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Od glavnih cest odmaknjena gručasta vas z dvajsetimi domačijami,  prislonjena na vznožje Križne gore, se kot 

»Potlos« prvič omenja že leta 1220. Leta 1260 so pisali »Potilos«, leta 1300 »Poclos«, leta 1444 »Podlas« in »Podlos«. 
Do leta 2003, ko je postala samostojna vas, je k Podložu spadal tudi zaselek sv. Ana. (več na strani 7)

(vir: Obrh, julij 2006, Janez Kebe, Prva zapisana imena vasi v župnijah Stari trg in Babno Polje in zanimivosti, str.37 )
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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: Podlož  •  fotografija na naslovnici: 
Borut Kraševec  •  Lektoriranje: Andreja Mlakar  •  Tisk:  Abakos  d.o.o.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 18. februar 2020

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

Borut Kraševec
urednik

Do konca in naprej …

Vsak konec ima svoj začetek. Tudi z letom, ki se izteka je
tako. Imate tudi vi občutek, da se je letošnje pravkar
začelo … Zdi se mi, da sem pred kratkim urejal letošnjo
prvo številko in delal načrte glede novih tem, pa je tu že
zadnja, peta. Nekaj od teh načrtov smo s skupnimi močmi uspeli 
realizirati, kar nekaj pa jih je, moram priznati, ostalo le pri idejah.
Dobro, da je pred nami novo leto in zopet nov začetek, ki daje
možnost, da nadaljujemo z zastavljenim delom in v življenje spravimo
vse tiste ideje, ki nam jih ni uspelo uresničiti.  Na nov začetek pa čaka
tudi že nekaj novih načrtov z željo, da bi jih do konca leta 2020 tudi uresničili.

Hvala za sodelovanje v letu 2019 in vabljeni, da se nam s  svojimi prispevki, predlogi in 
vzpodbudami pridružite tudi v letu 2020 in naprej ... Vsem nam želim, da bi nov začetek in 
novo leto prineslo veliko novih predvsem dobrih in pozitivnih vsebin ...

Vabim vas, k branju tudi tokratnega Obrha, ki daje možnost, da ga berete od začetka do konca, 
lahko pa tudi od konca do začetka. 

Lepe praznike, blagoslovljen božič in vse dobro v letu, ki prihaja, vam želim!

SREČA JE V DROBNIH REČEH
(Alma Kandare)

Prihaja praznično veselje,
ki v novo leto nas kmalu popelje.
Sreča in zdravje so želje nas vseh,
da v novem letu vsak dan bil bi uspeh.

Staro leto, ki bo minilo,
dogodkov različnih nam je ponudilo.
Misli s spomini nam je napolnilo,
vsega bilo je res obilo.

Včasih bili smo srečni, veseli.
Včasih malo manj smo v nebo poleteli.
Bilo je prijetno ali pa ne,
to oblikovalo naš vsakdan je.

Vsak trenutek imel je svojo lepoto,
le poiskati jo moramo in dati ji roko.
Vsak trenutek se zgodil je zato,
da nas spomni, kako v življenju je včasih lepo.

Sreča pa ni v velikih stvareh.
Skriva se v vsakem od nas,
v malih dejanjih,
v drobnih rečeh.

Skriva se v prijaznem pozdravu,
v otrokovih očeh,
v preprostem nasmehu,
v mirnih nočeh.

Skriva se v nežnem dotiku,
v iskrenem pogledu,
v drobnih rečeh,
ki iz vseh nas izvabljajo
veselje in smeh.

Želimo vam veliko drobnih reči, 
naj vam lepšajo dneve in noči.

V imenu uredniškega odbora pa še želje v verzih:

Srečno v imenu uredniškega odbora glasila Obrh.
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Ponovno vstopamo v praznični čas in v obdobje leta, od katerega 
se bomo morali nehote posloviti ter nadaljevati v letu, ki ga bo 

nadomestilo. Vsako leto, pa naj bo staro ali novo, je nekaj posebne-
ga, drugačnega. Tako je tudi leto 2019 nekaj posebnega in verjamem 
neponovljivega. Velikokrat razmišljam, skozi kakšne preizkušnje nas 
vodi pot življenja in kaj vse nam je dano spoznati na prehojeni poti. 
In pot, ki smo jo zaposleni na Občini prehodili v iztekajočem letu, 
ni bila vedno ravna, pa vendar nas je vedno vodila k cilju, čeprav se 
nam je cilj včasih tudi izmikal. Ampak tisti cilji, ki nam jih je uspelo 
doseči, nas navdajajo s ponosom in nas napajajo z dodatno energijo 
za delo tudi v prihodnje.

Prav je, da se ob zaključku leta dotaknem nekaterih, za občino po-
membnih dogajanj, ki so, vsaj tako mislim, bistveno prispevala k 
izpolnjevanju investicijskega mozaika, ki ga sestavljamo že vrsto za-
porednih let. Ne najhitreje, pa vendar vztrajno in odločno. In prav ta 
vztrajnost je prispevala k izvedbi in zaključku najobširnejšega pro-
jekta gradnje kanalizacijskega omrežja, vzporedno s  katerim smo 
obnovili še vodovodno omrežje in cestno infrastrukturo. Projekt, ki 
se je pričel zelo »klavrno«, je z veliko angažiranja vse občinske upra-
ve, zunanjih sodelavcev in izvajalcev le prečkal ciljno črto. Prav tako 
je bilo v letu 2019 precej sredstev in del namenjenih manjšim pro-
jektom na področju primarne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, saj se 
zavedamo, kako je le ta pomembna za občane, in nismo pozabili, kaj 
se je v preteklosti že dogajalo na tem področju. In prav zaradi zave-
danja preteklih dogodkov, smo že kar nekaj časa načrtovali izgradnjo 
rezervnega vodnega vira ter iskali primerno lokacijo. Vodni vir, ki 
naj bi zagotovil oskrbo za dve občini, se je žal izkazal za neustreznega 

Janez Komidar, župan

Ob zaključku leta

in upi, ki smo jih polagali v ta vir, so se nam podrli tako hitro kot 
grad iz kart. Pa nismo obupali in se nismo predali, pač pa nadaljevali 
ter uspešno izvedli novo vrtino, na novi lokaciji. Izvedli smo prve 
analize vode iz nove vrtine ter si po prejemu rezultatov oddahnili, saj 
je kvaliteta prvega vzorca vode ustrezna. Dela na vrtini pa še zdaleč 
niso zaključena ter se bodo še izvajala vsaj do leta 2021.

V letu, ki se izteka, smo uspešno izpolnjevali tudi vse zakonsko 
določene obveznosti, ki nam jih nalaga država, ki pa nam ponov-
no ne želi prisluhniti, da se soočamo s finančno podhranjenostjo 
občin. Pa vendar, naj kljub žalostni finančni sliki v državi izpo-
stavim še nekaj pomembnejših nalog in pridobitev občine v tem 
letu. Finančno pomoč smo za gradnjo novega gasilskega doma 
namenili PGD Babno Polje, osnovni šoli Stari trg so bila finanč-
na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje, z Občinama 
Cerknica, Bloke in z Javnim zavodom dr. Božidarja Lavriča (ZD 
Cerknica) smo nabavili novo reševalno vozilo za nujne reševalne 
prevoze. Vse to pa so stvari, ki nas uporabnike oziroma občane 
bogatijo v zadovoljstvu in nas posebej navdihujejo, ker dokazuje-
mo, da se s skupnimi močmi da izvesti še tako nemogoče načrte. 
In prav zastavljeni načrti in začrtana pot nas bodo tudi v priho-
dnjem letu vodili skozi investicije, ki bodo usmerjene v izboljša-
nje kakovosti bivanja v naši občini. 

V času iztekajočega leta je že v navadi, da se izreče voščila in zaželi 
lepe želje. Tudi jaz Vam, drage občanke in občani, ob tej priložnosti 
želim blagoslovljen božič, v novem letu pa veliko srečnih in zadovolj-
nih trenutkov ter izpolnitev vseh osebnih želja. ■

Pogled na Loško dolina z Loškega gradu, maj 2019
(foto: Borut Kraševec)
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V tem čarobnem času,
ko se umika preteklost in

prihaja prihodnost,
ko se menja leto in

se leti srečata med vrati,
se vznemirljivo zaiskrijo

najlepše želje.

Blagoslovljene božične praznike ter upanja, zdravja in uspehov 
polno leto 2020 občanom občine Loška dolina želi

župan Janez Komidar s sodelavci

ter članice in člani občinskega sveta Občine Loška dolina

Drage občanke in občani!

Mineva 29 let od razglasitve izidov plebiscita o 
samostojnosti Slovenije. Takrat smo se Slovenci
enotno odločili za lastno državo. Želim, da bi bili 

ponosni na svojo domovino in da bi vedno
znali stopiti skupaj kot takrat.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti
vam iskreno čestitam!

župan Janez Komidar

Certifikat je odličen 
izkaz razvojne 
kredibilnosti in 
kakovostne ravni 
življenja. Občini 
je lahko v pomoč 
tudi pri prijavljanju 
na razpise in 
pridobivanju javnih 
sredstev. Pred iztekom 
leta je čas za iskreno 
zahvalo zaposlenim na 
občini, ki so prispevali 
k izvrstnemu rezultatu, za ponosno delitev rezultatov med 
prebivalce in nenazadnje, tudi za osebno priznanje za vloženo 
delo in predanost.

V imenu organizacijskega odbora Zlati kamen
Anita Grbić, Vodja projektov

Občina Loška dolina prejela 
Srebrni certifikat razvojne 

odličnosti 2019
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Ko se vsak dan peljem v službo in nazaj, imam čas za razmišlja-
nje. Ali o dnevnih dogodkih ali o nečem, kar tisti trenutek slišim 
na radiu, ali o čem drugem. Misli mi bega tudi razmišljanje, da 
je vse več »samovšečnih centrov vesolja« s samoprepričanjem, 
da moramo biti vsi neznansko »počaščeni, ker smo se prisiljeni 
ukvarjati z njihovimi nebulozami«, ki jih v svojem »svetniškem 
obstoju« zganjajo iz dneva v dan. Tako je to, ko se zgodi razpad 
vrednostnega sistema v glavah ljudi, v posamezni skupnosti ali 
v celotni družbi. Res se to ni zgodilo kar nenadoma. Dogajalo 
se je počasi, desetletje ali več in vsi mi smo to lepo sprejeli, kot 
»žaba v loncu, ki se kuha«. Sedaj imamo stanje, ko so nekatere 
»žabe opazile, da je kar naenkrat voda okoli njih postala krop 
in poskušajo uiti iz lonca, predno se dokončno skuhajo«. In po-
skušajo opozoriti tudi ostale »žabe«, kaj se dogaja, da bi se lahko 

tudi one rešile pred dokončnim odhodom na drugo stran mavrice. Pomembno je, da se spodbudi 
odločitev predvsem o tem, »ali želimo končati kot žaba izven lonca ali kot kuhana žaba v loncu«. 
Odločitev o tem je izključno v domeni »posamezne žabe«. Torej, ko se mi začne t. i. »viharjenje 
v možganih«, se začne dogajati zgodba današnjih dni. Takoj sledi preblisk … pa, za božjo voljo, 
iz radija poje pesem o Loški dolini … »o kraljestvu, ki ga vzel je čas, se sliši glas«. In na žalost, nič 
dober glas. Že 22. 10. 2019, na dopisni seji predlagam, da se subvencionira ceno storitve obvezne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infra-
strukturnih objektov in naprav v občini Loška dolina le za gospodinjstva. ODGOVORA NI. Dne 
23. 10. 2019 županu posredujem 6 vprašanj na temo športne dvorane. Tudi vprašanje, »ali je šlo 
v NRP-ju, ki je bil v rebalansu proračuna za 2018 (14. 6. 2018), za zavajanje občinskega sveta in 
občanov v resnosti namere za dejanski začetek izgradnje športne dvorane. ODGOVOROV NI. 
Dne 6. 11. 2019 posredujem županu še nekaj vprašanj na temo gradnje primarnega cevovoda DN 
300 na odseku Viševek–Vrhnika–Žaga, saj novi cevovod, ki sicer nadomešča obstoječi cevovod 
PVC DN 315, poteka po drugih parcelah, kjer so drugi lastniki, zato sprememba trase ne more 
pomeniti vzdrževalnih del v skladu z Gradbenim zakonom. ODGOVOROV NI. In tudi ODGO-
VOROV na temo »vrtanja vrtine za mikrolokacijo v Kozariščah nad izvirom Malega Obrha« NI. 
Dne 10. 11. 2019 županu posredujem »pobudo za namestitev polkrožnih modrih odsevnikov z 
namenom odvračanja divjadi pri prečkanju cestišča«. ODGOVORA NI. Dne 10. 11. 2019 župa-
nu posredujem »pobudo za odpravo nezakonitosti in napak«, saj dokument »o oblikovanju cen 
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode«, ki ga je dejansko/domnevno sprejel občinski 
svet tako v naslovu ni identičen dokumentu, ki je objavljen v uradnem glasilu. Poleg tega po-
sredujem predlog, da »občina za gospodinjstva z greznicami in MKČN subvencionira ceno 
storitve v višini do razlike cen, ki jih plačujejo gospodinjstva, ki so priklopljena na kanalizacijo.« 
ODGOVORA NI. Dne 13. 11. 2019 županu posredujem vprašanje s pobudo glede imenovanja g. 
Zevnika kot  predstavnika Občine Loška dolina v LAS Notranjska v obdobju 2019–2023. ODGO-
VORA NI. Dne 18. 11. 2019 županu posredujem POBUDO, da Občina Loška dolina nemudoma 
pristopi k zamenjavi klasične ulične razsvetljave s SOLARNO LED ULIČNO RAZSVETLJAVO 
(daljša življenjska doba, 100 % zmanjšanje porabe elektrike, skoraj brez stroškov vzdrževanja). 
ODGOVORA NI. Poleg tega vprašam tudi glede sklenjene pogodbe za vzdrževanje javne razsve-
tljave. ODGOVOROV NI. Ja, veliko število odgovorov sem do sedaj prejela, a ne? In, da komu 
slučajno ne naredim krivice, bom pa res še malce pogledala po bližnjih rdeče-rumenih zimskih 
obcestnih kolcih. Mogoče pa so odgovori »razobešeni« na katerem od njih, kot se je pred kratkim 
zgodilo na Ogradah. Se pa sprašujem, kako to, da se niso poslužili še poštnih golobov. Ali pa je to 
le »optika na kolcu«, inovativno zgodovinska »telekomunikacijska« rešitev. Če je že vse v tej 
skupnosti nazadovalo, je pa vendarle dovoljeno, da se pa še s »kolčno optiko« lahko vrnemo vsaj 
nekaj desetletij nazaj. A ne? Kot se je zapisalo neznanemu avtorju: »Napredka ne moremo ustaviti. 
Lahko pa ga naženemo, da gre mimo nas.« IN TO V NAŠI OBČINI POČNEMO ZELO USPE-
ŠNO (Ja, res je prav za podeliti priznanja.)
Dragi moji, naj izkoristim to priložnost, da Vam ob tem »lokalno burnem« iztekajočem se 
letu zaželim še 
ZDRAVJA, SREČE IN ŽIVLJENJSKIH RADOSTI 

V TEJ NAŠI LOKALNI »NOROSTI«.

NAJ BO SREČNO V 2020! https://armidabavec.blogspot.com/

V času in prostoru (žal) izgubljeno 
»kraljestvo«

Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta

mag. Armida Bavec
(arhiv: Armida Bavec)

Edo iz Žage

KAKO IZ DOBE 
EGOIZMA ...

Iz te velike zagonetke,
kjer prevladujejo le spletke,

iz dobe egoizma,
ko ni več patriotizma 
vsak gleda samo sebe,
pa pozabil je na tebe.

Obudimo željo po svobodi,
po robu se postavimo zablodi.

Vredno te čistosti morale
mi prikličejo se misli zale,
da vsi enako vredni smo

spodobnega življenja,
pa ni pomembno, kdo in kakšnega

je mnenja.
 

Naj vsakdo revež in aristokrat
bosta  vsak drugemu advokat.

Podelimo premoženje
saj vsakega življenje

vredno več je
kot na kupih zlata sedenje.

Odnesti bogastvo v svoj grob,
slovenstva našega je pokop.

Raje sezimo si v roke,
zaobljubimo na svoje otroke,

da brat bo bratu brat,
da od sedaj mirno hodili 

bomo spat!
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Nekatere stare hiše so porušene in na njihovih mestih so zrasla nova 
poslopja. Ostale hiše, ki so dolgo (mogoče celo stoletje in več) nudile 
prebivalcem Podloža dom, imajo nove, moderne preobleke. V vasi 
so še vedno vidni posamezni zidovi hiš ali njihovih prizidkov, ki 
so ohranili svojo kamnito zgradbo in pričajo o dolgi zgodovini te 
vasi. Številna kmetijska poslopja, ki so v zadnjih desetletjih zrasla v 
bližini hiš, pa pripovedujejo zgodbo o delovnih ljudeh, ki jim njihov 
vsakdan, poleg služb, zapolnijo tudi številna kmečka opravila. Lju-
dje tu pač živijo z naravo in tudi zaradi narave, saj jim ta ponuja 
skoraj vse, kar potrebujejo za življenje.

»Siva pot vodi me, kamor hoče srce«, je v pesmi zapisal Aleksander 
Mežek. Srce nekaj deset ljudi hoče po sivi poti v vasico, ki kot Trnulj-
čica varno spi v objemu okoliških hribov. Njihovo srce je v kraju, z 
imenom Podlož, ki leži v podnožju Križne gore. Ta znana gora se na 
levi strani dviguje visoko proti nebu in s svojo lepoto privablja tako 
poglede kot tudi številne sprehajalce, ki se iz dneva v dan vzpenjajo 
proti cerkvi sv. Križa na vrhu.

Sprehod skozi Podlož
Alma Kandare

Do vasi lahko pridete po cesti, ki pri križišču za Sv. Ano zavije desno. 
Po dobrem kilometru vožnje med drevesi, se blizu razpela, ki ga do-
mačini imenujejo »božjemater«, odpre podolgovata kraška uvala, ki 
se ponaša z zelenimi travniki in skrbno obdelanimi polji. Spomladi 
si oči spočiješ na svetlo zelenih krošnjah listavcev in na temnozele-
nih iglavcih, ki krasijo pobočja okoliških hribov. V jeseni pa se lahko 
naužiješ najrazličnejših barv, s katerimi se okitijo krošnje. Te pa z 
modrim nebom nad njimi mavrično dopolnijo pestro paleto barv. 
Ko se z očmi sprehodiš po dolini, v daljavi uzreš hiše, ki se začnejo, 
ko se cesta konča. 
Pogled na to oddaljeno vasico te istočasno napolni z željo po nada-
ljevanju poti proti njej, kot te napolni s strahom, da boš s svojo pri-
sotnostjo zmotil njen mir in tišino. Ko vstopiš vanjo, te spremljajo 
radovedni pogledi domačinov, ki opravljajo vsakodnevna opravila 
in ugotavljajo, kdo si in kaj te je prineslo v njihovo vas. Prevzame 
te neke vrste strahospoštovanje pred njimi, dokler ne vidiš nasme-
janih pogledov in slišiš prijaznih pozdravov. Takrat si oddahneš in 
začneš s pogledom raziskovati ta zanimiv kraj ter ga poskušaš za-
čutiti z vsemi čutili. 

Ambient, ki ga vidiš, te posrka vase in na misel pridejo številna 
vprašanja: kdaj je vas nastala, zakaj se imenuje Podlož, kako so lju-
dje nekoč v njej živeli, kakšne prijetne ali neprijetne dogodke je vas 
doživela (preživela) v vseh letih obstoja, kakšne zgodbe bi povedali 
stari hiši, ki sta celo vpisani v register kulturnih dediščin (Podlož 11 
in 19) in še in še. 
Na enem izmed mojih sprehodov skozi Podlož sem poskušala prešte-
ti hiše, ki so v vasi. Presenečeno sem ugotovila, da to lahko narediš, 
če se postaviš na križišče sredi vasi in obračaš pogled v 4 smeri neba. 
To vse pove o velikost ali lahko rečem majhnosti Podloža.
Rada se sprehodim tja, saj je vas je odmaknjena od hrupa, ki ga je 
prinesla civilizacija in vedno bolj moti naš vsakdan. 
Tu vrvež ustvarjajo domačini, ki ob delu zunaj sproščeno klepetajo. 
Psi, ki kot vestni čuvaji z laježem opozarjajo gospodarje, da si v bliži-
ni. Sliši se žvrgolenje ptic, ki te varno skrite med krošnjami opazujejo 
in poskušajo s svojim petjem priklicati druge ptice. Med vsem tem 
zaslišiš tudi številne stroje, s katerimi domačini poskrbijo, da so po-
lja obdelana, travniki pokošeni, gozdovi očiščeni in vrtički ob hišah 

urejeni. Ti zvoki so domači in prijetni, zato jih z vese-
ljem poslušam, ko sprehod nadaljujem po makadamski 
poti, ki na desni strani vodi ven iz vasi. 
Vedno sem si ime Podloža razlagala, tako kot namigu-
je ime samo. Ko pešačim proti vasi, imam občutek, da 
se cesta spušča in to daje občutek, da Podlož leži nižje 
kot Lož. Logično sem zaključila, da se vas zato imenuje 
Podlož. Pred kratkim sem ugotovila, da leži Podlož  na 
nadmorski višini 604 m in je višje kot Lož  s svojimi 590 
m, torej ima moj logičen sklep veliko luknjo. Zanimivo 
zgodbico o izvoru imena je v Podložu izvedela in jo za-
pisala Milena Ožbolt v glasilu Obrh leta 2016. 

(Milena Ožbolt; Zgodbe, spomini in modrosti iz Podloža, Glasilo 
Obrh, št. 1, letnik 17, 2016, stran 11). 

Kako je Podlož nastal?

O Podložu, eni najbolj idiličnih vasi daleč naokoli, pripo-
veduje zgodba, da je nastal potem, ko je gospoda z loškega 
gradu tja nagnala tlačane, ki jih je bilo treba kaznovati 
– menda so bili tisti ljudje zelo žleht. Morali so biti tam in 

pasti živino – tako je ukazal gospodar, ki so mu bili podložni – zato je 
njihova naselbina dobila ime Podlož.

Všečna in logična zgodbica, zato jo bom kar posvojila, pa čeprav je 
lahko le zgodbica in ne zgodovinsko dejstvo. 
Ker mi samo opazovanje pri spoznavanju vasi ni zadoščalo, sem za 
pogovor prosila gospo Ano Tomec (po domače Tomaževa), ki mi je 
Podlož predstavila tudi na drugačen način. Med pogovorom sem za-
čutila njeno ljubezen do kraja, v katerem živi že celo življenje. Tu je 
spoznala tudi svojega moža, s katerim si je v isti vasi kot njeni starši 
in stari starši ustvarila dom. 

Pogovor je bil sproščen, zelo prijeten. Zanimivi podatki o nekdanjem 
življenju v vasi, ki mi jih je zaupala, pa ne smejo v pozabo in je prav, 
da se jih zapiše.

Najprej sva se dotaknili zbiralnika za vodo, ki leži na obrobju vasi. 
Razložila mi je, da so ga domačini nekdaj uporabljali kot napajalnik 
za živino, del pa so uporabljali tudi za pranje perila. Tam so imeli 

Pot v Podlož (foto: Alma Kandare)
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»perivnik«. To je deska na dveh dolgih nogah, ki so jo dali v vodo 
in naslonili na brv. Perilo so namočili v vodo, malo pomencali, ne-
kajkrat udarili ob perivnik in ga  ovili, da so odcedili vodo in »lug« 
(milo). In to je bilo to. 

V zbiralnik se steka voda, ki izvira na dveh mestih nekaj sto metrov 
ven iz vasi. Pod hribom je izvir, ki ga domačini imenujejo »tazgornji 
studenc«. Predvidevajo, da voda priteka na površje iz Križne jame. 
Malo nižje pa je še en izvir, imenovan »taspodnji studenc«, kjer pa 
voda izvira kar sredi travnika in so ga domačini obzidali, zaradi laž-
jega dostopa. Od kod pride ta voda, ni znano, mi je pa gospa Ana 
razložila, da so domačini dolga leta ravno iz tega studenca dobili 
vodo za pitje, umivanje in druga opravila. Po vodo so hodili s sodom, 
ki je bil na majhnem vozu z dvema kolesoma, v katerega so vpre-
gli hlevsko živino. Najpogosteje kravo. Imenovali so ga »bačva«. Na 
vrhu soda je bila luknja, kjer so vanj nalivali vodo. Zajemali so jo s 
posebno posodo na dolgi palici, ki se imenuje korec, je pa gospa Ana 
to besedo izgovorila po domače, vendar jo je težko narečno napisati. 
Naj si jo pa vsak dolinec sam izgovori po naše … po dolinsko. Poln 
sod so peljali domov in nato vodo iz soda znosili s škafi v večji čeber, 

ki je bil v hiši. Ko je bila velika suša, je voda v spodnjem studencu 
presahnila, v zgornjem pa je še bila, vendar je bilo pogosto vode tako 
malo, da so jo zajemali kar z majhno šalico. Voda iz zbiralnika odteka 
pod mostom in nato kot ozek potoček nadaljuje pot, dokler čez kra-
tek čas ne ponikne v globino. Kam nadaljuje pot, se ne ve. 

 
Po mostičku mimo potoka vodi pot, ki te pripelje do kapelice, ki jo 
domačini imenujejo Gričkapelca. To je Marijina kapelica na griču 
med Ložem in Podložem, zgradili pa naj bi jo vaščani obeh vasi. Na 
njej je letnica 1894 in napis: »Popotnik ozri se name, bom prosila v 
nebesih zate (loška in podloška kopelica).« Kot je povedala gospa Ana, 
so pred vojno in tudi še med vojno imeli žegnanje ob veliki noči 
pri Šm`kovih kar v vasi. Kasneje so nosili žegen h kapelici, saj je bil 
vzpon k cerkvi na Križni gori preveč zajeten zalogaj za marsikatero 
gospodinjo s težko košaro, polno velikonočnih dobrot. 
Izvedela sem tudi, da je mimo Gričkapelce dolga leta vodila glav-
na pot proti mestu Lož. Tam je bila glavna sodnija, zato so ljudje 
iz okoliških vasi na drugi strani Križne gore od doma pešačili čez 
Sveto Ano skozi Podlož in čez Gričkapelco proti Ložu. Tako so si pot 
močno skrajšali. 

Med iskanjem podatkov o Podložu sem na spletni strani Slovenske-
ga etnogarfskega muzeja našla številne stare slike, ki pripovedujejo 
zgodbe o življenju nekoč, zgodbe o ljudeh, ki so s svojimi rokami in 
trdim delom skrbeli za zemljo v okolici. Večine ljudi, ki so na slikah, 

ni več, so pa v vasi ostali njihovi vnuki, pravnuki, ki s prav tako ljube-
znijo skrbijo za isto zemljo, za iste travnike in gozdove.
Pogovor z gospo Ano se je nadaljeval ob ogledu teh slik. Njeni spo-
mini so oživeli in z veseljem sem jih srkala vase ter si zamišljala, kako 
drugačno in težko je bilo življenje le nekaj desetletij nazaj.
Na eni izmed slik je bila kajža, ki jo je gospa Ana prepoznala kot 
hiško, v kateri je tudi sama nekaj časa živela z možem in takrat še z 
dvema otrokoma. Hiška je bila preprosta, z majhno sobico, pečico in 
posteljo. Spali so na »plevncah«. Naredili so jih tako, da so ličkanje na 
drobno nacefrali z vilicami in ga dali v vreče iz blaga, ki ga je gospa 
Ana imenovala »cvilh«. Vsako jutro, ko so vstali, so morali »plevnco« 
odpreti, z roko seči vanjo in ličkanje prerahljali, ker je bilo zaradi 
ležanja na njem, stlačeno.

Ker besede kajžar nisem poznala, mi je pojasnila, da so bili v vasi 
različni kmetje. Celzemljakar je imel vso zemljo, ki mu je pripadala. 
Polzemljakar je imel polovico zemlje in teh je bilo v Podložu največ. 
Kajžar pa je imel zelo malo zemlje.  Kdaj se je zemlja delila, ni vedela, 
mi je pa še razložila, da je na začetku vsaka kmetija imela vso dode-
ljeno zemljo. Nato pa se je z generacijami razdelila, ker so se otroci 
ženili, imeli svoje kmetije in so del zemlje prevzeli zase.

Hiša, v kateri je živela kot otrok, je imela glavni dnevni prostor, ki se 
je imenoval kar »hiša«. V tej sobi je bila krušna peč, v kotu pa jedilna 
miza. Tega prostora se je držala še ena manjša sobica »štiblc«, ki so 
jo lahko uporabljali za shrambo ali so imeli v njej omare za obleke. 
V njej so pa  tudi spali, saj je bilo otrok veliko, hiša pa je bila majhna. 
Krušna peč je bila zelo pomemben del življenja. V njej se je kuhalo, 

"Bača" (voz za vožnjo vode s studenca) s sodom in lijakom,
Janez Avsec, Podlož 13

(https://www.etno-muzej.si (Avtorica: Fanči Šarf))

Lesena bajta, prenešena s Križne gore. Janez Tomc, Podlož 20,
pri Kajžarju, 1962

(https://www.etno-muzej.si (Avtorica: Fanči Šarf))

Hiše v Podložu, 1962
(https://www.etno-muzej.si (Avtorica: Fanči Šarf))
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peklo kruh. Na njej se je tudi sušilo sadje. Največkrat jabolka, ki so jih 
jeseni najprej popekli v peči, nato pa razporedili po njej in jih pokrili z 
odejo. Seveda takrat še niso hodili na krušno peč ležat in se gret.
Na podstrešju je bila »kambra«. To je bil prostor okrog dimnika, ki so 
ga uporabljali za sušenje mesa. Odprli so vrata dimnika in vanj spustili 
dim, ki je meso odišavil in posušil. Ta prostor je bil obit z deskami. 
Tako so preprečili podganam, da bi pojedle še tisto malo mesa, kar 
so ga imeli. Hiša ni imela notranjega stranišča, ampak je zunaj poleg 
gnojišča (»luže«) stalo stranišče »na štrbunk«. V mrzlih zimskih dneh 
je obisk zunanjega stranišča zamenjala kar »kahla« pod posteljo, ki se 
je vsakodnevno praznila. Take so bile večinoma vse sosednje hiše in 
življenje v njih je bilo bolj ali manj enako.
V jeseni so obroke vsaj pri nekaterih hišah popestrili s polhi.  Meso so 
pojedli, kože pa posušili in prodali krznarjem ter tako malo zaslužili. Po-
sebnega recepta za pripravo polhov mi ni izdala. Je pa razložila, da so 
skuhali zelo dobro polhovo juho ali pa so jih cvrli toliko časa, da se je 
lahko pojedlo tudi kosti, saj samega mesa na polhih ni bilo ravno veliko.

Na starih slikah sem zasledila ime kamen za mast, ki naj bi ga imeli 
vaščani Podloža. Gospo Ano sem povprašala o njem, vendar tega pri-
pomočka ni poznala. Imeli pa so veliko kamnito posodo, v kateri so trli 
sadje, ki so ga namočili. Iz njega pa kasneje skuhali šnops.
V vasi in tudi pri njih doma, so za potrebe hrane sejali različne vrste 
žita. Iz koruze so naredili moko za koruzne žgance, ki so jih jedli z mle-
kom vsako jutro. Njena mama je v »jenčku« (podolgovati leseni poso-
di, ki so jo izdolbli iz lesa) zamesila na eni strani testo iz bele pšenične 
moke, na drugi strani pa črno žitno testo iz prosa, ječmena in koruze. 
Nato je belo testo razvaljala in čez položila žitno testo ter vse skupaj 
zavila v veliko štruco, ki jo je prerezala na 8 delov. Hlebčke je dala vzha-
jati v peharje in jih v krušni peči spekla. Tak pisan kruh je pekla enkrat 
na teden ob sobotah in je moralo osem štruc zadostovati za cel teden. 
Poleti je zaradi vročine kruh pogosto »prezouknil«, kot mi je povedala 
in razložila, da to pomeni, da se je spremenil okus, postal kiselkast.
Ker je včasih primanjkovalo osnovnih dobrin, kot so nogavice ali blago 

za oblačila (dobrin, ki so nam danes dostopna v zelo velikih količinah), 
so si ljudje pomagali tako, da so pri vsaki hiši imeli vsaj eno ovco. Od 
nje so dobili volno, naredili prejo in spletli nogavice. Kaj več se od ene 
ovce in zaradi velikega števila nog, ki jih je bilo potrebno obuti, ni dalo 
narediti.

Da so dobili blago za oblačila, pa so sejali lan. Ko je bil čas za spravilo 
in predelavo, so ga populili, nato pa stebla položili na senožet (pokošen 
travnik). Tam je ležal, dokler ni ovoj semena pregnil. Lan so nato doma 
sušili in ga trli na »trlici«, da so dobili otepen lan, ki so ga prečesali in 
dobili dolga vlakna, ki so jih spredli z motovilom, preden so ga dali v 
tkanje. Vlakna niso tkali sami. Ampak so jih  odpeljali na Kremenco, 
kjer so jih stkali v rjuhe. Ovoje semen, ki so se ob predelavi oluščili 
(poimenovala jih je »pezdirc«) so posuli po slemenu slamnate strehe, 
da je bila bolj odporna proti dežju in ni puščala.
Pogovor se je bližal koncu in nazadnje sem jo še povprašala, kakšno se 
ji zdi danes življenje v primerjavi s starimi časi. Odgovorila mi je, da 
je bilo včasih bolj mirno kot sedaj, je pa bilo takrat življenje težko in je 
bilo veliko pomanjkanje, česar pa sedaj v dolini ni. In z njo se strinjam. 
Res je bilo takrat veliko pomanjkanje, česar si sedaj nikakor ne želimo. 
Je pa tudi res, da se nam lahko stoži po bolj mirnem in družabnem 
življenju brez novih tehnologij, ki nam sicer močno olajšajo življenje, 
nas na velike razdalje povezujejo ali ponujajo ure in ure zabave, istoča-
sno pa nas tudi odtujujejo drug od drugega.
Ura najinega druženja je hitro minila. Resnično sem uživala, ko sem 
poslušala gospo Ano. Je prijetna ženska z iskrivimi očmi in neverjetno 
energijo, s katero je med pogovorom napolnila tudi mene. Zahvalju-
jem se ji za čas, ki si ga je vzela in pripravljenost, da je delila svoje 
spomine z mano.
Moji sprehodi bodo še vedno vodili skozi vas, vendar bom Podlož od 
sedaj naprej doživljala na drugačen, bolj domač način. Z veseljem pa 
bom kdaj pa kdaj potrkala tudi na vrata gospe Ane, samo toliko, da 
jo spet vidim in ji zaželim lep dan, preden se odpravim po potki čez 
potok proti Gričkapelci in mestu Lož. ■
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Gričkapelca, december 2019

Pogled na Podlož, zima 2004

Podlož, avgust 2016

Križ v lini na zidu, avgust 2016

Poplavljena cesta v Podlož, november 2014

V Podložu, avgust 2016

Podlož, avgust 2018

Studenec pod vasjo, avgust 2016

Napis nad vrati 
gričkapelce

Križ ob stari poti v

Podlož, jesen 2008
foto: Borut Kraševec
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V farni cerkvi sv. Jurija v Starem trgu, kjer je običajno mirno in 
spokojno, je bilo v četrtek, 5. decembra, živahno. Zbrani otroci 

niso mogli skriti vznemirjenja, saj so tja prišli, da se srečajo s sv. Mi-
klavžem. Mešala sta se veselo pričakovanje in strah – z Miklavžem 
namreč vedno pridejo tudi parkeljni. Dogajanje se je začelo s kratko 
poučno igrico, kjer smo otroci in odrasli izvedeli, kako se v adven-
tnem času, pa tudi nasploh v življenju ne smemo obnašati. Angelčki 
so nato pozvali otroke, da pokličejo dobrega moža in ob vztrajnem 
otroškem klicanju je sv. Miklavž res prišel v spremstvu angelčkov in 
parkeljnov. Kot kaže, sta bila letos najbolj pridna naš župan Janez 
Komidar in župnik Blaž Dobravec, saj sta bila obdarovana prva. Za 
njima pa prav vsi otroci – nekateri so pogumno pristopili in poklepe-
tali z dobrim možem, bolj prestrašeni pa so s sabo pripeljali mamice 
in atije – za vsak slučaj, če bi parkeljni ušli izpod nadzora. Otroci so 
veseli odšli domov, Miklavž s spremstvom pa še na Babno Polje, kjer 
ga je čakala nova skupinica pridnih otrok. ■

V božičnem času po večini slovenskih domov ob bo-
žičnem drevesu postavijo tudi jaslice. Že tretje leto 

zapored jih pripravljamo tudi v Lužarjevem skednju v 
Podcerkvi. Tokrat smo jih postavili 7. decembra  na stari 
venecijanki, kjer smo oblikovali prostor božične zgodbe. 
Vsako leto kako malenkost spremenimo in dopolnimo ter 
popestrimo naša druženja.

Veliko dela, ljubezni, veselja in tradicije sta v jaslice vložila 
Majda in Mirče. Na koncu jima je pomagal tudi Frane. Vsak 
je s svojo idejo prispeval k postavitvi figuric, Svete družine, 

Mateja Peček

Miklavževo obdarovanje

Miklavževanje v župnijski cerkvi sv. Jurija
(foto: Larisa Forjanič)

vir: http://arsviva.si

Jaslice v Podcerkvi

pastirčkov, treh kraljev, živalic in še ka-
kšnih drobnih predmetov, ki so skupaj v 
celoti znova pričale praznični čas. Naj-
bolj pristni in morda najgloblji spomini 
slovenskega človeka na božične prazni-
ke se vračajo ob postavljanju jaslic v Bo-
gkovem kotu domače hiše, v katerem so 
postavljali kotne jaslice.

Izdelavo jaslic smo popestrili z dru-
ženjem vseh delujočih v okviru Zavo-
da Ars Viva. Srečali smo se sodelavci, 
uporabniki osebne asistence, asistenti, 
slikarji, fotografi, pevci, prostovoljci in 
simpatizerji Zavoda Ars Viva. V pro-
gramu smo se družili, izdelovali jaslice, 
krasili dvorano, prepevali, malo poje-
dli in popili. Naše prostovoljke iz Fran-
cije so predstavile svojo deželo in nam 
še dodatno popestrile večer. ■

pastirčkov, treh kraljev, živalic in še ka-
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December je čas obdarovanj in starši v 
tem obdobju običajno pomagamo »do-

brim možem« izbrati darila za naše otroke. 

Kako bomo praznovali in kako se bomo 
obdarovali, je predvsem stvar družinske 
tradicije in odraz naših vrednot. Težko se 
je povsem izolirati od družbe in okolice, ki 
je vse bolj potrošniško naravnana, vendar je 
prav, da imamo pri tem ves čas v mislih, kaj 
želimo dati svojim otrokom za popotnico 
v življenju.

V prazničnem času imamo družinski člani 
priložnost, da se med seboj še bolj poveže-
mo, doživljamo prijetne občutke ob druže-
nju, igri, smehu. Občutek, da nekomu pri-
padamo, smo na varnem, ljubljeni, zaželeni 
in dejavni, je za vsakogar, torej tudi za otro-
ka neverjetno pomirjujoč. 

Toliko dobrih mož ...
Miklavž, Božiček, dedek Mraz … toliko 
želja, toliko dobrih mož. V otroških glavi-
cah zaradi tega vlada prava zmeda. Zato je 
zelo smiselno, da se odrasli v družini po-
govorimo, na kakšen način bomo prazno-
vali in kako se bomo (če se sploh bomo) 
obdarovali. Lahko se npr. odločimo, da bo 
pri nas darila nosil le dedek Mraz. O tem 
obvestimo tudi dedke, babice, tete, strice, 
prijatelje ... 

Ne skrbite, otroci zaradi tega ne bodo niti 
najmanj prikrajšani, pač pa bomo s tem le 
preprečili zmedo v njihovih glavicah. 

Kako izbrati pravo darilo?  
Seznami želja otrok so dolgi, stvari, ki si 
jih otroci želijo, pa so zelo natančno opre-
deljene. Pogosto so namreč izbrane iz ka-
talogov, s katerimi se celo leto polnijo naši 
nabiralniki, ali iz oglasnih sporočil, ki se 
neprestano prikazujejo na televizijskih in 
računalniških ekranih. Takšne igrače pa so 
pogosto žal brez prave čustvene vrednosti 
in celo škodljive za otrokov razvoj. 

Kar se obdarovanj tiče, je bolj, kot kako 
nekaj počnemo, pomembno, zakaj to poč-
nemo. Če otroku kupimo določen izdelek, 
ker se npr. želimo izogniti konfliktu, ali iz 

želje, da bi nas imel rad, ga ne obdarujemo 
iz pravega razloga. 

Otrokove želje so včasih 
zelo velike, spisek dobrim 
možem je dolg. Kaj pa, 
če želje za starše niso 
uresničljive? 

Otrok od vsega najbolj potrebuje ljubezen 
in pozornost staršev. Krasna priložnost za 
to je že to, da starši otroku pomagamo pri-
praviti spisek želja dobremu možu.  

Dobro je, da se z otrokom že vnaprej dogo-
vorimo o tem, kakšne so možnosti, da dobi 
posamezno želeno igračo in o razumni 
meji, če menimo, da bomo lahko kupili več 
igrač. Vsekakor otroku izpolnimo največjo 
željo, če je ta za naš žep predraga, poiščimo 
primerno nadomestilo. Nekritično našteva-
nje želja brez vnaprejšnje selekcije vodi do 
dveh stvari: 
•	 Nekateri starši spiska ne bodo mogli iz-

polniti in otrok – namesto da bi bil vesel 
– bo razočaran. 

•	 Če starši tako bogat spisek lahko in ga 
tudi nameravajo izpolniti, nastane pro-
blem v tem, ker posamezne igrače v 
poplavi dobljenih daril povsem zgubi-
jo čustveno vrednost in svojo osnovno 
funkcijo – da se otrok z njo rad in ve-
likokrat igra. Za otroka je vsak dobljen 
kos samo eden od množice daril, ki je 
zanimiv samo prvi trenutek, takoj nato 
mu pozornost uide k drugemu, zatem k 
tretjemu, naslednjemu ...  

Naj tudi pri nakupu daril velja rek: »Manj je 
več.« Kupimo malo, toda izberimo skrbno, 
tisto, kar bo imelo za otroka resnično viso-
ko vrednost. 

Kakšna igrača je primerna 
za otroka, kaj če starši še 
ne vedo, kaj bi postavili 
pod okrašeno smrekico? 
Mali otroci ne poznajo materialne vredno-
sti darila, zelo pa so občutljivi na čustveno 

sporočilo. Zato je potrebno pri izbiri igrače 
za konkretnega otroka odločati na osnovi 
več kriterijev:
•	 Na prvem mestu je otrokova osebnost, 

njegove značilnosti, razvojna stopnja 
in interesi.

•	 Upoštevati moramo tudi, kaj je in kaj 
ni dobra igrača. 

•	 Vprašajmo se, kako močna je želja po 
določeni igrači pri otroku. Si jo želi že 
dalj časa? Si določene igrače resnično 
želi ali pa jo zdaj »mora« imeti, ker je 
videl reklamo pred dvema dnevoma ali 
zato, ker jo je videl pri drugih otrocih in 
je trenutno modna. 

Kaj pa, če denarja za nakup 
novih igrač ni? Kako naj 
starši, ki se soočajo s težko 
finančno krizo, osrečijo 
svojega otroka v teh 
prazničnih dneh? 
Iznajdljivi in ljubeči starši najdejo rešitev. 
Darila naj bodo praktična. Morda rabi 
otrok novo kapo, nogavičke, perilo, nov 
zvezek, barvice? Darilo zavijte v papir, nanj 
narišite figurico ali napišite posvetilo, na-
mesto pentlje pa nalepite storžek ...    

Otroka bomo razveselili s tem, ko se bodo 
pri razvijanju daril vsi družinski člani sku-
paj veselili darila za vsakega člana posebej, 
darila si bomo pomagali odvijati. Bolj kot 
to, kaj bo otrok dobil, je pomembno, da čuti 
otrok obdarovanje kot svečan dogodek, ob 
katerem poleg pričakovanja in presenečenja 
čuti še, da je ljubljen, pomemben za ostale 
člane družine in predvsem vreden darila.

Razvajenost ...
Mnogo staršev je prepričanih, da z darili 
ne morejo razvaditi svojega otroka, saj ne 
sodijo v krog najbolj premožnih družin. 
Vendar žal otroka lahko razvadimo tudi v 
pomanjkanju ali v povsem običajnih raz-
merah.

Problem pri obdarovanju ni v količini, tem-
več v načinu, kako dajemo in kako otroku 

Obdarovanje otrok v prazničnem času

Bernarda Okoliš, prof. spec. in reh. pedagogike
Erna Zabukovec, univ. dipl. psih.
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izkazujemo ljubezen. Zasipanje z dobrina-
mi v zameno za pozornost, otrokom daje 
napačne podatke o življenju. Otroci lahko 
postanejo zasvojeni z željo po čedalje večji 
pozornosti in se navadijo na sprejemanje 
pretirane naklonjenosti. Otrokom, ki ima-
jo vsega preveč, se vsak trud zdi nesmiseln, 
lahko tudi začnejo izsiljevati starše. Tudi 
otrok se mora naučiti, da si starši ne more-
jo vsega privoščiti, sicer zahteva vedno več 
in je razočaran, ko mu nečesa ne moremo 
omogočiti.

Pomembno je, da otrokom predstavimo na-
men obdarovanja. Naj vedo, zakaj so dobili 
darilo in kako so si ga zaslužili. Obdaro-
vanje je lahko tudi priložnost, da se otrok 
nekaj nauči o sebi in svetu, ki ga obkroža.

Bodimo previdni, kaj otroku dajemo in na 
kakšen način – ljubezni mu preko igrač ne 
moremo zagotoviti!

In še nekaj idej, kako do 
prazničnega družinskega 
vzdušja …

OTROKE VKLJUČIMO 
V PRAZNIČNE 
PRIPRAVE
 skupaj okrasimo dom in smrečico 
 spečemo pecivo ali piškote
 pripravimo darila za sorodnike in 

prijatelje, izdelamo voščilnice

VZAMEMO SI ČAS
 ZA DRUŽENJE

 družabne igre za vso družino (sesta-
vljanke, karte, človek ne jezi se …)

 pridružimo se otroku pri najljubši 
igri

 sprehod po zasneženi pokrajini ali 
lepo okrašenem mestu

 pripravimo družinsko lutkovno 
igrico 

 pojemo pesmi, poslušamo glasbo in 
zaplešemo …

Nenapisano pravilo slovesa od starega leta so 
tudi novoletne zaobljube. Osrednji statistični 
urad je med prebivalci naše domovine izvedel 
raziskavo o desetih najpogostejših novoletnih 
zaobljubah, ki jih naredimo Slovenci.
Vabim vas, da skupaj preletimo deset naj-
pogostejših zaobljub po uradnih statističnih 
podatkih, saj o njih poročajo malodane vsi 
mediji, resni in malo manj resni. Naše zaob-
ljube se vrtijo okrog odvečnih kilogramov, 
pitja alkohola, neuživanja sadja in zelenjave, 
kajenja, telesne neaktivnosti, zapečkarstva, 
možganske zaspanosti, zapravljivosti, deloho-
lizma in z njim povezanega stresa ter dobro-
delnosti. Vrstni red zaobljub sem povzela po 
uradnih podatkih.
Največji problem, ki nas pesti, so torej kilo-
grami. Po uradnih podatkih nas je bilo v letu 
2017 čezmerno hranjenih ali debelih več kot 
polovica prebivalcev Slovenije, starih 18 let ali 
več. Človek bi pomislil, da res živimo v deželi, 
kjer se cedita med in mleko.
Pravzaprav se vse vrti okrog telesne teže: čez-
merno pitje alkohola – še posebej napitka iz 
hmelja – povzroča nabiranje odvečnih kilo-
gramov. Če prenehamo kaditi, postanemo 
kandidati za preveliko telesno težo. Zaradi 
telesne neaktivnosti naši sklepi zarjavijo. Če 
delamo po 16 ur na dan pred računalniškim 
zaslonom, komajda še znamo hoditi … Še in 
še vzporednic s kilogrami bi lahko našli. A 
kaj, ko novoletne zaobljube že prvi dan nove-
ga leta izpuhtijo v nič.
Poleg novoletnih zaobljub poznamo še zaob-
ljube, ki jih redki poklicani dajo Bogu: pozna-

Babji odkruški
Novoletne zaobljube

Alenka Veber

foto: A
lenka Veber

mo redovne in samostanske, začasne in večne 
zaobljube. Največkrat so to zaobljube čistosti, 
pokorščini in uboštvu. A ne samo v religiji, 
tudi v javnem življenju poznamo zaobljube, 
kot so sodniške, vojaške, predsedniške … Da 
ne omenjam Hipokratove prisege …
Ali je težje, ko prelomimo besedo, ki smo jo 
dali sami sebi, ali tisto, ki smo jo dali drugim, 
boste presodili sami. Je pa boj z odvečnimi 
kilogrami, ko se čarobne formule in napitki 
izkažejo za neučinkovite in zdravju škodljive, 
izjemno zahtevna zaobljuba. Če odmislimo, 
kaj vse lahko s seboj prinese odvečna telesna 
teža, debelušni ljudje veljamo za dobrovoljne. 
Znamo se pošaliti na svoj račun in iz svojih 
novoletnih zaobljub. In tako se bo ob koncu 
leta ponovno zamenjala samo letnica, kon-
fekcija v garderobni omari pač ne. Hkrati pa 
se nam bodo zaobljube, kot so čistost, pokor-
ščina in uboštvo, zdele preprostejše.
Naj zaključim z modrim Sirahom, dragi bral-
ci in bralke: »Ne obotavljajte se ob pravem 
času izpolniti obljubo, ne odlašajte vse do 
smrti s poravnavo dolga. Preden se zaoblju-
bite, se pripravite, ne bodite kakor človek, ki 
preizkuša Gospoda.« (Prim. Sir 18,22–23)

_____
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 

VESELE PRAZNIKE IN VSE
DOBRO V NOVEM LETU!
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Pevci Mešanega pevskega zbora Sveti Jurij 
smo 16. novembra  v župnijski cerkvi sv. Ju-
rija poslušalcem polepšali večer z venčkom 
priredb slovenskih ljudskih pesmi. V goste 
smo povabili mladinsko skupino Lux beata, 
ki je z duhovno ritmičnimi skladbami polno 
cerkev prežarila s svojo mladostjo. 

Začetek letošnje pevske sezone je bil za pevce 
zbora precej dinamičen. Takoj smo se posve-
tili obnovitvi in osvajanju novega repertoarja 
sakralnih skladb, ki jih redno pojemo pri ne-
deljskih in prazničnih svetih mašah. Dodali 
pa smo jim še skladbe za naš letni koncert z 
naslovom Naj glasba govori. 

Na začetku koncerta nas je pozdravni pevski 
nagovor s skladbo Dober večer pod taktirko 
naše mlade zborovodkinje Klavdije Okoliš 
popeljal v preplet priredb slovenskih ljudskih 
pesmi, ki so jih v dolgih jesenskih in zimskih 

Koncert MePZ Sveti Jurij z gosti – Naj glasba govori
Majda Šraj Mihelčič

večerih prepevali naši predniki, kasneje pa za 
zbore prirejali slovenski skladatelji.  Za odmik 
od ljudskih pesmi smo se ob spremljavi or-
ganista Andreja Okoliša podali tudi v operne 
vode s skladbo Pesem sužnjev iz Verdijeve 
opere Nabucco, ki je mogočno zazvenela v 
župnijski cerkvi. S skladbama Roža na vrtu 
in Kaj ti je deklica? se nam je predstavila tudi 
ženska zasedba zbora Sveti Jurij. Poslovili pa 
smo se z zborovsko priredbo ljudske pesmi 
Angelček, varuh moj. 

Naši gosti, mladinska, vokalno-instrumental-
na skupina Lux beata, ki v župniji deluje do-
bro leto, se nam je predstavila s tremi sklad-
bami, dve od njih sta avtorski skladbi skupine 
Svetnik (Tvoj korak in Na goro). Fantje in 
dekleta so nam s svojimi mladimi glasovi ob 
spremljavi glasbenih inštrumentov podajali 
globoka sporočila duhovno ritmičnih skladb. 
Skupina, ki deluje pod vodstvom mentorice 

Tanje Avsec, ima pred seboj velik potencial, 
ki je prepoznan tudi izven župnije, saj skupi-
na dobiva vabila za sodelovanje na različnih 
prireditvah. V bodoče jih boste lahko večkrat 
slišali tudi pri nedeljskih svetih mašah. 

Pevci zbora Sveti Jurij tudi po koncertu na-
daljujemo svoje delo z veliko intenziteto. V 
zadnjem vikendu novembra smo imeli ce-
lodnevne intenzivne pevske vaje, na katerih 
smo osvojili nekaj novih sklad za adventni in 
božični čas. V zahvalo za naše pevske talente 
pa smo se pri sveti maši na god svete Cecilije 
poklonili tudi naši zavetnici. 

Hvaležni smo vsem našim župljanom in osta-
lim poslušalcem, ki nas spremljate in spodbu-
jate, pa tudi pohvalite za naše delo. Ob pri-
hajajočih božičnih praznikih vam voščimo 
veliko blagoslova, obenem pa miru v srcu v 
letu, ki prihaja. ■

Mladinska skupina Lux beata mentorice Tanje Avsec 
(foto: Mario Žnidaršič)

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Sveti Jurij pod 
vodstvom Klavdije Okoliš (foto: Mario Žnidaršič)

Uspešen zaključek
Zlate palete 2019

Zavod Ars Viva prejel srebrno plaketo

vir: http://arsviva.si

Zveza likovnih društev Slovenije je 23. novembra v Delavskem 
domu v Trbovljah odprla zaključno pregledno razstavo projekta 

»Zlata paleta 2019«, ki je bila na ogled do 1. decembra. Ob otvoritvi 
razstave so za razpisane teme – svetlo temno, ljubezen ter zavito-
oglato – podelili šest kompletov zlatih, srebrnih in bronastih palet 
ter 58 certifikatov. V kategoriji društev pa so podelili plakete. Zlato 

je prejelo Likovno društvo Mengeš, Zavod ARS VIVA je ponovil 
lanskoletni uspeh in osvojil srebrno plaketo, bronasto pa je dobilo 
Likovno društvo Lila Litija.

Letošnje državno tekmovanje na področju ljubiteljske umetnosti je 
izviralo iz osnovne tehnike in grafike (risba, grafika, akvarel), kla-
sičnega slikarstva, sodobnega slikarstva ter kiparstva in fotografi-
je. Ekipa slikarjev: Paolo Tanze, Bojan Rupnik, Frane Šajn, Boštjan 
Močnik, Ludvik Šraj, Boris Šter, Ana Šter, Silvana Lautar, Željo Pleše, 
Benjamin Žnidaršič, Željko Vetelj, Rasso Causevig, Andrej Levstik, 
Milan Predovič, Nives Pišek, Bojana Benčina, Lidija Vardijan, Bo-
rut Kraševec, Marjeta Gorše, Jasna Paternus, Željo Pleše in Mirjana 
Lilič Južnič so med 25 slikarskimi društvi zasedli drugo mesto. Mi-
lan Predovič je dobil srebrno paleto za kiparstvo in Bojana Benčina 
bronasto za fotografijo. Certifikate so dobil: Željko Vertelj za grafiko, 
Bojan Rupnik, Bojana Benčina in Željko Pleše za fotografijo, Andrej 
Levstek in Milan Predovič za kiparstvo. ■
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V Galeriji “Štala” v Podcerkvi so 5. decembra odprli likovno raz-
stavo slikarjev, ki se združujejo v društvu PA-LETA. Skupina se 

zbira v Cerknici v prostorih cerkniškega VDC-ja in skozi prijatelj-
ska druženja išče izzive v slikarstvu. Pod mentorstvom akademskega 
slikarja Veljka Tomana so tokrat pretvarjali realistične motive v ab-
strakcijo. V skupini sodelujejo: Janez Dragolič, Valerija Gačnik, Sil-
vana Lavtar, Anita Kranjc, Igor Vidrih, Sonja Butina, Marija Branisel, 
Mladen Žnidaršič, Marta Kvaternik in Marija Rebernik. Nastala so 
zanimiva likovna dela, ki so na ogled do 11. januarja 2020.

Likovna praksa, ki jo člani Pa-lete nabirajo pod mentorstvom 
akademskih slikarjev, jim je v letu 2019 prinesla kar velik izbor del. 
Glede na način izražanja jih delijo na slikarstvo in grafiko.

Poznavanje likovnih izraznih sredstev jim omogoča nastopanje na 
različnih področjih likovnih tehnik, kot so akril, olje, od letošnje je-
seni naprej, kot so obljubili v mesecu maju na razstavi njihovih dveh 
članic, pa tudi z grafiko. Pri grafiki obstajajo izdelki, ki jih zadovo-
ljujejo predvsem ali zgolj po estetski in duhovni plati in se zato od 
drugih razlikujejo z umetniške plati. Njihova sedanja grafika je torej 
tehnična in likovna panoga, pri kateri na različne načine odtiskujejo 
z raznih materialov in površin.

Na regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb, ki je letos pote-
kalo v Kočevju, so ŽPZ Kr'snice prejele zlato priznanje. Tričlanska 
komisija jim je za izvedbo in izbor programa podelila 81,7 točk, 
za Kr'snice pa je to prvo zlato priznanje s tekmovanj. Po izjemnem 
rezultatu se sedaj pospešeno pripravljajo na božični koncert, ki bo v 
nedeljo, 22. decembra, potekal v starotrški cerkvi. 

Pred dvema letoma srebro, letos zlato 
Na tekmovanje je zborovodkinja Anemarija Štefančič pevke 
začela pripravljati takoj po koncu poletnih počitnic. Izbrani 
program je bil zahteven, od Schubertovega Psalma 23, Ma-
korjeve Istrske do Čopijeve Da lipa ma in Becove Njega ni, 
ki je bila napisala izključno za Kr'snice. Konkurenca na re-
gijskem tekmovanju je bila huda. Na to tekmovanje se pri-
javljajo zbori, ki imajo mednarodna in državna priznanja, 
vsi pa upajo na dober uspeh tudi na regijskem tekmovanju. 
V prvem delu koncerta se je pomerilo pet manjših pevskih 
zasedb, v drugem pa pet večjih. Kr'snice, ki so pred dvema 
letoma na tekmovanju prejele srebrno priznanje, so ob raz-
glasitvi ostale odprtih ust, saj jih je tričlanska žirija ocenila 
kot zbor, ki si zasluži zlato priznanje. Anemarija Štefančič je 
izjemno ponosna na delo v zboru in na napredek, ki so ga 
pokazale njene pevke. 

Novi članici in novo vodstvo pevskega društva
Z jesenjo Kr'snice štejejo dve novi članici, in sicer Emo Avsec, 
ki se je pridružila Lari Kočevar v drugem sopranu in Majo 
Klančar Ivančič, ki je z Radojko Kočevar in Andrejo Žnidar-
šič del prvega alta. V oktobru so Kr'snice izvolile tudi novo 

Slikarji društva PA-LETA razstavljajo v Štali
vir: http://arsviva.si

To pa ni edina sprememba v njihovem delu. Poizkusili so se tudi v 
abstraktnem slikarstvu. To je odmik od realnosti v upodabljanju. Ta 
odmik je lahko zelo majhen, samo delen ali celoten. Prvi rezultati so 
na ogled v Podcerkvi. ■

Avtorji razstavljenih del (arhiv: Ars Viva)

Kr'snice na regijskem tekmovanju prejele zlato priznanje
Simona Truden

vodstvo. Predsednica društva je postala Simona Truden, tajnica Anja 
Truden, blagajničarka pa Andreja Žnidaršič.

Božični koncert z zanimivimi gosti 
V nedeljo, 22. decembra, ob 18. uri, bo v stratotrški cerkvi potekal božič-
ni koncert. Na koncert, ki ga Kr'snice priredijo skorajda vsako leto, so v 
goste povabile bloško vokalno skupino Diva, potoško vokalno skupino 
Potoški fantje in domačine Lux Beata pod vodstvom Tanje Avsec. ■

Zlate Anemarija Štefančič, Jana Žnidaršič, Lara Kočevar, Ema Avsec, 
Andreja Žnidaršič, Radojka Kočevar, Maja Klančar Ivančič,
Laura Štefančič, Simona Truden in Anja Truden (vir: Kr'snice)
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Jesen je v Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg 
pri Ložu zaživela v ritmu kulturnih priredi-

tev za odrasle in za najmlajše, ki so pogumno 
zakorakali v novo šolsko in pravljično leto. 
 Svoja doživetja in še sveže vtise iz Portu-
galske je že 20. septembra predstavila Urška 
Mlakar. Obiskovalce je popeljala na romar-
sko pot, Camino Portuguese, ki poteka po 
Portugalski. Skrajšana različica imena El Ca-
mino de Santiago pomeni zgolj pot, pravza-

Jesensko dogajanje v knjižnici 
Anđelka Pogorilić

prav pa gre za več romarskih poti, ki vodijo 
do cerkve Sv. Jakoba v Santiagu de Compo-
stela na severozahodu Španije. Med njimi je 
najbolj popularna 780 km dolga francoska 
pot od Saint-Jean-Pied-de-Port na JZ Fran-
cije. Urška Mlakar se je podala na 300 km 
dolgo pot od Porta do Santiaga de Compo-
stela – portugalsko pot s pridihom Atlantika. 
Premagala jo je z bolečim gležnjem v načr-
tovanem času, med potjo pa je premišljevala 
o vsakdanjostih, o življenjskih modrostih, pa 
tudi o ničemer, saj je dovolj biti tam, v nara-
vi, doživeti odmik od vsakdanjih napetosti. 
Poudarila je, da je pot čudovita kombinacija 
gibanja in počitka ter druženja in samote. 
Radovedno je opazovala prijazen portu-
galski svet in spoznavala sopotnike s celega 
sveta. Obiskovalcem knjižnice je predstavila 
vzgibe, ki so jo popeljali na romanje, orga-
nizacijo potovanja, kulinariko, nastanitve in 
finančno plat potovanja, ki ga vsak popotnik 
doživi drugače.
 Tanja in Alen Frbežar rada kam potujeta, 
rada pa tudi delita svoje izkušnje z drugimi. 
Svoje utrinke s potovanj tudi odlično pripra-
vita, tako da poleg znamenitosti pokrajine 
predstavita tudi etnološke in kulinarične 
značilnosti, tradicijo, kulturne posebnosti 
in zgodovino kot tudi predloge in navodila 
za obisk krajev. Celotno predstavitev pa zgo-
vorna Tanja s humornimi in življenjskimi 

pripombami naredi 
žlahtno. Sredi okto-
bra je še kako pri-
jala podoba večno 
zelenega Mauritiu-
sa, otoka z dolgimi 
peščenimi obalami, 
s čudovitim podne-
bjem in dolgimi ne-
okrnjenimi plažami. 
Mavricij ali Mauri-
tius je otoška država 
v Indijskem oceanu, 
od afriške obale od-
daljena skoraj 2.000 
kilometrov. Poleg 
otoka Mauritius obsega tudi otoke Cargado 
Carajos, Rodrigues in Agalega, ki so vulkan-
skega izvora in ležijo v območju tropskega 
podnebja. Kljub svoji majhnosti je Mauritius 
zelo priljubljen zaradi čudovitih plaž, razno-
likosti rastlinstva in živalstva ter zanimivega 
prepleta kultur – mešajo se namreč potomci 
črnskih sužnjev, delavci z indijske podceline, 
evropska kolonialna gospoda in pripadniki 
najštevilnejšega svetovnega naroda – Kitajci. 
Odraz tega je družba, ki ne obsoja in diskri-
minira, živi v slogi, se vozi po levi strani ce-
ste, govori kreolsko ter nima ne kitajskih in 
ne indijskih restavracij, ampak mauricijske. 
Otok Mauritius je obdan s koralnim gre-
benom, ki je prekinjen le na nekaj mestih. 
Znotraj le-tega so prelepe peščene plaže, ki 
poleg ostalih naravnih lepot, kot so mogočni 
slapovi, čudoviti botanični vrtovi in parki, 
navdušujejo obiskovalce s celega sveta. 
Več kot petdeset obiskovalcev sta navdušila z 
barvitimi posnetki in z odlično predstavitvi-
jo potovanja, ki ga vedno sama organizirata 
in izkušnje nesebično delita z drugimi. Sicer 
pa velja, da deliti potovanje z drugimi, po-
meni večkrat potovati.
 Zgodovinar in sociolog Bogdan Ur-
bar je nedavna vojna dogajanja na Bal-
kanu ubesedil v knjigi Tuji prostovoljci 
v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnja-
škega islamizma. V knjigi, ki jo je v 
starotrški knjižnici predstavil 3. okto-
bra 2019, je objavil obsežno raziskavo 
zgodovinskih virov, med drugim tudi 
iz arhivov nekdanjih jugoslovanskih 
republik. Poudaril je, da previdnost 
ni odveč, kadar obravnavamo tanko 
mejo med pojmom bosanskega in poj-
mom muslimanskega, ki se je pojavil 
šele v času turške zasedbe države. Na-
vedeno pojmovanje se pogosto enači 
in z njim manipulira tudi v povezavi 
z vprašanjem podpore uradnih oblasti 

Republike Bosne in Hercegovine (v nadalje-
vanju BIH) ob prihodu tujih prostovoljcev. 
V raziskavi je zapisal, da je nesporno to, da 
so uradni organi celovito podpirali prihod 
predstavnikov tujih držav, kar je posledično 
povzročilo ustvarjanje baze, ki je islamistom 
omogočala razvoj mreže po celotnem zaho-
dnem svetu. Dokumenti nedvomno potr-
jujejo, da so državni organi BIH poznali to 
problematiko in tudi sodelovali pri njihovem 
prihodu in vključevanju v spopade. Tedanja 
oblast je s pomočjo islamskih humanitarnih 
organizacij omogočila, da so tuji borci lahko 
vstopili v državo in številnim omogočila tudi 
pridobitev državljanstva. Enako nesporno 
pa je, po njegovem mnenju, da je del bošnja-
ških politikov podpiral nekatere ekstremne 
poglede in stališča mudžahidov, vendar tega 
ne moremo prepoznavati kot večinskega sta-
lišča Bošnjakov. Urbar zagovarja stališče, da 
je Evropa takrat imela priložnost, da bi Bosna 
postala model multikulturnega sožitja in so-
delovanja, a žal ni uspelo. Teme in dokumen-
tov časa, ki odpirajo nezaceljene rane, se je 
lotil pogumno in objektivno.

Urška Mlakar na 300 km dolgi poti od 
Porta do Santiaga de Compostela

(arhiv: KJUC)

Tanja in Alen Frbežar rada delita svoje potovalne izkušnje
(arhiv: KJUC)

Zgodovinar in sociolog Bogdan Urbar je 
nedavna vojna dogajanja na Balkanu ubesedil

v knjigi Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini 
ter pojav bošnjaškega islamizma (arhiv: KJUC)
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V prejšnji 4. številki Obrha je na str. 26 pri opisu upodobitve križevega pota v kapelicah 
ob poti na Križno goro žal napačna navedba materiala in letnica izdelave.

Pravilni podatki so: 13 kapelic križevega pota, ki so ob poti na Križno goro, so obnovili v 
letu 1986. Slike križevega pota v njih je leta 1987 upodobila akademska slikarka Stanislava 
S. Pudobska v črne granitne plošče. Križev pot je na binkoštno nedeljo 1987 blagoslovil 
stiški opat dr. Anton Nadrah.  

(vir: Janez Kebe, Križna gora nad Ložem, opis božje poti in njene znamenitosti, Družina, Ljubljana 1987)

LIKOVNE UPODOBITVE KRIŽEVEGA POTA
Popravek

Kulturna dediščina

Križev pot aka. slik. Stanislave Sluga Pudobske v zadnji trinajsti kapelici 
na Križni gori (foto: Borut Kraševec)

 Jože Matevžič, zgodovinar in član Domo-
znanske skupine, ki deluje v okviru Knjižni-
ce Jožeta Udoviča Cerknica, se je pogumno 
podal še dlje v preteklost, in sicer v čase, ko 
je na gradu Snežnik služboval Henrik pl. 
Schollmayer-Lichtenberg, kranjski gozdar-
ski strokovnjak, gospodarstvenik in politik, 
oziroma v 16. st. in 17. stoletje, ko je bil Ča-
barski okraj del Kranjske in je pripadal go-
spostvoma Lož ter Kočevje, poseljen pa je bil 
s slovensko govorečim prebivalstvom že pred 
odprtjem železarne, ko je Peter Zrinjski za 
potrebe topilnice železove rude, pozneje kov-
nice in rudnika, naseljeval izučeno delovno 
silo predvsem iz Kranjske. V skoraj triurnem 
predavanju je podrobno predstavil gospodar-
ske, demografske in politične razmere, ki so 
posledično vplivale na pripadnost obmejnega 
območja. Dragocen prispevek k ohranjanju 
zgodovinskega spomina in dolgotrajno pre-
vajalsko delo Jožeta Matevžiča si vsekakor 
zasluži radodarne donatorje in financerje ob 
morebitnem izidu publikacije. ■

S prepletom različnih vsebin bo knjižnica obogatila tudi 
decembrski mozaik dogajanj.

Jože Matevžič, zgodovinar in član 
Domoznanske skupine, ki deluje v okviru 

Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica,
je predstavil čase, v 16. st. in 17. stoletja, 
ko je bil Čabarski okraj del Kranjske in 

je pripadal  gospostvoma Lož ter Kočevje 
(foto: Mario Žnidaršič)

arhiv: K
JU

C

 Ob 110-letnici roj-
stva in 40-letnici smrti 
pisatelja, publicista in 
predsednika Gasilske 
zveze Slovenije Matevža 
Haceta bo na ogled do 
februarja 2020 posta-
vljena bogata razstava 
gasilskih našitkov iz Slo-
venije in sveta. Avtorica 
razstave je zbirateljica in 
gasilka Marinka Cempre 
Turk.  

 V petek, 20. decembra 2019, ob 19. uri 
bo v  Enoti Maričke Žnidaršič Stari trg pri 
Ložu predstavitev prvega slovenskega dru-
žinskega romana v obliki dnevnika (1887) 
Luize (Crobath) Pesjak, ene prvih sloven-
skih pesnic, pisateljic, prevajalk in dramati-
čark. Z avtorico spremne študije dr. Urško 
Perenič se bo pogovarjala Anđelka Pogo-
rilić. Sodelujejo Jože Matevžič in Skupina 

 27. decembra 2019 bo Matej Kržič odkrival malo znane eko izzive in širil obzorja. 
Predstavil bo francoske in italijanske eko vasi. ■

Pevke iz Loške doline pri DU Loška dolina.

Gre za prvo faksimilirano izdajo dnevni-
škega romana Beatin dnevnik (1887) Lujize 
Pesjak (1828–1898), ene prvih slovenskih 
pesnic, pisateljic, prevajalk in dramatičark. 
Izdaja je na začetku pospremljena z izčr-
pno literarnozgodovinsko študijo, ki prina-
ša nova spoznanja o avtorici in delu, ter na 
koncu z znanstvenokritičnimi opombami 
Urške Perenič. Urška Perenič je z anali-
zo in znanstvenim komentarjem z roma-
na prepričljivo odstranila plast slabšalnih 
sodb, raz-krila njegove literarne povezave 
z evropsko literaturo na eni strani, na drugi 
pa njegovo konkretno umestitev v domači 
prostor Notranjske in snežniških gozdov. (iz 
recenzije dr. Matije Ogrina)
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Leto 2018 je bilo razglašeno za EVROPSKO LETO KULTURNE DE-
DIŠČINE. Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri 
živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, 
bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, 
vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni 
zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih 
veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših 
dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kul-
turna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti.

Spoznajmo delček naše 
lokalne kulturne dedišči-
ne tudi s pomočjo igre
PREPOZNATE? – KAJ 
JE NA SLIKI?  

Na uredništvu Obrha 
pričakujemo vaše odgo-
vore. Z nami lahko de-
lite tudi vaše spomine, 
pripetljaje, izkušnje po-
vezane s predstavljenim 
predmetom. Pravilen 
odgovor bomo objavili v 
naslednji številki glasila 
skupaj s prejetimi ko-
mentarji o predmetu.

Vsem iz Loške doline, še posebej pa 
bralcem glasila Obrh želim ustvarjalno in 

raziskovalno prihajajoče leto 2020.

Hkrati pa vas lepo povabim, da si v vitrini cerkniške 
knjižnice ogledate razstavo mojih polstenih izdelkov, 

kjer bodo na ogled do 18. januarja. Od 20. januarja
dalje bodo na ogled še v knjižnici na Rakeku. 

V januarju se mi lahko spet pridružite pri ustvarjanju
na eni od delavnic polstenja. 

Janja Kozarka

Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu

NOVICE S KNJIŽNE POLICE
(Izbor gradiva od septembra do decembra 2019)

Pripravila: Anđelka Pogorilić

STROKOVNO GRADIVO 
Sellner, Albert Christian Večni koledar papežev 
Lenarčič, Simon Vse o imenih v Sloveniji : 
 izvir in pomen več kot 12.800 imen …
Cyrulnik, Boris Sram : če povem, bom umrl 
Figes, Orlando, 1959- Tragedija ljudstva :
 ruska revolucija 1891–1924 
Ryan, Christopher, 1962- Seks ob zori : predzgodovinski
 izvori moderne spolnosti 
Bourne, Edmund J. Anksioznost in fobije 
Bončina, Tina, 1973- Izgorelost : si upate živeti drugače?
 Ekološko kmetijstvo. Del 1, Poljščine,
 zelenjadnice in travinje
Deu, Živa Prenova stanovanjskih stavb 
Drobnič Škrjanec, Saša Ta domače testenine 
Treben, Maria Alergije : preprečevanje, 
 prepoznavanje, zdravljenje 
Šubic, Tatjana, 1963- Mlečni izdelki narejeni doma

LEPOSLOVJE 
Jazbinšek, Ernest Lukež 
Roth, Philip Ponižanje 
Skomsvold, Kjersti A. Hitreje ko grem, manj me je 
Žakelj, Bronja Belo se pere na devetdeset 
Coben, Harlan Neznanec 
Bach, Tabea Ženske z otoka kamelij 
Ohlsson, Kristina Zakopane laži 
Škarja, Petra Camino : od suženjstva do svobode 
Montefiore, Sebag, 1965- Katarina Velika in Potemkin :
 carska ljubezenska zgodba
Pregl, Slavko Srajca srečnega človeka 
Pesjak, Luiza Beatin dnevnik 
Mazzini, Miha Funny 
Sivec, Ivan, 1949- Obračun ob polni luni : ljubezenska
 povest bojevnika iz časa nastanka
 situle z Vač
Miklavčič, Milena Ogenj, rit in kače niso za igrače. 
 Del 3, Moške zgodbe 
Roberts, Nora Prikrita čustva 
Makarovič, Svetlana Luciferka 
Kay, Adam Tole bo bolelo 
Rooney, Sally Normalni ljudje 
Läckberg, Camilla Zlata kletka 
Okoedion, Blessing Pogumno v svobodo : pot iz pekla 
 trgovine z ljudmi 
Leonard, Dion Kje si, Gobi? : majhen pes z velikim srcem 

Kulturna dediščina
Prepoznate? – Kaj je na sliki?

Janja Kozarka

Tukaj pa je odgovor, ki razkriva, kaj je bilo na fotografiji 
v prejšnji številki Obrha:

Pribor za  peko slastnega domačega kruha v krušni peči:
omajtalu, burkle in lopar.

arhiv: Janja U
rbiha
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V »tem veselem tednu kulture«, natančneje v četrtek, 5. 12. 2019, 
zvečer je v »pedentarski« sobi gradu Snežnik potekal zanimiv 

kulturni dogodek z naslovom (Z)BRANA(NA)DELA. Dogodek so 
organizirali: Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Javni zavod Snežnik 
in Narodni muzej Slovenije.
Prireditev je bila hkrati tudi napoved izdaje prve pesniške zbirke na-
ivne narečne poezije "Drva žiulejna smo," domačega poeta Antona 
Frbežarja - Tonija, ki bo izšla v začetku leta 2020. 
Nastopili so: Zala Mele – violina, Leon Mele – recital Frbežarjeve 
naivne poezije, Damijan Stamenović - Enzo – prevajalec in interpret 
Frbežarjeve poezije v srbskem jeziku, Marijana Brecelj – interpretor-
ka Frbežarja v slovenskem knjižnem jeziku ter Blaž Albreht – kitara 
in Miha Razdrih, ki sta predstavila nekaj uglasbenih Frbežarjevih 
pesmi. Prednaročila za nakup zbirke se zbirajo le še do konca leta, 
in sicer na elektronskem naslovu: anton.frbezar@gmail.com. Zbirka 
bo izšla le v 100 oštevilčenih in podpisanih izvodih, zato si svoj iz-
vod zagotovite čim prej!  Priložena ji bo tudi CD-plošča s posneti-
mi recitacijami te poezije v našem narečju, v notranjskem govoru in 
nekaj pesmi celo v prevodu, v slovenskem knjižnem jeziku. Zbirko 
bodo bogatile risbe s tušem priznanega slovenskega slikarja Bineta 
Kreseta, ki je posebej za to izdajo narisal serijo 22 slik z naslovom 
AFT. Knjigo je oblikovala ena najboljših slovenskih oblikovalk Po-
lonca Strman. Kritiko Frbežarjevega dela, ki bo objavljena v knjigi, 
je napisala literarna kritičarka Antonija Kuhar v. k. Pri izdaji zbirke 
sodelujejo: Društvo ljubiteljev gradu Snežnik, Društvo notranjskih 
kulturnikov Krpan in založba Sanje. Nekaj sredstev so pridobili na 
razpisu Občine Loška dolina za založništvo, ostalo pa bodo pokrili 
donatorji, meceni in goreči Frbežarjevi oboževalci. 

Kdo je pravzaprav Anton Frbežar - Toni? 
To v bistvu sploh ni važno. Zgodb je sicer veliko. Različne govorice 
krožijo o njem. Je živ? Mrtev? V Ameriki, v Loški dolini? Vse skupaj 
počasi postaja že legenda ... A pomembne so le pesmi, ki so večne. 
Ljudje smo namreč minljivi – pravi Frbežar. 
V zadnjih letih se je dokončno oblikovala skupina ljudi, ki delu-
je pod umetniškim imenom »kolektiv AFT«. Ob izidu zbirke bodo 
pripravili pregledno razstavo ob 40. letnici ustvarjanja z naslovom 
»Podeželske impresije«. Svoja dela in umetniške inštalacije bodo 

prvič predstavili na dogodku v galeriji 
Krpan v Cerknici, ki bo v soboto, 11. 1. 
2020, ob 20. uri. "Kolektiv AFT" je sesta-
vljen iz številnih priznanih ustvarjalcev, 
ki ustvarjajo na različnih področjih. Slikar-
ji, oblikovalci, animatorji, glasbeniki, ... in še 
mnogo drugih. Frbežarjeva naivna poezija že ima 
številne goreče oboževalce in seveda tudi številne kritike. Udeležite 
se dogodka ob izdaji zbirke in spoznajte, v katero skupino spadate! 
Veseli vas bomo! ■

Anton Frbežar – TONI: PESMI SO VEČNE!
Prva pesniška zbirka v našem narečju

Miha Razdrih

Frbežarjev lik in poezijo je oživil Miha Razdrih
(foto: Borut Kraševec)

Nastopajoči od leve: Damijan Stamenović - Enzo, Miha Razdrih, 
Blaž Albreht, Leon Mele, Zala Mele in Marijana Brecelj

(foto: Borut Kraševec)

Pejsmǝ se ne razlaga.
Al te klofne,

al pa ne.
Če sə znaš razluožət,

zakaj te skəli,
je morde zate.

Ləhku pa,
de nej.

NAPAKA U SISTEMə

»Istə sə kə fotr!« je djala.
»Kurac səm istə«, səm sə mislu,
»uon tə njebə guopca razbu,

jest tə ga pa buom!«
KURČEVA GENETIKA

Če
žje
na

začjətkə
povejš,
koku je
naslou
pejsmə,

sə špricnu,
še prejdən
sə ga dau
nuotrə.

əldje nej
pazjo,
nej

poslušajo,
koku se
kopica

sestaula.
Do vrha
in puol
šele

vidəš,
kaj
je

ratalu.
Toku!

MANIFEST

Štjəfan je nivo orau.
Pridem jest mimu pa rječem:

»Kaj je, tə kuzla u rət skače?«
»Ne, ne,« prau Štjəfan,

»doma južno kuha.«
PASJA
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Kako se pravi po naše IX.
Milena Ožbolt

N
na plaunu – plavajoče (v dovolj vode)
náfkreta (Babno Polje) – neokretnež, neroda
nagnéjtat' –1. tlačiti, 2. siliti (Loški Potok)
nahkuastln – nočna omarica
namarné – nemarnež (Babno Polje)
namarníja – nemarnost (Babno Polje)
nanúdәt', nanüdәt' – prepričati, prisiliti z zvijačo
našaurán – neokusno, nemarno oblečen; našarjen prostor
nčkê – lesena posoda, izdolbena iz vzdolžno odrezanega debla, nečke 
(Loški Potok)
nesnága – zelo slab človek
neštíhәn – zahteven, občutljiv, kapricast 
neumílenu – neusmiljeno, zelo 
nevílaj – količina, ki gre naenkrat na vile
níkora – zelo slab človek
nuožәč – ukrivljeno rezilo z ročajem za klestenje vej ipd. (Babno Polje)

O
obáčouna – maščoba, ki se drži črevesja prašiča
obrít' – zaklanemu prašiču odstraniti ščetine (Unec)
odәmәt se – odzvati se, (od-umiti se) 
odínat', uodínat', ínat' – jenjati, ponehati, odjenjati, prenehati, 
odnehati 
odkolájsat' – odrezati velik kos
odpílek – lesni odpadek pri žaganju 
ofajtát' – opomoči si
omáusan, namáusan – umazan, premazan
omáužat' – zaklanemu prašiču odstraniti ščetine (Rakek)
opalüžәt' – zaklanemu prašiču odstraniti ščetine (Bloke)
opasíeunca – opasivnica, tanjša vrv za vzdolžno povezovanje voza s 
senom, tudi drugo ime za porepnik
opáuhat' – zaklanemu prašiču odstraniti ščetine (Loški Potok)
oplájnčәk, opléjn – vrtljiv sestavni del vprežnega voza, ki povezuje 
prvo premo preko sore z zadnjo
osiénke (Bloke); oseníce – stara sorta drobnih rodovitnih hrušk
osláret, uosláret' – pustiti se izkoriščati; pretirano ustrezati; nerazu-
mno služiti komu
ostrájzat' – prežati 
ošpérgat' se – podelati se, usrati se
oštrglát' – ostrgati
oštruófat' – oškropiti
ošuópat' – zaklanemu prašiču odstraniti ščetine (Loška dolina)

P
pagátl – pagat, karta pri taroku; zmerljivka  za (gospodovalno?) žensko
pajdešát' – pajdašiti 
pájšteba – zidana sušilnica za sadje
páperkә – manjvredno, odpadlo sadje, paberki
páuelca – nit za vezenje ali krpanje, pavola, pavlica
pәdénat' – oskrbovati, streči
péjča – žepni robec (Prezid)
péjson – pesem (Babno Polje)
pәškáuna – 1. črvojedina, 2. piškava reč
pičefáj – otroški lok
píerkәlc – zapestnik na obleki
píetlar – berač

pílpoh – jelkina smola oziroma izcedek, uporabljan kot domače 
zdravilo 
písa – črta
plahtәgát' – plahutati
plájhat' – pljuskati do roba posode; nagibati se (tekočina)
plájvәnca – slamarica, plevnica
plántat' – trpeti, nasrkati, nastradati, poplačati
plát' – pláti, splakovati
pletiér – pleten koš
plošnát – plosk
plúžna, plúžna kúlca – naprava s kolesi, zaprežena pred plugom pri 
oranju z živino 
počofedrán – pokapljan na debelo
podajáune vile – triroge razprte železne vile za podajanje trave, 
sena ipd. 
podajílu – dvoroge vile s krajšimi roglji za podajanje snopov
podárka – palica, ki so jo vsakodnevno podajali od hiše do hiše, 
da so vedeli, kdo je na vrsti za poganjanje črede ob paši (Nadlesk, 
Kozarišče)
pofalatát' – pogoljufati; nemarno, površno narediti
poflejckát' – polizati
polát' – čistiti na vetru s presipanjem (zrnja)
pôh – poleg
pokímrat' se – potruditi se; prizadevati si dovolj
ponüjat' se – jesti po sili, ponujati se 
poríepnәk – porepnik; trdna dolga vrv za prečno povezovanje voza 
s senom in pritrditev žrdi
porípsat' – potisniti po tleh
poséukә – otrobi
potafúlet' – potuhniti se (Babno Polje)
potresúlja – vrsta plesa 
potuórbat – 1. pobasati, naglo odnesti, izmakniti. 2. izginiti, pobe-
gniti, izmakniti se
povalvájne – valjanje, ustvarjanje navlake
požliébca – poledica
prášna – mešana setev pese, korenja, rdeče pese, repe, solate – 
posejana kot žito, ne v vrstah) (Gorenje Jezero, Dolenja vas, Dolenje 
Jezero)
prát'se – 1. parati (tkanina), 2. dreti se, kričati, brez posluha glasno 
peti
préjsad – zgodaj vzgojene sadike vrtnin za presajanje (Babno Polje)
presadílu – zgodaj vzgojene sadike vrtnin za presajanje 
prézgerәn – kvas
prezóuknen – postan
príčna – lesen zaboj pod vprežnim vozom s furmanskim priborom 
priégraja – pregrada
prkontenát' – privoliti
prkúrjen, prkürjen – prismojen, zmešan
prpíenc – sponka
prpuópat' – prilepiti
pršpárat' – prihraniti 
puážreh – požiralnik (Bloke)
púop – lepilo iz moke
púorta – črta
púsat' se – truditi se, mučiti se
püst – puščoba, pustež
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Veselje po zadetku Jureta Kandareta na tekmi proti Nemčiji
(foto: Vedran Tolić)

Slovenska malonogometna reprezentanca 2019
(foto: Vedran Tolić)

Oktobra se je slovenska malonogometna 
reprezentanca, v kateri igra Jure Kandare 
iz Iga vasi, udeležila svetovnega malonogo-
metnega prvenstva Socca World Cup 2019 
na Kreti. Reprezentanca je izpadla proti 
Franciji v osmini finala in se povzpela na 
končno 12. mesto. Jure Kandare je za Slove-
nijo prispeval dva zadetka, enega na tekmi 
proti Pakistanu in drugega proti Nemčiji. 

Jure kot izjemen in zaupanja 
vreden nogometaš ponovno v 
reprezentanci

Priprave so se začele nekaj mesecev pred 
prvenstvom s treningi po Sloveniji in prija-
teljskimi tekmami. Tudi letos je selektor Mi-
ran Vovk Jureta uvrstil v reprezentanco, saj 
je nepogrešljiv igralec na sredini. Na Kreto 
je reprezentanca, del katere so bili tudi vra-
tar Cerkničan Urban Bajc, vodja delegacije 
Zdenko Truden in predstavnica za odnose z 
javnostjo Simona Truden, odpotovala v pe-
tek, 18. oktobra. Žreb ji je namenil izjemno 
težko skupino H, v kateri so bili lanskoletni 
svetovni prvaki Nemci, malonogometna 
velesila Romunija, izjemno kakovostna Ma-
džarska in Pakistan. Jure je pred samim od-
hodom dejal, da glede na odlično kemijo in 
vzdušje v ekipi upa na čim boljšo uvrstitev, 
če ne celo na medaljo.

Izločili svetovne prvake Nemce 
in velesilo Romunijo, a izpadli 
v osmini finala proti Franciji

Prvenstvo se je za Slovenijo začelo v ponede-
ljek s tekmo proti Pakistanu, ki so jo dobili z 
1 : 5, strelec enega zadetka pa je bil Kandare. 
Na novinarski konferenci po tekmi je dejal, 
da se na Kreti počuti odlično in da so ob-
čutki zelo dobri. Že v torek je sledila tekma 
proti svetovnim prvakom Nemcem, ki se je 
zaključila izenačeno s 3 : 3, Jure pa je zadel že 
v 6. minuti. Zaradi nespoštovanja sodnikov 
na medsebojni tekmi med Nemčijo in Ro-
munijo so z International Socca Federation 
Nemcem vzeli eno točko, Romunom pa dve. 
Slovenci so se tako na tekmo proti Romuniji 
podali motivirano in igrali izenačeno z 1 : 1, 
kar je zadoščalo, da so domov poslali tako 
svetovne prvake Nemce kot tudi velesilo Ro-
munijo. Zadnjo tekmo v skupini so naši be-

Simona Truden

Jure Kandare na svetovnem malonogometnem 
prvenstvu prispeval dva zadetka

ležili poraz z 0 : 3 proti Madžarski, na kateri 
so zaigrali rezervirano, saj sta se obe državi 
že uvrstili v osmino finala. Naslednji dan so 
moči med 16 najboljšimi merili s Francozi. 
Želja po zmagi je bila močna, rezultat po 
koncu tekme pa 1 : 1. Sledili so leteči (oz. 
hokejski) kazenski streli, pri katerih so bili 
boljši Francozi. Kljub temu da je bilo raz-
očaranje veliko, so Slovenci v primerjavi z 
lanskim letom na lestvici napredovali za štiri 

mesta in se povzpeli na 12. mesto na svetu. 

Jure Kandare, sicer tudi igralec NK Vipava, 
se vsako leto z veseljem odzove vabilu Slo-
venske malonogometne zveze in je s svojo 
kakovostjo nepogrešljivi člen reprezentance. 
Igavaščan, ki diha za šport, upa na uvrstitev 
v reprezentanco tudi drugo leto in si želi vsaj 
še enkrat v življenju prvenstvo končati z me-
daljo okoli vratu, če ne celo s pokalom. ■
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Smučarski klub Loška dolina – biatlon se 
ponaša z več kot 40-letno tradicijo. Pod 
njegovim okriljem so se kalili vrhunski 
biatlonci, tudi olimpijci Urška Poje, ki je 
tekmovala na zimskih olimpijskih igrah 
lani v Pojončangu v Južni Koreji; Simon 
Kočevar, ki je na zimske olimpijske igre 
potoval leta 2014 v Soči v Rusijo ter Janez 
Ožbolt, ki je za Slovenijo nastopil na kar 
petih zimskih olimpijskih igrah. Trenutno 
biatlon trenira okoli 15 otrok, njihov tre-
ner pa je nekdanji nordijski tekač Boštjan 
Klavžar. Cilj kluba je pod dobrim strokov-
nim treniranjem otrokom omogočiti kar 
se da najboljše pogoje, da bodo postali vr-
hunski športniki kljub omejitvam in teža-
vam, s katerimi se klub srečuje. 

Šport na splošno čedalje bolj postaja privile-
gij za tiste, ki imajo boljše finančno zaledje. 
V Smučarskem klubu Loška dolina – bia-
tlon se bojijo, da se bo to zgodilo tudi njim. 
Največji financerji so starši, ki prispevajo za 
vadnino, opremo in druge stroške, povezane 
s tekmovanji. Poleg vsakodnevnih treningov 
se mladi biatlonci enkrat mesečno podajo 
na priprave, potem imajo posebne treninge 
po sekcijah ter poletno šolo biatlona, kjer 
ponovno vse financirajo starši. Ker klub fi-
nančnih sredstev nima dovolj, pospešeno 

Simona Truden

Klub, ki vzgaja vrhunske športnike

išče sponzorsko pomoč. V Loški dolini ga 
žal nimajo in se na vse pretege trudijo dobi-
ti nekoga, ki bi pripomogel k razvoju kluba 
vsaj toliko, da bi lahko kakšno opremo kdaj 
kupili otrokom iz lastnih sredstev. 

Zaradi pomanjkanja snega v zimah se otro-
ke dvakrat do trikrat tedensko vozi z 11 let 
starim kombijem na trening na Pokljuko, 
do koder se vozijo dve uri. V Smučarskem 
klubu Loška dolina – biatlon pravijo, da se 
gradi na vrhunskih športnikih, da pa bi jim 
doma zelo prav prišla tudi rolkarska steza, 
povezana s streliščem. V načrtu imajo nakup 
prenosnega malega ratraka, ki bi delal proge, 
kadar je malo snega, kar bo olajšalo treninge, 
da se ne bo treba voziti na Pokljuko. 

Klub vlaga v otroke dolgoročno. Brez dobrega 
trenerja in dobrih pogojev se težko gradi na 
vrhunskih športnikih. Na trenerja Boštjana 
Klavžarja so ponosni, saj ima posluh za otro-
ke in ve, kako se soočati tako z dobrimi rezul-
tati kot s krizami. Osnovnošolce privabljajo še 
s krožkom, ki poteka v osnovni šoli, da se ti 
lahko preizkusijo in vidijo, ali uživajo v tem 
ali ne. Ker je največje prenehanje s trenira-
njem ravno v srednješolskih letih, so veseli, 
da v Kranju na Gimnaziji Franceta Prešerna 
obstaja program, prilagojen za biatlonce. Tam 

so mladi biatlonci v stiku s trenerji 
zveze, ki jih trenira, zato ni čudno, 
da imajo osnovošolci velik interes 
za vpis prav tja. Na ta način se dru-
žijo s sebi podobnimi vrstniki. 

Naši biatlonci dosegajo odlične 
rezultate. V sezoni 2018/2019 je 
na državnem prvenstvu v bitlonu 
prvak postal Gašper Ožbolt, pod-
prvakinja med mlajšimi Deklica-
mi Nikita Funda ter podprvakinja 
med starejšimi deklicami Kiara 
Hace. V skupnem seštevku je med 
mlajšimi deklicami 1. mesto osvo-
jila Nikita Funda, Kiara Hace pa 
drugega med starejšimi deklicami. 

Za to, da se bo naš klub lahko ko-
sal z najmočnejšimi klubi, kot so 
Ihan, Brdo, Kranj in Gorje, ki ima-
jo ogromno spoznorjev in močno 
finančno pomoč s strani občin, 
napenja moči za izboljšanje situa-
cije in išče pomoč. Se bodo pa še 
naprej močno trudili, da bomo 
imeli v prihodnosti v Loški dolini 
še tako uspešne športnike, kot so 
naši olimpijci, če ne celo boljše. ■

Nikita Funda (1. mesto) in Kiara Hace (2. mesto) 
na pokalnem prvenstvu s trenerjem Boštjanom 

Klavžarjem (arhiv: SK Loška dolina – bitalon)

Stanko Grl
STARA PESEM

Tista lepa stara pesem
 mi ukradla je srcé,

v njej besede rad imam te,
srce srcu vse pove.

Tista stara melodija
 mi spet trka na srcé,

tista davno že odpeta,
kam odšel je glas, ime?

Pesem stara, kaj prepevaš,
 zakaj na licu solza je,
mar odšlo je tisto bitje,

ki ga izbralo je srcé?

Je stara pesem kot ljubezen 
vedno bo spomin na njo,

srcu dala je spomine,
a ostalo nič ne bo.

Rad bi znova slišal pesem,
 ki mi seže do srcá,

je kakor matere beseda,
ki se pozabiti ne da.

Stanko Grl
KAKO NAJ POZABIM

Kako naj to pozabim lice,
 le kako obraz,  nasmeh,

le kako pozabim naj 
srečo, sanje v očeh.

Roka, veš, še išče roko, 
ki je spala v moji dlani, 

lice pa dotik še išče,
milo prosi, daj, ostani.

Gre življenje z njimi časi
 in solza pušča svojo sled,

ko bi mogel čas vrniti
bi lica se dotaknil spet.

Šopek drobnih belih rožic
  je že davno ovenel,

vse spomine, vse obljube
davno vse je s sabo vzel.

Je ostal le kup spominov,
 prah prekril je kupe slik,

čas izbrisal je obraze
in ukradel je dotik.
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Kovinoplastika Lož d. o. o. je v soboto, 30. novembra 2019, tokrat že 
drugič za splošno javnost organizirala dan odprtih vrat.
Po pozdravnem nagovoru in predstavitvi programa s strani Tatjane 
Lozar iz kadrovske službe je obiskovalce pozdravil direktor podjetja 
Borut Flander. Izpostavil je tri programe, za katere so v podjetju speci-
alizirani in poudaril pomembno vlogo orodjarne.

V nadaljevanju je Jože Kastelic direktor PC Inox predstavil njihov pro-
fitni center, v katerem beležijo velik napredek v procesu proizvodnje 
pomivalnih korit.
Posebej izpostavljena je bila tudi skrb za okolje, ki jo v Kovinoplastiki 
Lož obvladujejo z različnimi ukrepi. Z okoljsko politiko podjetja ter 
zavezo do okolja je prisotne seznanila Helena Reščič Granda, svetoval-
ka na področju ekologije.
Med predstavitvijo so otroci obiskovalcev v otroškem kotičku ustvar-
jali na temo podjetja.

Mario Žnidaršič

Dan odprtih vrat Kovinoplastike Lož

Nagovor direktorja Boruta Flandra:
»Kot verjetno veste, smo v našem podjetju spe-
cializirani za tri programe: to so okovja in vra-
tne zapore, pomivalna korita in industrijska 
orodja za preoblikovanje pločevine. Zadovoljni 
smo, ker se po slabšem desetletju Kovinoplasti-
ki Lož znova kažejo boljši časi. Lani so prvič 
po dolgem času vsi naši programi poslovno 
leto zaključili v zelenih številkah. Solidno nam 
kaže tudi v letošnjem letu. Kljub poslabševanju 
razmer v svetovnem in evropskem gospodar-
stvu pa tudi v prihodnje leto zremo z zmernim 

optimizmom, saj smo v zadnjih letih postavili 
dobre temelje za nadaljnjo rast Kovinoplasti-
ke Lož. Z močno konkurenco se srečujemo pri 
okovju, zato iščemo priložnosti za posle na no-
vih trgih in predvsem segmentu vratnih zapor. 
Velik napredek nam je uspel pri pomivalnih 
koritih, kjer smo zelo dobro pozicionirani na 
številnih evropskih trgih. Danes bomo ta pro-
gram tudi podrobneje predstavili. Ambiciozne 
načrte imamo tudi z orodjarno, saj želimo biti 
najboljša orodjarna v Sloveniji in širše.
Orodjarna ima v našem podjetju pomembno 
vlogo, ker predstavlja osnovo za razvoj ostalih 
dveh programov – to sta Okovje in Inox. Na to 
je opozarjal že pobudnik za ustanovitev našega 
podjetja – gospod Janez Hribar. Letos smo pra-
znovali 65-letnico obstoja našega podjetja. In 
že takrat, pred 65 leti, je gospod Hribar rekel, 
da je treba najprej postaviti orodjarno. Opo-
zarjal je tudi, da se ne smemo zadovoljiti zgolj 
s tem, da imamo podjetje. S sodelavci je razmi-
šljal zelo napredno in vizionarsko, saj je želel, 
da je podjetje razvojno naravnano.
In takšna – torej razvojno naravnana – je tudi 
danes naša usmeritev. Naše poslovanje se iz-
boljšuje, delamo korake v pravo smer. Želimo 
pa biti še boljši in boljši. Zato vlagamo v ljudi, 

to je v znanje in izobraževanje naših zaposle-
nih. Vlagamo tudi v nove stroje in nove tehno-
logije. Vemo, da smo največji delodajalec v teh 
krajih. Od našega podjetja je odvisnih veliko 
družin v Loški dolini. Verjamem, da bomo gle-
de na naše cilje in načrte tudi vedno bolj za-
želen delodajalec, in sicer tudi za tiste najbolj 
ambiciozne domačine, ki danes službe in ka-
rierne priložnosti iščejo izven domačega kraja 
ali celo v tujini.
Naj se čisto na kratko dotaknem še ene po-
membne teme – to je skrb za okolje. V našem 
podjetju skrbimo, da z našim delovanjem čim 
manj vplivamo na okolje. Naša zaveza je, da 
z rednimi izboljšavami in vlaganji v našo in-
frastrukturo prispevamo k ohranjanju prelepe 
narave v Loški dolini. Našo zavezo do okolja 
redno potrjujemo z obnavljanjem certifikata 
ISO 14001, ki nas zavezuje k spoštovanju med-
narodno priznanih standardov na področju 
varovanja narave in zmanjševanja vplivov na 
okolje. Certifikat je Kovinoplastika pridobila 
leta 1998 kot tretje podjetje v Sloveniji in prvo 
podjetje z več kot 1000 zaposlenimi. V okoljski 
politiki smo si zadali ambiciozne cilje in smer-
nice. V podjetju smo ponosni tudi na naše ga-
silsko društvo, PIGD Kovinoplastika Lož.«

Sledil je organiziran ogled proizvodnje in prikaz vaje zaščite in reševanja 
PIGD Kovinoplastika Lož pri ukrepanju ob razlitju nevarnih tekočin. 

Člani PIGD Kovinoplastika Lož (foto: Mario Žnidaršič)
Skupino obiskovalcev je v avli profitnega centra Inox sprejel 

Marko Kočevar, vodja proizvodnje (foto: Mario Žnidaršič)

Prikaz ukrepanja
PIGD Kovinoplastika 

Lož ob razlitju
nevarnih tekočin

(foto: Mario Žnidaršič)

Borut Flander, direktor 
Kovinoplastike Lož (foto: Mario Žnidaršič)
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V šolskem letu 2019/20 1. razred na matični 
šoli OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 
Ložu obiskuje 20 učencev. Za nami so trije 
pestri in delovni meseci.
Zgodilo se nam je marsikaj novega in zani-
mivega. Že 2. šolski dan nas je obiskal Kuža 
Pazi, ki nam je na zabaven način predstavil 
varno pot v šolo in iz nje. Z gospodom po-
licistom in rumenimi ruticami okrog vratu 
smo se varno sprehodili po bližnji okolici 
šole. Ker je bilo ta dan vse v znamenju pro-
meta, smo izdelali preproste avtomobilčke 
za naša prijatelja Lili in Bineta. Obiskala nas 
je zobna asistentka, ki je preverila čistočo 
zob, pa tudi prostovoljka z Rdečega križa, 
ki nam je predstavila delovanje Rdečega 
križa in zgodbo o Križem kapici. Izkoristili 
smo toplo jesensko vreme in se v 3. tednu 
odpravili na krajši pohod na Ulako. Preiz-
kusili smo se v zabavnih štafetnih igrah z 
obroči in s kolebnicami, na koncu pa se še 
spustili po smučišču Ulaka navzdol. Rešili 
smo že veliko nalog v delovnih zvezkih, v 
katerih nam družbo delajo metulj Maj, ko-
bilica Karli, pajek Pino, pikapolonica Polo-
na in mravlja Mija. Za muco Copatarico smo 
izdelali pisane copatke, iz škatel za čevlje 
naredili hišico, risali našo šolo, si sami pri-
redili predstavo o Mojci Pokrajculji s pomo-

1. a ŽE MARSIKAJ ZNA … Učiteljici Klavdija Janež in Helena Novak Obreza

čjo kamišibaja, se naučili veliko novih pesmi 
in iger, spoznali števila do 5, izvedli mini 
čistilno akcijo, imeli kostanjev piknik, pra-
znovali rojstne dneve sošolcev in sošolk ...

Zdaj smo se na šolo že dobro navadili. Ve-
selimo se vseh lepih trenutkov, zanimivih 
dogodivščin in domačih nalog, ki nas čakajo 
v 1. razredu.
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Zimski mesec december nas v temačnih dneh s svetlobo lučk napolni in pričara 
praznično vzdušje. 

V Podružnični šoli Iga vas smo se lotili prazničnega ustvarjanja že konec 
novembra. Povabili smo starše na prijetno popoldne ob čaju, suhem sadju in 
dišečih piškotih. V prvem razredu smo šivali nagajive škrate in izdelovali lesene 
okraske iz naravnih materialov. Pod spretnimi prsti otrok drugega razreda in 
njihovih staršev so nastali pleteni obeski za ključe in čarobne lučke, tretješolci 
pa so se preizkušali v šivanju srčkov iz filca ter barvanju okrasnih kamenčkov. 

Čarobnih dni pa še ni konec. Čaka nas še okraševanje šole, peka piškotov, 
praznični bazar in novoletna prireditev.

Vsi skupaj vam v novem letu želimo veliko radovednih, 
radoživih, ustvarjalnih in srčnih trenutkov. 

V ponedeljek, 4. 11., in v torek, 5. 11. 2019, so na OŠ heroja 
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in podružnični šoli Iga 
vas za učence od 3. do 9. razreda potekale delavnice o var-
ni rabi interneta. V torek pa je bilo organizirano tudi pre-
davanje za starše na temo Vzgoja za varno rabo interneta. 
Delavnice in predavanje so izvajali strokovnjaki iz Safe.si.

Izvajalci delavnic so ugotovili, da naši učenci na spletu 
preživijo veliko časa. Dobro so seznanjeni s številnimi dru-
žabnimi omrežji, premalo pa z varno rabo le-teh. Večina 
učencev od 4. razreda dalje že ima v lasti pametni mobil-
ni telefon, največkrat z neomejenim prenosom podatkov. 
Najpogosteje učenci uporabljajo Facebook, Snapchat, 
Instragram, Viber, Messenger, Tik Tok, Gmail, Discord, 
OmeTV, Twitter, Reddit, Twitch, STEAM, Youtube. Nekaj 
jih ima na Youtubu svoj kanal, kjer objavljajo filmčke. Pri 
rabi družabnih omrežij imajo učenci pogosto več kot en 
profil. Glede na to, da je starostna omejitev pri rabi družab-
nih omrežij 13 let, večina učencev poda lažno starost, da 
lahko ustvari svoj profil. Učenci na spletu pogosto naletijo 
na neprimerne vsebine za njihovo starost, manj vešči pa so 
pri upravljanju s temi vsebinami (blokiranje, prijava, po-
snetek zaslona ipd.). Najpogosteje naletijo na spolne vsebi-
ne, verižna in lažna sporočila, sporočila, ki prestrašijo (npr. 
Momo, Killer clown ...) in grozljive igre. Pri igranju raču-
nalniških iger so med učenci precejšnje razlike – nekateri 
igrajo več, drugi manj. V igrah pogosto iščejo vzornike – 
npr. kdo je dober »heker«, kdo prejme veliko donacij. Manj 
previdni so pri navezovanju stikov v igrah in klepetalnicah. 
Nekateri učenci igre igrajo tudi skupaj s starši (FIFA, voj-
skovanje, zombiji). Kar nekaj jih je poročalo, da so zaradi 
slabih rezultatov pri igri že udarili tipkovnico, konzolo, vr-
gli miško ob tla, brcnili kavč ali kak drug predmet ali pa 
so doživeli močna čustva, ki se niso hitro pomirila in se z 
njimi niso znali ustrezno soočiti.

Starši največkrat nimajo nadzora nad tem, katere spletne 
strani otroci obiskujejo in koliko časa preživijo na spletu. 
S svojimi otroki nimajo dogovorov o tem, kakšne sankcije 
sledijo pri prekomerni rabi spleta.  Večina staršev nima na-
loženih aplikacij (npr. Family Link, Family Sharing), preko 
katerih bi lahko nadzorovali obiskovanje spletnih strani pri 
otrocih. Precej učencev je poročalo, da tudi starši preživijo 
ogromno časa na telefonih in računalnikih ter da pogosto 
pogrešajo pristen stik in pogovor s svojimi starši. 

Glede na aktualno problematiko nam je žal, da se je preda-
vanja za starše udeležilo le 20 staršev (na šoli je 281 učen-
cev od 3. do 9. razreda). Premalo se zavedamo, v kakšnem 
svetu živijo današnji otroci in kakšne pasti lahko prežijo na 
njih na spletu.

Še naprej bo potrebno ozaveščati mlade pa tudi starše o 
varni rabi spleta in kvalitetnem preživljanju prostega časa 
tudi izven virtualnega sveta.

NOVOLETNE DELAVNICE
V IGA VASI

Nataša Vesel Plos
Delavnice in 
predavanje za starše o 
varni rabi interneta

Sabina Breznik, šolska svetovalna delavka

foto: N
ataša Vesel Plos
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Ogled AMZS centra varne 
vožnje in Darsovega 
nadzornega centra Vransko Rebeka Gornik, Vika Zgonec in Larisa Suhadolnik, 8. b

V torek, 22. 10. 2019, smo se učenci 8. in 9. razreda odpeljali na 
Vransko. Ogledali smo si tamkajšnji AMZS Center varne vožnje in Re-
gionalni nadzorni center DARS.

Med vožnjo je bila naša naloga spremljati večje kraje med potjo, be-
ležiti izvoze z avtoceste, tunele in ostale posebnosti in zanimivosti.

Učenci osmih razredov smo se najprej odpravili v Regionalni nad-
zorni center DARS, kjer smo pomalicali, nato pa nam je tamkajšnji 
uslužbenec predstavil center DARS. Povedal nam je, da so eden iz-
med devetih avtocestnih centrov, da je tam zaposlenih sedemdeset 
ljudi in da skrbijo za 50 km avtocest v obeh smereh.

Sledil je ogled skladišča, mehanične delavnice, avtopralnice, ku-
rilnice, silosa za sol, prometnih znakov, raznih specialnih vozil in 
priključkov. Imajo tudi lastno bencinsko črpalko in gasilsko enoto.
V drugem delu so nam v notranjosti stavbe predstavili nadzorni del, 
kjer opravljajo nadzor in upravljanje nad avtocesto in tuneli. Na za-
slonih smo si ogledali nadzor nad posameznimi odseki, povedali so 
nam, kako reagirajo ob prometnih nesrečah oz. če vozniki vozijo v 
napačno smer. Za konec so nam pokazali še nekaj posnetkov različ-
nih prometnih nesreč.
Kasneje smo se z avtobusom odpeljali v en kilometer oddaljeni AMZS 
Center varne vožnje.

Inštruktorja sta nas pospremila v predavalnico in nam predstavila 
tamkajšnji center. Izvedeli smo, da je bil odprt 1. septembra 2008, 
ima 15 ha površin, 2,5 km asfaltnih cest, na katerih je devet modu-
lov in je eden največji v državi. Na njem izvajajo razne programe za 
mlade voznike, invalide, voznike starodobnikov … Ogledali smo si 
filmčke na teme: PEŠCI, VARNOSTNI PAS, NALET TOVORNJAKA, HI-
TROST, ALKOHOL.

Sledila je simulacija reševanja iz prevrnjenega avtomobila. Dva 
učenca sva sedla v prevračalnik,  inštruktor ga je obrnil za 180° in 
nam dal navodila za reševanje. To storiš tako, da se z nogami in eno 
roko upreš na streho, z drugo roko pa odpneš varnostni pas.

Za zaključek nas je inštruktor z osebnim vozilom popeljal po poligo-
nu, demonstriral je pravilno vožnjo po mokrem cestišču.

Svoje vtise smo strnili še v poročilu o teh-
niškem dnevu in se vrnili domov.

Brezplačno izvedbo tega 
tehniškega dne nam je 
omogočil Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Loška dolina, za kar se 
mu najlepše zahvaljujemo.

Dogajanje na poligonu

je vedno zanimivo (arhiv: OŠ)

Pogled na zaslone Nadzornega 

centra DARS (arhiv: OŠ)

Simulacija reševanja iz prevrnjenega 

avtomobila (arhiv: OŠ)

Skupinski posnetek učencev 8. razreda pred 
AMZS Centrom varne vožnje (arhiv: OŠ)
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uvrstilo 90 mest in krajev, 
18 kampov in glampin-
gov, 7 mladinskih preno-
čišč, 28 tematskih poti in 
Petrolovi bencinski ser-
visi. »Zaradi tako široke 
zasnove tekmovanja lahko 
povem, da se je turistična 
ponudba v Sloveniji ob-
čutno izboljšala, postala 
raznovrstnejša, kakovostnejša in predvsem usmerjena k ohranjanju 
dobrih odnosov med ljudmi ter k ohranjanju narave in naše razno-
like dediščine,« je v uvodnem nagovoru na slovesni podelitvi pri-
znanj najboljšim v letošnji akciji med drugim povedal Pavle Hevka, 
predsednik Turistične zveze Slovenije. Poudaril je tudi velik prispe-
vek številnih prostovoljcev v turističnih društvih in zvezah po vsej 
Sloveniji, ki že vrsto let prostovoljno prispevajo svoj delež pri rasti in 
razvoju slovenskega turizma. 
Velik doprinos k turistični ponudbi prispeva tudi Youth hostel Ars 
Viva, ki je odprt od januarja 2017. V njem in ob njem s svojo ureje-
nostjo in ponudbo obiskovalcem nudijo različne možnosti za druže-
nje in sprostitev. Ustrezne arhitekturne rešitve v kulturnem centru 
in sobah, dostopno letno gledališče, terase, knjižnica, dostopni več-
namenski prostor, dvorišče omogočajo gibanje ljudem z oviranostjo. 
Pomembno oblikovanje varnih poti, ki omogočajo logičen dostop do 
njihovih objektov in prostorov omogoča tudi socialno vključenost 
invalidov na vsakem koraku. Nastanitev nudijo v apartmaju in ho-
stlu v Podcerkvi ter kampu na izviru Veliki Obrh. V hostlu imajo 
na voljo dvoposteljne sobe s kopalnico in s skupno kopalnico, eno 
3-posteljno sobo, skupna ležišča (12 oseb), dnevni prostor, knjižico, 
galerijo, recepcijo in jedilnico. Skupaj je 29 ležišč. V apartmaju imajo 
na voljo dve sobi (po dve ležišči), večja soba z raztegljivim kavčem 
(dve ležišči + dve dodatni), skupna ležišča (6 oseb), dnevni prostor in 
dve kopalnici. Skupaj je 12 ležišč in dve dodatni ležišči.
Njihov cilj je, da bi se pri njih počutili dobro tako invalidi kot tudi vsi 
ostali obiskovalci. (vir: http://arsviva.si) ■

V veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani se je v okviru 
Dnevov slovenskega turizma, 13. novembra 2019, s podelitvijo 
priznanj končala letošnja vseslovenska akcija Turistične zveze 

Slove-nije. V kategoriji najboljših hostlov v Sloveniji je s tretjim 
mestom velik uspeh dosegel Youth hostel Ars Viva, ki ga je v 

Podcerkvi ustanovil Benjamin Žnidaršič.

Na Dnevih slovenskega turizma v Ljubljani, med 11. in 13. novem-
brom, so se tudi letos pod eno streho združili vsi pomembnejši 
turistični dogodki v Sloveniji. Turistična zveza Slovenije je na tem 
osrednjem turističnem dogodku v Sloveniji med drugim podelila 
priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru tekmo-
vanja Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019.
Na letošnje že 28. tekmovanje, ki je bilo zelo široko zastavljeno, se je  

V Zavodu Ars Viva, ki skrbi za prevoz invalidov in drugih oseb v 
okviru projekta »Mobilno do znanja, kulture in družbe«, smo 

5. decembra 2019 dobili novo kombinirano vozilo renault MASTER, 
ki bo ljudem na območju treh občin Bloke, Cerknica in Loška dolina 
omogočilo večjo mobilnost.
“Za naše uporabnike je prevoz zelo pomemben in potreben, kajti vse 
manj jih lahko uporablja javni prevoz. Poleg tega bodo tudi naši gosti 
Youth hostla lahko deležni prevozov v bolj ali manj oddaljene turi-
stične kraje. S predelavo je vozilo, stalo je okoli 34 tisoč evrov in je 
prilagojeno za prevoz ljudi z invalidskimi vozički, bo poskrbljeno za 
varnejšo vožnjo,” je ob prevzemu novega kombija dejala direktorica 
Urša Telič Miler. 
Zavod Ars Viva se vseskozi ukvarja z dobrodelnimi  dejavnosti na ob-
močju Notranjske, se odziva na potrebe prebivalcev v okolici, sodelu-

Priznanje Youth hostlu Ars Viva
Borut Kraševec

Prejemniki priznanj treh najbolje ocenjenih hostlov v akciji
Moja dežela – lepa in gostoljubna 2019: MCC Hostel Celje,

Hostel Pekarna Maribor in Youth Hostel Ars Viva, za katerega
sta priznanje prevzela Magda Telič in Benjamin Žnidaršič

(arhiv: Ars Viva)

Novo vozilo do znanja, 
kulture in družbe

vir: http://arsviva.si

je pri humanitarnih akcijah v slovenskem in širšem merilu. Odzivajo 
se na akutne potrebe ljudi, ki po njihovi oceni potrebujejo pomoč in 
bodo z njihovo pomočjo lahko prebrodili težke življenjske preizkušnje.

Prevzem vozila
(arhiv: Ars Viva)
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V četrtek, 28. novembra 2019, je Društvo upokojencev Loška do-
lina končalo niz predavanj pod skupnim naslovom PISANA JE-

SEN ŽIVLJENJA v počastitev mednarodnega dneva starejših.

Zanimivo predavanje z naslovom SMISEL STAROSTI IN LEPOTA 
ZRELIH LET je v računalniški učilnici OŠ v Starem trgu pripravil 
predavatelj Sebastjan Kristovič, direktor Mednarodnega inštituta za 
psihoterapijo in uporabno psihologijo.

Naša glavna ugotovitev predstavljene teme je, "da stari ljudje v do-
movih življenje v starosti v veliki meri doživljajo kot smiselno, starost 
pa je enako ali celo bolj izpolnjena s smislom v primerjavi s pretekli-
mi življenjskimi obdobji. Smisel v starosti se nanaša in išče večinoma 
skozi doživljajske vrednote oziroma prek doživljanja narave, kulture 

Mario Žnidaršič

Ob zaključku sv. maše je v imenu čebelarjev 
ČD Loška dolina vse prisotne nagovoril nji-
hov tajnik Rihard Strle, ki je povedal: »Sto-
pili smo v zadnji mesec leta in pred vrati je 
god zavetnika čebelarjev sv. Ambroža. Ob tej 

Na prvo adventno nedeljo, 1. decembra, 
so se pri sveti maši v farni cerkvi sv. Jurija 

v Starem trgu pri Ložu zbrali čebelarji 
Čebelarskega društva Loška dolina ter 

sosednjih čebelarskih društev. Decembra 
goduje sv. Ambrož, zavetnik čebelarjev, 

spominska sveta maša, ki jo je daroval žu-
pnik Blaž Dobravec, pa je potekala za žive 
in pokojne čebelarje. Čebelarsko mašo je s 
petjem popestril Cerkveni mešani pevski 
zbor sv. Jurij. Po maši so čebelarji pripra-

vili pogostitev.

Mario Žnidaršič

Čebelarska maša Čebelarskega društva Loška dolina
priliki se spomnimo vseh naših 
pokojnih in živih čebelarjev. Poleg 
njih samih se spomnimo njihovega 
dela, s katerim so in še vedno po-
membno vplivajo na našo naravno 
krajino. S svojim delovanjem jo 
bogatijo in soustvarjajo boljše po-
goje bivanja. 
Da je čebelarstvo z vidika opraše-
vanja rastlin zelo pomembna in 
obče koristna dejavnost, se danes 
zaveda vedno več ljudi. Zaradi 
tega je od lanskega leta rojstni dan 
Antona Janše – prvega učitelja če-
belarstva – 20. maj svetovni dan 
čebel. Razglašen je bil na pobudo ČZS in s po-
močjo slovenskega kmetijskega ministrstva, ki 
je dosegel sprejem pri Organizaciji združenih 
narodov, na kar smo lahko ponosni ne samo 
vsi slovenski čebelarji, ampak tudi vsi Slovenci. 
Opažamo lahko, da se vedno več govori o po-
menu čebel in njihovih zdravilnih produktih, 
kot so med, cvetni prah, propolis, matični 
mleček in vosek. To pa nam nalaga dodatno 
odgovornost, da čebelarji pridelujemo narav-
ne in varne čebelje produkte tako zase kot za 
ostale potrošnike. Zavedamo se, da je čebelar-
stvo prijetna, pa tudi zelo zahtevna dejavnost, 
pri kateri se je potrebno nenehno izobraževa-
ti in dopolnjevati svoje znanje. To počnemo s 
prebiranjem literature ter udeležbo na raznih 
predavanjih, delavnicah, seminarjih, kjer se 
seznanjamo z dobrimi praksami in novostmi 
na področju čebelarstva. Za mlade deluje na 
naši osnovni šoli čebelarski krožek, od letos 
pod vodstvom naše članice ga. Irene Mohar, 

Družabno srečanje po maši (foto: Mario Žnidaršič)

V imenu čebelarjev ČD Loška dolina
je vse prisotne nagovoril njihov tajnik 

Rihard Strle (foto: Mario Žnidaršič)

kjer zainteresirane učence seznanja s skriv-
nostmi življenja čebel in znanjem za uspešno 
delo z njimi.
Omeniti želim, da ima naše društvo status 
»društva v javnem interesu na področju kme-
tijstva«, ki se mu lahko nameni del dohodnine 
z izpolnjenim zahtevkom. Vsem, ki ste to že 
storili, se ob tej priložnosti iskreno zahvalju-
jemo. Hvaležni smo tudi vsem drugim med 
vami, ki nas kakor koli podpirate, razumete 
našo dejavnost in nam izkazujete zaupanje.
Za današnjo mašo v čast čebelarjem se za-
hvaljujem župniku Blažu Dobravcu za lep 
obred in podporo, vsem našim prizadevnim 
članom, vsem praporščakom, posebej iz Nove 
vasi, pevskemu zboru sveti Jurij, gospodinjam 
za napečene dobrote in nenazadnje vsem 
vam, dragi prijatelji, ki ste nas danes počastili 
s svojo prisotnostjo. Posebej pozdravljam pri-
sotne čebelarje sosednjih čebelarskih društev. 
Naj medi!«■

Smisel starosti in lepota 
zrelih let

Mario Žnidaršič

in umetnosti ter v veliki meri tudi skozi ljubezen do sočloveka. Sta-
rost je življenjsko obdobje, ki je na svojevrsten način prežeto s smi-
slom, v veliki meri ravno zaradi neizogibnega trpljenja. Stari ljudje v 
veliki večini uspešno odkrivajo smisel v življenjskem obdobju staro-
sti ter so v veliki večini tudi srečni in zadovoljni s svojim življenjem. 
Svoje življenje v prihodnosti vidijo kot smiselno, o prihodnosti pa 
večinoma ne razmišljajo. Stari ljudje se ne bojijo smrti in jo v veliki 
večini sprejemajo kot sestavni del in končno dejanje življenja. ■

Udeleženci predavanja skupaj s predavateljem Sebastjanom 
Kristovičem, direktorjem Mednarodnega inštituta za 
psihoterapijo in uporabno psihologijo (prvi z desne) 

(foto: Mario Žnidaršič)
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V letošnjem letu naše društvo praznu-
je 20. obletnico delovanja. Kakšnega 

posebnega praznovanja si nismo privoščili, 
smo pa poleg naših že tradicionalnih aktiv-
nosti, konec avgusta izvedli športni vikend 
na Gorenjskem, ki naj bi bil deloma name-
njen tudi obeležitvi 20-letnice delovanja. Pr-
votni načrt je bil sicer vzpon na Stol, vendar 
smo zaradi slabih vremenskih razmer načrt 
spremenili in se odločili, da gremo peš iz 
Kranjske gore na Vršič, skupinica petih kole-
sarjev pa je štartala že na Jesenicah in skoraj 
istočasno smo se srečali malo pod vrhom 
Vršiča. Kljub deževnemu vremenu smo pri-
šli do cilja zadovoljni in dobre volje pa tudi 
malo mokri, saj nas je celo pot »frišal« dež. 
Po povratku z Vršiča nas je čakala nastanitev 
v CŠOD Trilobit Javorniški Rovt. 

Drugi dan smo imeli rezerviran vodeni 
ogled Nordijskega centra Planica. Pred tem 
smo se ustavili v Dovjah pri spomeniku g. 
Jakoba Aljaža in občudovali izjemen po-
gled na naše gore, vključno z očakom Tri-
glavom. Na poti do Planice smo se ustavili 
še v naravnem  rezervatu Zelenci, skupina 
kolesarjev pa se je iz Planice zapeljala do 
Belopeških jezer na Italijanski strani.

Po ogledu Nordijskega centra so si nekate-
ri zaželeli malo adrenalina in se spustili po 
zipline progi z vrha planiške velikanke. Bil 
je izjemen vikend, ki nam bo ostal v lepem 
spominu in bomo poskusili kaj takega še 
ponoviti.

Drugi dogodek, ki je zaznamoval letošnje 
leto v našem društvu in bil tudi neke vrste 
darilo ob 20-letnici delovanja društva, pa 
je nedvomno osvojitev prvega mesta no-
gometne ekipe ŠRD Snežnik – Kozarišče v 
nogometni ligi Loške doline. Nogometaši 
so upravičili naša prizadevanja, da Kozari-
šče ponovno dobi nogometno igrišče in no-
gometno ekipo in trud je bil poplačan s tem 
izjemnim dosežkom. Še enkrat vse čestitke 
fantom!

V letošnjem letu nas čakata še dva dogodka, 
in sicer bowling večer v Epic centru v Postoj-
ni ter skok v novo leto v ŠP Peščenek.

Za konec pa v imenu predsedstva ŠRD Sne-
žnik – Kozarišče želim vsem občankam in 
občanom Loške doline, še posebej pa vsem 
članom ŠRD Snežnik – Kozarišče vse naj-
boljše in najlepše v prihajajočem letu 2020.

Športni pozdrav! ■

ŠRD Snežnik – Kozarišče aktivno in uspešno že 20 let
Milan Šraj

Nogometaši ŠRD Snežnik – Kozarišče zmagovalci v nogometni ligi Loške doline
(arhiv: ŠRD Snežnik -Kozarišče)

Pred Tičarjevim domom na Vršiču (arhiv: ŠRD Snežnik -Kozarišče)
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Ob koncu mandata vodenja LAS Notranjska
Bogdan Zevnik, predsednik LAS Notranjska

Drugi najuspešnejši v državi

Las Notranjska je 17. 10. 2016 s strani Republike Slovenije prejel Od-
ločbo o potrditvi LAS. S tem so potrdili našo Strategijo lokalnega ra-
zvoja in nam za izvajanje projektov v ta namen dodelili 976.290 EUR, 
mi pa smo tako formalno začeli delovati. Programsko obdobje se na-
naša na leta 2016–2020. Takoj smo pričeli z delom in v najkrajšem 
možnem času za občane občin Bloke, Cerknica in Loška dolina izve-
dli tudi prvi javni poziv. Kasneje sta sledila še dva poziva. Ministrstvo 
za kmetijstvo je po poteku polovice programskega obdobja izvedlo 
validacijo vseh 37 slovenskih LAS-ov. Glede na doseganje kazalni-
kov, učinkovitega dela in dobrih projektov so LAS-u Notranjska 
nagradno dodelili še dodatnih 420.000 EUR. Na ta način smo v 
slovenskem merilu dodatno pridobili največ sredstev na prebivalca. 
Na prva dva poziva smo prejeli 25 vlog, skupaj s tretjim, ki je še v 
teku, pa bomo prejeli okoli 45 vlog različnih prijaviteljev. Ocenjujem, 
da se bo skozi sito ocenjevalcev projektov in presoje na državni ravni 
prebilo skupaj 33 projektov. Nujno je potrebno poudariti še uspešno 
kandidiranje samega LAS-a Notranjska na državne razpise. Prijavili 
smo 5 projektov in za 4 dobili tudi dodatnih 250.000 EUR. S temi 
projekti smo dokazali, da se poleg partnerstev znotraj naše regije 
znamo povezovati tudi s partnerji iz ostale Slovenije.

Ob izteku predsedovanja LAS-u Notranjska lahko rečem, da smo 
tako Upravni odbor kot vodilni partner RRA Zeleni kras d. o. o., 
predvsem pa člani LAS-a in naši občani – prijavitelji projektov, uspe-
šno orali ledino in dokazali, da se s povezovanjem želja in pobud iz 
vseh treh občin da marsikaj narediti. Predvsem pa uspešno pridobiti 
evropska sredstva. Zelo nazorno smo udejanjili usmeritev »od spo-
daj navzgor«, s katero posamezniki lahko svoje ideje uresničijo preko 
različnih društev,  nato preko občin in nenazadnje preko Republike 
Slovenije. Ob nastopu mandata sem obljubil, da ne bomo pustili 
neizkoriščenega niti evra razpoložljivih sredstev. Že sedaj, eno leto 
pred iztekom programske-
ga obdobja, lahko zatrdim, 
da nam je to uspelo. Letos 
so na državni ravni ocenje-
vali preteklo delo vseh 37 
slovenskih LAS-ov, in naše-
mu LAS-u za uspešno delo 
dodelili zavidljivo drugo 
mesto.

V decembru 2019 bo LAS 
Notranjska imel skupščino 
članov in na njej tudi volitve 
novega predsednika. Sam 
sem ob tako zavzetih članih 
in tako premišljenih pro-
jektih še enkrat pripravljen 
prevzeti krmilo, čeprav se 
zavedam, da bo te uspehe 
težko ponoviti. V vsakem 
primeru bo morala LAS 
Notranjska glede na prete-
kle izkušnje deloma spre-
meniti krovni akt svojega 
delovanja – Strategijo LAS. 
S tem mislim predvsem na 

za naše okolje čedalje večjo problematiko staranja prebivalstva in od-
seljevanja mladih. Prihodnjim razpisom je potrebno podati še večji 
poudarek na novih zaposlitvah. Za pridobitev še več EU sredstev se 
bo potrebno še bolj povezovati in navezovati s partnerji iz tujine. Več 
bo potrebno narediti tudi za izobraževanje ter boljše obveščanje in 
informiranje naših članov.

Omeniti velja še izjemno podporo župana Janeza Komidarja in 
Občine Loška dolina. V skromno zahvalo bomo v Občini Loška 
dolina na podlagi našega preteklega uspešnega delovanja lahko v 
letu 2020 več dni gostili predstavnike ostalih slovenskih LAS-ov. 
Predstavili bomo naše dobre prakse ter tudi na ta način promovirali 
turizem Notranjske. ■

Eden izmed podpisov pogodbe za nove projekte 
(arhiv: LAS Notranjska)



32 DRUŠTVA december, 2019

Vseslovenska akcija SIMBIOZA GIBA 
2019 se je letos odvijala kar v 150 obči-
nah in na več kot 644 lokacijah. Omo-
gočila je 2122 brezplačnih aktivnosti 
za vse generacije po vsej Sloveniji in 
ustvarila nešteto lepih medgeneracij-
skih doživetij in spominov. Projekt  
SIMBIOZA GIBA poteka že od leta 
2014 v sloganu Gibanje je življenje in 
življenje je gibanje!

V naši občini smo tudi tokrat pristopili 
k temu projektu. Nosilec prijave je bila 
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja v 
sodelovanju z Društvom upokojencev 
Loška dolina. V tem oktobrskem tednu 
so se odvijale naslednje dejavnosti:

V torek, 15.10. 2019, v telovadnici OŠ s 
skupino štiri- do petletnih otrok vrtca 
POLHEK z raznimi igrivimi vajami

V četrtek, 17. 10. 2019, smo šli na po-
hod na Markov hrib z učenci 7. razre-
da in pohodniki DU Loška dolina ter 
ostalimi udeleženci. Bila je kar lepa 
skupina.

V petek, 18. 10 2019, smo se srečali z 
učenci 5. razreda OŠ v telovadnici, kjer 
smo se pridružili otrokom z vajami in 
igrami.

Vljudno vabljene so bile vse generaci-
je. Udeležba je bila zadovoljiva, imeli 
smo se »fajn« mi starejši, malo mlajši 
in naši najmlajši!

Glavni smoter tega projekta je oza-
veščati vse generacije k zdravemu in 
aktivnemu življenjskemu slogu, med-
generacijskemu sodelovanju, prosto-
voljstvu ter gibanju. Hvala vsem, ki 
ste pomagali izpeljati te dogodke in 
tistim, ki ste se udeležili teh aktivnosti.  
Veselimo se že vaše udeležbe na novi 
akciji SIMBIOZE 2020. ■

SIMBIOZA MED GENERACIJAMI
SIMBIOZA GIBA

Boža Troha

Gibanje je življenje in
življenje je gibanje!

14. –21. oktober 2019
po celi Sloveniji, za vse generacije!

Gibajte z nami tudi vi!

Pohod na Markov hrib (foto: Aleš Ožbolt)

To bo danes zanimiv dan (foto: Aleš Ožbolt)

SIMBIOZA MED GENERACIJAMI
Priprava na naslednjo aktivnost

(foto: Aleš Ožbolt)
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Medobčinsko društvo invalidov Cerkni-
ca - Loška dolina - Bloke je tudi letos 

po 20. seji izvršnega in nadzornega odbora, 
ki je bila v petek, 6. decembra 2019, v sejni 
sobi društva v Cerknici obeležilo mednaro-
dni dan invalidov. Organizacija združenih 
narodov je leta 1992 proglasila 3. december 
za dan, posvečen invalidom. Letošnje geslo 

Špajza
Mihaela Klančar

Krepko smo že v 2. fazi izvedbe projekta »ŠPAJZA«, ki se 
izvaja v okviru programa LAS Notranjska. Projekt temelji 
na varovanju okolja ter izvajanju dejavnosti, ki prispevajo 
k temu. Tema projekta je ozavestiti lokalne prebivalce o 
pomenu zdravega,  aktivnega načina življenja, o pomenu 
uporabe neprocesirane  hrane. Po možnosti preverjene-
ga znanega porekla, pridelane in predelane najbližje kra-
ju bivanja. Prebivalcem želimo dokazati, da za pripravo 
zdravega obroka ne potrebujemo dragih živil, niti veliko 
časa. Treba je le hoteti, biti pripravljen spremeniti način 
življenja, prehranjevanja. V današnjem času strmo nara-
šča število novodobnih obolenj – alergije, avtoimunske 
bolezni, genske okvare, narašča pojav diabetesa … Že se-
daj je cena naše lenobe ali celo neumnosti zelo visoka, 
zato moramo na tem področju nujno nekaj storiti. Kot 
izvedba zadnje aktivnosti projekta, ki se zaključi 31. 12. 
2019, bosta s 1. 1. 2020 v uporabi dva »ŠPAJZOMATA« 
– prodajna avtomata, v katerih bodo na voljo pridelki in 
izdelki preverjenega porekla, ki bodo dostopni 365 dni 
v letu, 24 ur na dan … Lokacija enega bo poleg LUXOR 
PUBA na Rakeku, drugi pa je že postavljen v »zeleni hiši-
ci« ki stoji pred Galerijo Urh v Cerknici (sedaj je tu Ate-

lje AINE, trgovinica pa se je pomaknila »globlje« v 
hišo). Hišico ste zagotovo že opazili. Oba avtomata 
bosta postavljena ob glavni cesti,  parkiranje je mo-
žno, dostop do aparatov je brez stopnic. V projektu 
sodelujejo tudi vse tri osnovne šole našega lokalnega 
področja – Bloke, Stari trg, Cerknica. Sodelujejo z 
izvedbami raznih delavnic in krožkov, v katerih  se 
učenci učijo peke in priprave  raznih izdelkov, spo-
znavajo pomen zdravega prehranjevanja. Ker poro-
čila o izvedenih dejavnostih nosilke delavnic – pri-
dne, prizadevne in natančne učiteljice že pošiljajo, 
vidim, da je ideja padla na plodna tla. Kot lahko 
ugotovim iz zadovoljnih obrazov na fotografijah, 
naša mladina v delavnicah neizmerno uživa. Vsem 
štirim partnerjem se zahvaljujem za dobro, korek-
tno sodelovanje. Lokalne prebivalce pa obveščam, 
da smo partnerji že oddali nov projekt, »Špajza 2«, 
ki nadaljuje zastavljene cilje sedanjega projekta. To-
krat se nam je pridružila še osnovna šola iz Unca, 
Društvo biodinamikov Notranjska in Zavod ORON. 
Upamo, da bomo komisijo prepričali. Vabljeni torej, 
da s 1. 1. 2020 začnete uporabljati »Špajzo«. ■

Dostopnost – Mednarodni dan invalidov
Mario Žnidaršič

praznovanje mednarodnega dneva invalidov 
"Prihodnost je dostopnost" je prispevek k 
izboljšanju dostopnosti Evrope za invalide 
in eden glavnih elementov splošne evropske 
strategije o invalidnosti.
Leto 2019 se počasi bliža koncu, predsednica 
društva gospa Olga Otoničar vam v imenu 
MDI Cerknica - Loška dolina - Bloke želi: ■

Dostopnost – Mednarodni dan invalidovDostopnost – Mednarodni dan invalidovDostopnost – Mednarodni dan invalidov
praznovanje mednarodnega dneva invalidov 

Dostopnost – Mednarodni dan invalidov

Božični čas - ko vsak o sreči sanja,

naj izpolnijo se vsa pričakovanja.

Sreče, topline in ljubezni

naj bodo polne vreče.

Prijetne božične praznike,

veliko zdravja, lepih doživetij

in uresničenih želja v letu 2020.

Na seji izvršnega in nadzornega odbora MDI (foto: Mario Žnidaršič)
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Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv, saj daje 
jedem posebno aromo. Med ne sodi le v napitke in posladke. 
Obogati celo glavno jed! Preizkusite! 

V preteklosti so med uporabljali kot edino sladilo, potem ga je 
zamenjal sladkor, danes pa se trend uporabe medu kot sladila, 
predvsem z vidika zdravega prehranjevanja, vrača. Prav tako ga 
vse pogosteje srečamo kot dodatek jedem in to ne samo sladicam, 
ampak tudi mesnim jedem, testeninam, rižotam ... Kako pestra je 
uporaba medu v kulinariki, nam kaže tudi bogata dediščina jedi 
z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni štruklji, sladice iz 
medenega testa ...).

Uporabo medu v kulinarika zagovarja tudi priznani kuharski 
mojster Uroš Štefelin, ki je ob dnevu slovensko hrane v Gostišču 
pri Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije z uporabo lokalnih živil 
in zaščitenih kmetijskih pridelkov prisotnim gostom pričaral oku-
se, kakršne so poznale naše babice. Chef Uroš je znan po tradici-
onalni kuhinji in obujanju pozabljenih tradicionalnih slovenskih 
jedi in napitkov. S sodobnimi tehnikami in lastno ustvarjalnostjo 
dediščinske jedi nadgradi v jedi nove slovenske kuhinje.

Med uporabljamo kot dodatek marinadam za razne vrste mesa, 
predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači in divji perutni-
ni, drobnici,  pri svežih in prekajenih ribah, morski hrani in zele-
njavi, ki je lahko dušena, pečena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo 
tako, da zmešamo olje in med, temu dodamo še manjšo količino 
želeja rdečega ribeza ali  brusnic in namažemo po mesu pred kon-
cem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo  k raznim 
sirom, ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hladnim pečenkam 

MED IN KULINARIKA

Tanja Magdič,
Javna svetovalna služba v čebelarstvu

in dodajamo v prelive za razne solate. Lahko popestri okus raznim 
hladnim in toplim juham ter omakam. Razne jedi iz riža, teste-
nin, stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko tudi mesa dobijo sladko 
kisli priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pu-
dingom, kruhu in raznim vrstam jedi iz raznega testa, kremam, 
strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri  
vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.

Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu je izziv 
vsakega kuharja. V Sloveniji nam je na voljo pester nabor raz-
ličnih okusov Slovenskega medu z zaščiteno geografsko označ-
bo, kočevskega gozdnega medu z geografskim poreklom in kra-
škega medu z geografskim poreklom. Ta med izvira iz slovenskih 
travnikov in neokrnjenih gozdov, v njem okusite raznolikost tiso-
čerih cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v sheme kakovosti, 
morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre čebelarske prakse. Tak 
med dosega višje kakovostne parametre, kot jih predpisuje Pravil-
nik o medu, in je podvržen dodatnemu nadzoru s strani neodvi-
sne kontrolne organizacije.

Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in medom, pečene 
polnjene paprike z ajdo, feto in medom, praženec s proseno kašo, 
slanino, porom in lipovim medom, medena korenčkova solata, 
medeni biskvit z makom in ajdovo moko … Vse to in še več recep-
tov najdete na spletni strani www.okusi-med.si/medeni-recepti. 
V nadaljevanju pa recept kuharskega mojstra Uroša Štefelina za 
potico z medom in s tepko.

Vabimo vas, da preizkusite medene recepte in postanete 
"master šef v kuhanju medenih jedi".

Potica z medom in s tepko
SESTAVINE

Testo:

800 g bele moke (TIP 500)

200 g ajdove moke

10 rumenjakov

84 g kvasa

17 g soli

7 g limonine lupine

4 dl mleka

1 dl konopljinega olja

½ dl vroče vode

½ dl mleka (kvasec)

70 g sladkorja

1 strok vanilje
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PRIPRAVA
Kvas zalijemo s ½ dl vroče vode in mleka ter postavimo na toplo. 
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. 
Preostale sestavine, kvasec in vaniljevo mleko zmešamo in 
vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. 
Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo orehe, med, 
sladkor, limonino lupino, nato dodamo vaniljevo mleko in maslo, 
rumenjake in v maso vmešamo sneg treh beljakov. Sveže hruške 
in suhe tepke narežemo. Na razvaljano testo najprej razmažemo 
karamelo, nato maso in nanjo posujemo sveže hruške in tepke. 
Pečemo 15 minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.
Avtor recepta: Uroš Štefelin

Orehov nadev s tepkami:

500 g zmletih orehov

2 dl mleka

150 g hojevega medu

150 g sladkorja

3,5 g limonove lupine

3 rumenjaki

sneg treh beljakov

100 g masla

200 g suhih

kuhanih tepk

250 g svežih hrušk

karamela za premaz

1 strok vanilje
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Jasna Lekan

TESTO:
120 g masla

180 g sladkorja
2 dl mleka

4 jajca
300 g moke

pol pecilnega praška
žlica ruma

žlica kakava

IN ŠE
sladkor v prahu

limonin sok
čokoladne kapljice
rdeča jedilna barva

Maslo in sladkor stepaš, dodaš 
rumenjake, mleko z rumom in 
moko s pecilnim praškom. Na 

koncu primešaš sneg.
Četrt testa odvzameš, ostalemu 

dodaš kakav. V modelčke za miki 
miške vliješ najprej belo testo za 
obraz, nato še testo s kakavom za 

ušeska in vse ostalo.
Pečeš na 180 stopinjah 15 minut.
Ko so miške pečene, jim narediš 
očke z belim ledom (sladkor v 
prahu in limonin sok), usta z 

rdečim ledom, zenice in nos pa s 
čokoladnimi kapljicami.

MIKI MIŠKE
• 1 kg bele moke
• 4 dag kvasa
• 2 celi jajci
• 1 rumenjak
• sol
• 12 dag sladkorja
• 7 dag masla ali
• margarine
• približno 4 dcl mleka

PARKELJNI OZ.
HUDIČKI ZA MIKLAVŽA

Zamesimo testo in pustimo da vzhaja. 
Iz vzhajanega testa naredimo »svaljek«. 
Z roko ga pretisnemo v zgornjem delu, 

da se oblikuje glava. Z nožem zarežemo 
rožičke, roke in noge.

Za gumbe uporabimo rozine, za jezik 
pa uporabimo rezino korenčka.

V roke mu zataknemo majhno palico 
(lahko tudi vitico trte). 

Namesto svaljka lahko spletemo tudi 
kito in ji pritrdimo roke. S konico škarij 

pa narežemo še kocine. 
 Hudičke namažemo z jajcem in 

pečemo v pekaču pribl. 30 min na 180 
stopinj (seveda odvisno od pečice).

Recept so prispevale članice 
Društva žena in deklet na 

podeželju Ostrnice Loška dolina
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Edo iz Žage
ČUDEŽNO DARILO 

SREBRNA SIBIRSKA JELKA

V skrajnem kotu doline
noben silvester ne mine,

da ne zagorijo lučke
za nas in ta male štručke.

Tokrat čudež se je zgodil,
ne samo da Jezus se je rodil,
nihče ne ve, od kod in kako

božično je drevo prišlo

Starši, otroci, vsi talenti skriti
na jelko sprav'li so se kot termiti

zvezdice iz slame, kroglice svetleče,
pa bombončki, keksi, sveče …

Manjka niti zlate repatice,
in v ivje odete srebre ptice

vseh čarobnih lučk kompleti
ter vseh mogočih barv konfeti.

Nazadnje je trenutek tu svečan,
saj nihče se trudil ni zaman,

ni vejce brez okraska,
ni iglice brez laska.

In ko čudežno se vžge stikalo,
dih zastane vsakemu čist malo,

drevesce res bogato zažari,
v tisočero lučk se čarobno spremeni.

Zraven jelke na lojtrah starih
pa dedki Mrazi kar v parih

na vrh drevesa se povzpnejo …
v božično drevce se zazrejo

Glej visoko tam na nebu  
se je vsem zazdelo,

da zvezda repatica sveti,
ki v dušah naših ogenj neti.

Srca v prsih prično biti,
kdo tako nas hotel je obdariti,
saj lepš'ga ni moglo se zgoditi

Srebrna smreka – čudež na silvester,
snežinke bele – ki jih nosi rahel veter,

veselje neizmerno – upanje za celo novo Leto
z veliko zdravja - v trenutke nepozabne vpeto!
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Obvestilo ZD Cerknica 

Nadomeščanje
Snežne Kordiš, dr. med. spec. spl. med.

ZD Cerknica, obvešča vse paciente, ki ima-
te za izbranega osebnega zdravnika Sne-
žno Kordiš, dr. med., spec. spl. med., da 
vam zaradi upokojitve zdravnice z 9. 12. 
2019 preneha izbira osebnega zdravnika.

Njeno ambulanto v pretežnem delu 
prevzema zdravnica Vesna Palčič, dr. 
med., spec. druž. med. Od 10. 12. 
2019 dalje lahko opravite novo izbiro 
osebnega zdravnika v njeni ambulanti 
oz. v ambulantah, ki še sprejemajo nove 
paciente.

Na lokaciji Zdravstvene postaje Stari trg, 
Cesta Notranjskega odreda 36, Stari trg pri 
Ložu bo zdravnica Vesna Palčič, dr. med., 
spec. druž. med. na voljo pacientom:
•  ob ponedeljkih – popoldan
•  ob sredah – dopoldan
•  ob petkih – dopoldan

Ob torkih bo ordinacijski čas ambulante 
kot nadomestni zdravnik pokrival Luka 
Bavec, dr. med. – specializant pod 
mentorstvom, ob četrtkih nadomestni 
zdravnik Dušan Baraga, dr. med., 
spec. spl. med. Oba bosta delo opravlja-
la v dopoldanskem terminu. Ta dva zdrav-
nika NE OPREDELJUJETA novih pacientov.

Za dogovor glede izbire Vesne Palčič, dr. 
med., spec. druž. med. za vašega oseb-
nega zdravnika se obrnite neposredno na 
samo ambulanto v času obratovanja na 
tel. št. 01/70-50-163.

Izbiro osebnega zdravnika lahko opra-
vite tudi na lokaciji ZD Cerknica, Cesta 4. 
maja 17, Cerknica, pri zdravnikih, ki še 
sprejemajo nove paciente (Anja Oman 
Puntar, dr. med., spec. druž. med., Sašo 
Kavčič, dr. med., spec. spl. med., Bran-
ko Krpina, dr. med.). Za izbiro osebnega 
zdravnika se dogovarjate neposredno s 
posamezno ambulanto.

Operacija »Raziskovalni turizem varu-
je«, ki traja od 1. 10. 2019–31. 8. 2021 je 
sofinancirana iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja.

Osnovni podatki o projektu:
• Naziv projekta: »Raziskovalni turi-

zem v jamah varuje in ohranja na-
ravne vrednote in kulturno dediščino 
Notranjske« 

• Akronim: »Raziskovalni turizem va-
ruje in ohranja«

• Tematsko področje: Varstvo okolja in 
ohranjanje narave

Partnerji projekta:
• VP: Društvo dolomitne lutke
• P2: Zavod Jezerski hram Cerknica
• P3: Zavod Ars Viva
• P4: Občina Bloke

»RAZISKOVALNI TURIZEM V JAMAH 
NA NOTRANJSKEM VARUJE IN 

OHRANJA NARAVNE VREDNOTE IN 
KULTURNO DEDIŠČINO«

Aktivnosti projekta:
• Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih na-

ravnih vrednot na območju 3 občin na Notranjskem. Z analizo se bo ugotovilo 
»ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je 
najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi 
rezultatov analiz izbrana 1 jama. 

• Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega 
modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). 
Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami. 

• Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, do-
ločene na osnovi  predhodnih raziskav in pregledov terena.

• Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in 
ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Prilagojene bodo ranljivim 
skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v 
jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska. 

• Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih 
svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter 
praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) 
in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini. 

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Jama Golobina na Loškem polju
(foto: Simon Avsec)

Matej Kržič
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Zaposlitveni center Bodika, kmetija Brinjevka in stanovanjska 
skupina Društva Vezi – vse tri organizacije na istem naslovu. 

Sliši se precej zapleteno, vendar gre v osnovi za ekološko kmetijo, ki 
deluje kot socialno podjetje. Na njej so zaposleni invalidi, ki so zara-
di različnih primanjkljajev v zdravju na običajnih delovnih mestih 
težko zaposljivi. Za koordinacijo dela skrbita dve zaposleni, in sicer 
socialna delavka in mentorica. 

Predno se oseba zaposli na kmetiji, nekaj mesecev traja uvajalno ob-
dobje, ko v okviru zaposlitvenega centra Bodika poteka uvajanje v 
delo in ocenjevanje. Zaposlitveni center je v bistvu neka vmesna po-
staja, ko oseba z zdravstvenimi težavami v okviru tega centra opravlja 
zaposlitveno rehabilitacijo. Na koncu tega obdobja pridobi odločbo 
o zaščitenem delovnem mestu in oceno delovne učinkovitosti, ki je 
lahko od 30 do 70 odstotkov. Ta ocena pomeni, koliko odstotkov 
dela je nekdo zmožen opraviti. Če ima nekdo npr. oceno 30, mora 
30 % njegove plače izvirati iz zaslužka kmetije, ostalo pokrije država. 
Ocena se s časom lahko tudi spremeni, lahko zaposleni dobi toliko 
izkušenj in samozavesti, da se mu ocena zviša. Na ta način osebe, ki 
so sicer praktično obsojene na brezposelnost, dobijo priložnost de-
lati tisto, kar jih veseli in biti za to plačani. To izredno dobro vpliva 
na njihovo samozavest, krepi poleg delovnih tudi socialne veščine in 
poskrbi za vključenost v okolje, iz katerega so zaradi svoje bolezni 
sicer izključeni. Namen kmetije Brinjevka je torej, da zaposluje osebe 
na zaščitenih delovnih mestih. 

Delo na kmetiji je izjemno raznoliko. Na treh in pol hektarja zemlje 
pridelujejo zelenjavo, sadje in zelišča – vsa dela izvajajo ročno. Skr-
bijo za urejanje okolice nekaterih javnih zgradb (primer Zdravstve-
ni dom Sežana in Dutovlje). Kot zaposlitveni center namreč lahko 
izpolnjujejo kvoto pri podjetjih, kjer imajo zaposlenih premalo in-
validov (torej namesto, da podjetje zaposli invalida, lahko določena 
dela zanj opravijo zaposleni v zaposlitvenemu centru). Delajo tudi v 
kavarnici, ki deluje s sklopu zgradbe Občine Sežana, izvajajo catering 
za obiskovalce Botaničnega vrta v Sežani, imajo kuhinjo, kjer pečejo 
piškote, kuhajo marmelade itd. Poleg oskrbe vrtcev in šol tudi v tr-
govini Kraški kotiček v Sežani prodajajo svoje pridelke in izdelke. V 
trgovini je tudi priložnost za klepet z ljudmi, za predstavitev kmetije, 

Socialno podjetje – kmetija Brinjevka
Mateja Peček

kdo tam dela, kakšen je način pridelave itd. Ljudje se k njim vračajo, 
ker vedo, koliko truda je vloženega v pridelavo te zelenjave in tudi 
zaradi občutka družbene odgovornosti, saj vedo, da s tem ohranjajo 
delovna mesta invalidom. V trgovini imajo veliko stvari nepakira-
nih, saj želijo prispevati k zmanjšanju uporabe plastične embalaže 
(stranka pride s svojo embalažo in si naloži moko, kosmiče, piškote; 
ekološka čistila stranka lahko natoči v svojo embalažo). Na javnih 
površinah, za katere skrbijo, so postavili visoke grede, kjer pa večino-
ma ne raste cvetje, ampak zelenjava. To je njihov prispevek k spod-
bujanju ljudi k samooskrbnosti. Za dela, ki zahtevajo mehanizacijo, 
dobijo zunanje izvajalce. Zelo dobro pa so se vključili tudi v življenje 
v vasi, saj je vas s pretežno starejšim prebivalstvom in kmetija za kraj 
pomeni poživitev. Lepo je videti tudi obdelana polja, ki so prej sa-
mevala. Ker morajo biti tržno naravnani, se zelo trudijo imeti odprte 
možnosti in tudi zaradi raznolikosti dela, ki ga lahko ponudijo svo-
jim zaposlenim, je dobro, da so prisotni na več področjih.

Kmetijo imajo sicer v najemu. Nekaj zaposlenih prihaja na kmetijo 
samo delat, v okviru kmetije pa je tudi stanovanjska skupnost Dru-
štva Vezi, kjer nekateri zaposleni tudi živijo. Na kmetiji organizirajo 
tudi razne delavnice za osnovnošolske otroke. Veliko se prijavljajo 
tudi na različne razpise in sodelujejo v več projektih. Aktivnosti ima-
jo res ogromno, idej še več, predvsem pa ogromno energije za ure-
sničevanje. 
 
Sam koncept delovanja kmetije me je toliko navdušil, da se mi zdi 
nujno to deliti tudi z ljudmi v našem okolju. Imamo izpolnjene vse 
pogoje za delovanje take kmetije – veliko praznih kmetij, med kateri-
mi bi gotovo našli kakšno, ki bi se jo dalo odkupiti ali vzeti v najem. 
Glede potreb po takih kmetijah ne velja izgubljati besed – potrebe 
bodo vedo večje, saj imamo vedno več starejših, oseb s posebnimi 
potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju ali z določenimi 
fizičnimi omejitvami. Vse to so ljudje, ki nujno potrebujejo vklju-
čenost, potrebujejo občutek koristnosti. In način, kot ga izvajajo na 
Brinjevki, je pravi. Vse ostalo je samo še vprašanje birokracije (ki je 
sicer zahtevna, ampak če so nekateri že prehodili to pot, naj bi bilo 
vsem naslednjim lažje) in nekaj zagnanih ljudi, da se lotijo dela. In pa 
dovolj odprto okolje, saj je povezava z okoljem izjemno pomembna. ■

Mali dol je tipična kraška vasica z vse manj prebivalci,
zato je s svojo mirnostjo idealna za kmetijo Brinjevka in

njene zaposlene (foto: Bojan Žnidaršič)

V okviru kmetije skrbijo tudi za večji rastlinjak 
(foto: Bojan Žnidaršič)
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November je tradicionalno mesec ozavešča-
nja o pljučnem raku, obeležujemo ga z belo 
pentljo. Na novinarski konferenci Društva 
pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije 7. 
novembra so strokovnjaki spregovorili o tej 
bolezni, dejavnikih tveganja, prepoznavanju 
simptomov, pomembnosti zgodnjega odkriva-
nja in posledično boljšega preživetja bolnikov 
s pljučnim rakom. Predstavniki društva so iz-
postavili stigmo, s katero se srečujejo bolniki 
s pljučnim rakom, in predstavili kampanjo 
ozaveščanja »Življenje s polnimi pljuči«.

Pljučni rak je v svetovnem merilu najpogostejši 
izmed vseh rakov; v lanskem letu so odkrili 2,1 
milijona novih primerov, kar je več kot je pre-
bivalcev Slovenije. Pljučni rak je tudi najpogo-
stejši vzrok smrti zaradi raka, je povedala doc. 
dr. Martina Vrankar, dr. med., specialistka 
radioterapije na Onkološkem inštitutu Lju-
bljana; zaradi njega vsako leto na svetu umre 
več kot 1,7 milijona ljudi (Globocan 2018). V 
Sloveniji je rak pljuč po pogostosti pri moških 
na tretjem, pri ženskah pa na četrtem mestu, za 
njim vsako leto zboli okoli 1.500 ljudi.

Glavni dejavnik tveganja je kajenje, ki je 
vzrok za okoli 80–90 % vseh primerov raka 
pljuč. Pri kadilcih je tveganje za smrt zara-
di raka 15–30-krat večje kot pri nekadilcih. 
Glavni »krivec« za množično kajenje je ni-
kotin, ki pa sam po sebi ne povzroča raka, 

ampak veliko izmed 7.000 drugih substanc, 
ki so prisotne v cigaretah (tudi v lahkih in ul-
tralahkih cigaretah). Zanimivo je, da število 
novih primerov raka pljuč na letni ravni pri 
moških upada, medtem ko pri ženskah še ve-
dno narašča. Ženske so namreč pri nas mno-
žično začele kaditi kasneje kakor moški, kar 
se po 20 do 30 letih, kolikor je v povprečju 
potrebno, da pride do pojava pljučnega raka, 
odraža na številu novih primerov bolezni v 
današnjem času.

Drugi dejavniki tveganja, ki lahko privedejo 
do nastanka pljučnega raka, so izpostavlje-
nost rakotvornim snovem, kot so radioaktiv-
ni plin radon, azbest itd., onesnaženemu zra-
ku, rentgenskim žarkom, in dednost (pljučni 
rak v družini). Za pljučnim rakom pa lahko 
zbolijo tudi ljudje, ki niso bili izpostavljeni 
tem dejavnikom.

Raku pljuč pravijo tudi 'tihi ubijalec'. Večino 
primerov namreč odkrijejo že v razviti fazi, 
saj se bolezenski znaki (simptomi) pojavijo 
šele takrat, ko se je bolezen že razširila na 
druge dele telesa. ''Zgodnje odkrivanje zna-
kov bolezni je ključno, saj omogoča boljše 
preživetje. Zato je zelo pomembno, da bol-
nik pride do obravnave dovolj zgodaj,'' je 
opozorila mag. Mojca Unk, dr. med., speci-
alistka internistične onkologije na Onkolo-
škem inštitutu Ljubljana. 

Mesec ozaveščanja o pljučnem raku:
Pravočasno odkritje izboljša možnosti preživetja

Ambasadorka kampanje »Življenje s polnimi pljuči« je Alenka Artnik,
svetovna prvakinja v potapljanju na vdih

Znak za alarm, da je treba k zdravniku, je 
vsak simptom, ki ne mine, npr. dolgotrajen 
kadilski kašelj. Težave, ob katerih pomislimo 
na raka pljuč, so:
•	 kašelj,	posebno	če	se	spremeni
 narava kašlja
•	 težje	dihanje
•	 nepojasnjena	bolečina	v	prsih
•	 krvav	izmeček
•	 pljučnica,	ki	ne	izzveni	po	zdravljenju
 z antibiotiki ali se kmalu ponovi
•	 hripavost
•	 nepojasnjeno	hujšanje,	utrujenost	in	splo-

šno slabo počutje

Težave so nespecifične in se lahko pojavijo 
tudi pri drugih boleznih. Zato je pomembno, 
da pacient ob pojavu težav čim prej obišče 
zdravnika, ki mu bo svetoval in ga po potrebi 
napotil na ustrezne preiskave.

Vseh pojavov pljučnega raka ne moremo 
preprečiti, lahko pa zmanjšamo tveganje – z 
zdravim načinom življenja:
•	 ne	kadite	oziroma	čim	prej	prenehajte,	

izogibajte se pasivnemu kajenju;
•	 izogibajte	se	izpostavljenosti	

radioaktivnemu elementu radonu in 
drugim kancerogenim snovem na 
delovnem mestu in drugje;

•	 uživajte	uravnoteženo	prehrano	z	veliko	
sadja in zelenjave.

Bolniki s pljučnim rakom zdaj živijo dlje!
Zdravljenje raka pljuč lahko poteka z opera-
cijo, obsevanjem ali s sistemsko terapijo (ke-
moterapija, tarčna zdravila in imunoterapija). 
Zdravljenje je pogosto kombinacija več nači-
nov, ki se dopolnjujejo s podpornim zdravlje-
njem (protibolečinska terapija, zdravila proti 
slabosti ipd.). Zdravljenje napredovale bole-
zni je kompleksno, prepletajo se sistemsko, 
lokalno in simptomatsko zdravljenje; njegov 
namen pa je, ob podaljšanem življenju, tudi 
večja kakovost življenja. 

V zadnjih desetletjih je znanost na področju 
pljučnega raka zelo napredovala; raziskave 
so omogočile nova zdravila in metode zdra-
vljenja, s pomočjo katerih ima več obolelih 
daljše preživetje, in prinesle več upanja vsem, 
ki se soočajo s to boleznijo. ''Pri zdravljenju 
raka sta bili dve prelomnici, in sicer odkritje 
tarčnih zdravil, ki omogočajo daljše prežive-
tje pri bolnikih z metastatskim rakom; drugi 
mejnik je imunoterapija, ki pomaga organiz-
mu, da se sam bori proti rakastim celicam, ne 
samo v metastatskem obdobju bolezni, tudi v 
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Če se tej izkušnji ne morete upreti, piroteh-
nične izdelke uporabljajte vsaj tako, da to 
drugih ne moti in ne ogroža. Mnogim dr-
žavljanom je namreč uporaba pirotehničnih 
izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, nela-
godje in občutek nevarnosti!

Leta 2008 je bil uveljavljen novi Zakon o ek-
splozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni 
list RS 35/2008). Najpomembnejša novost na 
področju pirotehničnih izdelkov se nanaša 
na prepoved prodaje, posesti in uporabe 
ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, ka-
terih glavni učinek je pok (najpogosteje so to 
petarde najrazličnejših oblik in moči).

• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni 
dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let. 
Gre za ognjemetne izdelke, ki predsta-
vljajo zelo majhno nevarnost, povzro-
čajo zanemarljivo raven hrupa in so 
namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, 
vključno z ognjemetnimi izdelki, ki 
so namenjeni uporabi v stanovanjskih 
zgradbah in drugih zaprtih prostorih. 
Tipični izdelki so bengalske vžigalice, 
pokajoči vložki za cigarete, pasje bombi-
ce, vžigalice s pokom itd.

• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno pro-
dajati mlajšim od 16 let. Gre za ognje-
metne izdelke, ki predstavljajo majhno 
nevarnost in povzročajo nizko raven 
hrupa in so namenjeni uporabi 
na omejenih območjih na pro-
stem. Tipični izdelki so rimske 
svečke, majhna ognjemetna ko-
lesa, bengalične bakle, baterije 
in kombinacije, rakete itd.

• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in 
baterij ter kombinacij kategorije 
3 do 1000g neto mase eksploziv-
nih snovi in fontan kategorije 3 
do 750g neto mase eksplozivnih 
snovi pa ni dovoljeno prodajati 
osebam, mlajšim od 18 let.

Uporaba pirotehničnih izdelkov 
kategorije 1, katerih glavni učinek 
je pok, je dovoljena le od 26. de-
cembra do 1. januarja, pa tudi 
takrat teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanj-
skih naseljih, v zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolni-
šnic, v prevoznih sredstvih za po-
tniški promet in na površinah, na 
katerih potekajo javna zbiranja. V 
stanovanjskih zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih je dovoljeno upo-

Policija svetuje
Varna uporaba pirotehnike

rabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki 
so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta 
namen tudi označeni. 

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta sta-
rosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične 
izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom 
staršev ali skrbnikov. 

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih 
predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pi-
rotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, 
da je največ poškodb ravno pri takšni prepo-
vedani uporabi izdelkov in uporabi piroteh-
ničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v proda-
jalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. 
so bili kupljeni na črnem trgu. 
Nepremišljena, neprevidna in objestna upo-
raba pirotehničnih izdelkov pogosto pov-
zroči telesne poškodbe (opekline, raztrga-
nine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter 
onesnažuje okolje. 

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, 
ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehnič-
nih izdelkov. Za posameznike je predvidena 
globa od 400 do 1200 evrov. 

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov 
je problem vseh, zato prosimo starše, skrb-
nike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na 
nevarnosti in možne posledice. 

zgodnejših fazah, kar kaže, da je rak napaka v 
imunskem sistemu,'' pravi dr. Unkova.
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slo-
venije je nevladna humanitarna organizacija, 
ki deluje že od leta 1991; združuje 3.500 bol-
nikov, njihove svojce in zdravstvene delavce 
iz vse Slovenije s skupnim ciljem, pomagati 
in lajšati življenje ljudem z boleznimi dihal 
in alergijami. ''Izrednega pomena za onko-
loškega bolnika, sploh v prvi fazi soočanja z 
boleznijo, je psihosocialna pomoč, žal pa je tu 
veliko pomanjkanje kadra,'' je poudaril Mir-
ko Triller, predsednik Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije.

Bolezen lahko doleti kogarkoli; kljub temu pa 
številni verjamejo, da so sami krivi za svojo 
diagnozo. Bolniki s pljučnim rakom se še ve-
dno soočajo s stigmo, da gre za neozdravljivo 
bolezen, s spremenjenimi odnosi v družini in 
v službi, kar jih vodi v prikrivanje stanja in 
psihosocialne stiske. Ob tem je Melita Pirc, 
predstavnica Društva pljučnih in alergij-
skih bolnikov Slovenije, povedala: ''Želimo 
si, da rak ne bi bil tabu, da se bolniki ne bi 
umikali iz družbe, več psihološke in fiziote-
rapevtske pomoči; bolj celostno zdravljenje bi 
pripomoglo k boljši statistiki preživetja.''
Z ozaveščanjem želi Društvo pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije prispevati 
k zgodnejšemu odkrivanju bolezni in ve-
čji možnosti preživetja za bolnike z rakom 
pljuč, z opozarjanjem na dejavnike tveganja 
pa zmanjšati število obolelih. Letošnjo kam-
panjo so v Društvu poimenovali s sloganom 
»Življenje s polnimi pljuči«, njena ambasa-
dorka pa je Alenka Artnik, svetovna prva-
kinja v potapljanju na vdih. Pljuča so njeno 
glavno orodje in morajo biti v vrhunski for-
mi, saj se v globini nad 100 metrov stisnejo 
na velikost stisnjene pesti. Hkrati pa velja, 
da »Vsak trenutek šteje«, saj mora z enim 
vdihom pod vodo zdržati tudi štiri minute. 
Športnica se je tudi sama srečala z rakom v 
družini, saj je zaradi te bolezni izgubila oba 
starša: ''Srečanje z boleznijo mi je dalo vedeti, 
da življenje ni samoumevno, zato ga dosti bolj 
cenim. Akciji sem se priključila zato, ker sem 
prepričana, da je o raku potrebno govoriti; v 
stiski je nujno, da imaš ob sebi nekoga, s kate-
rim se lahko pogovoriš.''

Vsak trenutek šteje tudi pri bolnikih s pljuč-
nim rakom, saj je vsak trenutek pomemben 
za prepoznavanje znakov in pravočasno na-
potitev do onkologa. Le tako jim je omogo-
čeno zdravljenje, ki sedaj zagotavlja precej 
daljše preživetje ob precej večji kakovosti ži-
vljenja, kar povezujemo s sloganom “Življenje 
s polnimi pljuči«.

Več informacij o simptomih, dejavnikih 
tveganja in možnostih zdravljenja za čim 

daljše in bolj kakovostno življenje bolnikov
z rakom pljuč najdete na spletni strani

www.pljucni-rak.si
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Budimpešto, da bi se razgledal. Ko se je vr-
nil, me je obiskal v Hermsdorfu in mi dejal, 
da upa, da so se ga pri njegovem nekdanjem 
odhodu iz Budimpešte tako spominjali ka-
kor mene: »Je zelo velik gospod.« Najprej 
sem mislil, da so s tem mišljene moje ne 
majhne telesne mere, vendar sem ugotovil, 
da se mora to razumeti v prenesenem po-
menu besede. Pristen demokrat bi zelo tež-
ko dajal vrednost takšni cenzuri.

Neki drugi član veleposlaništva, ki je de-
lal kariero, je bil takratni prvi tajnik pl. 
Tschirschky. Preskočil je tako rekoč vse 
stopnice, kajti sovraštvo vladimirskega 
dvora mu je vsekakor omogočilo prezgo-
dnji odhod iz Sankt Petersburga, toda ko 
so ga postavili za spremljevalca cesarja 
na potovanjih, je bil storjen prvi korak na 
poti do državnega tajnika.

Za vojaškega atašeja je bil major Lauenste-
in, ki se je pozneje kot general častno izka-
zal v velikih bojih na vzhodu.

Vsi ti niso danes več to, kar so bili pred tri-
desetimi leti, ko so bili še mladi možje. Žetev 
lovorik kaže, da ni čisto neoporečno delo.

(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)

RUSIJA IV
Sovražno razpoloženje proti vsemu, kar je 
nemško, je bilo očitno že v devetdesetih le-
tih prejšnjega stoletja. Pri večini pravih Ru-
sov je to sovraštvo obstajalo že več genera-
cij, vendar so ga za nekaj časa omejili zaradi 
tesnih odnosov ruskih vladarjev s prusko 
kraljevo hišo. O tem mi je nekoč pripove-
doval general pl. Werder svoj doživljaj. Bil 
je dolgo let pruski vojaški pooblaščenec v 
Petersburgu, tudi med nemško-francosko 
vojno. 2. septembra 1870 so ga povabili na 
lov z dvorom. Čakajoč na njega je na kra-
ju srečanja že našel carja, ki so ga obdajali 
veliki knezi in visoki dostojanstveniki.  Car 
mu je prišel naproti mahajoč z žepnim rob-
cem bleščečega obraza in mu je povedal 
pravkar prispelo novico o zmagi pri Seda-
nu. Pri vseh ostalih je opazil samo dolge 
obraze in nejevoljne poteze.

General pl. Werder je pozneje postal nem-
ški veleposlanik v Petersburgu in je bil kot 
takšen persona gratissima na ruskem dvo-
ru. V njegovem nasledniku knezu Radolinu 
so Rusi zavohali Poljaka in so mislili, da naj 
bi bilo njegovo imenovanje namerna žali-
tev. Toda s tem so mu storili trpko krivico. 
Včasih se je sicer imenoval graf Radolinski, 
toda še preden je črtal zadnji poljski zlog 
svojega imena, ni kazal nikakršnih podob-
nih namenov.

Državni tajnik grof Bülow mi je osebno spo-
ročil na poti skozi Dunaj o moji prestavitvi 
za 2. tajnika na veleposlaništvu v Peters-
burgu. Ko je opazil, da sem pokazal malo 
veselja za to zamenjavo, je dodal, da naj bi 
bilo poznavanje ravno te dežele po njegovih 
lastnih izkušnjah nujnost za veliko diplo-
matsko kariero. Gotovo je imel toliko prav, 
da si lahko brez lastnih oči težko ustvarimo 
pravo pojmovanje te posebne tvorbe, ki leži 
med Evropo in Azijo. Da bi lahko obstajal 
diplomat, ki nima ambicije »velike kariere«, 
je imel seveda za nemogoče.

Ko sem v začetku 1898 prispel v Petersburg, 
me je na železniški postaji sprejel 3. tajnik 
grof Brockdorff - Rautzau, poznejši državni 
minister za zunanje zadeve. Tudi on je bil 
pred kratkim prestavljen v Petersburg. Ker 

se je zaradi tega oglasil pri državnem tajni-
ku, mu je tajnik omenil, da se on nahaja v 
enakem položaju. Accipio omen (upoštevaj 
željo), je odvrnil Rantzau, in omen resnič-
no ni bil napačen.

Stiki z Rautzauom so mi bili simpatični. V 
Petersburgu sva jedla največ skupaj v jah-
tnem klubu in tudi tam preživela preosta-
nek večera, če naju niso zadrževale služ-
bene in družbene obveznosti. Potem sem 
igral največ z nekaterimi člani avstrijskega 
veleposlaništva. Rantzau, ker sam ni igral, 
se je redno usedel na mojo stran, pil rdeče 
vino in opazoval našo igro in se ni dvignil, 
dokler nismo igre končali. Bil je zelo neje-
voljen, če mu je kdo, čeprav samo za kratek 
čas, preprečil, da se je posvetil svojemu ve-
černemu opravilu.

Ko sem bil približno čez deset let general-
ni konzul v Budimpešti in veleposlanik na 
Dunaju, sva spet obnovila prijateljske stike. 
Službeno sem moral velikokrat potovati 
na Dunaj. Ob takšni priložnosti sva tistega 
dne, ko sem pripotoval na Dunaj, imela slo-
vesno večerjo v hotelu Imperial, kjer je bil 
Rantzau v ta namen naročil sobo, skrbno 
izbrano meni. Tukaj mi je pripovedoval po-
litično kroniko škandalov v glavnem mestu 
in zlival gnojnico po večini prominentnih 
osebnosti glavnega mesta, še posebej po 
svojem takratnem prvim predpostavljenim.

Rantzau je bil zelo častihlepen, umna gla-
va in neutruden delavec, vendar neprijeten 
podanik, ki je zelo rad zbijal sarkastične šale 
o svojih predpostavljenih. Toda nikakor se 
za njega ni moglo uporabiti Bismarckove 
besede o »hipotekarskem bremenu«.

Ko je ta nekoliko prešeren aristokrat pozne-
je govoril v Weimarju, da je človek lahko 
grof in kljub temu demokrat, sem se moral 
muzati, ko sem bral captatio benevolentiale 
(iskanje naklonjenosti) in sem se spominjal 
najinega zadnjega srečanja. V začetku 1910 
je postal moj naslednik kot nemški general-
ni konzul v Budimpešti. Nekoliko sem bil 
prispeval k temu, da se je izpolnila njegova 
želja, da pride na ta položaj. Odpeljal se je v 



NAGRADNA KRIŽANKA

Vabljeni k reševanju nagradne križanke.

Nagradno geslo križanke v novembru 2019 je bilo:
TISK IN LASERSKO GRAVIRANJE OBRH

Tisk in lasersko graviranje Obrh
Nenad Košir s. p., Markovec 19b, 1386, Stari trg pri Ložu
telefon: +386 51 377 421
internet: https://www.obrh.si/
e- naslov: obrh.info@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/LaserskoGraviranjeObrh

1. nagrado: : Na les gravirano sliko Gradu Snežnik prejme:
 Ivanka Jankovič, Ulica Miru 17, 1000 Ljubljana

2. nagrado: majico z logotipom Tisk in lasersko graviranje Obrh prejme:
Tristjan Šumrada, Nadlesk 23a, 1386 Stari trg pri Ložu

3. nagrado: dve skodelici po izbiri prejme:
Jože Avsec, Cesta Notranjskega odreda 15, 1386 Stari trg pri Ložu

Čestitamo!
Nagrajenci se o prevzemu nagrad dogovorijo z 
g. Nenadom Koširjem po tel. +386 51 377 421

Rešitev križanke:




Nagrado fotografiranje za osebne dokumente prispeva:

• Foto Žnidaršič

 Cesta 4. Maja 82, 1380 Cerknica 

 01 7096 973

 031 616 541

 info@foto-znidarsic.si

 https://www.foto-znidarsic.si/

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 18. februarja 2020. Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu! Uredništvo

Delovni čas:
ponedeljek - petek:

08.00 do 12.00 in 15.00 do 18.00
sobota: 09.00 do 12.00

nedelje in prazniki: zaprto



Plavajoči grad

foto: Borut Kraševec

Iz leta 2019

Štorklje v Iga vasi
foto: Borut Kraševec

Letni koncert ŽPZ Kr'snicefoto: Mario Žnidaršič

145 let Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož

foto: Mario Žnidaršič

Napeljava optičnega kabla
foto: Borut Kraševec

Delovna akcija rante v Kozariščahfoto: Borut Kraševec

Naravoslovna učna pot pri gradu Snežnikfoto: Mario Žnidaršič

Tabor za bistre glave v Babnem Polju

foto: arhiv OŠ

Mavrica nad Starim trgomfoto: Borut Kraševec

Tradicionalni pohod po Loški dolini
foto: Edo Šega

Zima, december 2019foto: Borut Kraševec

Izkop za vodovodno
omrežje pri Žagi

foto: Edo Šega

Naravoslovna učna pot pri gradu Snežnik
Srečanje upokojencev v Žagi

foto: Mario Žnidaršič



Vabimo vas na

13. DOBRODELNI
NOVOLETNI TEK IN HOJO

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in  
Športna zveza Loška dolina vabita pred prazničnimi dnevi na 

že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v nedeljo, 22. 12. 2019.
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 ali 6 km.

Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00
na parkirišču za osnovno šolo Stari trg pri Ložu.

 
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih 

navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.

 
Športna zveza Loška dolina

in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Božično-novoletni 
sejem 

Stari trg pri Ložu 

sobota, 21. december 2019 
od 14. do 17. ure 

PESTER ZABAVNI PROGRAM 
KUHANO VINO 

DOMAČE DOBROTE 

DEGUSTACIJE 

DEKORATIVNI IZDELKI IN DARILA

Info: TIC Lož, tel. 081 602 853, www.loskadolina.info.      Dogodek bo fotodokumentiran. 

BBBBBBBBBBBBBBB
TTEEEET

IVšportna dvorana osnovne šole 

NAJAVA DOGODKOV
DRUŠTVO

DOLOMITNE
LUTKE:

22. 12.
Tradicionalni 10. »Pohod med 
Loškim in Cerkniškim poljem«,

ki se bo odvijal v nedeljo, 22. 12. 2019
s pričetkom ob 9.00.

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Urbana na 
Škrilah pri vasi Dane (Loška dolina).

Več informacij na tel: 041 363 421 ali preko 
e-pošte: dolomitne.lutke@gmail.com

Dogodek organizira: Društvo dolomitne lutke. 
Dogodek sofinancirata Občini Loška dolina

in Cerknica

28. 12.
»Jama Golobina objeta v glasbo«, 
v soboto, 28. 12. 2019, s pričetkom ob 15.00. 

Dobimo se: pred cerkvijo sv. Urbana na 
Škrilah pri vasi Dane (Loška dolina).

Število mest je omejeno, zato je potrebna 
predhodna prijava!

Kontakt/Prijava na dogodek: do petka 27.12. 
do 19.00 na tel: 041 940 321 (Matej) ali na 
e-mail naslov: dolomitne.lutke@gmail.com  
Dogodek organizira: Društvo dolomitne lutke. 

Dogodek sofinancira občina Loška dolina


