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Loški ali Pusti grad
Kamnite razvaline Loškega gradu se na griču (n. v. 706m) nad Ložem razkazujejo že na Valvasorjevi grafiki iz 

leta 1679. Grad, ki so ga sredi 12. stoletja zgradili oglejski patriarhi, je v času svojega obstoja zamenjal številne 
lastnike. Eden zadnjih, knez Janez Anton Eggenberg, ki ga je kupil leta 1635, je sedež loškega gospostva 

prenesel na grad Snežnik, Loškega, ki že od sredine 16. stoletja ni bil stalno naseljen pa prepustil propadanju. 
Kljub temu da se ga je prijelo ime Pusti grad, ni nikoli popolnoma sameval. Na primer, v 18. in 19. stoletju so 

si v zavetju razpadajočega grajskega obzidja meščani Loža uredili zelenjavne gredice. Sredi 20. stoletja je k 
ruševinam vodila urejena pot, ob kateri so bile nameščene klopi. Grajske razvaline, od koder je lep razgled po 

Loški dolini, pa so tudi v 21. stoletju pogost cilj pohodnikov. K temu pripomore tudi leta 2017 na novo urejena 
in označena pot z izhodiščem pri TIC-u v Ložu.

(Vir: Sapač, I., Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, Ljubljana 2006, Viharnik; ustni vir)



Pust
V Lužarjevem skednju v Podcerkvi je bilo na pustni 
torek, 25. februarja 2020, norčavo pustovanje za 
otroke in odrasle. Za veselo rajanje je igral ansambel 
"Boj se ga". Nekaj pustnih mask iz Loške doline in 
Babnega Polja pa se je na pustno nedeljo udeležilo 
tudi karnevala v Cerknici.

Foto: Mario ŽnidaršičFoto: Mario Žnidaršič
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Vabilo fotografom ali slika pove
več kot tisoč besed ...

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste si vzeli čas za branje prve letošnje številke našega občinskega glasila. 
Najprej se zahvaljujem vsem tistim, ki ste nam članom uredniškega odbora ob novem letu izrekli 
voščila, hvala tudi za pohvale in lepe želje pri snovanju Obrha. Veseli me, da ga mnogi vedno 
znova radi preberete. Eden tistih, ki me je še posebej prijetno presenetil, je tudi dr. Matija Solce, 
ki je iz daljne Avstralije poslal fotografiji (objavljeni v nadaljevanju), kjer si je pred Sidneysko 
opero vzel čas tudi za Obrh, ki ga je vzel s seboj. Hvala!
Kot kaže bo v bodoče priložnosti za prebiranje Obrha še več, saj bo po sklepu občinskega sveta z 
letošnjim letom začelo izhajati šest namesto dosedanjih pet številk.
Prvo smo zastavili glede na utečeno zasnovo, dodali smo le novo vsebino v rubriki iz zgodovine, 
kjer bo v vsaki številki kot zanimivost predstavljena ena izmed novic iz Loške doline, ki so bile 
objavljene v časopisju pred sto ali več leti. Te, ki so zapisane v tem Obrhu, pa bo mogoče prebiral 
tudi kdo čez sto ali več let. Se pa v naslednjih številkah obeta še nekaj novih tematik.
Ne samo teksti, tudi fotografije so pomemben del vsebine, saj pravi pregovor: »Slika pove več 
kot tisoč besed.« V današnjem času je fotografiranje neprimerljivo bolj dostopno kot nekoč. 
Fotoaparat v obliki pametnega telefona ima praktično vsak vsak trenutek pri roki. Fotografiramo 
praktično vse in povsod. Tako posnete fotografije so kot nalašč za objave na facebooku in 
drugih socialnih omrežjih, za ogled na računalniku in telefonu. Iz množice posnetkov kar težko 
izločimo tisto najustreznejšo. Poleg tega se pojavi problem, ko naj bi tako fotografijo natisnili ali 
objavili v tiskani publikaciji. Če fotoaparat ne omogoča  visoko resolucijskih fotografij ali pa so te 
neustrezno prenesene iz »fotoaparata«, se kvaliteta izgubi in žal tehnično niso primerne za tisk. 
S to problematiko se vedno bolj srečujem tudi sam pri urejanju Obrha. K pisnim člankom prispe 
kar nekaj fotografij, ki pa so velikokrat žal tehnično neustrezne. Tudi za to številko je prispelo 
kar nekaj takih, ki zaradi tehničnih pomanjkljivosti  žal niso objavljene. Zato vse, ki pripravljate 
in pošiljate fotografije za objavo, prosim, da te niso prenesene iz facebooka ali drugih spletnih 
strani. Fotografije naj bodo originalne oz. čim večje velikosti, resolucije 300dpi. Fotografije so 
pomembne in tako kot pisni članki avtorsko delo, zato je potrebno navesti tudi avtorja fotografij, 
zaželen pa je tudi kratek opis vsebine oz. navedba oseb, če so predstavljene na fotografijah, saj bo 
le tako opremljena fotografija, v celoti dosegla svoj namen. 
Ker bi tudi v Obrhu radi dvignili tehnično in likovno kvaliteto fotografij, vabljeni k sodelovanju 
vsi, ki vam je fotografiranje v veselje in bi radi svoje fotografije pokazali tudi bralcem Obrha, 
da jih pošljete za objavo. Za vas je v bodoče rezervirana foto galerija na 2. strani, kjer bomo 
objavljali vaše najboljše fotografije in na ta način obogatili vsebino Obrha.
Seveda pa k sodelovanju vabljeni tudi pisci in ostali ustvarjalci vsebin. 

Do naslednje številke želim prav vsem veliko zdravja, brez virusov in drugih nevšečnosti ...

V pričakovanju pomladi vas lepo pozdravljam!

OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA 
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Loška dolina.  •  Naklada 1500 izvodov.  •  Uredniški odbor: Alma 
Kandare, Andreja Buh, Bernarda Okoliš, Janja Urbiha, Mario Žnidaršič, Miha Razdrih, Milena Ožbolt  •  Odgovorni urednik: 
Borut Kraševec  •  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: Loški ali Pusti grad  •  tekst in 
fotografija na naslovnici: Borut Kraševec  •  Lektoriranje: Andreja Mlakar  •  Tisk:  Abakos  d.o.o.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 22. april 2020

Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi 
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 22. april 2020
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Najprej bi rad omenil največjo občinsko investicijo, ki je poteka-
la zadnji dve leti in je sedaj v letu 2020 v zaključku. Izgradnja 

kanalizacijskega sistema, ki je potekala v naseljih Pudob, Iga vas, Ko-
zarišče, Šmarata in Viševek, je dokončana. Izvajalec mora Upravni 
enoti Cerknica predložiti le še vse izjave o izvedenih delih v Šmarati 
in Viševku, nakar bo upravni organ izdal uporabno dovoljenje. Po 
tem pa upam, da bo zadeva potekala brez zapletov s primopredajo 
JP Komunali ter z obveščanjem občanov o možnosti priklopa na ka-
nalizacijski sistem. Ko bo vse to narejeno, se bomo z vaščani vsake 
vasi posebej sestali ter pomagali odgovoriti še na zadnja vprašanja in  
poskušali razjasniti še zadnje dvome.

Leto, ki je pred nami, se nadaljuje v precej podobnem duhu. V janu-
arju je občinski svet potrdil proračun Občine Loška dolina za leto 
2020, ki ponovno daje velik poudarek ter namenja večji del investi-
cijskih sredstev predvsem vodooskrbi prebivalcev Loške doline ter 
odvajanju fekalnih vod. Naj izluščim nekaj bistvenih projektov, za 
katere menim, da so nujno potrebni. V letošnjem letu nameravamo 
pričeti in dokončati izgradnjo fekalne kanalizacije Škrilje ter pričeti 
z izgradnjo kanalizacije v Babnem Polju, ki naj bi jo zaključili v letu 
2021. Pridobivanje dokumentacije za projekt Babno Polje je eden od 
najbolj (do sedaj planiranih) zahtevnih projektov. Njegovo načrtova-
nje je pogojevano z različnimi vplivi, še najbolj pa nas pri vsem ovira 
pridobivanje soglasji državnih inštitucij, ki nam delajo sive lase in 
kradejo dragocen čas. Kljub temu sem optimist glede uspešne izved-
be projekta. Tudi obnova vodovodov in vodooskrba občanov ni na 
stranskem tiru, saj v letošnjem letu nameravamo izvajati kar tri inve-
sticije. Nadaljevali bomo z že delno izvedeno investicijo gradnje do-
datnega vodnega vira v Kozariščah. Obnovili smo glavno vodovodno 
omrežje med Viševkom in Vrhniko ter Vrhniko in Žago in upam, da 
bo kljub nekaterim nesoglasjem s Komunalo le prevladal razum in 
bo sistem predan v uporabo. Načrti so še za obnovitev dotrajanega 
vodovodnega omrežja v Pudobu ter omrežja Lož–Podlož. Za ta od-
sek pa se še dogovarjamo z elektro operaterjem za sočasno polaganje 
dodatnih cevi za nov pojačan kablovod, ki je glede na potrebe po 
električni energiji v občini nujno potreben za razvoj industrije kot 
tudi za nas občane. Glede na dosedanje izkušnje predvidevam, da bo 
dogovor z operaterjem možen ter da bomo skupaj lahko zagotovili 
stabilno in dolgotrajno oskrbo občine z električno energijo.

Janez Komidar, župan

Začrtana pot za leto 2020

Če ni osnovnih pogojev (infrastruktura), ni razvoja. Prav zaradi tega 
si skupaj z Občino Loški Potok in Ministrstvom za infrastrukturo 
prizadevamo rešiti in urediti odsek državne ceste Markovec Loški 
Potok. Zaenkrat nama je (županoma obeh občin) Ministrstvo oblju-
bilo, da bodo v jesenskem času izvedli preplastitev makadamskega 
dela ceste od križišča za Knežjo Njivo do meje občine. Za manjkajoči 
odsek od obvoznice Stari trg do križišča za Knežjo Njivo pa se na 
Ministrstvu močno upirajo ter me prepričujejo, da cesta ni prioriteta, 
ker ni dovolj prometno obremenjena, da nimajo na razpolago do-
volj sredstev itd. Državne inštitucije so v temu pogledu res »poglavje 
zase«. Kot da ne bi moral biti skupni interes vseh narediti vse, kar je 
možno v dobro naših državljanov. Žal pa tudi nekateri naši občani, 
ki so v preteklosti imeli možnost (eni to možnost še vedno imajo) 
vplivati na prioritete Ministrstva za infrastrukturo, niso zastavili svo-
jega vpliva za Loško dolino in za njeno modernizacijo. Ostane nam 
le to, da bomo morali še vztrajati in še zahtevati, da se tudi ta odsek 
dokončno uredi že zaradi varnosti v cestnem prometu.

Skupaj z obema sosednjima občinama in ZD Cerknica bomo v le-
tošnjem letu pristopili k nabavi novega sanitetnega vozila, ki bo na-
menjen predvsem za ne nujne in sanitetne prevoze. Je pa za letos 
načrtovano tudi izvajanje notranjih vzdrževalnih del v zdravstvenem 
domu v Starem trgu. 

Pa še eno, za starostnike zelo pomembno novost uvajamo v letošnjem 
letu. Občina bo organizirala ter s prostovoljci pričela izvajati prevoze 
za starostnike. Prostofer bo bistveno olajšal probleme starejših z za-
gotavljanjem dostopnosti do zdravnika in do drugih javnih ustanov. 
Predvidevamo, da bo prevoze možno koristiti za območje občine Lo-
ška dolina ter do Cerknice. V ta namen bo Občina kupila električno 
osebno vozilo, s katerim se bodo izvajali prevozi. Za prostoferja se 
je prijavilo osem občank in občanov, ki bodo kot prostovoljci brez-
plačno izvajali prevoze. Vsi prevozi, ki jih bodo občani potrebovali, 
se bodo morali predhodno naročiti na klicni center, ki bo usklajeval 
vožnje s prostoferji in občani. Še enkrat moram poudariti, da bodo 
brezplačni prevozi velika pridobitev za občane ter pozivam vse zain-
teresirane voznice in voznike, ki imajo voljo in čas, da se pridružijo 
skupini prostovoljcev. (Več informacij o prostoferju je v članku na 
naslednjih straneh.)

Podrobno o vseh ostalih nalogah občine in o zagotavljanju finanč-
nih sredstev za njihovo realizacijo si lahko preberete na spletni strani 
Občine, kjer je objavljen proračun, v katerem so podrobno opisana 
vsa področja. V kolikor pa te možnosti nimate, se lahko z vprašanji 
obrnete tudi na zaposlene v občinski upravi v času uradnih ur. 

Pot je začrtana in želim si, da bi na tej poti ne bilo ovir in nepotrebnih 
ovinkov ter da bi se kar največ vsega zastavljenega tudi realiziralo, 
tako kot je načrtovano, v dobro nas vseh. ■

Nov most v Viševku (foto: Emil Mlakar)

Izdelava vrtine Kozarišče za dodatni vodni vir (foto: Emil Mlakar)
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POZIV OBČANOM

STERILIZACIJA IN  KASTRACIJA MAČK

Občina Loška dolina obvešča, da je v letošnjem letu pristopila k 
projektu brezplačnega prevoza za starostnike PROSTOFER.

Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed »prostovoljni« in »šofer«. Prostofer 
je projekt zavoda Zlata mreža.
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za 
mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo pre-
voz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s sta-
rejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na 
pomoč. 

Komu je namenjen PROSTOFER?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, ni-
majo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše 
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča 
lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do jav-
nih ustanov ipd.

Zakaj PROSTOFER?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim omogočajo:
• večjo mobilnost,
• večjo socialno vključenost, 
• medsebojno povezovanje, 
• medsebojno pomoč, 
• boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju, 
• čim dlje lahko ostanejo doma 
 (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

Druženje in občutek koristnosti igrajo pomembno vlogo pri aktiv-
nem staranju. 

Občina Loška dolina bo tudi letos na podlagi sprejetega proračuna za leto 2020 
zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 

prebivalcev občine Loška dolina.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov
izkoristijo od 1. 2. 2020 do 30. 10. 2020 oziroma do porabe sredstev

pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

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

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

Danica Zrim

Brezplačni prevozi za starostnike

Kako deluje PROSTOFER? 
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 
080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove 
podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obve-
sti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani Občine, 
prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi so-
potnikov. 

Brezplačni prevoz bodo lahko koristili starostniki,

ki bodo potrebovali prevoz do zdravnika in lekarne

v Loški dolini in Cerknici. V primeru, da Prostofer

ne bo imel naročenih prevozov do zdravnika,

se bodo lahko prevozi izvajali tudi do ustanov 

javnega značaja (občina, upravna enota, sodišče, 

center za socialno delo, zavod za zdravstveno

zavarovanje,  davčni urad) v Loški dolini in Cerknici.

Kdo je lahko PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovo-
ljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. 

Občina Loška dolina ima naročen avtomobil za izvajanje prevoza 
(dobavni rok znaša do 60 dni). Starostniki kakor tudi prostovoljci 
vozniki/voznice bodo o začetku in pogojih izvajanja prevoza pra-
vočasno obveščeni.

Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk
morajo lastniki izpolnjevati naslednji pogoj:

• imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v občini Loška dolina.

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran
v višini 35,00 EUR po živali, lastnik bo tako plačal le 42,15 EUR

za sterilizacijo mačke oz. 27,37 eur za kastracijo mačka.

Vsi uporabniki storitev boste na Občini Loška dolina morali izpolnili obrazec. 
Dodatne informacije: Danica Zrim 01 70 50 679 ali 01 70 50 670

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

V četrtek, 19. decembra 2019, so se člani Občinskega sveta Občine 
Loška dolina sestali na svoji 8. redni seji. Na seji je bil članom Občin-
skega sveta predstavljen Predlog Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Med-
občinski inšpektorat in redarstvo Postojna, Cerknica, Pivka. Loška 
dolina in Bloke«. Odlok se spremeni in dopolni na podlagi sprejetega 
Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin, ki v 26. členu na 
novo ureja financiranje skupnega opravljanja nalog občinske uprave 
in poleg občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redar-
stva dodaja devet novih področij, s katerih lahko občine opravljajo 
naloge v okviru skupnega organa in se zanje zagotavljajo dodatna 
sredstva iz državnega proračuna. Župani občin ustanoviteljic so se 
odločili za opravljanje nalog štirih področij, in sicer pravna služba, 
urejanje prostora, požarna varnost in civilna zaščita. Predlog je bil 
potrjen. V nadaljevanju so se svetnice in svetniki seznanili s predlo-
gom Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 ter spre-
jeli sklep, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Na seji Občinskega sveta sta bila v nadaljevanju predstavljena Pre-
dlog Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinan-
ciranje letnega programa športa v občini Loška dolina, v katerem je 
manjša dopolnitev 20. člena ter Predlog Odloka o spremembah Od-
loka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina, v katerem 
je potrebno narediti popravke zaradi sprememb v naravi. 

Na 7. redni seji dne 3. 10. 2019 je bil sprejet sklep o potrditvi Elabo-
rata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v občini Loška dolina. 
Ker Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb varstva okolja omogoča lokalnim 
skupnostim, da lahko subvencionirajo ceno storitev je bil svetnicam 
in svetnikom v sprejem podan Sklep o določitvi višine subvencio-
niranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo 
javnih infrastrukturnih objektov in naprav v občini Loška dolina. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

V nadaljevanju seje je bil sprejet Letni program ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2020. Člani Občinskega sveta 
so  imenovani tri predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne 
šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Imenovani so bili mag. 
Armida Bavec, mag. Majda Šraj Mihelčič in Matjaž Antončič. 

Župan je podal poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večna-
menske športne dvorane in poročilo o poteku aktivnosti glede večjih 
investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.

Nataša Poje

Na kratko iz Občinskega sveta

Zadnja točka dnevnega reda pa je bila Poročilo nadzornega odbora 
o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Javnega zavoda za kultu-
ro, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik v letu 2017 in 
2018, ki ga je podal predsednik Nadzornega odbora.

DEVETA REDNA SEJA

V četrtek, 23. januarja 2020, so se člani Občinskega sveta Občine Lo-
ška dolina sestali na svoji 9. redni seji. Na seji so člani Občinskega 
sveta razpravljali o predlogu proračuna za leto 2020 in naknadno s 
strani članov Občinskega sveta vloženih 18-ih amandmajih. Predla-
gateljica amandmajev je v razpravi zaradi nezmožnosti izvajanja 
proračuna s predlaganimi amandmaji večino le teh umaknila. Po 
daljši razpravi so člani Občinskega sveta potrdili Odlok o proračunu 
Občine Loška dolina za leto 2020 ter Načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Loška dolina za leto 2020.

Člani Občinskega sveta so v nadaljevanju obravnavali in sprejeli 
Letni program športa občine Loška dolina za leto 2020. Na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so člani Ob-
činskega sveta imenovali članico sveta Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Cerknica go. 
Janjo Urbiha. 

Župan je podal kratko poročilo o poteku aktivnosti glede večjih inve-
sticij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.

Na koncu seje Občinskega sveta so bile podane informacije oziroma 
poročila pristojnih služb za varnost in zaščito prebivalcev o stanju 
in dogodkih v preteklem letu na območju občine Loška dolina. In-
formacijo so podali predstavniki Policijske postaje Cerknica, vodja 
izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna, predstavnik 
Gasilske zveze Loška dolina in predstavnik Medobčinskega inšpek-
torata in redarstva Postojna.
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Demokracija je zanimiva zadeva, kaj ne?
Mag. Armida Bavec,  članica občinskega sveta

Dogaja se. Odvetniki se vrstijo, pooblastila 
odvetnikom za zastopanje »lokalnega cesar-
skega dvora« proti »lastnim podanikom« 
župan podaja. Celo tako daleč se gre, da 
najame odvetnika za »sankcioniranje nepo-
slušnih« štirih članov občinskega sveta«. In 
kdo to plača? Ja občinski proračun, kaj-
neda? Mi sami plačujemo za te žalostne 
poskuse ustrahovanja nas samih. Lep spo-
menik si postavlja tale »cesarski dvor«. Ne-
ponovljiv in nepozabljiv, vsekakor pa tudi 
nesprejemljiv. Pa to ni vse. Ko nadzorni od-
bor preučuje porabo denarja za odvetnike, 
dobi odgovor, da »župan tega ne razkriva, 
ker zadeva še ni končana«. Dne 10. 12. 2019 
županu pošljem zaprosilo za posredovanje 
sporočil, ki smo jih davkoplačevalci plačali 
v višini 844,75 EUR.

Dne 19. 12. 2019 dobim: Osnutek dopisa 
(športna dvorana), ki ga je za župana sesta-
vil odvetnik in pravno mnenje odvetnika, 
da »v vseh pripombah s strani občinskih 
svetnikov, ki sedaj nasprotujejo (oz. bolje 
rečeno zahtevajo dodatna pojasnila) ni 
zaznati očitkov v smeri nezakonitosti že 
sprejetih odločitev«. Nič kaj županu vše-
čen odgovor, kajne? Čas teče.

Dne 11. 2. 2020 ob 18.51 uri se v moji za-
sebni e-pošti znajde naslednje sporočilo 
(dobeseden zapis, kar sem prejela): »Poz-
dravljeni. Vse lepo. Pozivam prvo podpi-
sano rušiteljico že odobrenega projekta 
večnamenske športne dvorane, da poka-

mag. Armida Bavec
(arhiv: Armida Bavec)

že svoje sposobnosti in organizira pri-
dobivanje obširne dokumentacije, kot je 
navedeno v razpisni dokumentaciji (ima 
slab mesec in pol). Sicer pa mi smo hoteli 
večnamensko ne pa samo športno dvora-
no. Pa naj vas spomnim, da bi sedaj v naši 
nesojeni večnamenski športni dvoran že 
potekala zaključna gradbena dela na dvo-
rani in urejanju okolice in igrišč. Lp Lojze 

Pošiljatelju odgovorim: »Pozdravljeni! 
Prosim, če se takšen komunikacijski nivo 
ohrani tam, kjer nastane in se uporablja 
v krogih, kjer jim je takšna komunikaci-
ja bolj domača. Meni pač ni in zato pre-
povedujem uporabo mojega e-naslova 
osebam, ki tako komunicirajo. Prosim, 
da se me v nadalje (opozarjam že drugič) 
iz kroga takšne komunikacije izpusti oz. 
prepovedujem uporabo mojega e-naslo-
va za smetenje mojega poštnega predala 
s tovrstnimi verbalnimi modrostmi …« 
Demokracija je zanimiva zadeva, kaj ne? 
In očitno se, v skladu z vsem nam poznano 
»maniro«, ne odneha. Ponovno dobim spo-
ročilo: »… V zgornji debati pa sem nave-
del samo dejstva. Nikogar nisem omenjal 
poimensko, če pa se kdo najde, je pa isto, 
kot da bi brali "bloge". Lp Lojze 

In moj odgovor: »Pozdravljeni! Zadnjič 
opozarjam, da brez mojega dovoljenja, pre-
povedujem uporabo mojega e-naslova …« 
Ja, »specifična manira« v smeri nenehnega 
napadanja in seveda tudi »debate« s samim 
seboj. Očitno pa je v »žaru vpliva polne 
lune« ostala neprebrana prepoved upora-
be mojega e-naslova s strani dotične osebe. 
Me pa prešine misel, »ali smo se res vrnili v 
prejšnji sistem, za katerega nekateri kričijo, 
kako je bil slab in omejujoč? Če je bilo res 
tako hudo, roko na srce, so bili »kričači« 
res dobri učenci glede na sedanje stanje«. 
Za bralce tega prispevka, pa še nekaj besed 
o blogu, ki ga imam na svetovnem spletu. 
»Blog« je t. i. osebni spletni dnevnik, ki ga 
pišem in del širše mreže družbenih medi-
jev ter ga lahko prebirate vsi, ki dostopate 
do svetovnega spleta. Iz zgoraj zapisanega 
pa tudi ugotavljam, da »imam zelo vdanega 
bralca (oboževalca) in sledilca, ki mu kra-
tim noči«.

Pa še »facebook« velja omeniti. V eni od 
spletnih razprav se s strani g. Zevnika po-
javi tale zapis na razpravo glede opozoril 
s strani Komunale na t. i. neustrezno ob-

novo vodovoda: »Ker se bliža pustni čas 
(praznik butalcev), postavljam vsem so-
delujočim vsevedom v tej razpravi štiri 
vprašanja: Kakšne vodovodne cevi so se 
vgrajevale (s tem povezan je predpisan 
padec), kakšen je bil naklon cevi, s koli-
ko različnimi nakloni imamo opravka na 
trasi, dolgi 1600 m ter v kateri točki se ni 
gradilo s pravili stroke? Na pustni torek 
vsakomur, ki mi bo postregel s pravilnimi 
vsemi štirimi odgovori, podarim ducat 
krofov.« 

Seveda je ta občinski uslužbenec v imenu 
vseh dobromislečih občanov dobil moj od-
govor: »G. Zevnik, te zadeve uredite s Ko-
munalo, ki je na zadeve opozorila, inšpek-
cija (na katero je Komunala opozorila, da 
ji je poslala prijavo) pa naj poda svoje 
ugotovitve. Vprašanja pa se postavlja vam 
(kaj ne?), ne pa da uslužbenec občinske 
uprave vprašanja postavlja občanom. 
Unikom, ni kaj. Norčevanje iz občanov, ki 
vam dajejo plačo, pa nikakor ni primerno 
s strani direktorja občinske uprave. Zato 
vas pozivam, da nemudoma odstopite s 
tega položaja oz. pozivam župana, da vas 
razreši. Pa recimo, da naj se to zgodi na 
»praznik butalcev«. Pa še krofe odnesite 
s seboj, kamor pač vas bodo (v skladu s 
"pravili stroke") odnesle noge ...«. Za ko-
nec pa misel, da si čiste vode želimo vsi ob-
čani, pa naj se uvrščamo med t. i. »podpor-
nike ali nepodpornike« dejanj »lokalnega 
dvora«. Zato se moramo resno vprašati, kaj 
»za vraga« se dogaja, če se direktor Komu-
nale, za ceno svoje morebitne razrešitve, 
vseeno javno izpostavi in nas opozori, da je 
ogroženo javno zdravje. Težko nam bo, če 
se vse to izkaže za resnično in se »zanimi-
vi dvorni načrti« uresničijo. Pa Komunala 
dejansko ne bo nič kriva. Zanimivo, a ne? 
Priporočam v razmislek in ne nasedajte na 
leporečenje. V ozadju se dogaja!

Več na: http://armidabavec.blogspot.com/
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S Frbežarjevo poezijo sem se prvič srečala že 
pred nekaj leti na festivalu Plavajoči grad. In že 
v prvem trenutku me je prevzela, saj je izredno 
zanimiva, je pesem, ki jo poslušaš. Ni nekaj, kar 
slišiš in že v naslednjem trenutku pozabiš. 
To – prav posebno poezijo smo imeli kasneje 
možnost slišati na vseh naslednjih festivalih, pa 
tudi na kakšni drugi prireditvi in je – seveda 
– začela vzbujati zanimanje. Od kod prihaja 
ta pesem, kdo je avtor, kje, zakaj in kako se je 
pojavila poezija Antona Frbežarja Tonija.
Ob izdaji pesniške zbirke »DRVA ŽIULEJNA 
SMO« smo na pogovor povabili interpreta Fr-
bežarjeve poezije Miho Razdriha in poskušali 
odgrniti tančico skrivnosti.

Miha, kdo je Anton Frbežar - Toni?

Je to res pomembno? Zame je pomemb-
no njegovo delo, njegovo ustvarjanje. To je 
tisto, kar bo ostalo. Avtor je minljiv, pesmi 
so večne. Zato vedno pravim, da pravzaprav 
ni pomembno, kdo je Anton Frbežar - Toni.  
Pomembno je, kaj je ustvaril. Pomembne so 
pesmi. Dela. To je tisto, kar navdušuje. Av-
torji pa … Ne vedno. 

In kako si ti prišel do njega?

Spomnim se, da sem njegovo pesem prvič 
interpretiral v Cerknici v sklopu pustnih 
prireditev, verjetno okrog leta 1998. Potem 

Več kot samo pesem
ANTON FRBEŽAR - TONI

Andreja Buh

sem ga malo »pozabil« in se šele čez nekaj 
let znova vrnil k njemu, ponovno na neki 
pustni prireditvi. Že prvi odzivi na njegove 
pesmi so bili odlični. Kmalu se mi je pridru-
žila spoštovana dramska igralka Marijana 
Brecelj, ki je ob meni recitirala še »prevode« 
Frbežarjeve poezije v slovenski knjižni je-
zik. Obe verziji – original v narečju, v našem 
govoru in »prevod« v knjižni jezik – sta po-
želi buren aplavz in obilo smeha. Večkrat so 
me spraševali ali obstajajo še druge pesmi. 
Prav iskali so jih. Potem pa sva se spoznala 
z Matijem Solcetom. Pripravljal je festival 
Plavajoči grad in ko sem mu pokazal Fr-
bežarja, me je takoj povabil k sodelovanju. 
Rekel je, da je te pesmi potrebno predstaviti, 
da jih ljudje – obiskovalci in ostali nastopa-
joči – enostavno morajo slišati. Tako sem 
to poezijo bral pred posameznimi nastopi, 
predvsem kot uvod v koncerte Etno Histeria 
World Orchestra. Te pesmi so tako naenkrat 
prišle do mnogih ušes. Ker pa je na festivalu, 
tako med nastopajočimi kot med obiskoval-
ci, veliko tujcev, ki ne razumejo slovenščine, 
kaj šele narečja, so me ti, zaradi smeha in 
aplavza tistih, ki so jezik razumeli, prosili za 
prevod v angleščino. In tudi v angleškem je-
ziku je bil odziv poslušalcev izreden, takšen, 
da so si poslušalci začeli med seboj prevajati 
pesmi tudi v druge jezike. Ob tem sem ugo-
tovil, da pri Frbežarjevi poeziji pravzaprav 
ni toliko pomembno narečje, kot sem sprva 

mislil, ampak je pomembna sama zgodba. 
Zgodba v pesmih, ki je včasih šaljiva, včasih 
brutalna, največkrat pa nepričakovana za 
poezijo. Gre za podeželske zgodbe, podežel-
ske impresije, zgodbe iz življenja na vasi, ki 
zna biti včasih zelo kruto. Zgodbe z veliko 
alkohola in krvi. Zgodbe, ki so lahko re-
snične in so zanimive vsem generacijam. Ko 
mladim včasih razlagam zgodbe iz lastnega 
življenja, iz časov mojih mladih let, so polni 
začudenja in radovednosti, saj se današnje 
življenje mladih odvija povsem drugače. In 
oni očitno nimajo več tako dobrih zgodb.

Seveda, saj se današnji mladi malo 
družijo, njihova komunikacija gre preko 
sodobnih medijev in izgubljajo pristen 
medsebojni kontakt. In če vsaj dva 
ne sedita skupaj, ne moreta ustvariti 
zgodbe.

Tako je. Najpogosteje pa se dobre zgodbe zač-
nejo takrat, ko se sreča večja skupina ljudi.

In običajno si zapomnimo zgodbe, ki 
so se zgodile v nekem prijetnem okolju. 
Lahko si seveda narediš zelo prijetno 
okolje v svoji dnevni sobi, ampak – če si 
v sobi sam, delajo samo tvoji prsti … Ni 
zgodbe.

Drži. Frbežarjeva poezija pa so prav zgodbe. 
Skorajda sleherna je malo humorna. Groba. 
Ljudje smo se – na žalost – navadili, da po-
ezija taka ne sme biti. Največkrat je turob-
na, gre za neko svetobolje, metafore in zato 
poezija ni preveč priljubljena, pravzaprav se 
je kar malo ustrašimo. Kaj je pesnik hotel 
povedati? V šoli nas pitajo s tem. Frbežarje-
ve poezije pa se nihče ne ustraši. No, skoraj 
nihče. Ljudje so jo sprejeli in pesmi širijo 
okoli kot neke šale, celo anekdote. Tako pe-
smi celo dobivajo nove oblike, ko gredo od 
ust do ust in si jih posamezniki zapomnijo 
po svoje. Dogaja se mi tudi, da mi ljudje re-
čejo, da pri kakšni pesmi kaj manjka. Kole-
ga Tone, na primer, mi je rekel, da v pesmi 
»Drva življenja smo« manjkajo vnuki ... da 
potem kuriš, ko imaš vnuke. No, rekel sem, 
da tega pač v pesmi ni, pa sicer ni vztrajal pri 
popravku pesmi, ampak poudaril, da »paše 
pa vseeno«. Iz tega – reciva temu – razvijanja 
poezije se je še bolj potrdilo, da ni pomemb-
no, kdo je avtor, ampak gre za nek koncept, 
nekaj v gibanju, v stalni rasti in izpopolnje-
vanju. Še bolj je to prišlo do izraza, ko me je 
Matija začel spremljati s harmoniko. Poezija 

Frbežarjeva poezija (foto: Mario Žnidaršič)
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je dobila novo dimenzijo. Moje recitale s ki-
taro spremlja tudi Blaž Albreht. Nekatere pe-
smi so tako že skoraj »komadi«. Rock, punk, 
etno, … pa tudi valček imava. 
Iz vsega tega je počasi zrastel Kolektiv 
AFT, ki združuje pestro paleto ljudi. Poleg 
omenjenih Brecljeve, Solceta in Albrehta 
še vrhunsko oblikovalko Polonco Strman, 
Damjana Stamenovića – Enza, bodočega sli-
karja Bora Šparembleka, avtorja animiranih 
filmov Mitjo Mančka, producentko Lizo Vi-
potnik, režiserja Jan Štefančiča in še mnogo 
zanimivih ljudi, ki vsak na svoj način vidijo 

Frbežarja. Seveda ne smem pozabiti prizna-
nega akademskega slikarja Bineta Kreseta, 
ki je tudi avtor likovne podobe Frbežarjeve 
pesniške zbirke. Vsi so privolili v sodelova-
nje z največjim veseljem in povsem brez-
plačno. Torej nekaj je na Frbežarjevi poeziji 
in zato pri njej še vztrajam. Računam pa na 
to, da bomo zdaj po izdaji pesniške zbirke 
»Drva življenja smo« naredili neko črto in 
zaključili s »frbežarstvom« ter šli novim iz-
zivom naproti.

Miha, ostaniva še malo pri Frbežarju, 
preden »potegnete črto«. Ali lahko 
rečemo, da gre za neko prvinsko poezijo, 
ker jo ne samo začutimo, ampak želimo 
sodelovati, hočemo biti poleg? Začutimo, 
da poezija govori o tem, kakšni dejansko 
smo, a tega ne znamo ali pa ne upamo 
povedati.

Ljudje se na splošno bojimo povedati to, kar 
mislimo. Imamo slabe izkušnje. Frbežar pa 
ne. Je direkten, včasih celo brutalen, toliko, 
da se nekateri kar malo zgražajo nad tem, 
kar pove. A se mnogi globoko v sebi zasmeji-
jo, saj Frbežar odpira teme, o katerih se nera-
di pogovarjamo, a jih v sebi čutimo. Frbežar 
si upa več.

Zato ne čudi, da je iz njegove poezije 
nastalo gibanje. Miha, pa se še malo 
vrniva na začetek. Pesmi si najprej 
predstavljal na prireditvah, pa so 
sčasoma našle svoj prostor tudi v 
tiskanem mediju.

Ja, po neki pustni prireditvi, kjer sva z Ma-
rijano Brecelj doživela izredno dober odziv 
na pesmi, sem se odločil, da jih pošljem še 
v objavo glasilu Obrh. Na moje veliko začu-
denje so pesmi objavili, čeprav sem – glede 
na to, kakšne te pesmi pravzaprav so – pri-

čakoval cenzuro. Še večje presenečenje pa je 
bil potem odziv ljudi. Prvi objavi je sledila 
še objava kritike njegove poezije in tako se 
je Frbežar začel tudi objavljati. Zato sem ti 
– kot takratni urednici – izredno hvaležen. 
Pred dvema letoma pa je končno prišlo tudi 
do cenzure. V objavo sem oddal Frbežarjevo 
novoletno čestitko, ki je vsebovala besedo, ki 
nekaterim ni bila všeč. Uredniški odbor tega 
takrat ni bil pripravljen objaviti. In to mi je 
bilo po svoje kar všeč.

Tudi sama se spomnim prvih odzivov 
na Frbežarjeve pesmi, ki so bile kar 
malo šokantne. In spomnim se, da so 
bile po objavi deležne veliko pozornosti 
in odobravanja, predvsem med mlajšo 
generacijo. Uredniški odbor Obrha si je 
takrat pač upal, saj konec koncev res ne 
gre za »blagozvočno« poezijo, za poezijo, 
ki bi jo učili v šoli.

Marsikdo njegovi poeziji reče kar »šok poe-
zija«, čeprav jih sam imenuje naivne.  Ena-
ko, kot Janez Ramoveš, ki piše v narečju 
Poljanske doline in je za pesniško zbirko 
»Skuz okn strejlam kurente« dobil Jenkovo 
nagrado. Zelo cenim njegovo delo. Všeč mi 
je šokirati ljudi. Morda so tudi zato te pe-
smi dosegle tiste, ki poezije sicer ne marajo. 
Večkrat mi kdo reče, da pozna njegova dela. 
Frbežar je torej dosegel cilj: poezija je prišla 
med ljudi. Ne drži, v kar sem bil včasih tudi 
sam prepričan, da pesnik piše pesmi zase. 
Pesmi so napisane za ljudi. Če jih nihče ne 
bere, čemu jih pisati?!

Pesmi so pisane v domačem narečju, kar 
je težko berljivo tudi za domačine. Zato 
eno lepo priporočilo: pesmi je potrebno 
brati na glas.

Pravzaprav težave dela le ena črka: naš pol-
glasnik ә. Je pa težko določljivo, za kakšno 
narečje gre. Gre za notranjski govor. Vsaka 
vas ima svoje posebnosti in v Frbežarjevih 
pesmih se pojavljajo govori različnih vasi, od 
Cerknice pa do Babnega Polja. 

Miha, zanimivo je, da si se odločil, da je 
Frbežarjevo poezijo potrebno lektorirati.

Drži, zapis je zelo pomemben. Narečja 
namreč izginjajo in prav zapis našega na-
rečja oz. govora (z izjemo izjemnega dela, 
ki ga opravlja Milena Ožbolt) je zelo pod-
hranjen, zato je prav, da se tudi zapiše pra-
vilno. Tako, da ima ista beseda v različnih 
pesmih enak zapis. Imam srečo, da je moj 
oče slavist in da mu je Frbežarjeva poezija 
dovolj všeč, da je naredil to težaško delo. 
Izid pesniške zbirke je tako tudi zapis go-
vora na našem področju danes oz. govora 
zadnjih trideset let. Sam jezik se namreč 
močno spreminja in verjetno bo današnji 
govor izginil, zapis pa bo ostal. Zato je bilo 

Miha Razdrih (foto: osebni arhiv)
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tudi ohranjanje narečja eden od vzvodov za 
izdajo zbirke. Priložen ji je tudi CD z reci-
tali vseh pesmi, tako, da narečje tudi slišiš. 
Razmišljal sem, da bi pesmi prevedli tudi v 
narečja tujih jezikov, prav želim si prevod v 
govorico naših sosedov iz Prezida, na pri-
mer. A sam ne znam …

Zapis, ki bo še čez mnogo, mnogo let 
pričal o današnjem času, današnjem 
razpoloženju, zgodbah in predvsem o 
govoru. Do izida pa je bilo potrebno 
veliko dela in zagotovo tudi veliko ljudi, ki 
so prispevali svoj čas, znanje in energijo.

Da, veliko jih je, ki so pomagali »branati«.  

»Branati«? Ob tej besedi pomislimo na 
njivo, ki jo z brananjem razrahljaš.

Gre tudi za besedno igro: »(z)brana dela« 
postanejo »zbranana dela«.  No, zbirke ne bi 

bilo brez Društva ljubiteljev gradu Snežnik, 
ki je tudi njen založnik in glavni financer. 
Izšla je v sto podpisanih in oštevilčenih iz-
vodih. Finančno jo je preko razpisa podprla 
tudi Občina Loška dolina, za kar se jim še 
enkrat zahvaljujem. So bili zelo potrpežljivi 
z mano, ki ne maram birokracije. Kritiko 
dela je napisala slavistka Zdenka Rudolf, ki v 
knjigi uporabi psevdonim Antonija Kuhar - 
Tona. Likovno podobo je, kot sem omenil že 
prej, pripravil akademski slikar Bine Krese, 
ki je po navdihu Frbežarjevih verzov narisal 
serijo 22 slik. Tuš na papirju. Pa oče, že prej 
omenjeni Iztok Razdrih, seveda. Blaž Al-
breht je poskrbel, da smo posneli še CD. Vse 
skupaj pa je v celoto vrhunsko oblikovala 
oblikovalka Polonca Strman, ki je poskrbela 
tudi za vse mogoče zaplete, s katerimi se jaz 
nisem bil pripravljen ubadati. Od fotogra-
firanj Binetovih slik do tiska. To je grozno, 
vam povem. Njej gre res velika zahvala. To-
krat pa ne bom pozabil tudi na mojo ženo 
Jero – v knjigi ni niti omenjena, čeprav brez 
nje ne bi bilo nič. Je več kot moja desna roka. 
Midva sva eno. Hvala, draga. 

Frbežarjeva poezija ima že veliko 
privržencev, se ti številka sto ne zdi 
premajhna? Saj vendarle ne gre le za 
pesmi, ampak celoten Kolektiv AFT, ki 
bogati ljudi, ki pridejo v kontakt s temi 
pesmimi.

Všeč mi je stik s kreativnimi ljudmi, kakr-
šni smo se zbrali v Kolektivu AFT. Delujemo 
na zelo različnih področjih. Člani Kolektiva 
bodo v prihodnosti zagotovo naredili še ve-
liko velikih stvari in sodelovali pri mnogih 
uspešnih projektih. Ustvarili smo določeno 
pozitivno energijo, ki se širi in ne poznamo 
še njene razsežnosti. Frbežar je bil le začetek 
in upam, da bodo čez petdeset let ljudje še 
vedno vedeli za Kolektiv AFT in govorili o 
tem obdobju. In, seveda: če bo zbirka pošla, 
jo bomo pač ponatisnili. Le da ponatis ne bo 
imel priloženega CD-ja in ne bo podpisan 
in oštevilčen. Nekaj pa mora biti privilegij 

tistih, ki si bodo zagotovili 1. izdajo! Nekaj 
knjig  je še v TIC-u v Ložu, galeriji Krpan v 
Cerknici in v založbi Sanje v Ljubljani.  

Miha, najin pogovor sva pravzaprav 
začela s festivalom Plavajoči grad. Ti 
si eden od »frontmenov« festivala, 
prostovoljec in aktivist, izvajalec 
programa in polagalec električnih 
kablov, kar koli je že potrebno. Vsekakor 
pa pravi naslov za informacije o 
letošnjem festivalu.

Festival letos bo. Vrača se h gradu Snežnik.  
Potekal bo od zadnjega četrtka v juliju do 
nedelje, drugega avgusta. Začel se bo v četr-
tek v Podcerkvi, v ArsVivi z nastopom Etno 
Histeria World Orchestra, za katerega verja-
memo, da bo znova povsem napolnil amfi-
teater pri Benotu. V petek, soboto in nedeljo 
pa se bo spet zvrstila množica prireditev pri 
gradu, tudi letos hkrati na več prizoriščih, 
kar sicer nekatere obiskovalce moti, saj ne 
morejo videti vsega. Tako pač je, v življenju 
moramo kaj tudi zamuditi. A nikar ne zamu-
dite »dolinskega četrtka« v amfiteatru! Naj 
poudarim, da orkester v večini sestavljajo 
univerzitetno izobraženi glasbeniki, ki pri-
dejo v Loško dolino na lasten strošek, pla-
čajo zato, da so lahko del orkestra in ne pri-
čakujejo nikakršnega honorarja. Pridejo, ker 
so glasbeniki z dušo, ker z velikim veseljem 
delijo svoje umetniško znanje, ker so polni 
pozitivne energije, ki jo zagotovo začuti tudi 
prav vsak obiskovalec koncerta. Mladim 
glasbenikom, ki se pridružijo orkestru pa je 
to najboljša možna šola in izkušnja. 
Ob tem pa ne pozabimo, da festival vsa leta 
poteka v zelo mirnem vzdušju. Kljub zelo ve-
likemu številu obiskovalcev, ki dejansko pri-
dejo z vsega sveta, je vse kulturno, umirjeno, 
z eno samo besedo – pozitivno. Pa zaključi-
va z zanimivo anekdoto: na drugem festivalu 
sem prvič videl postavljeno kupolo in stopil 
vanjo, da si ogledam koncert Matijeve skupi-
ne Fekete seretlek. Pod kupolo je bilo čutiti 
čudovito energijo, poleg mene pa sta stala 
mož in žena, oba starejša od osemdeset let. 
Videl sem, da uživata ob nastopu, a čez čas 
se je gospa odločila, da vendarle gre domov. 
Mož pa ni imel tega namena, povedal ji je, da 
bo ostal in poslušal glasbo. Pa ga žena vpra-
ša: »Mar boš tukaj taboril?« »Če bo potreb-
no, pa bom,« je bil njegov odgovor in krepko 
po polnoči sem ga še vedno videl sedeti na 
senenih balah in uživati v glasbi. Prepričan 
sem, da bo vsak, ki bo prišel pogledat na fe-
stival, užival in našel kaj zase. Obljubim!

Naj bosta omenjena obiskovalca vzor in 
izziv našim bralkam in bralcem, ki še ne 
vedo, ali bi Festival obiskali ali ne. Tebi, 
Miha, pa lepa hvala za pogovor. Srečno 
tebi, srečno Frbežarju in še veliko gibanja 
Kolektivu AFT! ■
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V soboto, 8. februarja 2020, so se po dolgoletni želji v 
»Lužarjevem skednju« v Podcerkvi neformalno srečali ljubitelji 
gramofonskih plošč. Organizator srečanja je bil Franci Palčič, ki 

je ob sebi zbral zanesenjake in ljubitelje dobre stare glasbe. To 
je bilo prvo SLO Metalheads srečanje v Loški dolini. Zbrali so 
preko 200 plošč, ki so jih lahko poslušali na petih gramofonih. 
Glasbo so poslušali po zvrsteh in desetletjih. Le vprašanje časa 
je, kdaj bodo ponovno izpeljali kaj podobnega. Porajala se je 
tudi ideja o varuhih gramofonskih plošč (skrbniku zbirke), 
ki bi skrbeli za zbirko plošč, lastništvo pa bi še vedno ostalo 

prvotnemu lastniku.

Na s soncem obsijani Sveti Ani pri Ložu je bilo v ponedeljek, 13. 
januarja 2020, spominsko srečanje. Na ta dan leta 1945 so do-

mobranci 47. čete Rupnikovega bataljona napadli speče vojake 1. in 
3. čete Notranjskega odreda. V neenakem boju z domobranci je pa-
dlo 16 borcev. V spomin na ta dogodek Krajevna organizacija Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Loška dolina vsako leto na ta dan pri-
pravi spominsko slovesnost, na kateri je bil letos osrednji govornik 

zgodovinar dr. Martin Premk.
Prisotne je pozdravil tudi župan občine Loška dolina Janez Komidar.
Kulturni program so oblikovali: pesnik Anton Šepec, Rafael Zorko iz 
Postojne, harmonikaš Klemen Žagar, učenci OŠ heroja Janeza Hri-
barja Stari trg pri Ložu in Pevke Društva upokojencev Loška dolina. 
Program je povezoval Ivan Plos, predsednik Zveze združenj borcev 
za vrednote NOB – krajevna organizacija Loška dolina. ■

Spominsko srečanje na Sveti Ani
Mario Žnidaršič

TradicionaLno žegnanje konj
V ŠMARATI

Mario Žnidaršič

Na dan sv. Štefana, ki je zavetnik domačih živali in živine, 
so v Šmarati, tako kot po mnogih slovenskih krajih, 26. 

decembra 2019 pripravili blagoslovitev konj.
Včasih so konji v vsakdanjem življenju igrali  pomembnejšo 
vlogo kot danes, saj je konj svojemu lastniku pomenil predvsem 
preživetje. Zdravje konja je bilo zelo pomembno, zato je ob 
koncu 18. stoletja nastal običaj, da so za srečo in zdravje prosili 
svetega Štefana. Običaj, ki so ga skozi zgodovino ohranjali, je 
postal tradicionalen tudi v Loški dolini.
Konje je v Šmarati blagoslovil starotrški župnik Blaž Dobravec. ■

Gramofonske plošče bodo živele
www.arsviva.si

foto: M
ario Žnidaršič
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joga v Loški dolini
Sonja Butina 

V petek, 17. januarja 2020, je bilo v gostišču Škriban tradicionalno pono-
voletno srečanje žena, ki se enkrat tedensko udeležijo joge v telovadnici 

igavaške šole. Ta dejavnost je v Loški dolini aktivna že približno 20 let. To jesen-
sko-zimsko druženje trenutno obiskuje 30 žensk, ki jih pod vodstvom prof. Žive 
Meljo prakticira jogo, zdaj že nekaj let v dveh skupinah, najstarejša med njimi 
ima 83 let. Ko se v maju zaključijo tedenska srečanja, pa Živa organizira tudi 
izlet z ogledom naravnih posebnosti v bližnji in daljni okolici. ■

Poletje. Vroče. Zapeljivo. Misel se zaustavi na besedici morje, oddih, potovanja. Ve-
čeri, noči v družbi, glasba. Čez dan lenobno poležavanje, sproščen klepet brez na-

prezanja ... Tudi to poletje sem veliko prepotoval. Z odprtimi očmi in ušesi. Sem pač tak 
in tako lažje dojemaš, kar se dogaja okrog tebe. In tako se je v to moje prijetno ugodje 
zarisala BOLEČINA. Grenko spoznanje, ki ga ne more odvrniti niti lagodni utrip pole-
tnih dni. Bolest neke zgodbe resničnosti. Dogaja se, tu med nami. Zdaj in vedno.

Ločila sta se. Sporazumno sta se odločila za ta korak. Med njima ni več ljubezni, 
razumevanja, zaupanja. Njuno življenje je postalo neznosno, oba sta trpela. Poiskala 
sta rešitev. Ločitev. A pozabila sta na otroka, na dvoje otrok. Sodišče ju je prisodilo 
materi. Oče ... on bo plačeval. Že to je dovolj. Se je morda kaj zgodilo, spremenilo? 
Sonce se smehlja z neba, nebo je sinje umito ...

Ona je zavila na levo, on na drugo stran. Brez misli, samo koraki. Res? To je vse! Sta 
zadovoljna? V očeh vlada nemir, dolgočasnost. Odraz naveličanega, odraz današnjega 
časa. In jutri ...? Njuna skupna prehojena pot je pozabljena. POZABILA sta drug na 
drugega. IN NJUNA OTROKA? Večen in nepremagljiv spomin. Opomin, ki bo težil ... 
Otroka, prej ali slej zaželela, zahtevala bosta ... svoje življenje. In vidva? Kaj bosta odgo-
vorila? Oče in mati? Kakšen bo vajin odgovor? Vezi so pretrgane, nasmeh spremenjen 
v boleče hrepenenje. Da, hrepenenje in razdvojenost. Odslej naprej večni spremljevalki 
štirih življenj. Samo štirih ...? Ne! Mi vsi hrepenimo. Hrepenimo ... Po čem, po kom? Po 
izgubljenem, po zamujenem, po nedoseženem, neuresničenem. Po sanjah ...? 

Priganja nas čas, sodobnost ... Kam? In vidva? Mama in oče? Sta smela zaradi sebe pre-
trgati, ukrasti zdaj neizsanjane sanje svojih otrok? Ukrasti njuno otroštvo, njuno mla-
dost? In misel se zlije v eno samo boleče spoznanje: "Le koliko, koliko vas je med nami?"

Otrok brez otroštva in mladosti tudi zdaj v tem poletju! ■

Ložanke in Ložani! 

Letos se bo v Loški dolini ponovno odvil festival 
Plavajoči grad v večjem obsegu. Uvod bo v četr-
tek, 30. Julija predstavljal koncert orkestra Etno 
Histeria v Cirklu (Ars Viva – Podcerkev), nato 
bo v petek, 31. julija odprtje festivala na gradu 
Snežnik, vse skupaj pa se bo zaključilo v nedeljo, 
2. avgusta, zvečer. 

Gre za enega največjih tovrstnih mednarodnih 
dogodkov v Sloveniji, saj ga je npr. v letu 2018 
obiskalo kar 3000 obiskovalcev in na njem sode-
lovalo 120 glasbenih in gledaliških skupin s ce-
lega sveta. Hkrati gre za organizacijski fenomen, 
saj je celotna logistika postavljena na prostovolj-
stvu, katerega osnova je povezovanje lokalnega 
okolja z mednarodnimi umetniki, ki zasnujejo 
celotno pravljično okolje. 

Kljub vsemu naštetemu obstaja še vedno ogro-
mno neizkoriščenih možnosti s strani prebi-
valcev Loške Doline in okolice, tako v okviru 
turizma, prehrane, nočitev, kot tudi pomoči in 
vključevanja pri celotni logistiki festivala. Nekaj 
tisoč obiskovalcev predstavlja ogromen potenci-
alen ekonomski donos.

Zato vabim Vas, Ložane in Ložanke, pa tudi 
Cerkničane in Bločane, da se priključite 

dejavnostim v okviru festivala Plavajoči Grad 2020. 

Potrebujemo zanesljive in motivirane profesio-
nalce ter entuziaste in prostovoljce, ki bi delo-
vali v okviru logistike, postavljanja odrov, pre-
voza materiala, pripravljanja osvetlitve, šotorov 
in druge infrastrukture. Potrebujemo kuharje, 
usmerjevalce prometa in redarje na parkiriščih, 
blagajničarje, voznike. Potrebujemo koordina-
torje in informatorje obiskovalcev, kot tudi ko-
ordinatorje umetnikov. Iščemo organizatorje na 
področju PR, kot tudi splošne koordinacije pro-
stovoljcev. Potrebujemo močno tehnično ekipo, 
ki je sposobna opravljati različne tehnične na-
loge in ki se znajde v reševanju tehničnih pro-
blemov. Hkrati Vas vabimo, da predstavite svoje 
dejavnosti, ponujate nočitve, prodajate svoje iz-
delke na tržnici in predstavite svoja društva.

Hvaležni bomo za kakršnokoli praktično spon-
zorstvo, kot tudi za ponujeno pomoč in nasvete. 

Verjamemo, da festival Plavajoči Grad z Vašim 
sodelovanjem pridobiva še eno posebnost. S tem 
načinom delovanja in povezovanja dokazujemo, 
da smo skupaj sposobni ustvarjati nepozabne 
zgodbe, ki obenem odpirajo nove priložnosti za 
celotno regijo. ■

Plavajoči grad 2020

Matija Solce z organizacijsko ekipo 
festivala Plavajoči Grad - Floating 

Castle festivalV POLETJU
Leon Senger
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Večina izmed nas jutro za jutrom pogle-
da na uro, potem ko nas ta s svojo me-

lodijo prebujanja opomni, da je čas minljiv.
A glavni razlog za merjenje časa ni minlji-
vost, temveč preživetje. Stare civilizacije so s 
pomočjo koledarjev ugotovile, kdaj posejati 
in požeti poljščine. Načrtovanje časa izboljša 
učinkovitost, najsi govorimo o kmetovanju 
ali softverskem inženiringu, toda čim čas 
razdelimo, izgubimo nadzor: prevzame ga 
čas. Postanemo sužnji lastnega urnika. Ur-
niki imajo rok, in ta prinaša s seboj tudi ra-
zloge za hitenje.1 

Ko še ni bilo natančnih ur, je življenje 
usmerjal t. i. naravni čas. Ljudje so stvari po-
čeli, ko se jim je zdelo prav, ne zato, ker bi 
jim tako narekovala ura. Določanje časa je 
torej že od nekdaj povezano z ukazovanjem 
ljudem, kdaj naj kaj počnejo. S tiktakanjem 
mehanične ure so kazalci in danes digital-
ni zapis časa nad našim življenjem prevzeli 
brezdušni pritisk.
Ko so v 4. stoletju svetega Avguština poba-
rali: »Kaj je torej čas?«, je ta odgovoril: »Če 
me nihče ne vpraša, vem, če pa bi želel čas 
nekomu pojasniti, preprosto ne vem.« Kako 
naj vam potem jaz razložim vrednost časa? 
Verjetno komu izmed vas kradem čas, ker 
ne berete zato, da bi vam čas minil, temveč 
od mene pričakujete izvirni babji odkrušek. 
Lahko se zgodi, da boste na koncu celo razo-
čarani, kljub temu da sem za teh nekaj besed 
porabila ogromno časa. Če bi čas, ne samo 
mene, temveč tudi čas vseh drugih, ki so se 
potrudili, da je besedilo brezhibno lektorira-

Babji odkruški
Urne vzmeti

Alenka Veber

no, oblikovano in objavljeno v Obrhu, merila 
z uro modernega kapitalizma, potem je naše 
delo razmetavanje časa oziroma početje, ki 
si ga lahko privoščijo samo tisti, ki imajo 
preveč časa in nimajo drugega pametnejšega 
dela.
Ali se spominjate starih budilk z mehaniz-
mom, ki smo jih zvečer navili? Na prodajne 
police so prišle v drugi polovici 19. stoletja 
in takrat je točnost dobila nov zagon. V is-
tem obdobju smo dobili tudi ročne ure, ki so 
pomenile prestiž.
Ko so utrujeni delavci v velikih tovarnah po 
40 letih dela odhajali v zasluženi pokoj, so v 
dar največkrat dobili pozlačeno uro z vgra-
viranim posvetilom. A kaj, ko se časa ne da 
zavrteti nazaj ali premakniti naprej, če od-
mislimo pomladni in jesenski premik ure.
Če budilkine vzmeti preveč navijemo, se 
lahko raztegnejo ali celo zlomijo. Ne glede 
na to, kakšno uro nosite na zapestju, ima 
dan samo 1440 minut. Zato, cenjene bralke 
in bralci, svojih vzmeti ne navijte preveč.

_____
odkrúšek -ška m (ȗ) 
odkrušen drobec, kos: pri plezanju so se 
mu usipali na glavo odkruški; premogovi 
odkruški / na vse strani so leteli leseni 
odkruški iveri; pren., knjiž. natresel jim je 
nekaj odkruškov iz svojega bogatega življenja 

1 Prim. Honoré, Carl. Hvalnica počasnosti. 
Ljubljana: Chiara, 2018: 32. ■

Janez Kvaternik
(20. junij 2019)

NA PREGLED
Prosim, kar vstopite,
da preveriva vaše oči,

ali ste še sposobni šofirati.

Številke, črke v vedno manjši obliki,
če bolj gledaš vedno manjši liki,

potem pa še zdravnica
ne pozna kakšnega vica.

Meri pritisk, dihanje posluša,
tudi z vprašanji poskuša

najti slabo točko,
na koncu pregleda
si podava ročko.

Tudi na upravni enoti
nikdar niso v zmoti.

Vedno zahtevajo svoje,
ne morejo pa dati te v povoje.

Z osemdesetimi leti
izkušnje so na tapeti,

vendar spoštovanje mora biti,
prijaznost eden drugemu deliti.

Janez Kvaternik
(15. september 2019)

LASTOVKE
Lastovke bodo zopet odletele proč,

kar naenkrat jih bo vzela noč,
zbiranje prejšnjih dni

dalo jim je dovolj moči.

Pristajajo na strehi, na drevesu,
poganjajo se vratolomno od tal,

se vzdigujejo naglo,
kot da zadel jih je rafal.

Pripravljajo se za daljne kraje,
prišle bodo brez medalje,
se vrnile zopet spomladi,

ko nam pospravljajo mrčes,
jih imamo radi.

Kdo bi ustavil ta proces,
kdo bo rekel, da to ni res,
iz leta v leto se ponavlja,
ko kukavica se najavlja.

fo
to

: A
le

nk
a 

Ve
be

r



14 LJUDJE IN KRAJI marec, 2020

Svet vojne
in svet bolezni

Zemlja, ta naš Planet, je naš Dom. Je vir na-
šega življenja. Ni vir zalog, saj smo jih že 
do konca izčrpali, onesnažili, izkoristili za 
pohlepne dobičkarje. Zemlja je dom in vir 
življenja  vsem bitjem, ne samo ljudem. Vse 
ljudi veže ista biološka preteklost človeka in 
ista zgodovina Zemlje. Vsi si želimo žive-
ti v miru, sreči, blagostanju in prijateljskih 
odnosih (žal, nisem več prepričana, da si to 
želimo vsi).
Tako Zemlja kot tudi človeštvo potrebujeta 
prenovo. Zemlja ekološko, človeštvo du-
hovno. Človeka ne opredeljujejo le izjemni 
znanstveno-tehnološki dosežki. Zanj je bi-
stvena človečnost – humanost. Žal, tudi tu 
velja pravilo »bolj, ko se človeštvo razvija 
tehnološko, bolj nazaduje duhovno.« Na-
mesto postati najboljši del Narave, posta-
jamo le del visoke tehnologije, brezčutni, 
pohlepni, sovražni drug do drugega ...
Pa vendar – biti v sožitju z vsem, kar nas 
obdaja, spoštovati različnosti kultur, na-
rodnosti, religij, prizadevati si za Mir in 
dostojanstvo vseh bitij je zapisano v nas že 
davno pred nami. To je pot človeštva in sem 
smo poslani, da to uresničimo.
Tu nismo zato, da širimo sovraštvo in ne-
strpnost, da poveličujemo en narod nad 
drugimi (en narod – en vodja), eno religi-
jo nad druge, sovražimo drugačne. Nismo 
zato tukaj. Smo pa na preizkušnji – ali ima-
mo pogum stopiti iz gozda in pregnati to 
sovraštvo.
Edmund Burke (1729–1797), irski filozof, 
pisatelj, državnik, politični kritik, znan tudi 
po stavku: »Zlo zmaguje zato, ker dobri lju-
dje ne storijo nič!«

Svet vojne
To je kruta realnost današnjega sveta. Tudi 
zato je potrebno stopiti iz gozda, obsoditi 
odgovorne za širjenje sovraštva, za vojne, za 
porušene domove, za požgane domovine ...

Orožarska industrija je najbolj dobičkono-
sen posel na svetu. Kroji in obvladuje sve-
tovno politiko. Obsojamo ljudi, ki bežijo iz 
porušenih domov, ne upamo obsoditi teh, 
ki so jim jih porušili. Kako, na kakšen način 
vpliva ta industrija na politiko sveta?
Primer: skupina raziskovalnih novinarjev 

(pod vodstvom Rodgerja Mullerja, Al Jaze-
era) je več let delovala pod krinko znotraj 
avstralske politične stranke One Nation (En 
Narod). Raziskovali so povezavo stranke z 
orožarskim lobijem NRA (National Rifle 
Association) v ZDA. S finančno podporo 
NRA naj bi O. N. pripravil pogoje v avstral-
skem parlamentu za spremembo zakona o 
orožju. Dokumentarec ima naslov  Kako 
profitirati od masakra. Navajam prepise 
besedila iz dokumentarca. Obisk  predstav-
nikov O. N. na »strokovnem obisku« v ZDA 
pri NRA. V zameno za donacijo 1miljarde 
USD ponujajo vso pomoč za uveljavitev 
spremembe zakona o orožju. (tudi Italija je 
sprejela tak zakon!)

Prejmejo navodila, kako izpeljati to spre-
membo postopoma:
1. korak – poiskati »prave« novinarje, naj 

pišejo o ropih, nasilju, tatvinah, vsak te-
den 2–5 takih zgodb. S tem boste ustva-
rili med ljudmi nesigurnost, strah, dvom 
v vlado in sodstvo.

2. korak – pohvaliti strelce, ki so »rešili« 
ljudi. Poudariti, da brez strelca, torej  
brez orožja to ne bi bilo mogoče

3. korak – informacije o ropih, nasilju, ta-
tvinah TAKOJ!! podeliti na Facebook, 
Twitter ..., da se poveča vtis o povečanem 
kriminalu. Reklamirati AR – 15 (lahka 
polavtomatska puška, ki je lahka in se 
je lahko naučiti ravnati z njo) in mora 
biti del vašega hišnega orodja (!!) Geslo: 
»Vlada vas ne ščiti, sami se morate!« In-
štruktorji še dodajo: »Odkar je na oblasti 
T., vse več norcev kupuje orožje.« In še: 
»Treba se je boriti proti politični korek-
tnosti.« (!!)

4. korak – najprej pridobite ženske, da za-
ščitijo svoje otroke, to preverjeno deluje. 
Če vam uspe prepričati ženske, bodo one 
prepričale svoje može. Nasvet Avstral-
cem: »Nošenje orožja predstavite kot po-
jem svobode (!), kot je to v ZDA.«

Vprašanje: »Kako napeljati ljudi, da glasujejo 
za spremembo zakona o orožju?«
Odgovor: »Počasi, dati ženskam pravico, da 
se branijo same. To morate poudariti. Spo-
ročilo mora biti prepričljivo, da ne preplaši 
manjšin.«
Člani O. N.: »Če dobimo denar, lahko spre-
menimo glasovalni sistem.« 
Člani NRA: »Donacije so dovoljene, davek 
je na donacije, večje od 13.000 USD. Obstaja 
pa dodelan sistem, da se ne odkrije donator-
ja oz. vira donacije (!). Zato nič pisanih zah-
tev, čim manj govoriti.«

Izjava predsednice O. N., Pauline Hanson: 
»Masaker (ga izpeljemo) v Tasmaniji bi lah-
ko spremenil zakon o orožju v Avstraliji.« (!)

(Opomba: tako se počne v tem svetu. Pohlep, 
sprevrženost in sebičnost. Ko sem gledala ta 
dokumentarec, kot da mi je že vse znano iz 
naše politične scene – orožarske afere, spre-
minjanje zakonov ...)

Kmalu po objavi tega dokumentarca se je 
res zgodil masaker, sicer ne na Tasmaniji, 
ampak na Novi Zelandiji. Takoj se je izvajal 
pritisk za spremembo zakona o orožju tako v 
Avstraliji kot tam. Nova Zelandija ga ni spre-
jela, za Avstralijo ne vem.

In še o Koch Industries, omenjenem v do-
kumentarcu. To je druga največja privatna 
korporacija v ZDA. S svojim ogromnim 
kapitalom (letni dobiček 100 milijard USD) 
financira konservativne, republikanske in 
še mnoge druge organizacije (glej internet). 
Tako je leta 2016 darovala za Trumpovo 
kampanjo 885 milijonov USD. V dokumen-
tarcu so omenjeni zato, ker imajo tako do-
vršen sistem poti donacij, da je nemogoče 
odkriti njihov vir, kadar to ne želijo.
Po njihovem sistemu delujejo mnoge kapi-
talske družbe, finančni mogotci ali sosednje 
države, ki kupujejo, dokapitalizirajo naše 
uspešne družbe v državni lasti. Par politič-
nih strank jim utira pot v našo deželo. Pri-
tisk tujega kapitala se opazno poveča, ko 
pride na oblast ta par.

Zdravstvo
Nič drugače. Tu je glavni igralec – farma-
cevtske korporacije.
Tako orožarska industrija kot farmacevtske 
korporacije se »igrata« z življenji ljudi.
Kdor ima kontrolo nad orožjem in kdor 
kontrolira zdravje ljudi, ima SVET v oblasti.

Ampak znanstveniki so dokazali, da Zemlja 
lahko preživi brez ljudi. Že po 50 letih brez 
nas si opomore tako rastlinstvo kot živalstvo. 
Mi brez Zemlje ne moremo obstajati. Vpra-
šati pa se moramo, v kakšnem svetu želimo 
živeti in kaj smo pripravljeni storiti za svet 
brez sovraštva. Kaj smo pripravljeni storiti 
za svet Miru, sočutja, sprejemati in spošto-
vati različnosti kultur, družbenih ureditev, 
verstev, religij, skratka vseh drugačnosti, ki 
to človeštvo bogatijo in povezujejo. Bo do-
volj, da stopimo iz gozda? Upam. ■

PLANET ZEMLJA IN MI
Živana Meljo
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V vaški skupnosti Nadlesk smo se odlo-
čili, da v soglasju s župnijo sami pristo-

pimo k obnovi zvonov na cerkvi sv. Jederti. 
V zadnjih treh letih sta zaradi dotrajanosti 
sistema zvonova mirovala. V petek, 24. janu-
arja, smo zvonova sneli in oddali v obnovo. 
Ob tem smo ugotovili, da sta to verjetno ena 
od najstarejših zvonov v naših krajih. Prvi 
ima letnico 1640, drugi pa 1480. Mojster Ja-
nez Moškrič iz Ljubljane bo naredil nove jar-
me in ležaje, prilagodil pa bo tudi kemblje. 
Zvonove bo tudi zasukal zaradi enakomerne 
obrabe. En jarem je bil narejen že leta 1850, 
drugi pa je še starejši in po vsaj 170 letih je 
spet čas za obnovo. Mojstri so zvonova tudi 
stehtali. Večji ima 123 kg, manjši pa 78,2 kg.

Starejši zvon že preko 500 let spremlja ži-
vljenje na vasi, oznanja vesele in žalostne 
dogodke in je priča dogodkom, ki so se zgo-
dili v dolgih stoletjih. Zvonova bomo slo-
vesno predali uporabi dan po godu Janeza 
Krstnika, 25. junija 2020. Na ta dan bo tudi  
sv. maša za vaščane, ki so se leta 1866, ko je 
za epidemijo kolere umrlo 24 vaščanov, za-
obljubili, da bodo vsako leto na god Janeza 
Krstnika obhajali zaobljubljeno mašo. Aktu-
alno dogajanje nam kaže, da epidemije niso 
oddaljena zgodovina, ampak so tudi del da-
našnjega časa. Pripravili bomo tudi manjšo 
slovesnost po maši. Že zdaj vsi vabljeni, da 
se nam pridružite. 

Po dolgih stoletjih sta zapustila vas
NADLEŠKA ZVONOVA STA ENA OD NAJSTAREJŠIH 
NA NOTRANJSKEM

Vaški odbor Nadlesk

Ena od teorij pravi, da je bila cerkev prvotno 
posvečena Janezu Krstniku ter da je bila kr-
stilnica za celotno župnijo. Nadleška cerkev 
skriva veliko zakladov, zato je bila leta 1993 
kot edina cerkev v Loški dolini razglašena 
za kulturni in zgodovinski spomenik lokal-
nega pomena. Najbolj znana je glava Janeza 
Krstnika iz 12. stoletja, katere original hrani 
Narodni muzej Slovenije, kopijo pa lahko 
vidite tudi v Nadlesku. Pomembne so posli-
kave mojstra Tomaža iz Senja iz leta 1511, 
kasetiran strop podobarja Jurija Špeharja, 

stara raglja in še veliko drugih znamenitosti. 
Lani je minilo 750 let od prve omembe vasi 
Nadlesk (1269). To je dobrih 70 let preden 
so začeli graditi Lož in 200 let preden je Lož 
pridobil mestne pravice. 

Vaščani bi v prihodnosti želeli uredili tudi 
obzidje okoli cerkve, ki je v zelo slabem sta-
nju. Za dela smo že pridobili kulturno-var-
stveno soglasje. Za majhno vas je to velik 
zalogaj, vendar upamo, da nam bo uspelo 
zbrati potrebna sredstva.  Zadnja večja dela 

so bila v cerkvi in okolici narejena 
med letoma 1993 in 1996, sedaj pa je 
zopet čas, da naredimo korak naprej. 

Vaščani se zavedamo, da nimamo mi 
naše vaške cerkve, ampak ima cerkev 
v tem času nas.

V soboto, 14. marca 2020, pa je 
Športno društvo Nadlesk organizira-
lo tudi prvi pohod z naslovom »Po 
krožni poti sv. Jedert«. Pot nas je vo-
dila iz Športnega parka v Nadlesku 
do Podcerkve, Dan, Škrilj, potem 
pa naprej po gozdni cesti na snožet 
do Pavličkove koče in nazaj po stari 
poti do Nadleska. Pohodniki so na 
pohodu zbirali tudi prostovoljne 
prispevke za obnovo cerkve. Pre-
pričani smo, da bo pohod postal 
tradicionalen, zato vabljeni, da se 
nam pridružite naslednje leto! ■
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Kulturni dan v knjižnici
obeležili prešerno

Anđelka Pogorilić

Letos se je med 8. in 16. februarjem po Sloveniji odvijal tako ime-
novani Kavč festival, katerega idejni in programski vodja je Matija 
Solce, ki ga verjetno, za razliko od festivala, poznate vsi. To je, za vse, 
ki morda še ne veste, festival, na katerem nastopajoči poleg javnih 
nastopov ustvarjajo tudi intimnejše dogodke po stanovanjih tistih 
gostiteljev, ki se nanj prijavijo. Pravzaprav ti manjši dogodki prevla-
dujejo in so bistvo festivala. Okoli 90 glasbenih in gledaliških skupin 
je tako v enem tednu ustvarilo približno 130 umetniških dogodkov, 
ki so lahko zadostili vsakemu okusu. Prevladovali so sicer etno glas-
beniki, kantavtorji, nekaj je bilo tudi jazza in swinga ter klasične glas-
be, mogoče pa je bilo videti tudi različne gledališke predstave, plesne 
predstave, lutkovne predstave za otroke ipd. Letos se je za razliko od 
prejšnjih let, ko je bilo dogajanje pretežno v Ljubljani, razširil tudi 
na druge kraje po Sloveniji. Od Maribora, preko Celja, Ptuja, Nove 
Gorice, Trsta ... zaključek pa je bil v nedeljo, 16. 2., v Loški dolini, 
kjer se je v sodelovanju z Društvom ljubiteljev gradu Snežnik odvilo 
5 dogodkov. Prav ti dogodki v Loški dolini so bili izvrstna napoved 
festivala Plavajoči grad, ki bo letos od 31. 7. do 2. 8. ponovno združil 
umetnike z vsega sveta pri gradu Snežnik.

Svoj umetniški pohod po Loški dolini so glasbeniki začeli v Zavodu 
Ars Viva v Podcerkvi, kjer se je festival združil z otvoritvijo razstave 
slikarja Klavdija Lebana iz Tolmina. Nastopili so Marcella Ceraolo iz 
Urugvaja, Angelika Hudler iz Avstrije, Jonas Pour Mozaffar s Švedske 
in Matija Solce. Nato sta se ob isti uri zgodila kar dva dogodka – v 
Danah pri Bernardi in Francetu Kandaretu in pri domači umetni-
ci Dagmar nad Edino v mestu v Ložu. Čeprav sta bila dogodka ob 
isti uri, sta bila vsak zase prav posebno doživetje. France Kandare je 
zbranim obiskovalcem pred koncertom povedal nekaj o življenju v 

Na četrtkov večer pred kulturnim praznikom so v starotrški knjižnici 
odmevali pomladni ritmi in zvoki v izvedbi glasbene skupine Frodo 
and the Suzukies. V ansamblu so združeni Davorin Bole, Miha in Mar-
jan Seljak ter Miha Knavs kot tonski mojster. S čutno izvedeno glasbo 
so navdušili predvsem najmlajše poslušalce in bili deležni njihovega 
zelo lepega odziva. Le kdo ni slišal in kdaj zapel pesmi Kuža pazi, Kje 
je luna, Naša četica koraka, Ringa raja, Zajček dolgoušček, Metuljček 
cekinček in še in še. Čeprav letos mineva že petnajst let od smrti skla-
datelja, pesnika pisatelja in glasbenega pedagoga Janeza Bitenca, vse 
generacije poznajo in prepevajo njegove izvirne in prepričljive pesmi, 
kar potrjuje njihovo priljubljenost in ponarodelost. Ustvaril je okoli 
500 pesmi in trideset knjig glasbenih pravljic. Številne izdaje dopol-
njujejo ilustracije priznanih avtorjev, kot so Jelka Reichman, Marjanca 
Jemec Božič, Jelka Godec Schmidt, Marlena Stupica in drugi. Temu 
seznamu se zdaj pridružuje tudi akademska slikarka iz Loške doline 
Karmen Bajec, ki je ustvarila ilustracije za novo izdajo slikanice Me-

Loški dolini ter prikazal nekaj starih kmečkih opravil, s katerimi se z 
ženo še danes ukvarjata. V njuni topli kmečki kuhinji sta obiskovalce 
navdušila in jih spravila v prešerno vzdušje odlična glasbenika Dua 
Zajtrk. V Ložu pa so poslušalci lahko uživali v umetniškem vzdušju, 
ki ga je poleg prostora samega poslušalcem pričarala glasbenica Mar-
cella Ceraolo. Dogajanje se je nadaljevalo pri Petričevih v Vrhniki 
pri Ložu, kjer je bilo čutiti kar nekaj balkanskega temperamenta, na 
trenutke pomešanega s španskim flamenkom. Predstavili so se trije 
hrvaški izvajalci: Trio Agama, Baba Draga featuring Čarodejnice in 
Martin Ladika. Zaključni dogodek festivala pa je bil pri Meletovih 
v Kozariščah, kjer je ob zanimivem prikazu polstenja volne z Janjo 
Urbiha zaigrala skupina Broken hearts in s svojim repertoarjem nav-
dušila zbrane obiskovalce.
Številna slovenska stanovanja so se za en večer spremenila v prava kon-
certna prizorišča, točke druženja in povezovanja različnih generacij, 
kar nam je dandanes na žalost precej tuje. Temeljno poslanstvo Kavč 
festivala je implantacija umetnosti tja, kamor sodi – v naš vsakdan. ■

tuljček cekinček, ki je izšla pri založbi Hiša knjig. Slikanica s pomočjo 
večnih pesmi Janeza Bitenca in pravljičnih ilustracij otroka vodi skozi 
letne čase, od jutra do večera. Ponuja motive iz vsakdana, zlasti iz na-
ravnega okolja. Glasbeno-pravljično predstavitev slikanice je dopolni-
la razstava izvirnih ilustracij, ki bo na ogled v prireditvenem prostoru 
knjižnice v Starem trgu do konca februarja 2020. Ob zaključku večera 
se je knjižničarka z izbranimi spodbudnimi besedami zahvalila glas-
benikom, avtorici razstave in ilustratorki Karmen Bajec ter navzočim 
zaželela bogat kulturni praznik. ■

Metuljček cekinček z ilustracijami akademske
slikarke Karmen Bajec

Mednarodni Kavč festival 
tudi v Loški dolini

Jera Razdrih

Kavč pri Kandaretovih (arhiv: Društvo ljubiteljev gradu Snežnik)

foto: Borut K
raševec
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Prvo predavanje v novem letu smo v starotrški knjižnici izpeljali v 
zdravem duhu in s pridihom ekstremizma, saj je Petra Vladimirov, 
avtorica knjige Evforija, kratko malo divja ženska, ki ne kloni pred 
nobenim podvigom. Ljubiteljska športnica je leta 2017 v andorskih 
Pirenejih uspešno sklenila enega najtežjih visokogorskih izzivov – 
Evforijo del cims (Evforijo treh vrhov) – petdnevni, 233 kilometrov 
dolg tek, tehnično izredno težaven zaradi izjemno strmih odsekov, 
z 20 tisoč metri vzpona, 20 tisoč metri spusta, s petimi vrhovi nad 
2.900 metrov in 32 vrhovi, visokimi med 2.500 in 2.900 metri, ki jih 
je tekačica osvojila zgolj z GPS-napravo in zemljevidom – brez peš-
poti. Poleg tega je prehodila Velebit, Himalajo, vršace v Tadžikistanu, 
Rusiji, Kirgiziji, pretekla zamrznjeno Bajkalsko jezero, smrtno nevar-
no dirko po morskem dnu v Beli puščavi v osrčju Sahare, presmučala 
številne vrhove na Norveškem in drugje. Na poldrugo uro dolgem 
predavanju, ki ga je obogatila s čudovitimi fotografijami in z dobro 
mero humorja, je avtorica predstavila preplet dveh zgodb, ki sta ju 
najbolj zaznamovali – ultratekaško preizkušnjo in pohodniško pot 
Alpe-Adria. Namreč kot vzgojiteljica v Vzgojnem zavodu Kranj je že 
šestič popeljala mladino na 170-kilometrsko pot od Kranja do mor-
ja. Zgodbo zavodskih otrok je postavila ob bok 233-kilometrskem 
brutalnem trailu, ker je spoznala, da oboje zahteva ogromno samo-
premagovanja in vztrajnosti. Otroci in mladostniki, ki zaradi težkih 
razmer ne morejo živeti doma, le stežka najdejo dovolj discipline in 
potrditev v svetu, ki ceni le odličnost. Prav ta pozitivna izkušnja in 
premagovanje izzivov jim pomeni samopotrditev in drobno popo-
tnico za naprej. Dojela je, da se jim na poti do morja dogajajo podob-
na doživetja kot tekačem: omahovanje, premagovanje samega sebe 
in na koncu samopotrditev. Pubertetniki si v resnici tako kot odrasli 
želijo, oklevajo, dvomijo, se bojijo in se borijo, čeprav na prvi pogled 
sporočajo, da jim je pomemben le Snapchat, džojnt in brezskrbno 
življenje. Ob tem je avtorica poudarila, da ima lahko vsak človek svo-
jih pet minut. Naj bo to 10 km teka ali katerikoli drugi projekt, ki 
si ga zadamo in nazadnje tudi izpeljemo, je vreden vsake pohvale. 
Pomembna je pot, ki pripelje do cilja. 
»Cilj je poslednje dejanje v nizu mnogih, prazno samo po sebi. Z vso 
veličino ga napolni opravljena pot. Vsak korak je veličasten. Vsak na-
slednji korak vesel, dolgočasen in težak, pravilen in napačen, prav zdaj 
vsebuje veličino tistega, kar bomo nekoč zaključili. Vsak korak, ki jih 
nenehno stopamo vsi.« ■

Vir: Vladimirov, P. (2019). Evforija. Ljubljana, UMco.

Evforija v knjižnici
Anđelka Pogorilić

V knjižnici
pravljično z Janjo

Anđelka Pogorilić

Januarsko pravljično uro v Enoti Maričke Žnidaršič je po-
pestril obisk gostje Janje Urbiha, ki se ukvarja s polstenjem 
in izdelovanjem modnih dodatkov iz volne. Otroke je po-
peljala na pot od ovce in preje do oblačil. Seznanili so se 
s celotnim postopkom pridobivanja, predelave in uporabe 
volne – striženjem, predenjem, sukanjem, tkanjem, ple-
tenjem, kvačkanjem, z mokrim in suhim polstenjem ter 
šivanjem. Ob tem so se porajale nove, ustvarjalne ideje, kaj 
vse in kako bi lahko še ustvarjali z volno. Tipali in vonjali 
so striženo, oprano in česano volno. In prav čutne izku-
šnje, ki jih otroci pridobijo z neposrednim spoznavanjem 
volne, so spodbuda za nadaljnje spoznavanje in izkustveno 
učenje, ki izhaja iz neposrednega rokovanja z materialom. 
Pridobivanje znanj, ki že sodijo v preteklost, je možno le 
skozi načrtovane dejavnosti, še posebej zaradi otrok, ki so 
prikrajšani za tovrstne izkušnje. Uro so sklenili s pravlji-
co o ovčki Mili, ki je zaradi radodarnosti ostala naga, in z 
delavnico, na kateri so pod spretnimi prsti nastala knjižna 
kazala z obeski iz volne. Nesebičnost ovčke Mili morda res 
ni odraz resničnega življenja, ki jih obkroža, je pa še vedno 
živa v pravljicah. Nesebična želja, da bi pomagali drugim, 
ne da bi pomislili nase, jim ni ponujena kot ideal, ampak 
kot možnost in rešitev, ki – ko to dojamejo – le osmisli in 
bogati človeško življenje. ■
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ob izidu zbirke »Drva žiulejna smo« 

Umetnost je stvar odločitve!

Kolektiv AFT

»Evo me, došle na mesto, odmenjeno mi po usodi!« bi lahko pripomnili 
z uvodnimi besedami romana Beatin dnevnik, avtorice Luize Pesjak, 
ki je ob izidu doživel odklonilne kritike in ostal prezrt, dokler ni ob 
lanskoletni faksimilirani izdaji požel precej medijskega zanimanja. 
Po 130 letih od izida se je prvi družinski roman v obliki dnevnika 
vrnil v Loško dolino, v dogajalni prostor romana, kjer se je vse sku-
paj začelo. Avtorico in delo so 20. decembra predstavili v knjižnici v 
Starem trgu. 

Pozdravne besede je zbranim namenila knjižničarka Anđelka Pogo-
rilić, nato pa je sledil pogovor z dr. Urško Perenič, profesorico za 
slovensko književnost in literarno zgodovino s Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, ki je v celoti prevedla Beatin dnevnik iz gotice 
in spregledano slovensko prozaistko iz 19. stoletja ponovno opre-
delila in ovrednotila. Pereničeva je zbranim približala zgodovinski 
čas in razmere, v katerih je ustvarjala Aloysia Josepha Willhelmina 
Crobath, pozneje Luiza Pesjak, ki sodi med prve slovenske literarne 
ustvarjalke. Usodno dejstvo je, da je dela, kot so novela Rahela, avto-
biografski zapisi Iz mojega detinstva, operni libreto za Gorenjskega 
slavčka, roman Beatin dnevnik in številne objave v revijah, napisala 
v času, ko je bilo literarno snovanje predvsem moška domena. Ne-
prizanesljivi literarni kritiki in zgodovinarji so tako roman Beatin 
dnevnik razglasili za trivialno in sentimentalno žensko pisanje. Dr. 
Urška Perenič je uspešno revidirala starejše razprave, kar ji je uspe-
lo predvsem zaradi sopostavitve Beatinega dnevnika z dejanskimi 
dnevniki njegove avtorice. Dnevniki so namreč nastali v 40. letih 
19. stoletja, ko je Pesjakova obiskala grad Snežnik v Loški dolini, ki 
ga je desetletja kasneje uporabila kot dogajališče svojega romana. Iz 
njih je razbrala, da dogajališče Beatine zgodbe ni namišljen, z goz-
dovi obdan dvorec, temveč, da je graščina Š v resnici Šneperk, torej 
Schneeberg, danes Snežnik na Notranjskem. Junakinja romana Beata 
Bregar je prišla tja za guvernanto dvojčic Roze in Vijole ter se zapletla 
v družinske skrivnosti in ljubezenske vezi. Med obiski Snežnika v 
Luizinem dnevniku in opisi graščine Š v Beatinem dnevniku gre, kot 
je poudarila dr. Pereničeva, za jasna ujemanja. O tem pričajo opisi ti-
sočletnega gozda, lipovih drevoredov, vzpetin, naselij v Loški dolini, 
pokopališč, omemba gozdarske šole itn. Do prelomnega odkritja je 
dr. Urško Perenič pripeljal poglobljen študij pisateljičine zapuščine v 

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik je v februarju končno objavi-
lo težko pričakovano pesniško zbirko narečne poezije Antona 
Frbežarja - Tonija: Drva žiulejna smo. Knjigo so prvič pred-
stavili na zanimivem dogodku v knjižnici Jožeta Udoviča Cer-
knica - Enoti Maričke Žnidaršič v Starem trgu v četrtek, 27. 2. 
Na dogodku smo lahko prisluhnili interpretaciji Frbežarjevih 
pesmi, prevodom ter uglasbenim verzom. Nastopili so člani 
Kolektiva AFT – Blaž Albreht s kitaro ter Damjan Stameno-
vić - Enzo in Miha Razdrih. Po koncu so si obiskovalci lahko 
zagotovili tudi prve, podpisane in oštevilčene izvode zbirke. Za 
pogostitev so poskrbele Ostrnice.
Kot napoved izida so različne dogodke pripravili že v januarju, 
ko so med drugim gostovali v Notranjskem muzeju v Postojni 
ter v Cerknici v galeriji Krpan, ob odprtju razstave Kolektiva 
AFT - Podeželske impresije. Promocijo knjige nadaljujejo z 
dogodki v Ljubljani, Brdih ter ostalih krajih po Sloveniji.
Knjiga, katere polovica naklade je bila prodana že v prednaro-
čilih, je trenutno še na voljo v TIC Lož, galeriji Krpan v Cer-
knici ter v založbi Sanje v Ljubljani. Čim prej si zagotovite svoj 
izvod in vabljeni na prihodnje dogodke! ■

Loška dolina na 
literarnem zemljevidu

Anđelka Pogorilić
rokopisnem oddelku NUK-a, predvsem v nemščini pisanih dnevni-
kov, in ob tem je napovedala izid le-teh. Zbrani so prisluhnili bese-
dilu iz njenih, iz nemščine prevedenih, dnevnikov, in vzporednem 
dogajanju v romanu ter doživete opise Loške doline.

Ob dejstvu, da je Beatin dnevnik prvi slovenski dnevniški roman, ob 
tem, da je Pesjakovi klasično izobrazbo vcepljal nihče drug kot Fran-
ce Prešeren, da je bila izobraženka, svetovljanka, ki je kot pisateljica v 
času narodnega prebujenja vidno prestopila v slovensko družbo, smo 
lahko ponosni, da je dogajanje zgodbe umestila prav k nam in tako 
postavila Loško dolino na literarni zemljevid.
Z izjemno zanimivimi zgodovinskimi dejstvi je obiskovalcem po-
stregel zgodovinar in prevajalec zgodovinskih tekstov Jože Matevžič. 
Navzočim je predstavil zgodovino gradu Snežnik iz časov grofov 
Lichtenbergov, ko je tja zahajala Pesjakova z očetom Blažem Cro-
bathom.
Spremljajoč glasbeni program, ki ga je oblikovala skupina Pevke iz 
Loške doline, pa je bil kanček bolj poseben predvsem zaradi pesmi 
Šmaraška, ki sega celo v 17. stoletje in izvira iz okolice snežniškega 
gradu, tako da je vsebinsko zaobjela temo literarnega večera. 
Večer se je izoblikoval v prijetno druženje, ki se je nadaljevalo po 
koncu literarnega večera. ■
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Blaž Albreht, Miha Razdrih, Jera Razdrih in Damjan 
Stamenović - Enzo (foto: Mario Žnidaršič)
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Luiza Pesjakova, dr. Urška Perenič:

BEATIN DNEVNIK 

V decembru je bila v starotrški knjižnici 
predstavljena zelo posebna knjiga z naslo-
vom Beatin dnevnik, ki jo je pred mnogimi 
leti napisala slovenska pisateljica Luiza Pesja-
kova, nedavno pa temeljito proučila in o njej 
napisala zanimivo študijo dr. Urška Perenič. 
In zdaj oboje že lahko veselo prebiramo tudi 
navadni Zemljani ...

Za laičnega bralca je ta očarljiva knjiga, o 
kateri je Obrh že precej pisal, predvsem sta-
rodobna bralna poslastica. Ko pa človek ob 
pomoči izčrpne študije dr. Urške Perenič v 
sijočih opisih dogajalnega prostora prve-
ga slovenskega družinskega romana Beatin 
dnevnik prepozna njemu domače točke in 

Knjižna iskrica
Milena Ožbolt

prizore, tudi literarne osebe kmalu zaživijo in 
se z bralcem sprehajajo po gradu Š.(neperk), 
njegovih vrtovih, nasadih in stezicah do so-
tesk in mlinov, polj in sosednih vasi ... ali ho-
dijo na obiske h gospodi W.(indischgraetz) 
na gradu H.(aasberg) ali k oni v graščino 
H.(allerstein) ... Tako knjiga ni več samo slad-
kobno gosposko grajsko sanjarjenje minulih 
časov, ampak dobi čisto drugačne dimenzije. 
Po mnogih letih (mačističnega) zapostavlja-
nja Beatin dnevnik zadiha iz polnih pljuč, 
dobi nov sijaj, novo vrednost in novo mesto v 
slovenski literarni zgodovini – samo zato, ker 
je končno prišel v prave roke!

Gre za tipično ljubezensko zgodbo iz evrop-
skih romanov 19. stoletja, ki pa tudi danes 
prikliče kakšno solzo ganotja, medtem ko 
spominja na Jane Eyre (Jane Austen) ali ro-
mane sester Brönte in drugih, čisto konkre-
tnih vzornic pisateljice Luize Pesjakove ... Pa 
čeprav v Beatinem dnevniku  gospod graščak 
ustanovi gozdarsko šolo, kar ne pride na mi-
sel nobenemu od sijajnih in plemenitih juna-
kov iz omenjenih evropskih romanov, mi pa 
točno vemo, da jo je eden tudi zares ustanovil 
in celo, kje je stala ... 

No, branje preveč romanov te vrste so dekle-
tom nekdaj odsvetovali v strahu, da bi jim  
zmešali glavo in bi zgubile realen pogled na 
življenje oziroma se odmaknile od tistega, kar 
se je od njih terjalo – a so se prav one najraje 
še naprej sladkale z njimi. 

Za konec ocvirek iz enega od treh oz. štirih 
resničnih dnevnikov  Luize Pesjakove, avtori-
ce romana Beatin dnevnik, kjer opisuje svoje 
bivanje v Loški dolini – prepisan kajpak iz 
spremne študije dr. Urške Perenič: 

»31. maja 1844:
... na binkoštno nedeljo je na gradu Snežnik 
skoraj vedno deževalo ... V torek je bilo vreme 
precej lepo, posebej zgodaj zjutraj. Dopoldan 
smo se odpeljali proti Staremu trgu in Ložu. 
Resnično se moram smejati, ko pravim Ložu 
mesto. To mesto je resnično originalna klasika, 
ima morda 30 hiš, od tega približno 15 koč, eno 
cerkev, vendar nobenega duhovnega. Civilnega 
prebivalstva 2–3. V redu! ...«

Tudi ljudski glas v Loški dolini ve o Ložu po-
vedati povsem podobno, na veliko načinov, v 
različnih zgodbah ... Pa vendar Lož je mesto! ■

Pevke iz Loške doline pri Društvu upokojencev 
Loška dolina so uspešno zaključile leto 2019. 
Prvi letošnji nastop izven naše občine na pri-
reditvi Napev – Odsev na območni reviji po-
ustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, ki 
je bila 9. februarja 2020 v Logatcu, pa jim je 
prinesel bronasto priznanje Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Pevke iz Loške doline pri Društvu upoko-
jencev Loška dolina so prvič združile svoje 
glasove v sedanji sestavi pred dobrimi tremi 
leti, to je 15. 12. 2016. Pol leta kasneje se jim 
je pridružila še strokovna vodja Anita Kolma-
nič. Delujejo v okviru Društva upokojencev 

Ohranjanje 
ljudskih 
pesmi in 
ljudskega 
petja je 
njihovo 
poslanstvo

Ida Turk

Loška dolina, ki se zaveda pomena ohranja 
kulturne dediščine naše doline, zato Pevke 
iz Loške doline pri njihovem delu podpira in 
ceni njihovo dejavnost.

Prvotni namen njihovega pevskega druženja 
je bilo z ustvarjalnim druženjem ustvariti 
večjo kvaliteto življenja v obdobju po upo-
kojitvi. Navdušile so se predvsem nad petjem 
slovenskih ljudskih pesmi s posebnim pou-
darkom na pevski dediščini domačega kraja. 
Na tem področju pa je pravo bogastvo zbrala 
Fani Truden, tudi članica skupine. Več kot 
50 let je zapisovala besedila pesmi, slišane v 
Loški dolini, za kar je v letu 2019 prejela sre-
brni grb Občine Loška dolina. Nekatere stare 
pesmi so po spominu oživile tudi posamezne 
pevke same. So ena redkih pevskih skupin, ki 
se ljudskih pesmi učijo brez notnih zapisov, 
troglasje izvajajo na star ljudski način, tako 
kot so peli včasih.
Druženje in petje za dvig lastne kvalitete ži-

vljenja pa se je zelo hitro razvilo v širšo de-
javnost. Mnogo je prireditev, na katerih vsako 
leto nastopajo, pa naj bodo to nastopi v šoli, 
knjižnici, komemoracijah, drugih kulturnih 
prireditvah v okviru občine kot tudi nastopih 
na kulturnih pevskih prireditvah izven ob-
čine. Vsako leto pripravijo tudi samostojno 
prireditev, kjer svojim sokrajanom z veseljem 
predstavijo pevsko dediščino Loške doline. 
Ohranjanje ljudskih pesmi in ljudskega nači-
na petje je postalo njihovo poslanstvo.
Skoraj 40 nastopov so imele v teh treh letih. V 
lanskem letu pa so svoje triletno vztrajno delo 
nadgradile s predstavitvijo na nacionalnem 
Radiu Slovenija v oddaji Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. Oddajo smo lahko poslušali 
četrtega februarja letos.

Vso to kulturno dediščino so iztrgale pozabi 
in jo ohranile za nas in naše zanamce, da nas 
bo malo manj skrbelo, ali bodo naši vnuki še 
peli slovenske pesmi. ■
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Loška dolina, ki se zaveda pomena ohranja 
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V četrtek, 26. decembra, je v prazničnem 
duhu izzvenel Božično-novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož pod 
vodstvom dirigenta Tadeja Jermana.
Koncert so v telovadnici OŠ Stari trg pri 
Ložu pripravili glasbeniki orkestra. V prvem 
delu je koncert zagotovo zadovoljil pred-
vsem navdušence instrumentalne glasbe, v 
drugem delu koncerta pa se je kot gost pri-
družil domači glasbenik in pevec iz Podcer-
kve Frenk Nova. Prireditev je prav lepo po-
pestrila prednovoletne decembrske dni.
Dogodek, ki ga je povezovala Zala Žnidaršič, je 
finančno podprla Kovinoplastika Lož d. o. o. in 
Občina Loška dolina. ■

ŽPZ Kr'snice
– božični koncert

V župnijski cerkvi svetega Jurija v Starem 
trgu pri Ložu je bil v nedeljo, 22. decembra 
2019, Božični koncert Ženskega pevskega 
zbora Kr'snice pod umetniškim vodstvom 
Ane Marije Štefančič. Na že tradicionalni 
koncert so Kr'snice v goste povabile blo-
ško vokalno skupino Diva, potoško vokal-
no skupino Potoški fantje in domačo mla-
dinsko skupino Lux Beta pod vodstvom 
Tanje Avsec. ■

Božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož
Mario Žnidaršič

Stanko Grl
BERI ME

Beri me kot mojo knjigo, 
čutil srca boš utrip,

s tem pokukaš v mojo dušo
za trenutek, le za hip.

Beri me, poglej, z obraza
te pozdravlja moj nasmeh,

v oči poglej me, tam boš videl
tiste iskrice v očeh.

Beri me kot knjigo staro 
in izbrskaj tam spomine,

tiste, kjer sva jaz in ti
in ne dovoli, da to mine. 

Listaj kdaj po moji knjigi, 
brez slik spoznal boš moj obraz,

beri me, vse tam boš našel,
kaj poklonil mi je čas.

Razstava 
Benjamina Žnidaršiča

www.arsviva.si

Samostojna razstava Benjamina Žnidaršiča 
ob kulturnem prazniku in njegovi 60-letni-
ci v galeriji »Štala« v Podcerkvi.
Slikarska ustvarjalnost Benjamina Žnidar-
šiča se z vsakim novim delom vedno bolj 
prepričljivo uresničuje. Odločil se je, da bo 
vztrajal in se z veseljem in neomajno voljo 
predajal barvam in čopiču. Slikanje mu je 
postalo način življenja in komunikacija z 
okoljem. Čeprav slika z usti, v tem ne vidi 
nikakršnih ovir ali omejitev.
Za svojo kreativno izpoved najde v vsaki 
priložnosti vedno nov izziv, bodisi v poe-
ziji ali sliki. Spoznava, kako postati uglašen 
sam s seboj in svetom. Ta se mu odziva kot 
dovzeten, občutljiv, a hkrati odločen in 
idej poln soustvarjalec mnogih kulturnih 

in človekoljubno naravnanih vsebin. Zato 
njegovega dela ni spoznala samo domača 
javnost, temveč tudi tujina. Nekatere slike 
zdaj lahko občudujejo tudi po Evropi. V 
mestih in prestolnicah, kamor nikakor niso 
zašle po naključju, temveč po poti poslan-
stva in sporočila umetnosti.
Tokrat se je Benjamin Žnidaršič predsta-
vil z novimi slikami iz zadnjega obdobja. 
Razstava je bila na ogled od 8. januarja do 
10. februarja. ■

foto: M
ario Žnidaršič
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Benjamin Žnidaršič med 

ustvarjanjem (arhiv: ARS VIVA)
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Kako se pravi 
po naše X.

Milena Ožbolt

škúndrǝ – suhi jabolčni krhlji 
škúoršǝ – suhi jabolčni krhlji 
šlájsat' – spravljati posekan les od panja
do ceste 
šlátrčok, šuatrčok – škrat (Prezid)
šlínšce – vezalke za čevlje 
šníernce – vezalke za čevlje
špláta – plošča 
špórkat' se – poigravati se, biti lahkomišljen
špôt – psovka (Babno Polje)
špríkla – 1. ploščata leskova napera pri 
izdelavi košev, jerbasov ali košar; 2. napera 
pri kolesu
šprükasl – pljuvalnik
šprúkat', šprükat' – pljuvati, brizgati
štákora – hodulja (lesena, za igračo)
štakorát' – okorno se gibati 
štángǝnca – oje (Babno Polje)
štǝpcát' – stopicati
šterúje – četvero
štiésǝlc – lesena posoda za pomivanje 
štíglc – vrsta ptice pevke 
štíhi – odrezki svinjine
štópauelca, štópauǝla – nit(ka) za krpanje  
štrája – stara trava, slabše seno
štrájfǝt' – stikati
štrbuóncǝl – vrsta drobne zgodnje slive
štrgǝl – ostanek posekane rastline v zemlji, 
štrcelj
štrígǝl – strgalo za čiščenje živine
štrígl-polka – vrsta plesa
štrózak – žimnica
štruófnt' – oškropiti, brizgniti
štuókounǝk – lesen pripomoček za tlačenje 
hrane 
štuórgǝl – neroda
šúla – gnojni tvor na dlesni (Laze), fistula
šuónat' (se) – spoštovati koga, bati se
švélar – železniški prag
tablát' – glasno pogovarjati se, klepetati 
stablat' – razširiti izmišljene govorice

R
rabúdje – slaba trava, debelina (Dol. Jezero)
rafút – odpadek, navlaka 
rájski – vinjen
rántaha – ponjava, veliko platno za prekri-
vanje voza ali kopice s senom ipd.
rášpla – 1. orodje za obdelavo lesa; 2. vrsta 
plesa
ravnadílast – ploskonog
rebár – reber
rebárnu – seno z rebri
rǝmplájne – ropot, loputanje
rǝndát' – tresti, premetavati, nagibati se sem 
in tja, grobo stresati 
repetníce – perutnice
repkárǝt' – sitnariti
repkát – nabirati ostanke z njiv, paberkovati
repúla, repüla – socvetje
rezmájtat' – razmetavati; 
 rezmájče – razmetava
riédet – urejati (Babno Polje) 
riépǝt' – zasledovati tik za petami
ringlóta – vrst slive
rogláčka – lesen pripomoček za tlačenje 
hrane (Babno Polje)
rotán – šibek, bolan
ruójtla – lestev
rúol – pečica pri štedilniku (Babno Polje)
rütca – žepni robec

S 
scǝknán – scukan
sciéran – zdelan, izčrpan, razpadajoč
sčakvát' – nestrpno pričakovati
sčvážǝt – spackati, mukoma skuhati
se skrní – je nalezljivo
sǝkénč – suknjič, površnik
sǝníca – manjši skedenj, oddaljen od 
domačije, senik
sǝniéne vile – lesene triroge vile za seno
sêr – sir
sfacán – nerešljivo  zavozlan 
skadúlca – skalnata dolinica
skájfat' – 1. prdniti; 2. opehariti
skanklát' – skakljati
sklájčka – skledica
sklükat' – s težavo spraviti skupaj
slǝpíca – teloh
smojína – prismojena snov, smrad po pri-
smojenem
spúmlad – pomlad
srotǝt se – delati se reveža, siromaka
strádl – skopuh, varčnež
stromǝt' – pridrževati
suóršca – ajda 
súra – svora, sora
sútke – zgodnje hruške

Š
šáhar – ustrahovalec
šáura – okorna ali/in neokusno, nemarno 
oblečena ženska
ščáp – palica, krepelo
šegetát' – žgečkati, ščegetati
škiélba – škilavka
škláusat', oškláusat' – besedno napadati, 
kritizirati, ozmerjati
šklóca – žepni nož
škrabuótǝc – 1. strah, ki škreblja; 2. rastlina 
škrobotec
škrlíca – kocka sladkorja (Babno Polje)

Kulturna dediščina
Prepoznate? – Kaj je na sliki?

Janja Kozarka

Na vprašanje iz prejšnje številke smo dobili dva odgovora.
Gospa Andreja Troha z Bloške Police je napisala: »Pri nas smo imeli podoben kamen, v katerem se 
je shranila svinjska mast.«
Gospa Irena Frank iz Loža pa je zapisala: »V notranjosti tega kamna so v davnih časih shranjevali 
mast od prašiča. Pri nas imamo dva taka kamna, dobil jih je moj mož od vaščanov. Zbiral je izključ-
no izklesane kamnine.«
Obema se za odgovor iskreno zahvaljujem.

Odgovora sta pravilna.V prejšnji številki je bila res slika kamnite posode za mast z lesenim po-
krovom. Kamnite posode so služile za hrambo dragocene maščobe za kuhanje. Najpogosteje je 
bila to svinska mast, bolj redko olje. Take posode najdemo tudi še po nekaterih cerkvah. Tudi v 
cerkvah so v njih hranili mast, kasneje ponekod tudi petrolej. 
Posoda na sliki iz prejšnje številke je slikana v Polhovi hiši na Goričicah. To je v hiši, kjer je pred 
leti domoval polharski muzej. Zato je na pokrovu vidna tudi odprtina za kovance, saj je posoda 
služila za zbiranje denarnih prispevkov obiskovalcev polharskega muzeja. 

Spoznajmo delček naše lokalne kulturne de-
diščine tudi s pomočjo igre
PREPOZNATE? – KAJ JE NA SLIKI?  
Na uredništvu Obrha pričakujemo vaše od-
govore. Z nami lahko delite tudi vaše spomi-
ne, pripetljaje, izkušnje povezane s predsta-
vljenim predmetom. Pravilen odgovor bomo 
objavili v naslednji številki glasila skupaj s 
prejetimi komentarji o predmetu.

arhiv: Janja U
rbiha
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Člani mladinske selekcije
ŠD Extrem

Tekmovanja v 2. SFL so se v mesecu fe-
bruarju prevesila v zadnjo tretjino. Naša 

članska ekipa je bila na tekmah od naše za-
dnje objave v domači dvorani v Sodražici 
močnejša od ekipe FK Kebelj ter remizirala 
z ekipo KMN Meteroplast iz Ljutomera. Na 
tekmi v gosteh pri KMN Miklavž TBS team 
24 in na domači tekmi proti FK Dobrepolje 
smo morali priznati premoč gostiteljem ozi-
roma gostom. Do konca tekmovanj v 2. SFL 
ekipo čakata še dve domači tekmi in dve go-
stovanji, trenutno pa ekipa ŠD Extrem zase-
da 6. mesto na lestvici 2. SFL.

V mladinskem delu tekmovanj se je končal 
skupni del tekmovanj. ŠD Extrem se je uspe-
lo v končnico tekmovanj, v kateri tekmu-
jejo po tri najboljše ekipe iz dela Zahod in 
Vzhod, uvrstiti z dvema selekcijama: U-15 
in U-17. Selekcija U-19 je v konkurenci zelo 
močnih ekip zasedla 4. mesto na Zahodu, 
kar sicer ne zadostuje za uvrstitev končnico, 
je pa ekipa v zadnjih tekmah prikazala velik 
napredek in konkurenčnost, s čimer so obeti 
za naslednjo sezono zelo dobri. 

Selekcija U-13 je barve ŠD Extrem zastopala 
na turnirju Cerknica Cup 2020 konec janu-
arja v Cerknici in prikazala bojevito igro. Vsi 
igralci naše selekcije U-13 so vhodni letniki 

ŠD Extrem

Novice iz ŠD Extrem

in iz tega razloga kar precej mlajši od svojih 
vrstnikov, vendar se pogumno borijo z njimi 
in nam s svojo igro vedno znova dokazujejo, 
da je potrebno računati nanje, kljub temu da 
se jim letos ni uspelo uvrstiti v končnico tek-
movanja. 

Uvrstitve ekip ŠD Extrem na lestvici ligaškega 
posamičnega dela tekmovanja so naslednje: 

Naši mladi igralci kategorij U-11 in U-9, ki 
trenirajo tudi v Loški dolini, pridno tekmu-
jejo na turnirjih MNZ Ljubljana in nabirajo 
potrebne izkušnje. Ponosni smo na njih in 
na njihov napredek, zahvaljujemo pa se tudi 
vsem staršem, ki svoje otroke podpirajo in 
zanje navijajo. 

Extremovi igralci v 
reprezentancah in selekcijah

V mesecu februarju so se s strani NZS na-
daljevali izbirni treningi – selekcioniranja in 
reprezentančni zbori selekcij.

Na praznično soboto, 8. februarja, so se v 
Sodražici zbrali perspektivni igralci klubov 
iz Zahoda na izbirnem treningu selekcije 
U-15. Iz ŠD Extrem so bili na izbirni trening 
vabljeni:
• Patrik Korenjak,
• Aljaž Lovrenčič in 
• Nejc Vetrih (vratar).

Ekipa Mesto na lestvici* 

2. SFL ŠD Extrem člani 6. mesto

1. SFL ŠD Extrem U-19 4. mesto

1. SFL ŠD Extrem U-17 1. mesto

1. SFL ŠD Extrem U-15 3. mesto

*Stanje na dan 10. 2. 2020.

U11 Loška dolina
(arhiv: ŠD Extrem)

Selekciji U7 in U9 Loška dolina
(arhiv: ŠD Extrem)
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Za vse informacije smo vam na
voljo preko naslednjih povezav:

e- pošta: info@sd-extrem.si
spletna stran: www.sd-extrem.si
Facebook: @sportnodrustvo.extrem
mobilna številka: 041-831-722

Na predpraznično nedeljo, 22. 12. 2019, je bila izpeljana že 13. tradicio-
nalna prireditev, Dobrodelni novoletni tek in hoja. Letošnjo izvedbo smo 
izpeljali prvič v prostorih osnovne šole, kjer je v telovadnici potekal za-
bavni del prireditve, na parkirišču za šolo pa je bil start in cilj teka in hoje. 

V deževnem vremenu se je na progo podalo 26 pohodnikov in 27 teka-
čev, ki so s prijavnino in prostovoljnimi prispevki prispevali 454 evrov, 
z donacijami še dodatnih 300 evrov. Letos smo se odločili, da se dobro-
delnost dotakne vsakega učenca na šoli, olajša kakšno plačilo dejavno-
sti in jim omogoči nekatere dodatne vsebine. 

Zbrani prispevek, 734 evrov, je tako namenjen šolskemu skladu, iz ka-
terega se financira kar nekaj dodatnih dejavnosti na šoli. Sofinancira 
se bivanje v CŠOD-ju in zimski šoli v naravi učencem iz socialno šibkega 
okolja, financira se prevoz učenem 5. razreda v letno šolo v naravi v 
Strunjanu, učencem 6. razreda zimsko šolo v naravi na Rogli in prevoz 
učencem, ki se udeležijo Ljubljanskega maratona, omogočen je nagra-
dni izlet za zlate bralce ter bralno opismenjevanje učencev s pomočjo 
Društva Tačke pomagačke.

Pred štartom sta za vzdušje poskrbela Žiga Sterle in Hubert Urbiha na 
harmonikah, po teku ali hoji so se udeleženci okrepčali s kosilom in se 
pozabavali ob ritmih Ansambla Strel.

Zahvala za uspešno izvedbo in organizacijo prireditve gre vsem posame-
znikom in društvom, ki so s svojim delom pomagali pri izvedbi, in vsem 
udeležencem dobrega srca, ki so na tak način podprli prireditev in mno-
gim učencem in staršem pomagali pri financiranju šolskih dejavnosti.

Naj zaključim z mislijo Antona Trstenjaka: "Dobrota je naš notranji gla-
snik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notra-
njega miru in sreče."  
Naj bo leto 2020 polno miru, sreče in zdravja.

V istem koncu tedna je imela v Mariboru dvodnevne priprave se-
lekcija U-17, kjer so naše društvo zastopali kar štirje igralci:
• Kristjan Mohar,
• Anže Žlindra,
• Andraž Gregorič in 
• Lovro Debeljak (vratar). 

V ŠD Extrem pa imamo tudi reprezentanta v selekciji U-21. To je 
naš vratar članske ekipe, Jure Vetrih, ki je prejel vabilo na repre-
zentančni zbor v Mariboru v sredini meseca februarja. 

Vsem izbranim igralcem iskreno čestitamo!

Iz našega društva je v letošnjem naboru reprezentantov od U-17 
do U-21 kar 6 igralcev in 3 igralci, ki so svojo športno pot začeli v 
našem društvu (Max Vesel, Timotej Debeljak in Žan Janež), kar je 
izjemen uspeh in priznanje našim igralcem, strokovnemu vodstvu 
in društvu!

Priznanje ŠD Extrem tudi v Loški dolini

ŠD Extrem deluje tudi v občini Loška dolina z ekipami od U-7 
do U-11 pod vodstvom trenerja Ivana Pojeta. Dokaz, da igralci 
marljivo in disciplinirano trenirajo in da je naše delo z mladimi 
na visoki ravni kakovosti, je tudi priznanje Športne zveze Loška 
dolina naši ekipi U-9 iz Loške doline za perspektivne mlade špor-
tnike. Iskreno čestitamo igralcem in trenerju, zahvaljujemo se 
Športni zvezi iz Loške doline za prejeto priznanje ter staršem za 
vso podporo! 

Futsal za dekleta

V našo vadbeno skupino, ki vadi vsako soboto med 10. in 11.30 
v Sodražici pod strokovnim vodstvom trenerja Mitje Miheliča, je 
vpisanih že 24 deklet. V začetku meseca februarja smo jih opre-
mili z društvenimi majicami, dekleta pa pridno vadijo svoje spre-
tnosti z žogo tudi v času praznikov in počitnic. Medse vabijo vsa 
dekleta, ki morda še oklevajo s svojo odločitvijo o vpisu v našo 
futsal šolo deklet in jim sporočajo, da se imajo lepo ter da koristno 
preživijo prosti čas!

ŠD Extrem na novi spletni strani!

V ŠD Extrem želimo našim članom, navijačem, sponzorjem in 
širši javnosti ponuditi hitrejši in sodobnejši pristop do informacij 
o našem delu in delovanju. S tem namenom smo postavili popol-
noma novo, sodobno spletno stran z obilo informacijami. Na novi 
spletni strani tako lahko najdete pregled vseh tekmovalnih selek-
cij, termine njihovih treningov ter pregled tekem in rezultatov. 
Trudili se bomo, da bo nova spletna stran stalno aktualna in da 
boste na hiter in enostaven način prišli do informacij o klubu, po 
novem na prijazen način tudi preko mobilnih naprav. Obilo užit-
kov ob prebiranju in brskanju ter čim več uporabnih informacij!

Vabljeni k ogledu tekem in spodbujanju naših ekip!

Dobrodelni novoletni tek in 
hoja že trinajstič

Alenka Curl

Naj bo leto 2020 polno miru, sreče in zdravja. arhiv: O
Š
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ZA BISTRE GLAVCE Avtorica: Alma Kandare

Nagrajenci:
Lina Lekše, Cesta Notranjskega odreda 39, 1386 Stari trg pri Ložu ter Aljaž in Manca Kovačič, Martinjak 22, 1380 Cerknica
bodo o prejemu nagrad obveščeni po pošti.
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Pohodništvo je rekreativna dejavnost v 
sklopu Sekcije za šport pri DU Loška 

dolina. Njen začetek sega v leto 2000, ko je 
društvu predsedoval g. Zdravko Zrimšek in 
je na pobudo cerkniških upokojencev osno-
val pohodniško skupino tudi v Starem trgu. 
Sekcijo za šport in tudi pohodniško skupino 
je takrat vodila njegova žena ga. Cilka Zrim-
šek. Pohodništvo se je dokaj hitro prijelo in 
pridobilo veliko število pohodniških zanese-
njakov. Prvi organiziran pohod je bil januar-
ja 2000 na Sveto Ano nad Ložem. Pohodniki 
so si hitro nabirali kondicijo po okoliških 
poteh. Kasneje so začeli hoditi tudi na zah-
tevnejše poti in ture. Šli so na Šmarno goro, 
Blejsko kočo, na Triglavska jezera, na Sne-
žnik ... Leta 2001 je vodenje pohodniške sku-
pine prevzela ga. Darinka Glažar, ki je sku-
pino uspešno vodila vse do leta 2014, nato 
pa vodenje predala svojemu sinu, uspešne-
mu planincu in pohodniku Matjažu, ki vodi 
pohodnike še danes. Skupina pohodnikov se 
ja počasi starala in doživela kar nekaj osipa. 
Vendar pohodništvo se je nadaljevalo malo 
manj številčno kot sprva. Začeli smo ubirati  
krajše poti, bolj primerne starejši populaciji, 
največ po okolici Loške doline. Na teh poteh 
spoznamo prenekateri kotiček, ki ga sami 
ne bi nikoli odkrili. Loška dolina v svojih 
nedrjih skriva marsikatero lepoto, tako zgo-
dovinsko, geografsko in pa tudi etnološko. 

Dvajset let pohodništva pri Društvu upokojencev 
Loška dolina

Boža Troha

Čeprav velikokrat marsikdo misli, da svoj 
kraj popolnoma pozna, se pogosto izkaže, 
da temu ni tako.

Pohodniki se zbiramo tako nepretrgoma že 
dvajset let vsak četrtek ob osmi uri na par-
kirišču tržnice sredi Starega trga, od koder 
jo mahnemo na določeno pot ne le po naši 

dolini, temveč nas poti vodijo tudi proti 
Cerknici, Blokam, Loškemu Potoku ... Na  
leto opravimo okrog 55 pohodov in le red-
ki odpadejo zaradi neugodnih vremenskih 
razmer. Poleg rednih tedenskih pohodov se 
udeležujemo še ostalih organiziranih poho-
dov, kot so Zimski pohod na Gornje Poljane, 
Krpanov pohod po Blokah, Pohod po poti 
dediščine Loške doline, Dobrodelni pohod 
po Loški dolini, že vrsto let sodelujemo  v 
vsakoletnem vseslovenskem programu SIM-
BIOZA.

Število pohodnikov se je z leti postopoma 
zmanjševalo predvsem zaradi staranja, zdaj 
pa nas je kar nekaj časa 16 aktivnih pohodni-
kov. V skupini smo različno stari in kar dva 
pohodnika, ki redno hodita, sta že stopila v 
87. leto. Naj nam bosta lep in pohvale vreden  
vzgled! Nove člane vedno znova vabimo, da 
se nam pridružijo na občnih zborih in tudi 
drugače, vendar se nam pridružijo le redki. 
Kaj je vzrok temu, ne vem, vem pa, kdor se 
nam pridruži, tega ne obžaluje.

Mogoče tudi v samem Društvu upokojencev 
in Športni sekciji dajejo premalo pozorno-
sti za to obliko rekreacije, saj nam za našo 
dejavnost namenjajo le majhno pozornost, 
še manj pa sredstev. Pohodniki pa kljub 
vsemu vztrajamo zato, ker se zavedamo, kaj 
pomeni hoja za nas same in za naše zdravje, 
zato marsikateri izmed nas vztraja že polnih 
dvajset let. ■

Na Snežniku leta 2013 (osebni arhiv)

Na Slivnici, januar 2020 (foto: Marija Zigmund)
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Leto 2019 smo pričeli s sestankom o lastništvu, pereča 
tema, ki jo predvsem starejši člani društva poznajo kot 

zgodbo brez konca. Zadružni dom se je zgradil pred mno-
go leti tudi za potrebe gasilstva na južni strani Velikega Obr-
ha. Enostavno in na kratko povedano, 1/3 celotnega objekta 
in zemljišč pripada PGD Iga vas, potrebno je le v zemljiško 
knjigo zapisati, kateri deli so to. Sliši se zelo enostavno, ven-
dar upravni odbori društva želijo to doseči že več kot 15 let, 
a zaman. Težava se je še povečala, ko je kmetijsko gozdarska 
zadruga šla v stečaj, društvu pa se je kot solastniku pripisalo 
ogromne terjatve. Obiski sodišč in sestanki z odvetniki, stečaj-
nim upraviteljem ter ogromni stroški, pa vendar danes (začetek 
decembra 2019) še vedno nimamo vpisane lastnine v zemljiško 
knjigo. Po več sodnih razpravah smo decembra letos pridobili dovoljenje za vpis in že vidimo 
ciljno črto, prav tako so se vse terjatve pripisale zadrugi. Na pomoč nam je priskočil tudi gospod 
župan s svojimi izkušnjami in pa tudi s finančno pomočjo. Prav za to bi se zahvalil gospodu 
županu in Občini in pa seveda našemu članu Janezu Nelcu, ki je bil v društvu zadolžen za ome-
njeni postopek, v katerega je vložil ogromno svojega časa.

Igovski gasilci, le gasilci ali pravna oseba?
Robi Tadič, predsednik PGD Iga vas

A leto se ni vrtelo samo okrog sodišč in prav-
nikov v kravatah. Sklep upravnega odbora je 
bil, da dopolnimo kroniko društva in tako 
za prihodnje generacije zabeležimo nekatere 
pomembne in vesele dogodke. Pomlad smo 
tako kot vsako leto pričeli s čistilno akcijo 
na našem območju, predvsem okrog glavnih 
prometnic, od katerih še vedno je najbolj 
obremenjen odsek Podgora–Jermendol.

V veselje nam je, da smo lahko brez skrbi, 
ko se pogovarjamo o našem podmladku, saj 
imamo poleg mladincev, 28 pionirjev, vsi ti 
redno obiskujejo vaje, pa vendar zanje skr-
bijo le 3 mentorji, kar pa predstavlja enega 
izmed problemov, saj so že precej izmučeni. 
Le starši veste, kaj pomeni imeti pod nad-
zorom toliko otrok. Pri toliko otrocih pa se 

pojavi tudi težava s prevozi na tekmovanja in 
podobno, saj si avtobusnih prevozov društvo 
ne more privoščiti. Prevozi z gasilskim kom-
bijem in vozili mentorjev pa so rizični v smi-
slu prevzema odgovornosti, ki jo nosi voznik 
in pa društvo. Na tem mestu pozivam vse za-
interesirane posameznike, ki jih delo z mladi-
no veseli, da nam priskočijo na pomoč, lahko 
tudi brez gasilskega predznanja. Še vedno pa 
iščemo primeren kraj v občini, kjer bi lahko 
postavili tekmovalni poligon za vaje (v veli-
kosti 80 x 20 m). Zato vas prosimo za pomoč 
pri iskanju takega mesta, v primeru, da kdo ve 
za tak kraj in nam ga je pripravljen za določen 
čas odstopiti (posoditi), naj nas kontaktira. 

Na zadnjem občnem zboru smo »popravili« 
statut društva in dodali kulturno sekcijo, v 
kateri deluje mešani gasilski pevski zbor, ki ga 
vodi članica Anemarija Štefančič. Zborček je 
lepo zaživel in nastopil na treh prireditvah, za 
leto 2020 pa že načrtujejo nove aktivnosti. V 
primeru, da koga zanima dobra družba in bi 
se rad pridružil zboru, naj nas kontaktira.

Veterani (arhiv: PGD Iga vas)

Na izletu v Banja Luki (arhiv: PGD Iga vas)

Gasilska mladina (arhiv: PGD Iga vas)
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V gasilnem domu smo preuredili prostore in te naredili še bolj funkci-
onalne. Ker smo omejeni s prostorom, moramo dobro izkoristit vsak 
centimeter. Tukaj nam kot vedno rad pride na pomoč naš član Dani-
lo Drobnič, ki s svojimi lesnimi spretnostmi izdela, kar si zamislimo, 
za kar se mu vsi zahvaljujemo. Za nekaj manjših servisov in popravil 
opreme pa skrbimo člani sami ter s tem privarčujemo kak euro. Kupili 
smo rabljen plinski kotel za kuhanje jedi na žlico, za svoje potrebe ter 
za možnost najema le tega.

Naši starejši gasilci niso počivali, celo leto so pridno trenirali in se spet 
uvrstili na državno tekmovanje. Veterani za vsako veselico poskrbijo 
za postavitev brez in nam s tem polepšajo prireditveni prostor, tudi v 
letu 2020 bo tako. Odločili so se, da se modernizirajo, zato so prišli na 
idejo da vkopljejo cevi, v katere se bo za veselice vstavilo breze.

Zelo smo ponosni na naše pripravnike, ki so opravili tečaj za gasilca. 

Zaključuje se je leto 2019, zaključili smo tudi projekt ŠPAJ-
ZA, ki se je izvajal v okviru programa LAS Notranjska. O 
dejavnostih smo vas obveščali že v prejšnjih dveh številkah 
glasila, zato vam je znano, da projekt temelji na varovanju 
okolja ter izvajanju dejavnosti, ki prispevajo k temu. Lokal-
ne prebivalce želimo vzpodbuditi k zdravemu, aktivnemu 
načinu življenja. Z izvedbo treh delavnic smo dokazali, da 
imamo za pripravo zdravega obroka vedno dovolj časa, da 
je zdrav obrok tudi cenovno dosegljiv. In da se zdrav način 
življenja – »splača«. V projektu so sodelovale tudi osnovne 
šole Stari trg pri Ložu, Bloke in Cerknica. Tako so v zadnjih 
4 mesecih otroci sodelovali v raznih dejavnostih, krožkih, 
delavnicah. Na različne načine so spoznavali pomen zdra-
vega, aktivnega načina življenja. Z januarjem začenjata  z 
obratovanjem tudi oba prodajna avtomata, v katerih bo 
moč kupiti lokalne kmečke pridelke in izdelke. V avtomatu 
je možnost ponudbe 10 artiklov. Za začetek bo tako možno 
kupiti lokalno pridelane moke, med, konopljin čaj in kono-
pljino moko. S časom pa se bo ponudba lahko oblikovala 
glede na ponudbo in povpraševanje ter tehnične možnosti  
aparatov ter artiklov v njih. Oba avtomata sta postavljena 

Naše društvo je za to bogatejše za 15 operativnih gasilcev. Tečaj je 
trajal več mesecev, kjer so poslušali 57 ur teoretičnih predavanj in 
opravili 92 ur praktičnih vaj. Novi gasilci so usposobljeni za opravlja-
nje operativnih nalog gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob poža-
rih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesre-
čah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Čestitke 
novim operativcem!

Nekaj članov se je udeležilo slovesnosti ob 150-letnici gasilstva na 
Slovenskem in pa svečanega dogodka v Galusovi dvorani v Cankar-
jevem domu, kjer je med drugim nastopil tudi naš pevski zbor, Ane-
marija pa je celo zapela solo. V oktobru smo, tako kot vsako leto, 
organizirali pregled in nakup gasilnih aparatov za vse občane. To do-
bro prakso bomo nadaljevali tudi naprej in tako poskrbeli za preven-
tivo. Jeseni so naše članice organizirale izlet v Banja Luko, kjer smo si 
ogledali lokalne znamenitosti in obiskali poklicne gasilce. 

Ob koncu leta smo za naš teritorij pripravili gasilske koledarje, s ka-
terimi smo vas obiskali tako kot vsako leto. Tudi letos smo pred ga-
silskim domom postavili in okrasili novoletno jelko, za mladino pa 
smo pripravili posebne »gasilske vaje«, kjer so se družili z mentorji in 
tako zaključili tekmovalno sezono. 

Pohvalil bi rad dobro sodelovanje z lokalnimi lovskimi družinami, 
saj nam za vsako veselico ali društven piknik priskočijo na pomoč 
pri sestavinah za golaž.

Čeprav smo, ko to berete že v marcu, bi vsem občankam in občanom, 
članicam in članom in vsem, ki nas podpirate, zaželel mirno in varno 
leto 2020.

V službi ljudstva z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« ■

ob glavni cesti z možnostjo parkiranja – eden stoji na Ra-
keku, na Partizanski cesti 8a – poleg Pošte, drugi pa je v 
Cerknici, na Cesti 4. maja 75 – pred Lepotnim ateljejem 
AINE. Oba avtomata bosta obratovala 24 ur dnevno, vse 
dni v letu. Vsem partnerjem se za dobro, korektno sode-
lovanje zahvaljujem, za podporo se zahvaljujem tudi Ob-
čini Cerknica. Vse vas pa vabim, da začnete uporabljati 
»Špajzo«. ■

Zaključuje se je leto 2019, zaključili smo tudi projekt ŠPAJ

Zaključen projekt 
ŠPAJZA

Mihaela Klančar

Mešani gasilski pevski zbor pod vodstvom Anemarije Štefančič 
(arhiv: PGD Iga vas)

Špajza v Cerknici (arhiv: LAS)
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»Živa narava«
Polona Klavžar, Društvo dolomitne lutke

V okviru operacije (projekta) »ŽIVA 
NARAVA«, katere vodilni partner je 

Zavod Symbiosis in traja od 1. 1. 2020 do 
30. 9. 2020, bomo na območju LAS NO-
TRANJSKA izvedli celovito ozaveščevalno 
kampanjo, s katero bomo okrepili zaveda-
nje prebivalcev o pomenu ohranjene narave 
ter jih spodbudili, da si bodo vse generacije 
prizadevale za njeno ohranjanje, kar je tudi 
namen Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja, ki projekt sofinancira.

S ključnimi aktivnostmi, kot sta informira-
nje in ozaveščanje, si bomo partnerji znotraj 
projekta (Zavod Symbiosis, Zavod Jezerski 
hram, Društvo dolomitne lutke, Turistično 
gostinski center Jezerski hram d. o. o.) pri-
zadevali za zaustavitev upadanja biotske 
raznovrstnosti, saj beležimo slabšanje ohra-
nitvenega stanja habitatov in zmanjševanja 
populacij rastlin in živali. Velik problem, s 
katerimi se soočamo pri ohranjanju narave, 
je, da je sodobna družba vse bolj odtujena 
od narave! Se kdaj vprašate, koliko časa 
preživim v naravi, kaj dejansko naredim za 
njeno ohranjanje, koliko časa danes otroci 
preživijo na svežem zraku, ali razumem, kaj 
pomeni biotska raznovrstnost? Ali ohranja-
nje narave pomeni prizadevanja za naravo 
brez smeti ali je mogoče razumevanje ohra-
njanja narave vendarle nekoliko širše, na 
primer, koliko različnih vrst rož lahko na 
travnikih opazujem spomladi?

Če želimo, da bodo ljudje razumeli priza-
devanja za ohranjanje narave in bodo zato 
tudi pripravljeni spremeniti svoje vedenje, 

Osrednji slovenski sejem turizma, kampinga in karavaninga Alpe 
Adria 2020 je na Gospodarskem razstavišču letos ponudnikom 

in obiskovalcem odprl svoja vrata konec meseca januarja. Na sejmu 
se je predstavilo okoli 330 ponudnikov iz 15 držav. Kot že vrsto let 
smo se ga tudi letos pod okriljem TZ Brkini, Kras, Notranjska udele-
žili ponudniki iz občine Loška dolina; prisotni smo bili predstavniki 
Javnega zavoda Snežnik, Društva žena in deklet na podeželju Ostr-
nice, Turističnega društva Loška dolina, Društva ljubiteljev Križne 
jame, Društva dolomitne lutke, Turizma Jure, Kmetije T'dolenj in 
lokalna turistična vodnika Marko Smole in Janja Urbiha.  

Predstavili smo se z zgibankami, zemljevidi, fotografijami, modelom 
prave lovske opazovalnice in brošuro Loške doline in Babnega Polja, 
v kateri je zajeta celotna turistična in gostinska ponudba ter zname-

»Sejem bil je živ«
Javni zavod Snežnik

nitosti Loške doline. Za obiskovalce smo pripravili manjšo degusta-
cijo domačih lokalnih dobrot, po katerih so z zanimanjem posegali 
in se tudi na ta način seznanjali s tradicijo Loške doline. 

Veliko pozornost in zanimanje so med drugim obiskovalce sejma 
pritegnili programi opazovanja rjavega medveda v naravnem okolju, 
ki jih že nekaj let uspešno izvajamo skupaj z lovskima družinama 
Lož – Stari trg in Iga vas. 

Glede na izjemno dober obisk in povpraševanje obiskovalcev za tu-
ristično destinacijo Loška dolina in njeno ponudbo ocenjujemo, da 
je bila naša promocija na letošnjem sejmu uspešna in da smo s tem 
napravili velik doprinos k prepoznavnosti naše doline ter pripomogli 
k uspešni turistični sezoni v letu 2020. ■

morajo naravo doživeti, jo opazovati in ra-
zumeti. Številne tuje študije kažejo, da ima 
igra v naravi pozitivne vplive na družbeno, 
čustveno, intelektualno in fizično dobrobit 
otrok. Prav tako možnost igre v naravi v 
otroštvu pomembno prispeva k oblikova-
nju okoljskih vrednot in naravovarstvene-
ga vedenja. V projektu Živa narava bomo 
izvedli celovito ozaveščevalno kampanjo, s 
katero bomo okrepili zavedanje prebivalcev 
o pomenu ohranjene narave ter jih spodbu-
dili, da si bodo vse generacije prizadevale 
za njeno ohranjanje. 

V okviru projekta bomo v letu 2020 razi-
skovali odnos ljudi do narave in v ta namen 
izvedli javnomnenjsko raziskavo o naravi 
med prebivalci LAS Notranjska ter opra-
vili intervjuje s starejšimi prebivalci. Da 
bi prepoznali spremembe v naravi, bomo 
zbirali stare slike pokrajine in jih primer-
jali s stanjem narave danes. Ker so dvoživ-
ke pomemben pokazatelj stanja v okolju, 
bomo v sklopu projekta v štirih terenski 
vikendih naredil celovit popis dvoživk na 
območju občin Cerknica, Loška dolina in 
Bloke. Raziskovanje dvoživk bo odprto za 
prostovoljce iz lokalnega okolja, ki jim je 
vsebina zanimiva in bi o dvoživkah radi iz-
vedeli več.

V letu 2021 bomo delovali predvsem oza-
veščevalno. V sklopu kampanje bomo pod-
naslovili in na treh lokacijah predvajali film 
“The Project Wild Thing“, ki skozi zanimivo 
zgodbo prikazuje, kako pomembno je, da 
imajo otroci možnost preživljanja prostega 

časa v naravi. Za lokalne prebivalce bomo 
člani projektne skupine organizirali serijo 
predavanj o različnih tematikah s področja 
varstva narave. V prihodnjem letu bomo iz-
vedli tudi 3 izlete za odrasle prebivalce, na 
katerih bo poudarek na spoznavanju vrst in 
njihovih življenjskih okoli ter pripravili še 6 
drugih tras za izlete na območju LAS ter jih 
na privlačen način predstavili na projektni 
spletni strani.

Naravo bomo doživljali tudi preko igre. Za-
snovali bomo 10 iger za otroke ter v vsaki 
projektni občini organizirali dogodek za 
otroke v naravi. Delavnice so namenjene 
otrokom, pa tudi njihovim skrbnikom. Igre 
bomo predstavili na spletu in jih popestrili 
s kratkimi video posnetki postopkov izved-
be iger in na ta način družine spodbujali k 
druženju v naravi.

Bodite aktivni v naravi za naravo! 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite na ome-
njenih aktivnostih.

Za več informacij o posameznih
dogodkih nam pišite na

info@zavod-symbiosis.si ali nas
pokličite na tel.št. 031 502 566

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020_sl 

https://www.program-podezelja.si/sl/ 
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Jasna Lekan

PIŠKOTI 
KUŽKI

TESTO:
120 g masla

120 g sladkorja
2 rumenjaka

1 vanilin sladkor
125 ml sladke smetane

200 g moke
 

žlička sode bikarbone

žlica kakava

Maslo, sladkor, rumenjaka,
vanilin sladkor in smetano

stepi, dodaj moko s pecilnim
praškom in zamesi testo.

Razdeli ga na dva dela.
V en del zamešaj kakav.

Daj v hladilnik za eno uro.
Razvaljaj oba testa in izreži

enake srčke. Kakavove razreži
na pol in obe polovici
prilepi na bel srček.

Za oči prilepi čokoladne
solzice, nosek pa naredi

z rjavega testa.
Peci na 180 stopinjah,

da kužki rahlo porjavijo.

Delavnica VIAR
www.arsviva.si

Delavnica za predstavitev človeških dognanj o 
novih tehnologijah z učinkovitim povezovanjem 
turizma, gospodarstva, znanosti in umetnosti

V Podcerkvi v Zavodu Ars Viva so 24. januarja 
2020 pripravili predstavitveno delavnico VIAR 
očal v turizmu. Sodelavci Zavoda Ažmurk so  
predstavili najnovejše rešitve uporabe virtualne 
in obogatene resničnosti. Sku-
paj z Javnim Zavodom Snežnik, 
ki so na projektu LAS pridobili 
primerno opremo za prikazova-
nje virtualnih vsebin, so se učili 
to opremo uporabljati. Ugotovi-
li so, da v slovenskem prostoru v 
ničemer ne zaostajamo z razvojem 
najnovejših tehnologij v svetov-
nem merilu.

Omenjene tehnologije se vse bolj 

uveljavljajo za izobraževalne, predstavi-
tvene in izkustvene namene, v sektorjih 
medicine, dizajna, turizma in zabave. 
Tehnologije so še vedno v povojih, kar 
pomeni, da je s tem povezanih še precej 
izzivov, tako družbenih kot tehnoloških, 
npr. t. i. kiber slabost in asocialnost. Tren-
di, ki se kažejo na obzorju, so vsekakor 
zmogljivejše, brezžične naprave z več lo-
čljivosti ter prosojni upogljivi zasloni. V 
katero smer se bo točno razvijala, je tež-
ko napovedati, vsekakor pa bo prisotna v 
naših življenjih bolj, kot si lahko trenutno 
predstavljamo. ■

Za Društvom ljubiteljev Križne 
jame je še eno uspešno leto, saj 
si je Križno jamo ogledalo rekor-
dno število obiskovalcev. Jamo 
si je v letu 2019 tako ogledalo 
18.994 obiskovalcev, kar pomeni 
približno 16 % večji obisk v pri-
merjavi z letom 2018. Vodenje v 
jami je bilo večino leta mogoče, 
nekajkrat pa zaradi prenizke-
ga vodostaja obisk ni bil mogoč 
(predvsem v vodni del jame). 
Nekajkrat (februar in maj) je bil 
onemogočen ogled vodnega dela 
zaradi prevelikega vodostaja. Večina obi-
skovalcev si je ogledala krajši del z vožnjo po 
I. jezeru, vodne dele pa le omejeno število 
obiskovalcev (manjše število obiskovalcev 
zaradi varovanja jame, saj lahko daljši ogled 
jame obišče le 1000 obiskovalcev letno). Več 
kot polovico tujih gostov še vedno prihaja 
iz Nemčije, Francije, Italije, Nizozemske, 
Izraela in Belgije. Skupno so Križno jamo 
v preteklem letu obiskali gostje iz 63 raz-
ličnih držav, kar je nedvomno dokaz, da je 
jama prepoznana po celem svetu. Opazno 
je povečanje gostov s Poljske, Češke, Avstri-
je, VBR in ZDA. Pred Križno jamo čez celo 
leto deluje info točka, med poletnim časom 
pa je tam prisoten tudi informator, ki goste 
seznani z jamo in vso ostalo okolico, aktiv-

Gašper Modic, Predsednik DLKJ

obisk križne jame iz leta v leto raste

nostmi ter turistično ponudbo Notranjske 
in širše. Poleg prenove objekta pred jamo 
bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z 
aktivnostmi, ki bodo pripomogle k boljše-
mu počutju gostov in zaposlenih v društvu. 
Veseli dejstvo, da je Križna jama ena najbolj, 
če ne kar najbolj obiskana turistična točka 
na Notranjskem ter tako prispeva k razvoju 
regije in turizma v regiji. Vsi člani DLKJ, ki 
aktivno opravljamo svoje delo, povezano z 
jamo, si bomo tudi v prihodnjem letu pri-
zadevali, da na najboljši možen način poka-
žemo lepote Križne jame tako domačinom 
kot ostalim obiskovalcem. Za vse občane pa 
še namig, da si bodo v marcu na dan od-
prtih vrat lahko že tradicionalno ogledali 
Križno jamo brezplačno. ■

Matjažev rov v Križni jami (foto: Peter Gedei)

Udeleženci delavnice VIAR (arhiv: Ars Viva)
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Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik projekta »Pijmo kavo 
in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju kave in čaja 
z odličnim medom slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki in 
izdelki slovenskih čebelarjev so izredno cenjeni. Zaradi vse 
hitrejšega in stresnega načina sodobnega življenja so tako 
primerna hrana za ljudi.

Ali tudi vi uživate kavo in čaj z medom? Več o tem, zakaj 
je priporočljivo kavo in čaj sladkati z medom je predstavila 
Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh., ki je zapisala:

»Najprej se vprašajmo, kaj se zgodi, če čaj in kavo sladkamo z 
navadnim belim sladkorjem. V tem primeru bosta prebava in 
presnova sladkorja iz obeh napitkov potekali tako, da bo telo 
jemalo obstoječe zaloge mineralov za razgraditev tega sladkorja.

Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo osiromašili 
telesa z odvzemanjem mineralov, kajti med ima sam dovolj 
mineralov, ki so potrebni za njegovo razgradnjo. Pravzaprav ima 
dovolj velike količine najrazličnejših mineralov, ki so vrh vsega v 
pravilnem medsebojnem razmerju, da presežek tega mineralnega 
prepleta lahko telo uporabi za druge presnovne namene.
Vendar pa sladkanje z medom zahteva več pozornosti kot 
preprosto umešanje belega sladkorja v vroč čaj ali kavo.
Vedeti namreč moramo, da izgubimo večino prednosti medu, 
če ga vmešamo v vroč čaj in kavo. To pomeni, da moramo oba 
napitka ohladiti na največ 40 stopinj C. V tem primeru bosta 
čaj in kava, sladkana z medom, ohranila vse, kar je v medu,
in neprimerno bolj bosta koristna za telo, saj bomo na tak 
način poleg mineralov v telo vnesli tudi vitamine in encime
kot biokatalizatorje prebavnih in presnovnih procesov.«

Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v genih« in
je del naše tradicije in zgodovine. Ponosni smo na bogato 
znanje, ki smo ga prejeli od naših prednikov in hkrati 
vizionarsko gledamo naprej. S pobudo, razglasitvijo in 

V Sloveniji pijemo kavo in čaj 
z medom

Nataša Klemenčič Štrukelj

Sestavine:
5 rumenjakov 

1/5 l belega vina
5 vaniljevih sladkorjev

100 g sladkorja

VINSKI ŠODO
ALI ŠATO

– jed iz stepenih jajc, 
zavretega vina

in sladkorja

Recept so prispevale
članice Društva žena in
deklet na podeželju
Ostrnice Loška dolina

praznovanjem Svetovnega dne čebel smo ponesli prepoznavnost 
slovenskega čebelarstva v svet. Na svetovnem nivoju smo 
spodbudili ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebelarstva za 
človeštvo. Ob zavedanju, da je čebelarstvo pomembna kmetijska 
in tudi gospodarska panoga, da je kar 2/3 svetovne hrane 
posredno ali neposredno odvisne od opraševanja čebel, lahko s 
ponosom ugotovimo, da smo del zgodbe, ki spreminja svet. 

Vabimo vas, da tudi sami postanete del te zgodbe
in uživate kavo in čaj z odličnim medom slovenskih

čebelarjev – uživajte napitek z zgodbo. 

Med lahko namažemo na kos kruha, uporabljamo ga kot naravno 
sladilo, dodajamo ga pa tudi mesnim jedem, ribam, omakam, 
marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko-
pekovskemu pecivu ... ČZS, JSSČ je izdala prvo kuharsko knjižico 
Jedi z medom od tu in tam v elektronski obliki. Knjižico najdete na 
spletni stani www.czs.si.
Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je najbolj 
primeren za pripravo posameznih jedi. Vabimo vas, da preizkusite 
uporabne recepte in postanite "master šef v kuhanju medenih jedi"!

Priprava:
Vse sestavine skupaj začnemo stepati z 
mešalnikom na blagem ognju. Nato
temperaturo malo povišamo in mešamo toliko 
časa, da začne vreti. Tako dobimo čvrsto peno 
oz. vinski šodo. Tega takoj odstavimo, ker se 
drugače sesede. Nemudoma postrežemo.

Uporaba:
Šodo, postrežen v lončku, s kosom dobrega 
domačega kruha, je bil priljubljeno okrepčilo 
po napornem kmečkem delu ali kot okrepčilo 
bolniku pri okrevanju. Ponekod so s to jedjo 
postregli tudi porodnico. 
Z vinskim šodojem lahko prelijemo tudi 
palačinke z orehovim nadevom, vendar jih 
moramo imeti že pripravljene, da jih takoj 
prelijemo in serviramo.
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Nasveti iz Medileka zdravju v pomoč
Brigita Martinčič – MEDILEK Cerknica
naturopatinja in iridologinja

Jetra

Kaj imajo spomladi skupnega 
prekomerna utrujenost, 
zaspanost, pomanjkanje 
energije, sezonske alergije, 
pretirana jezljivost in 
razdražljivost, anksioznost, 
nespečnost

V prejšnjih številkah Obrha smo obdelali 
deficit srca in pljuč. V tej številki se bom 
dotaknila kmalu prihajajoče pomladi in 
njej pripadajočemu organu jetra. Pomlad je 
čas, ko moramo še posebno skrb nameniti 
svojim jetrom, saj se s pričetkom pomladi 
hitro začne krepiti energija jeter. Ta krepi-
tev se seveda lahko prične, če smo čez zimo 
skrbno negovali energij ledvic. V naspro-
tnem primeru se bomo soočali s t. i. "spo-
mladansko utrujenostjo", ki jo vse preveč 
ljudi jemlje kot samoumevno in nekaj po-
polnoma normalnega in sprejemljivega za 
ta letni čas. Iz tega razloga stranke pri nas v 
Medileku povprašujejo po prehranskih do-
polnilih za dvig energije, proti nespečnosti 
itd. Vendar vse to so simptomi in posledice 
deficita jeter.
Vzrok tiči v nepravilnem pretoku energije 
skozi jetra. Simptomi, ki imajo skupni ime-
novalec deficit jeter in se pojavijo ali moč-
neje izrazijo pomladi so še alergije (seneni 
nahod, astme, atopijski dermatitis), prhljaj, 

luskavica, razni ekcemi, mastno lasišče in 
izpadanje las, išijas, sindrom karpalnega 
kanala, težave z želodcem, napihovanje. 
Lahko pa se pokaže tudi kot nepotrpežlji-
vost, pretirana razdražljivost in jezljivost, 
ljubosumnost. Vendar ni treba, da je tako. 
Po tradicionalni kitajski medicini (TKM) se 
ta čas pričenja že v februarju oz. ko postaja-
jo dnevi toplejši in traja vse nekje do maja. 
Jetrom pripada podorgan žolčnik.

Jetrni tip človeka po TKM

Uravnotežena (v harmoniji) oseba jetrne-
ga tipa v harmoniji ima lepo atletsko, mi-
šičasto in skladno telo. V bokih in pasu je 
ozka, v ramenih širša, drža je vzravnana, 
ponosno pokončna. Ima temnejšo polt, ki 
poleti hitro porjavi, lasje so najpogosteje te-
mni in močni, močne obrvi, oči so temne in 
prodorne, pogled je oster, poudarjena spo-
dnja čeljust. Ženske se rade oblačijo vpa-
dljivo, moški pa se radi pokažejo z najbolj-
šim avtom, najlepšo žensko itd. Veliko dajo 
na zunanji videz, radi so v centru pozor-
nosti, imajo svoj prav in le redko se pustijo 
prepričati v nasprotno. So perfekcionisti, 
dobro se znajdejo na vodilnih položajih, so 
zelo ambiciozni, odločni, ustvarjalni, aktiv-
ni, fokusirani, imajo jasne vizije in cilje. Na-
nje se lahko zanesete, hitro najdejo rešitve. 
Vse, kar si zadajo, speljejo do konca. Radi 
se ukvarjajo z adrenalinskimi športi oz. s 
športom nasploh in radi zmagujejo. Zjutraj 
težko vstajajo, zvečer pa oživijo.

Jetrni tip človeka, 
kadar ima jetra v deficitu 
(šibkost, neravnovesje)

Oseba z deficitom jeter postane pretirano 
jezljiva (agresivna, kolerična), nepotrpežlji-
va, nestrpna, ljubosumna, zavistna, pikra, 
arogantna, brezsrčna, tekmovalna, zvrača 
krivdo na druge, obsedena z akcijo. Na zu-
naj jo prepoznamo po prisotnosti celulita 
(predvsem ženske v predelu "jahalnih hlač"), 
mastnih laseh, občutljivih očeh (se solzijo, 
so suhe, pečejo, srbijo, so občutljive na sve-
tlobo), po telesu je prisotnih veliko pik, ma-
dežev, ekcemov, izpuščajev, pogosto se jim 
zgodijo zvini in nategi vezi (gležnji, kolena), 
holesterol, zamaščena jetra. Poznamo dva 
tipa jetrnega deficita: oseba, ki svojo jezo iz-

raža navzven, in oseba, ki svojo jezo zadrži v 
sebi in zaradi tega lahko zboli.

Vzrok tiči v zakisanost telesa!

Največja težave jetrnega deficita je zakisa-
nost telesa. V zakisanem telesu pa raste 
bolezen! Zakaj nastane zakisanost? Jetra 
kot naš največji organ za razstrupljanje in 
pretvarjanje toksinov v vodotopne, da jih 
nato lahko ledvica izločijo, so zaradi šibko-
sti (deficita) nesposobna kvalitetno čistiti in 
razstrupljati naše telo. Toksini posledično 
ostajajo v telesu in se vsedajo na kožo, lase, 
nohte, sklepe, vezi mišice, vezivno tkivo, se 
tam kopičijo in povzročajo razne težave.

Kako si šibimo jetra?

Z nepravilno prehrano, negativnimi čustvi, 
prepogosto in predolgo izpostavljanje stre-
su. Vem, da boste na tem mestu rekli: "Kdo 
pa dandanes ni v stresu?" Seveda, popolno-
ma se ne moremo izogniti stresu, lahko pa 
vsakodnevno poiščemo ravnotežje z razni-
mi stvarmi in tehnikami, ki nas sproščajo in 
razveseljujejo (sprehodi, branje, šport, medi-
tacija, joga itd.). Vsak bi moral zase najti na-
čin, ki bi bil protiutež stresu. Pa še en način 
je, kako lahko kljubujemo stresu. Tako, da 
močno okrepimo naša jetra, da bodo spo-
sobna prenašati neželene učinke stresa na 
naše telo.

In kako lahko krepimo naša 
jetra?

V prvi vrsti s hrano! Priporočam, da za 2–3 
mesece (predvsem v spomladanskem času) 
izločimo hrano, kot so mleko in mlečni iz-
delki, kava, čokolada, kakav oreščki, poma-
ranče, češnje, slive, razhudniki (paprika, 
paradižnik, jajčevci, krompir), poper, česen, 
čebula, por, čemaž, losos, kis.

Na jedilnik pa moramo umestiti veliko gren-
čin, kot so radič, koromač, regrat, artičoka, 
kurkuma, janež, kopriva.

Večerje naj bodo izključno zelenjavne in do 
18h. Pijte veliko tople vode. Vključite giba-
nje vsaj 30 minut na dan. Počasi se bodo 
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Za bolj poglobljene informacije
in individualne naturopatske
posvete se lahko obrnete na
041 334 712; 01/709 12 40; 

naturopatija.medilek@gmail.com, 
kjer si rezervirate svoj termin.

Hvala za vašo pozornost!
Želim vam

energetske pomladne dni!

Normalno staranje spomina poteka od roj-
stva do smrti. V določenih obdobjih svojega 
življenja se tega procesa ne zavedamo. Smo 
socialno aktivni, hodimo v šolo, v službo, na 
prireditve, dogodke, izlete. Veliko ljudi pove, 
da se je zavedalo staranja šele, ko so šli v za-
služeni pokoj. Za stvari, ki so jim bile prej 
samoumevne in so jih z lahkoto opravili, 
zdaj potrebujejo več časa in večkrat prosijo 
za pomoč.

Prav tako se v določeni dobi svojega življenja 
ne zavedamo finančne neodvisnosti. Vsak 
mesec prejmemo plačo, z njo razpolagamo 
kolikor le lahko. Starejši ko je človek, bolj ga 
skrbi, kako bo, ko sam ne bo več zmogel pri-
praviti drv, sam ne bo zmogel po nakupih in 
opravljati osnovnih življenjskih opravil. Ve-
liko je takih, ki svojim otrokom nočejo biti v 
breme ali pa ne živijo blizu. Veliko je takih, 
ki si ne upajo prositi za pomoč, morda ne 
znajo ali pa ne zmorejo. Še posebej je težava, 
če je prisotna kakršnakoli bolezen. 

Demenca je neozdravljiva bolezen. Na svetu 
jo ima že 36 milijonov ljudi. Vsake 3 sekunde 
postavijo diagnozo nove-
mu bolniku. V Sloveniji 
se z njo spopada že 32 
tisoč ljudi. Poznamo več 
vrst demenc, ki različno 
vplivajo na vsakega po-
sameznika. Zato je zelo 
pomembno, da poznamo 
preteklo življenje bol-
nika, ker le tako lahko 
vemo, zakaj se mu dolo-
čene stvari dogajajo. Na 
primer človek, ki je bil 
nekoč vrhunski strokov-
njak, je danes le še bleda 
senca samega sebe. Veli-
kokrat pri svojih bližnjih 
ne opazimo osebnostnih 
in vedenjskih sprememb. 
Ko bolezen tako napre-
duje, da je doma neobvla-
dljiva, se svojci odločijo, 
da bolnika dajo v dom za 
starejše.

Večkrat čutim čustvene 
stiske stanovalcev, še po-
sebej pa svojcev. S šest-
najstletnimi izkušnjami 
dela v domu za starejše 
sem opazila največjo sti-

dnevi začeli daljšati, narava se bo začela pre-
bujati. Izkoristite to za zmerne aktivnosti na 
prostem. Žita in ostale ogljikove hidrate uži-
vajte le do 15h. Zvečer NE!

Hrana je edini zunanji medij, s katerim ko-
municiramo z našim telesom (organi). S 
hrano dajemo telesu pravilna ali napačna na-
vodila. Torej, če s pravilnimi hranili krepimo 
naša jetra, postanejo le ta močna, posledično 
in postopoma se spremenijo tudi naša čustva.

Poleg hrane si lahko 
pomagamo še:

Hrana je seveda na prvem mestu. K še bolj-
šemu delovanju jeter ter boljšemu počutju 
pa pripomorejo:
• probiotiki: z vplivanjem na zdravo čreve-

sno floro lahko vplivamo na zdravje celega 
telesa, tudi jeter

• preslična kopel: krepi vse notranje orga-
ne, učinkovito pomaga odvajati toksine iz 
telesa. O tem je pisala že zeliščarka Marija 
Treben.

• Oligoelement Mangan močno krepi jetra
• rastline, kot so: pegasti badelj, janež, ko-

priva, desmodium, artičoka, repinec

Pri svoji praksi se velikokrat srečujem z lju-
dmi s povišanim holesterolom in trigliceridi, 
ki mi zatrjujejo, da imajo to dedno. Seveda 
ima genetski faktor pomembno vlogo pri ra-
zvoju bolezni, a ne tolikšno, da bi lahko bil 
izgovor. Ko posameznik ozavesti, da je SAM 
odgovoren za svoje zdravje, lahko pomemb-
no vpliva na razvoj genetske predispozicije 
za bolezen. Na vsaki stopnji, ne glede na to, 
ali je bolezen že kronična ali pa so prisotni 
le simptomi, vedno se da bolezen in simpto-
me občutno olajšati, mogoče celo pozdraviti. 
Noben zdravnik ali alternativec ne more de-
lati namesto nas, odgovornost za zdravje je v 
rokah vsakega posameznika. Vsi mi pa smo 
lahko vodniki na vaši poti.

Pomoč svojcem in bolnikom 
obolelim z demenco

Marjeta Kraševec

sko, ko mora v dom nekdo od partnerjev. Po-
gosto imajo finančne težave, saj v Sloveniji še 
vedno ni sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi. 
Lansko leto sem bila povabljena na strokov-
ni ogled vasi za demenco na Nizozemskem,  
kjer je primer dobre prakse, kako naj se va-
rovanci počutijo čim bolj domače. Poleg tega 
pa je finančno urejeno, da starostnik ni breme 
svojcem.

Poleg redne službe v domu starejših sem se 
odločila za pomoč svojcem in bolnikom, 
obolelimi z demenco predvsem zato, ker je 
bolezen demenca še vedno stigmatizirana. 
V preteklosti sem opazila, da se z bolniki 
neustrezno komunicira ter da bi negovalci 
dementnega bolnika potrebovali veliko več 
znanja o samem poteku bolezni in o stiskah, 
ki jih doživljajo. Želim tudi poučiti svojce, 
kako kljub bolezni pripraviti bolnika do ak-
tivnosti ter da bi se še vedno počutili spre-
jete. Predvsem, pa bi jim rada dala napotke, 
kam in na koga se lahko obrnejo za nadaljnje 
zdravljenje. S tem bi omogočili, da bi bolniki 
z demenco lahko ostali čim več časa v svo-
jem domačem okolju. ■
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Javno podjetje Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno 
vodo v občini Loška dolina, kjer upravlja vodovodni sistem Stari trg–Lož, ki z vodo oskr-

buje celotno področje občine Loška dolina (razen Dolenje Poljane, Klance in Sv. Ana). Vodni 
vir so vrtine v Kozariščah, voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira s klordioksidom.

Na omrežju je bilo v letu 2019 skupaj izvedenih 66 mikrobioloških preiskav, od tega 62 na 
omrežju in 4 na viru pitne vode, v okviru katerih se ugotavlja prisotnost Escherichie coli 
(E.Coli), Koliformnih bakterij in števila kolonij pri 22°C in 37°C. 

Osnovne kemijske preiskave so bile na omrežju opravljene na 17 vzorcih. Poleg tega se je pri 7 
vzorcih ugotavljalo tudi prisotnost stranskih produktov dezinfekcije (kloriti, klorati in kloridi). 

Vzorčenje v sklopu nadzora:

Letno poročilo o pitni vodi
JP Komunala Cerknica d. o. o.

Vodovodni
sistem

Oskrbovana
naselja 

Notranji nadzor Državni monitoring

Število 
vzorcev Skladnih Število 

vzorcev Skladnih

Stari trg – Lož 

Babna Polica, Babno Polje, Dane,
Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče,

Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev,
Podgora, Podlož, Pudob, Stari trg, 

Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika

62 59 5 5

V letu 2019 so bili 3 vzorci od 62 vzorcev, 
odvzetih na omrežju, neskladni s Pravilni-
kom o pitni vodi. V vseh primerih je prišlo 
do neskladnosti zaradi slabe interne vodo-
vodne instalacije, za katero so odgovorni 
uporabniki sami. Uporabnike želimo opo-
zoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo 
pomembno tudi, da redno in ustrezno skr-
bijo za svoje interne vodovodne napeljave. 
Glede na vzrok neskladnosti so bili izve-
deni ustrezni sanacijski ukrepi in ponovno 
vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorče-
ne vode. 

Pri tem je treba poudariti, da v nobenem 
primeru neskladnost vzorca ni pomenila 
tveganja za zdravje ljudi. Vsi vzorci, vzeti v 
sklopu državnega monitoringa, so bil skla-
dni s Pravilnikom. ■

Obveščanje uporabnikov o pitni vodi

Uporabnike pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter Priporočili NIJZ, obveščamo o načinih obveščanja:   
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KJER SE 
PREPIRATA DVA ...
Na sončni gredi sta močno
se klala polž in glista,
za mišji pedenj rosnih tal,
izpod solate lista.

Bilo je prav zares hudo,
umirila nič se nista,
ju ega val v prepir je gnal
in slinavost nečista.

Kar od nekod, tam čez vodó,
pogoltni kos prišvista,
in prav na hitro v kljun svetal
oba ulovi nudista.

Še preden sonce je zašlo,
že gnoj sta, egoista,
s tem gnojem ptič je plot packal,
gredica pa je čista.

SOŽITJE
(misli, besede in razuma)

'Z misli zvabljena beseda,
po vsakdanjosti okvirju
včasih žuganju naseda,
da naj se vsaj malo unese
in zateče se k premirju.

'Z misli zvabljena beseda
dom si najde na papirju;
ker moči se nje zaveda
si v spomin razum jo vnese,
kjer že mnoge so v špalirju.

Tiho misel verze spreda
po vsakdanjosti okvirju,
če so hudi kot ujeda,
želo njih ne prizanese,
ne bogù in ne hudirju.

Ko zvedàvo misel gleda
po ustvarjalnosti vsemirju,
včasih žuganju naseda
in rečèm, ki jih prinese
blodenje po zmot močvirju.

Če se misel spreneveda
raj iščoča po osirju,
kaj lahko nasvet spregleda,
da naj se vsaj malo unese
in polista po brevirju.

Tu in tam nastane zmeda,
ko realnosti vampirju
modra se rodi beseda.
Misel nad razum se znese
in zateče se k premirju.

Jasna Lekan

MEDVEDJE PRAZNOVANJE

O publikaciji II. udarni ali
Rupnikov bataljon

Anton Avsec, Medvode

V teh dneh, ko praznujemo državni pra-
znik, dan generala Rudolfa Maistra, 

se spominjamo njegovega zapisa dogodkov 
ob priključitvi notranjskih občin k matični 
novonastali državi SHS oz. Kraljevini SHS. 
Tedaj ga je namreč izredno fasciniralo preki-
pevajoče navdušenje domoljubja Rakovcev 
in celotnega prebivalstva Notranjske.
Med II. svetovno vojno so nacifašistične sile 
6. aprila 1941 našo državo napadle, okupi-
rale in razkosale. Naše kraje je zasedla faši-
stična Italija in ustanovila t. i. Ljubljansko 
pokrajino.
Po kapitulaciji Italije pa so jo zasedle Hi-
tlerjeve nacistične sile. Ozemlje Ljubljanske 
pokrajine in Primorske so Nemci vključili 
v novoustanovljeno operacijsko ozemlje Ja-
dransko Primorje. Za vrhovnega komisarja je 
bil imenovan Friedrich Reiner, vojaška oblast 
pa je bila v rokah skupinskega vodje SS in ge-
nerala policije dr. Erwina Roessenerja, sicer 
poveljnika nemškega 18. vojnega okrožja. 
Roessener je po dogovoru s predstavniki be-
logardističnega vodstva 24. septembra 1943 
izdal povelje za ustanovitev Slowenische Lan-
deswehres. Izvedbo naloge je zaupal stotniku 
Schumacherju. Tej formaciji je dal tudi ime 
Slovensko domobranstvo / cit. Slovenski dom 

22. april 1944/.
In prav te dni je izšla obsežna publikacija 
Aleša Noseta z naslovom II. udarni ali Ru-
pnikov bataljon. To je bil del SS formacije 
Slowenische Landeswehres slovenske naro-
dnosti v Provinz Laibach. Na 640 straneh 
je opisano njegovo delovanje predvsem na 
Notranjskem, Dolenjskem in Primorskem. 
Precej opisov beleži o vdorih v Loško dolino. 
Moštvo pretežno Notranjcev je pozabilo na 
domoljubje in narodno zavest in je izvajalo 
strahovit teror nad svobodoljubnim in na-
rodnozavednim prebivalstvom, vključenim 
v OF slovenskega naroda in partizanskim 
enotam. Tej formaciji je od 4. januarja 1945 
Roessener osebno poveljeval. General Leon 
Rupnik pa je bil imenovan za inšpektorja 
slovenskega domobranstva. Dokaz, da so 
se domobranci borili za izvedbo Hitlerjevih 
načrtov, pa priča znamka z motivom naše 
Križne jame (vstavi fotografijo).
Razen že obstoječih bataljonov so po nalo-
gu Roessenerja 18. aprila 1945 ustanovili še 
XII. bataljon. Za poveljnika je bil imenovan 
Hptm. Var. policije Selbach. V sestav bata-
ljona so bile vključene: ena  nemška četa, 72. 
četa SD, 61. četa SD, ena pionirska grupa. 72. 
četa je bila pripeljana v Kočevje. ■

Medvedje iz doline so sklenili,

da novo leto bodo z družinami zalili,

da na silvestrovo se skupaj bodo zbrali,

ob kuhančku veselo klepetali.

Vsi bodo šli na sredo jase,

tja, kjer najlepša jelka rase,

tja, kjer so lani praznovali,

okraske novoletne vsi občudovali.

Mladički veselo so hlačali,

tastari  kot vedno godrnjali,

se veselili so drevesca vsi,

a glej ga vraga, jelke ni.

Ni okraskov, ni nobene lučke,

so zajokale medvedje bučke.

Tastari so jih stran odvlekli,

bomo pod šotorom kakšno rekli.

So skupinsko odtacali, da bi šotor poiskali,

in obredli vse vasi, a šotora ni.

So pa bili na moč veseli,

ko tiste snežinke na kandelabrih

so prešteli,

saj so skoraj vse gorele,

medvedom srečno novo leto zaželele.

Razočarani medvedje  

so z domače jase v sosednji gozd zdrveli,

kjer so se nadvse lepo imeli.France Žnidaršič
v Starem trgu pri Ložu

France Žnidaršič
v Starem trgu pri Ložu
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Noč se ni še začela prevešati v jutro, a jaz bedim in premišlju-
jem. Misli se mi vračajo nazaj v leto, ki se je izteklo, in mi ni-

zajo trenutke, ki so zaznamovali pot, ki smo jo po zadnjih lokalnih 
volitvah prehodili v Loški dolini. Sprašujem se, kaj se je premaknilo 
na bolje v tem času, in obenem z žalostjo ugotavljam, v kakšen za-
čaran krog se je ujela ta naša lepa dolina.

Že več kot leto dni smo priča usklajevanjem glede dvorane, ki si jo 
naša dolina želi in potrebuje že vrsto let. V začetku je bil projekt 
zastavljen kot večnamenska dvorana in potrjen s strani prejšnje za-
sedbe občinskega sveta. Potem pa se je kar naenkrat začelo govoriti 
samo še o športni dvorani. Kje pa je naše šolstvo? Kje kultura? Vsa-
kega pač nekaj veseli, ljudje v življenju dajemo prednost različnim 
stvarem. In tako je tudi prav. Verjamem pa, da vseh ne zanima, ali 
bo dvorana postavljena en meter bolj v levo ali en meter bolj v de-
sno; da ne govorim o številu luči in izbiri stekla. Takšno pregovar-
janje prej spominja na metanje peska v oči in s tem na oddaljevanje 
od rešitev. S tem pa tudi na oddaljevanje od dneva in leta, ko bo 
končno zgrajena dvorana.

Vsi vemo, da bi bila dvorana v dolini dobrodošla in potrebna že ta 
trenutek ter da bi v dejavnostih v njej vsak občan lahko našel kaj zase. 
Ne spoznam se na številke in na cene izgradnje takšnega projekta, 
vem pa, da cene materialov prej rastejo kot padajo ter da bo ponov-
na priprava in izdelava potrebne dokumentacije ta projekt občutno 
podražila. Ko oziroma če bo ta projekt sploh kdaj uresničen, bo po 
moji kmečki pameti zato občutno manjši in tudi dražji. Sprašujem 
pa se, kdo bo prevzel odgovornost za izgubljeni čas in priložnost, ki 
nam je spolzela skozi prste, saj je bil projekt izgradnje dvorane pred 
lokalnimi volitvami že v zadnji fazi priprav, denar za izgradnjo pa 
zagotovljen.

V občinski svet smo izvolili posameznike, za katere smo verjeli, da 
bodo zaupanja vredni predstavniki vseh občanov. Posameznike, ki 
naj bi nas zastopali ter iskali rešitve in sprejemali odločitve v dobro 
vseh nas. Svoj glas smo jim namenili v upanju, da bodo pri svojem 
delu kot občinski svetniki z vso odgovornostjo in s pozitivno energi-
jo uresničevali vizijo napredka in razvoja naših krajev. 

Čisto razumljivo je, da je za vsakega novinca začetek težek in da po-
trebuje čas, da se vpelje v način delovanja občinskega sveta. A priča-
kovala bi, da bo sveža sila v novi zasedbi mladih ljudi po prvih zače-
tnih korakih v občinskem svetu potegnila voz, ki je že bil naložen, in 
ga z vso energijo vlekla po začrtani poti proti novim ciljem. Toda voz, 
ki so ga naložili in peljali prejšnji svetniki, se je ustavil. Kaj je bilo na-
robe z ljudmi, ki so sedeli v prejšnjem mandatu na občinskih sejah? 
Ali so res tako napačno razmišljali in so peljali napačne, nerealne 
projekte? Ali so na sejah samo dvigovali roke?

Zdaj se na občinskih sejah predvsem tolče po mizi, išče zakone, čle-
ne, skratka vejice in pike. Zakaj se časa in energije, ki se ju nameni 
za pregovarjanje, ne usmeri raje v iskanje novih, boljših rešitev, če že 
prej zastavljene rešitve niso dobre. Kam drvimo pri tem početju ter 
taki kulturi obnašanja? Zagotovo vem le to, da ne v smeri razvoja.

Spomnim se ene od sej sedanjega občinskega sveta, na kateri so 
bili prisotni zunanji člani, predstavniki komunale, šole, zdravstva 

Razmišljanje o …
Vera Mihelčič, Markovec

itd. Seja je potekala umirjeno, v dvorani je vladala strpnost. Da ne 
govorim o pohvalah, ki so jih bili deležni zunanji udeleženci. Zara-
di umirjenega in kulturnega tona, v katerem se je seja začela, sem 
pomislila, da so se strasti vendarle umirile in da bo seja tudi naprej 
potekala brez dokazovanja in v mejah zrele politične kulture. A glej 
ga zlomka! Ko je zadnji zunanji udeleženec zaprl vrata, se je začelo 
odvijati nadaljevanje že vsem znane zgodbe. Zgodbe, ki jo kroji ne-
strpnost in pregovarjanje ter neodgovorno zapravljanje dragocenega 
časa. Zgodbe, kjer se "zaradi dreves ne vidi gozda" in ki se na žalost 
ponavlja na vsaki občinski seji znova. Sedaj po več kot letu dni pa bi 
bil res že skrajni čas za prve rezultate in ne več za merjenje moči, kajti 
drugače se zgodba o razvoju naše doline v tem mandatu najverjetne-
je ne bo nikamor premaknila.

Sprašujem se, kako se svetniki po drugih občinah lotevajo projek-
tov in kakšno politično kulturo vzdržujejo v sejnih sobah. Ali se tudi 
drugje po Sloveniji na občinskih svetih ukvarjajo predvsem sami s 
sabo ali pa so ne glede na medsebojna nesoglasja in razlike sposobni 
stopiti skupaj, reševati probleme in uresničevati skupne cilje? 

Upam, da si ne slikam preveč črne slike, a se mi zaradi dogaja-
nja, ki smo mu priča, dozdeva, da se naša dolina, namesto da bi 
napredovala, vrača v preteklost. Kdo bo odgovarjal za takšno ne-
produktivno početje in zamujene priložnosti? Ne nazadnje takšna 
nezrela politična kultura kaj hitro lahko zapečati usodo tudi osta-
lim projektom, med drugim tudi drugemu večjemu občinskemu 
projektu, ki se ga je prav tako zastavilo že v preteklem mandatu 
– domu za ostarele. Ali le obstaja upanje, da se bo ta projekt mo-
goče na koncu le normalno speljal ali pa se bo tudi tu komplici-
ralo, kljub temu da se ne bo financiral iz občinskega proračuna? 
Posamezniki bodo še vedno ugotavljali, da dom ne spada v naše 
okolje. A neizprosna realnost je, da z vsakim letom poraste število 
starostnikov in lahko dom kaj hitro rabimo, eden ali drugi. Tako 
vi kot tudi jaz. Bomo na stara leta, ko bomo obnemogli, raje v 
breme svojim otrokom? Ali pa bomo čakali na prosto posteljo v 
domovih drugje oziroma bomo zaradi pomanjkanja prostih mest 
morali iti celo čez mejo? Zato mi ni vseeno, ko opazujem, kaj se v 
zadnjem obdobju dogaja v dolini, ki je moj dom.

Izkušnje, ki pridejo z zrelostjo, učijo, da kadar smo prepričani, da 
nekaj zmoremo storiti, tedaj se ne ustrašimo izzivov, ampak se lo-
timo dela in na koncu vedno uspemo, če vztrajamo. Velja pa tudi 
obratno: kadar mislimo, da ne zmoremo, tedaj se niti ne bomo lotili 
reševanja izzivov, s tem pa bomo že v začetku sami sebe obsodili 
na neuspeh. Prav naš odnos je tisti, ki na koncu odloča o uspehu 
ali neuspehu! Odnos pa je nalezljiv! Zato slabi in negativni odnosi 
lahko okužijo okolje, v katerem se jih goji. Okužijo ga od zgoraj 
navzdol in s tem potopijo še tako dobre ideje in rešitve ter v kali 
zatrejo upanje. 

Upam, da tišina, ki veje med nami, občani, ne pomeni, da se stri-
njamo s  slabimi in negativnimi odnosi, ki so začeli krojiti usodo 
naših krajev in nas samih. Pozitivna naravnanost, medsebojno so-
delovanje in komuniciranje, osebna odgovornost, pripravljenost na 
soočanje z izzivi in trdo delo so tisti, ki bodo na koncu odločali o 
tem, ali bomo uspeli. Kot posamezniki in kot skupnost. Odločitev, s 
tem pa tudi odgovornost, pa je zgolj v vaših rokah, dragi udeleženci 
občinskih sej. ■
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Pisana slovenska beseda in razvoj tiska sta 
pomembno vplivala na pospešen pretok 
informacij. Po letu 1797, ko se je pojavil 
prvi slovenski časopis Lublanske novize, 
ki so mu od sredine 19. stoletja sledili še 
drugi časopisi (Kmetijske in rokodelske 
novice, 1843; Drobtinice, 1846;  Zgodnja 
Danica, 1848; Učiteljski tovariš, 1861; Slo-
venski narod, 1868; Slovenec, 1873 ...), so 
novice in sporočila preko naročnikov po-
stopoma osvajala slovenske kraje, tudi Lo-
ško dolino, o kateri je bilo občasno tudi kaj 
objavljeno ...

V teh časopisnih objavah in društvenih 
glasilih je nazorno prikazan način razmi-
šljanja in življenja ter socialne, društvene, 
družabne in politične razmere tistega časa. 
Mnogo izvemo o poplavah, požarih in 
drugih nesrečah, o dogodkih in praznova-
njih ... Zapisi v teh starih časopisih so vse-
kakor bogat vir zgodovinskih informacij ...

V tej in prihodnjih številkah bom kot za-
nimivost pripravil v branje posamezne no-
vice iz Loške doline, ki so bile objavljene v 
različnih časnikih in publikacijah od sre-
dine 19. stoletja dalje.

Novice iz Loške doline
Borut Kraševec

Pisalo je pred 100 leti

Tokrat predstavljam zapis, objavljen pred natanko sto leti v Slovenskem čebelarju (Slovenski 
čebelar, v Ljubljani, dne 15. marca 1920, štev. 3, str. 16), ki govori o ustanovitvi čebelarske 
podružnice v Starem trgu. Prepis je dobeseden, brez lektorskih popravkov:

 

»Ustanovitev čebelarske podružnice za sodni okraj Lož s sedežem v Starem trgu. 

Lepo število čebelarjev in čebelarskih prijateljev — okrog 40 — se nas je zbralo 

dne 25. januarja t. l. popoldne pri g. Ožboltu v Starem trgu, da si ustanovimo za 

napredek čebelarstva tako potrebno čebelarsko podružnico. Gospod Ivan Sterle iz 

Podcerkve otvori zborovanje in pozdravi navzoče čebelarje, ki so prišli iz sodnega 

okraja Lož. V poljudnem govoru pojasni pomen današnjega sestanka ter predlaga 

ustanovitev podružnice. Po daljšem razgovoru se sklene ustanoviti podružnico za 

sodni okraj Lož s sedežem v Starem trgu pri Ložu. Sklicatelj opozori, da imajo pra-

vico voliti odbor le udje. Zato je potreben najprej vpis. Zglasi se 26 udov ter plača 

udnino osrednjemu društvu, od teh se odšteje po 2 K za podružnico. Sklicatelj po-

jasni sestavo odbora. Na predlog je bil izvoljen predsednikom brez ugovora Ivan 

Žnidaršič, posestnik in gostilničar iz Viševka št. 39, namestnikom je bil izvoljen Ja-

nez Sterle iz Podcerkve št. 41, odbornikom pa: Jernej Dimic, strojevodja v Pudobu, 

in Matija Škerbec iz Vrh Jezera št. 30. Dalje se izvolita dva člana kot pregledovalca 

računov: Jernej Poje iz Vrhnike št. 39 in Juri Škerbec, Šmorata št. 1. Ti izvolijo iz 

svoje srede tajnikom in blagajnikom Ivana Žnidaršiča. Nato se oglasi več udov, da se 

naprosi čebelarsko društvo v Ljubljani, da pravočasno naznani podružnici v Starem 

trgu, če dobi sladkor za jesensko pitanje, da se preskrbi vse potrebno za odvzema-

nje sladkorja, ker smo tako oddaljeni od železniških postaj. Po izkazu blagajniške 

knjige bivše podružnice v Grahovem pripada podružnici čisto premoženje v znesku 

290 K 61 vin1., kar vzame občni zbor na znanje. Načelnik da na glasovanje, ali naj 

se ta vsota razdeli med bivše ude ali naj ostane kot skupno premoženje nove po-

družnice, nakar občni zbor soglasno sklene, da ostane ta vsota skupno premoženje 

podružnice. Ker se nihče ne oglasi proti sklepu, se občni zbor sklene in podpiše.«

(vir:www.dlib.si)

1(Vinar: nekdaj avstrijski novec za pol krajcarja / žemlja je pred prvo 
svetovno vojno stala štiri vinarje; Krajcar: v stari Avstriji kovanec z 
vrednostjo ene stotine goldinarja; vir: SSKJ Slovar slovenskega knjižnega 
jezika, Spletna izdaja na www.fran.si)
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v Berlinu. Šele ko sem mu pojasnil, da se 
bova s takšnim vprašanjem blamirala in da 
bo pri madžarski občutljivosti zaradi vztra-
janja pri svojem stališču postavil pod vpra-
šaj celoten uspeh svojega obiska, je popustil 
in zaključil svoj govor, ki ga je imel v nem-
ščini z »eljen kralj«, kar je vzbudilo veliko 
navdušenje.

Princ Henrik je bil zelo prikupna oseb-
nost. Med javnimi nastopi v tujini je kazal 
– morda, ker se je še spominjal dogodkov 
ob kronanju v Moskvi – neko bojazljivost 
in velik strah pred kritiko svojega velikega 
brata, kar se je pokazalo tudi med pravkar 
omenjenim dogodkom.

Zaradi mojega imenovanja za konzula v 
Budimpešti sem se moral oglasiti pri cesar-
ju v berlinskem gradu, kjer so me zadržali 
na zajtrku. Pri zajtrku je bila med drugimi 
tudi princesa Hermina Reus, takrat je bila 
princesa Carolath. Torej tako je tedaj sedel 
cesar Wilhelm za mizo s svojo prvo in dru-
go ženo, vsekakor v zgodovini precej svoje-
vrstno srečanje.

(se nadaljuje)

Moje življenje
Herman SCHÖNBURG - WALDENBURG

Zadnji lastnik posestva Snežnik Hermann Schönburg Waldenburg (1865–1943) je napisal 
spomine o svojem življenju. Rokopis je njegova potomka Nobil Donna Grazia Vailati pridobila 
po združitvi obeh Nemčij, ko je v Hermsdorfu prvič obiskala grobove svojih prednikov. 
Spomine je v knjigi z naslovom Gehörtes und Gesehenes v samozaložbi izdala leta 1993 v 
Firencah. Knjigo je v slovenski jezik prevedel Jože Matevžič iz Vrhnike pri Ložu.  

(nadaljevanje)

OGRSKA
Moje prvo srečanje z ogrskimi uradnimi 
krogi se je odvijalo ob praznovanju tisoč-
letnice v Budimpešti, kamor so me poslali, 
ker sem bil takrat tajnik nemškega velepo-
slaništva na Dunaju.

Razmerje Madžarov do svojih habsburških 
vladarjev ni bilo nikoli neskaljeno. Toliko 
bolj je vsak pravi Madžar neomejeno častil 
krono Sv. Štefana. Kossuth jo je bil na begu  
zakopal nekje v madžarsko zemljo, toda po-
zneje se je vrnila nazaj v Budimpešto. Kakor 
je znano, je križ na oboku upognjen. Ali se 
je to zgodilo takrat ali ob kakšnem drugem 
dogodku v njeni spreminjajoči se zgodovi-
ni, sem pozabil. Ob praznovanju tisočletni-
ce je bila krona razstavljena v parlamentu. 
Okoli nje je bil slavnostni mimohod, kot se 
odvija pred živim vladarjem.

Pozneje sem prišel kot generalni konzul v 
Budimpešto. Ta nekoliko zmedena označba 
je bila koncesija težavnim družbeno prav-
nim razmeram Avstro-Ogrske in dunajski 
občutljivosti. Delo je bilo podobno kot na 
poslaništvu.

Ko v časih čistega parlamentarizma postane 
najbolj splošna udeležba v notranji politiki 
nujno zlo, tako imam takšno udeležbo v na-
sprotju z danes daleč razširjenim mnenjem, 
ki je samo na sebi in v normalnih razmerah 
za popolnoma nezaželeno in škodljivo. Po-
litika je težka umetnost, ki zahteva naravno 
nadarjenost in veliko predznanje.

Samo nekaterim, ki se na take stvari spo-
znajo, naj bi prepustili vodenje, vsi drugi bi 
morali opravljati svoje delo. Če k udeležbi 
pokličemo množico, ki je vsekakor neraz-
sodna, in če se ji posreči, da dobi vpliv na 
potek dogodkov, mora takšen vpliv postati 
usoden. Če se množici prikriva njen vpliv 
in se jo vodi, ne da bi zato vedela, je cel sis-
tem tudi v najboljšem primeru laž.

Na Ogrskem je bila zahteva po splošni ude-
ležbi v politiki skoraj do kraja izpolnjena in 
ta primer se mi je zdel v politiki poučen. 
Politika je napolnila življenje celega naro-
da, kakor tudi posameznika in je goltala 

dragocene moči, ki bi lahko bile, vsaka na 
pravem mestu, dosegle zelo veliko. Druž-
ba glavnega mesta je bila zaradi politike 
popolnoma v razsulu in je izgubila vsako 
povezavo.

Grof Tissa ni bil takrat za krmilom, vendar 
smo ga lahko srečali v hišah njegovih privr-
žencev. Bledemu možu s temno brado, ki je 
izgledal učen, bil je kratkoviden in je zato 
nosil očala, se ni videlo, s kakšnim pogu-
mom in uspehom je znal premagati, če je 
bil izzvan, svoje nasprotnike ne samo kot 
govornik, temveč tudi s sabljo.

Nevtralna tla je predstavljal narodni kazi-
no, v katerem se je shajalo največ gospodov 
iz glavnega mesta in politikov različnih 
usmeritev. V času bosanske krize v letu 
1909 je vladalo v prostorih kazinoja veliko 
razburjenje, pričakovali so vojno z Rusi-
jo in vsi člani kluba, ki so bili v vojaškem 
razmerju, so krizi dali svoj pečat. Tedaj je 
prišla novica, da se bo Nemčija zavzela za 
interese dvojne monarhije. Vojna nevar-
nost se je razpršila kot megla. Ko sem ti-
stega večera kot po navadi vstopil v kazino, 
so prihiteli člani kluba in so mi z glasnimi 
klici »eljen« izrazili spoštovanje, ki seveda 
ni bilo namenjeno meni osebno, temveč za-
stopniku mogočnega nemškega cesarstva, 
ki je zapovedalo mir. Mora, ki je ležala na 
njih, je bila seveda zelo težka.

V čas mojega službovanja v Budimpešti 
sodi tudi obisk princa Henrika, cesarjeve-
ga brata, ki se je pri tako imenovani vožnji 
princa Henrika, pripeljal na čelu številnih 
avtomobilistov v ogrsko glavno mesto. Pre-
bivalstvo ga je zelo prisrčno sprejelo. Na 
zadnji večer njegovega obiska so mu pri-
pravili velik banket. Pred tem se je z menoj 
pogovarjal o zdravici, ki jo je moral ob tej 
priložnosti izreči deželnemu gospodu. Z 
dvigom kozarca je hotel nazdraviti cesarju 
Francu Jožefu in zaključiti zdravico, kar je 
bilo veliko bližje dunajskim kakor pa ogr-
skim izročilom. Mojemu ugovoru, da to 
nasprotuje veljavnemu pravu in da je na 
Ogrskem Franc Jožef samo kralj, je živah-
no ugovarjal in zahteval, da naj povprašam 
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Vabljeni k reševanju nagradne križanke.

Nagradno geslo križanke v DECEMBRU 2019 je bilo:
FoTograFija

Foto Žnidaršič
Cesta 4. Maja 82, 1380 Cerknica 
01 7096 973
031 616 541
info@foto-znidarsic.si
https://www.foto-znidarsic.si/

Delovni čas
ponedeljek-petek: od 08:00 do 12:00 in od15:00 do 18:00
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nedelje in prazniki: zaprto

Nagrado fotografiranje za osebne dokumente prejme:
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Rešitev križanke:




Nagrade prispeva:

Tudi tokrat je pravilna rešitev križanke geslo, ki ga boste dobili na osenčenih poljih, ki izhaja iz 
slike. Rešitev napišite na kupon in ga prilepljenega na dopisnici pošljite na naslov uredništva Obrh 
do 16. aprila 2020. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu! Uredništvo

www.abakos.si

• Abakos d.o.o.
 Cesta 4. maja 11 a
 1380 Cerknica

01 709 63 00 • 01 709 63 05 
031 386 650 • 031 738 386
www.abakos.si
studio@abakos.si

• 1. nagrada: izdelava poslovnih vizitk (100 kosov)
• 2. nagrada: majica in kapa
• 3. nagrada: majica in kapa



Še zadnje

Dan Civilne zaščite
V Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu 
je bila 5. marca slovesnost Civilne zaščite (CZ) za območje izpostave 
uprave RS za zaščito in reševanje Postojna, ki zajema 10 občin, vse 
od občine Bloke na severovzhodu do občine Komen na zahodu. 
Prireditev je bila posvečena 1. marcu, dnevu CZ. Dobrodošlico sta 
udeležencem izrekla Sandi Curk, poveljnik CZ za Notranjsko in 
Janez Komidar, župan občine Loška dolina. Slavnostni govornik
je bil Srečko Šestan, poveljnik CZ Republike Slovenije. V kulturnem 
programu so nastopili učenci 3. r. OŠ heroja Janeza Hribarja iz 
Starega trga pri Ložu ter učenca Glasbene šole Frana Gerbiča.
Na prireditvi so podelili tri bronaste, tri srebrne in dva zlata znaka 
CZ. Dva prejemnika sta bila tudi iz Loške doline. Boris Koren, 
poveljnik GZ Loška dolina je prejel srebrni znak CZ, 
zlati znak CZ pa je prejel župan Janez Komidar. Čestitke! 

tekst: Borut Kraševec
fotografije: Mario Žnidaršič

Matevž Levec in Jošt Troha sta recitirala

pesem Mete Rainer Gobji ples

Luka Sterle in Urban Seljak  sta recitirala pesem Kajetana Koviča Zlata Ladja

Matevž Lekan je na  diatonično

harmoniko zaigral pesem

Mladih Dolencev: Nisem pozabil

Slavnostni govornik

Srečko Šestan,

poveljnik CZ

Republike Slovenije

Prejemniki znakov CZ skupaj z Sandijem Curkom,poveljnikom CZ za Notranjsko na levi

Janez Komidar, župan občine Loška dolina,

prejemnik zlatega znaka CZ

Žak Antončič je na diatonično harmoniko zaigral Slakovo
Meni ni za bogatijo

Boris Koren, poveljnik GZ

Loška dolina, prejemnik

srebrnega znaka CZ



Klicni center
za informacije

o koronavirusu
V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih 
informacij v zvezi z novim koronavirusom je 
Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z 

Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom
za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom 

za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki

080 1404
lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih 
letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom 

ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Več informacij: www.gov.si/koronavirus

Vlada Republike Slovenije


