONAVLJAM – 24. 6. 2022, ko je bila investicija že skoraj
pri koncu.
6. Dne 23. 6. 2022 tudi Komunala Cerknica poda mnenje

k projektnim rešitvam »z upoštevanjem pogojev se
strinjamo z NAMERAVANO GRADNJO« (pišejo v
prihodnjiku, kot da se bo gradnja šele zgodila, sicer
bi jih občina ponovno proglasila za dežurnega krivca za »padec investicije«).
PONAVLJAM – 23. 6. 2022, ko je bila investicija že
skoraj pri koncu.
7. Dne 5. 7. 2022 poda mnenje k projektu št. 1337554
tudi Elektro Lj in navaja, da » se strinjajo Z NAMERAVANO gradnjo«.
PONAVLJAM – 5. 7. 2022, ko je bila investicija že
skoraj pri koncu.
8. Dne 31. 8. 2022 izda Občina Loška dolina odločbo (št. 371-19/2022-2, podpisnik Bogdan Zevnik),
v kateri navaja, da se »Občini Loška dolina ...
ter izvajalcu del Hidrotehnik, d.d., UGODI«,
da lahko izvedejo delno zaporo te (občinske) ceste.
Pa še to je navedeno, da sta Občina Loška dolina
in Hidrotehnik dne 30. 8. 2022 (Občino Loška
dolina) zaprosila za delno zaporo ceste.
PONAVLJAM – občina je zaprosila samo sebe, da
sama sebi izda dovoljenje za delno zaporo ceste.
9. Dne 23. 8. 2022 na UE Cerknica vložena zahteva za
izdajo gradbenega dovoljenja z navedbo, da je ocenjena vrednost objekta (samo vodovoda Lož Podlož)
92.880 EUR (iz zneska lahko vidimo, da se pri
investiciji Lož-Podlož sploh ne govori o vodovodu, ampak jim je pomembna cesta s vsemi
peščenimi nasutji v znesku 1,4 mio eur).
Pa še nekaj velja opozoriti. Odgovor direktorja občinske uprave na eni od sej, na vprašanje koliko % v celotni investiciji odpade na vodovod, je bil da cca ¾
od skupnega zneska. To pove in pojasni marsikaj. Je
pa res, da je težko dokazljivo.
In REZULTAT te kolobocije?
10. Poziv Upravne enote Cerknica z dne 14. 9.
2022 (št. 351-392/2022-6204-3) za dopolnitev
vloge za gradbeno dovoljenje, ker so: podatki
o pridobljenjih mnenjih ... neusklajeni z mnenji,
ki so bila priložena podani zahtevi ter s podatki v
tehničnem poročilu DGD in grafični prikaz. Situacija obstoječega stanja DGD je pomanjkljiva, ker je
v neskladju z 10. členom Pravilnika ... ne vsebuje
vseh prikazov obstoječih infrastrukturnih vodov
itd. Za dopolnitev vloge so bili pozvani v roku
enega meseca od prejema poziva za dopolnitev
sicer bo vloga zavrnjena ali zavržena.
Le upamo lahko, da se tudi tukaj ne ponovi »zgodba
Viševek – Žaga«. Isti izdelovalec DGD dokumentacije,
dokumentacija za nazaj, pozivi za dopolnitev vloge,
nedopolnitev vloge ... Kaj lahko sledi, pa je bilo že
povedano.
Kot sem že enkrat napisala - nihče vas ne ovira, niti
ne ustavlja, ustavlja vas in vas bo tudi ustavila,
le zakonodaja.
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Odziv na izvajanje
župana na TV Oron,
oktober 2022
Glede zadnjega izvajanja župana na TV Oron se je potrebno oglasiti. Naj bo še zapisano. Župan je povedal, da se je
trudil na področju vodooskrbe v občini in tega mu nihče ne
oporeka. Pove, da so šli v raziskave področij zaradi izdelave novih vrtin, ne pove pa, da k sodelovanju niso povabili
ne Komunale, niti prof, Kržiča, ki naš podzemni svet zelo
dobro pozna. Rezultat teh »raziskav« je (ponarodel izraz:
škulova) vrtina v Kozariščah, ki je bila sept/okt 2022 brez
vode oz. je bilo vode do 1 l/s (info na seji OS, oktober
2022). Optimalna črpalna moč vrtine (ko je vode v izobilju) je 4,5 l/s in za največ toliko je izdano tudi vodno dovoljenje. Na občini imajo od maja 2022 analizo v kateri je
napisana ugotovitev, »da je voda v iz te vrtine zdravstveno
oporečna«. Zato je zavajanje občanov, da bi se s priklopom
te vrtine v omrežje rešilo probleme z vodooskrbo. Spodaj
je kot »kozarec vode z 10 slamicami« se izrazi poveljnik
CZ. Potrebno je priznati, da v tej vrtini ni dovolj vode in je
zdravstveno oporečna. Pa nikomur ni kaj očitati, da je delal
vrtino in je šlo 55000 eur, očitati gre, da k raziskovanju
niso vključili še drugih strokovnjakov in očitati jim gre, da
se ne preneha ljudem, s to vrtino, metati peska v oči.
Kanalizacija-župan je razpredal o Komunali, da noče prevzeti v upravljanje kanalizacije Šmarata, Kozarišče, Iga vas
in Viševek, čeprav jim je dal projektno dokumentacijo, da
ne vidi problema zakaj ni priklopov, saj da »voda teče v
čistilno in čistilna dela«. Ta izjava je velika sramota, še posebej ob dejstvu, da bi te zadeve župan moral poznati že 12
let. Očitno ne razume glavnega problem, ki je v inšpekcijski
odločbi, ki je že maja 2021 prepovedala priklope, dokler občina ne nadgradi/poveča kapacitete čistilne naprave. Seveda uradno, s vso dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.
Pa še enkrat. To vam je naložila inšpekcija, ne Komunala!
Za pisno pojasnilo glede kanalizacije Babno Polje je tule
prostora premalo. Županu se to zdi vic »še ena čudna in
zakomplicirana zgodba«. Bistvo - tu ni nič čudnega in
zakompliciranega. Projekti, ki jih je pripravil projektant
po naročilu občine, so že drugič dobili negativno mnenje
Komunale, saj niso ustrezni. Pa naj se babnopoljcem, za
volilne glasove, všečno »obrača besede« kot se hoče. Na
Babnem Polju bo potrebno še enkrat vse preučiti in poiskati ustrezno rešitev za vsa gospodinjstva enako.
Župan je omenil tudi, da so se »težave z vodo začele v letu
2019«. Tole pa kar sam sebi pripišite, g. župan. V septembru
2017 ste občinskemu svetu v sprejem predložili sklep, da se
za »črpanje vode zapre« 8 vrtin in eno zajetje vode. In svetniki smo verjeli vaši obrazložitvi in to potrdili. Poglejte gradivo
za sejo OS-september 2017, kaj ste predlagali in podpisali.
Zato celotnemu triu priporočam »časten umik«, daleč
stran od občine in občinskih zadev. Občanom pa le v premislek koga in katere želijo, da urejajo skupne zadeve, ko
bodo držali glasovalni svinčnik v roki.
Loška dolina, premislek in srečno pri odločitvi!
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IZ ZGODOVINE

OPOMBA UREDNIŠTVA
Danes objavljamo še zadnji del prevoda dela Henrika Schollmayerja- Lichtenberga:
Zgodovina Čabra in Babnega Polja, ki ga je mojstrsko prevedel žal prehitro pokojni
zgodovinar Jože Matevžič. Pred svojim slovesom je kar nekaj svojih rokopisov
drugih prevodov na katerih je delal predal Vidi Gorše iz Nadleska, ki jih je
digitalizirala in uredila. V naslednjih številkah bomo tako lahko brali še njegove
prevode Schollmayerjevih pisem in druge članke.
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 X. - zaključek)
Veliko ozemlje okoli Starega Babnega Polja
ali Prezida je bilo za deželo Kranjsko dokončno izgubljeno in lastništvo gozda Smrekovac je do danes neodločeno (kakor Žumberk in Mariendol na Dolenjskem).
Med svetovno vojno (1914–1918) se je na
Dunaju pogosto videlo plakate z besedami
»Bog kaznuj Anglijo«; porogljivi Dunajčani
so potihoma dodali »z avstrijsko upravo«;
morda so imeli prav. (Gott strafe England
mit österreichischer Verwaltung)!
Gospostvo Snežnik z izgubo ozemlja okoli
Prezida ni bilo prizadeto, ker ga je že 8. 5.
1820 prodalo Paraviču pl. Čabranskemu
in opis v kupni pogodbi prikazuje tudi potek deželne meje kakor jo je takrat določila
ogrska mejna komisija. V prodajni listini je
rečeno: »Prva mejna črta poteka od vzhoda
proti zahodu z vrha gore Požarišče v Požariško uvalo, Vražji vrtec, nato v ravni črti na
Petrinovo steno, Gromačo, preko Berinščka
do Bele vode. Druga mejna črta se vleče od
Bele vode proti cesti za Klano od severa proti
zahodu preko Sekodernika ali Škodnika, od
tukaj proti Praprotni dragi in neprekinjeno
pod Lizinem kamnom, Kupinim kamnom
do Jelenove drage in Poliškega vrha, do
vznožja gore Veliki Smrekovac, kjer se obrne na tej strani približno za dva sežnja proti
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Arhiv Snežnik, S.S. I. A Besitzwechsel- Urkunden
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cesti za Klano. Na nekem kamnu je vklesan
napis XIV M. J.P/G et C (=Matija Jožef Paravič (Grobnik in Čabar) kot zadnje mejno
znamenje med Grobnikom in Čabrom. S
pričetkom na Požarišču predstavlja tudi zadnjo mejno točko med gospostvoma Snežnik
in Čabar. Dobro se razume, da vse, kar leži,
desno od mejne črte, ki poteka od Požarišča,
naj bi vedno pripadalo gospostvu Snežnik in
tisto, ki leži levo, gospostvu Čabar1. Kamen z
vklesanim napisom stoji še danes (1924) in je
mejno znamenje med Čabrom in Snežnikom.
Ko so regulirali deželne meje, so v letu 1832
obnovili popis meje. Leta 1840 so spet obnovili popis meje, ker so zaradi novih gozdnih poti nastajali nesporazumi. Iz zadnjega
popisa lahko razberemo, zakaj je na skali, ki
leži nekaj sežnjev na snežniškem ozemlju,
napis G P 1820« in je mejno znamenje. Črki
sta znamenje soseske Gorači in Prezid, čigar
meje se tukaj srečata in se dotakneta gospostva Snežnik. Zapisnik so podpisali uradniki
gospostva Čabar in Snežnik ter vaška župana iz Goračev in Prezida2. Črki sta še danes
(1924) dobro ohranjeni.

november, 2022

bi opravil kresijski inženir Stedry. Gospostva
Čabar k ogledu niso povabili, ker se ga to
vprašanje ni tikalo. Toda v Čabru so o zadevi
slišali. Takoj so vprašali v Snežnik in poslali dopis s podpisi treh njihovih uradnikov,
kaj se dogaja? Za vsak primer so predlagali
z znano vedno obrestovano madžarsko gostoljubnostjo mali gradič Babno Polje za nastanitev komisije3 tudi določitev meje, ki jo
je odredil podžupan Delnic za 11. julij 1859
med soseskama Prezid in Gorači na eni strani in Vrhom, Babno Polico in Babnim Poljem na drugi strani, opozarja na to4.
Ogledi meje, nova vrisovanja in nova postavljanja mejnih kamnov se vlečejo v najnovejši čas. V osemdesetih in devetdesetih letih je
Snežnik opravil nove vrise meje. V letu 1906
so na novo postavili mejne kamne na meje
gospostva od Klanske police do Berinščka;
toda kljub temu je v letu 1907 gospostvo Čabar motilo mejo5. V tem letu je tudi nastal
mejni spor v vasi Novi Kot, ki ga je izgladil
okrajni glavar iz Logatca. I. Kremenšek. V
letu 1913 je mešana avstrijska ogrska državna komisija določila mejo. 17. julija 1913 so
si ogledali in določili mejo od Škodovnika do Klanske police. Iz Snežnika so prišli
direktor gozdov in domen pl. Schollmayer
- Lichtenberg, višji gozdar Jožef Nowak,
geometer Hubert Nowak, Karel Karnthaler
in revirni gozdar Viljem Kindler; iz Čabra
so se udeležili lastnik gospostva dr. Kalman
pl. Ghycy osebno in direktor parne žage na
Milanovem vrhu Schmidt, ogrsko vlado je
zastopal državni inženir Ivosevič, avstrijski
vladni predstavniki se niso pojavili. 11. avgusta tega leta je neki avstrijski državni inženir
pokazal potek meje od Škodovnika do Berinščka snežniškemu gozdarskemu osebju6.
Konec svetovne vojne in mirovne pogodbe so potek meje nekoliko spremenile in jo
zakoličile kot državno mejo, deloma so jo
spremenili iz državne v deželno mejo. Toda
na meji ne bo miru, ker nad njo visi senca
Zrinjskega.
KONEC

Kako so si Madžari prizadevali, da ohranijo
in zavarujejo negotovo in ne ravno po čisti poti pridobljeno mejo gospostva Čabar,
osvetljuje naslednje dejstvo: Za 19. marec
1848 je kresijski urad Postojna napovedoval
ogled sporne poti v bližini meje. Ogled naj

Zgodovinar in prevajalec Jože Matevžič
(foto: Mario Žnidaršič)

NAGRADNA KRIŽANKA

•

Geslo tokratne križanke izhaja iz knjige Smo slišali ptičice peti:

Nagradno geslo križanke v prejšnji številki je bilo:
LJUBITELJSKA KULTURA
Nagrado knjigo Marije Makarovič BABNO POLJE IN
NJEGOVI LJUDJE V PRIMEŽU DRUGE SVETOVNE VOJNE prejme:

Milan Gerl, Dolenjska cesta 132, 1000 Ljubljana
Nagrado poklanja
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD),
OI Cerknica
Kot ste verjetno opazili smo žal zaključili z rubriko
ZA BISTRE GLAVCE.

Pravilni odgovor na uganko iz zadnje številke je bil:
ŠOLA JE ZAKON!
Nagrajenci pa so:
1. knjiga: Olgica Angelova, Cesta 19. oktobra 35, 1386 Stari trg pri Ložu
2. knjiga: Nastaja Antončič, Iga vas 38a, 1386 Strai trg pri Ložu
3. knjiga: Karin Ule, Babno Polje 90, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Nagrade za tokratno križanko podarjata:
Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD), OI Cerknica in Društvo upokojencev
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 44, 1386 Stari trg pri Ložu.
Telefon: 01 705 75 63. E-mail: du.loskadolina@gmil.com
1. nagrada: knjiga Smo slišali ptičice peti, zbirka pesmi iz Loške doline
2. nagrada: knjiga Marije Makarovič BABNO POLJE IN NJEGOVI LJUDJE
V PRIMEŽU DRUGE SVETOVNE VOJNE
3. nagrada: knjiga Pretekla in današnja govorica Steinbergovih likovnih del

rešitev križanke je geslo, ki izhaja iz oštevilčenih kvadratkov in ga vpišete v polje za rešitev.
 Pravilna
Rešitev napišite na dopisnico in jo s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) do 1. 12. 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
  

REŠEVALNA AKCIJA:
pitna voda
za celo
Dolino
foto: Edo Šega

dedkov

MRAZOMOBIL

LOŠKA DOLINA - CERKNIŠKO JEZERO
TRASA MRAZOMOBILA:
PONEDELJEK, 19.12.
16:00 - Podlož
16:30 - Lož
17:00 - Stari trg pri Ložu
17:30 - Nadlesk
18:00 - Dane
18:30 - Podcerkev
TOREK, 20.12.
16:00 - Pudob
16:30 - Iga Vas
17:00 - Podgora
17:30 - Viševk
18:00 - Vrhnika
18:30 - Markovec

SREDA, 21.12.
16:00 Babno Polje
17:00 Babna Polica
18:00 Vrh
18:30 Kozaršče
19:00 Šmarata
ČETRTEK, 22.12.
Cerkniško jezero

Mraz prihaja! DEDEK MRAZ.
Pod okni vaših domovanj se bo zgodil prelesten sprevod,
ki se bo kje ustavil in zaigral, drugod voščil, nekje pa
potrobil. Pridite pogledat! *
* Če imate posebno glasbeno željo, vam jo bo dedkov škratji bend v okviru trase prišel
zaigrat BREZPLAČNO! Pišite na: mrazomobil@gmail.com

