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Glasilo občine Loška dolina

Nadleški
most
Prehod preko Obrha med vasjo
Nadlesk in Nadleškim poljem
ima bogato, predvsem pa
zanimivo in žal tudi z nesrečami
zaznamovano zgodovino. Okrog
leta 1850 so zgradili kamnit
obokan most, ki pa ga je ob
začetku druge svetovne vojne,
6. aprila 1941 zaminirala vojska
Kraljevine Jugoslavije. Vaščani
so takrat čez ruševine postavili
zasilno leseno brv, ki so jo kmalu
nadomestili s stabilnejšim
lesenim mostom, preko katerega
so lahko vozili z vozovi. Že leta
1944 ga je odnesla voda, ker ga
je kot strateško povezavo do
letališča Nadlesk od kamnitih
ostankov porušenega mostu, na
katerega je bil pritrjen, odžagala
nemška vojska. Tudi tokrat
Nadleščani niso stali križem rok.
Zgradili so nov lesen most z
ograjo, ki ga je po nesreči, ki se
je dogodila na njem, leta 1953
nadomestil nov betonski most.
Ta je kljuboval zobu časa vse do
leta 2013, ko so ga zaradi slabega
stanja utrdili in popolnoma
obnovili.
(vir: Obrh, november 2008, št. 3/4, str. 11;
Obrh, april 2013, št. 2, str. 4)
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Tabor medgeneracijskega
srečanja – prvi dan

č
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Mostovi
Pred nami je že mesec junij in z njim druga številka letošnjega Obrha.
Veseli me, da smo zopet skupaj.
V prvi številki sem zaključil uvodnik z mislijo, da naj nas most na naslovnici simbolno povezuje tudi na straneh občinskega glasila. Naj velja ta misel tudi tokrat in tudi
v številkah, ki so še pred nami. Mostov, ki povezujejo bregove Obrha, je kar nekaj,
vsak ima svojo podobo in svojo zgodbo, vsi pa so bili zgrajeni z enakim namenom,
povezovanja… Tudi v prihodnje bomo poskušali na naslovnicah predstaviti enega od
mostov v Loški dolini …
Tudi vsebine na naslednjih straneh simbolno predstavljajo svojevrstne mostove. Poseben most je zagotovo povezal udeležence mednarodnega medgeneracijskega srečanja,
ki so se v Loški dolini družili med 17. in 19. aprilom in o katerem je kar nekaj napisanega, in prikazanega na fotografijah. Dr. Baraga že 26 let gradi mostove v zdravstvu in
s pacienti. Med vsebino najdemo mostove, ki povezujejo plesno preteklost s sodobnimi plesnimi točkami. Mostovi so se gradili tudi v kulturi na razstavah in koncertih ter
med športniki in njihovimi rezultati, med pohodniki in tudi šolarji. Posebne mostove
gradijo v zavodu Ars viva in tudi člani Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož s svojimi glasbenimi nastopi. Gasilci so izpolnili svoje vrste, da bodo s svojo pripravljenostjo
še naprej vedno na razpolago za nove mostove.
Vesel bom, če bo vsak izmed vas bralcev našel svoj most, ki ga bo pripeljal do njemu
zanimive vsebine.
Seveda pa ste vsi kot vedno vabljeni, da s svojimi prispevki pomagate graditi mostove
v Obrhu še naprej.
Lepo vas pozdravljam!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 26. junij 2015
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Splošna navodila in pravila za pripravo člankov:
• Članki naj bodo napisani in posredovani v elektronski obliki v programu Word, izjemoma lahko tudi v rokopisu. •
Ime računalniškega dokumenta naj bo isto, kot je naslov članka. • Vsi teksti morajo biti podpisani s polnim imenom in priimkom. • Digitalne fotografije in drugo slikovno gradivo naj ne bo vstavljeno med besedilo, ampak naj bo
posredovano samostojno v jpg ali tiff formatu, ločljivost najmanj 300 dpi. • H klasičnim ali digitalnim fotografijam
je zaželeno, da posredujete tudi besedilo (podnapis) in obvezno avtorja fotografije oziroma, če avtor ni znan, ime
tistega, ki fotografijo hrani oziroma poseduje. • Dolžina tekstov: za eno natisnjeno stran v Obrhu ustreza tekst, ki
vsebuje približno 4200 znakov oziroma 55 vrstic (pisava Times New Roman, velikost črk 12) in ena fotografija. Če
je stran brez fotografij, vsebuje tekst 5800 znakov oziroma 80 vrstic. • Uredništvo si pridružuje pravico, da člankov,
ki niso v skladu s programsko zasnovo glasila (ne sodijo v nobeno od rubrik), ne objavi.
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Piškoti Hello Kity .............................................. 29

Navodila za prispevke v rubriki Pisma bralcev:
• Navodila za pripravo prispevkov so enaka splošnim. • Tekst naj ne presega ene računalniško tipkane strani
(3000 znakov oziroma 45 vrstic, pisava Times New Roman, velikost črk 12). • Vsebina naj bo omejena na tematiko,
ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti
z žaljivo ali sovražno vsebino ne bodo objavljeni. • Besedilo mora biti podpisano s polnim imenom in priimkom.
Dopisan mora biti tudi naslov in telefonska številka, ki ju na željo pošiljatelja prispevka ne objavimo.

DOBRO JE VEDETI
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OBRH – JAVNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Loška dolina. • Naklada 1500 izvodov. • Uredniški odbor: Vera
Jasna Lekan, Pavla Lavrič, Živana Meljo, Miha Razdrih, Marija Sterle, Simona Truden, Mario Žnidaršič • 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.loskadoolina.si • naslovnica: Nadleški most,
tekst in foto: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Andreja Porok

Aktivnosti v občini

Na kratko iz
občinskega sveta
– 5. redna seja

Foto: Borut Kraševec

V

O

uspešnem zagonu Medgeneracijskega centra Gaber ste v Obrhu že bili
seznanjeni. O delu in aktivnostih ter o dogajanju v Medgenu je več napisanega tudi
v nadaljevanju, zato bom nekaj stavkov
namenil ostalemu dogajanju v občini ter
investicijam, ki že potekajo ali pa naj bi jih
začeli v kratkem izvajati.
Najprej mi dovolite, da se vsaj malo dotaknem še lanskega leta in naravnih katastrof, ki tudi nam in naši občini niso prizanesle. Predvsem je pri tem moja misel
usmerjena k zadnjim novembrskim poplavam in verjamem, da si vsi želimo, da
do tega ne bi nikoli več prišlo. Pogovori, ki
so potekali na to temo med občino in pristojnimi službami v državi, so le dali nekaj
vzpodbudnih rezultatov. Za preprečevanje poplavnosti je za našo občino s strani
države odobrenih 80.000,00 eur sredstev,
ki bodo porabljena za sanacijo brežin ter
odstranjevanje zarasti ob Obrhu. Dodatnih 1.300,00 eur pa je namenjenih čiščenju Golobine. Vsa dela naj bi koncesionar
opravil v letošnjem letu. Za naslednje leto
pa je za urejanje Obrha in odstranjevanje
zarasti predvidenih še dodatnih 60.000,00
eur sredstev. Pogovarjamo se tudi o nujnosti čiščenja in sanacij jezov na Obrhu,
kar pa bi za državo predstavljalo precejšen
finančni zalogaj, vendar menim, da je ta
poseg nujen.
V marcu smo pričeli z izgradnjo povezovalne ceste Stari trg–Markovec. Komentarji so gradnji večinoma naklonjeni,
nekateri pa tudi ne. Vendar menim, da je
odločitev o gradnji te povezovalne ceste
nujna in upravičena kljub vsem pomislekom in nasprotovanjem, ki jih izražajo

nekateri občani. Dejstva ZA gradnjo sem
že večkrat navedel in naj jih še enkrat na
kratko povzamem. S tem se poveča prometna varnost na Bračičevi ulici od centra Starega trga proti Markovcu, navedeni
odsek se razbremeni težkega tovornega
prometa in izboljša se povezava z Obrtno
cono v Koči vasi zaradi širitev dejavnosti
podjetij v kompleksu. Celoten potek povezovalne ceste je načrtovan tako, da bo
lahko ponudil dolgoročno razbremenitev
prometa v okolici osnovne šole ter s tem še
dodatno povečal varnost vseh udeležencev
v prometu na tem območju. Zaključek del
na tem območju planiramo konec meseca
maja, v kolikor nam bo služilo tudi vreme.
V maju nameravamo izvesti tudi dela na
cesti v Iga vasi. Izvajalca smo že pridobili.
Sredstva za dokončanje del se zagotavljajo
iz občinskega proračuna in sredstev Direkcije Republike Slovenije za ceste. Žalosti me, da se celotna zgodba za dokončanje del že predolgo vleče in da je bilo vse
preveč zunanjih faktorjev, ki so vplivali na
fazo dokončanja. Saj veste, kako pravi pregovor: »Kdor čaka, dočaka.«
Načrti za naprej so v celoti naravnani k
nadaljevanju opremljanja naselji s fekalno
kanalizacijo. Želim si le, da bi za nadaljevanje izgradnje uspeli pridobiti druga finančna sredstva, kajti območje opremljanja in gradnje je do sedaj največje v občini.
Ob tej priložnosti pa čutim dolžnost, da se
zahvalim vsem članom vaških odborov ter
tudi drugim občanom, ki so pomagali pri
zbiranju še manjkajočih soglasij lastnikov.
Menim, da je takšna oblika sodelovanja
dokaz, da zmoremo, če delujemo za skupni cilj in za dobro vseh. ■

začetku aprila so se člani
občinskega sveta Občine Loška
dolina sestali na peti redni seji.
Obravnavali so 10 točk dnevnega
reda. Po potrditvi zapisnika in
pregledu realizacije sklepov s pretekle
seje so prešli na drugo obravnavo
Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki na območju občine Loška
dolina. Najprej se je razpravljalo in
glasovalo o vloženih amandmajih,
nazadnje pa so člani občinskega sveta
z dvanajstimi glasovi za odlok sprejeli.
V nadaljevanju je potekala druga
obravnava Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda na področju kulture in
turizma v občini Loška dolina »Javni
zavod za kulturo in turizem grad
Snežnik«. Tudi ta odlok so svetnice
in svetniki potrdili. Nato je bil po
skrajšanem postopku potrjen Odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka
o predkupni pravici Občine Loška
dolina na nepremičninah. Sledila
je seznanitev svetnic in svetnikov z
Letnima poročiloma Javnega zavoda
za kulturo in turizem grad Snežnik
in Zdravstvenega doma dr. Božidarja
Lavriča Cerknica. V osmi točki so
svetniki podali soglasje k spremembam
Statuta Zdravstvenega doma dr.
Božidarja Lavriča Cerknica ter
nazadnje imenovali še dva nadomestna
člana v Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu. Predlagana in
imenovana sta bila g. Karlo Šturm kot
predstavnik upravljavca in vzdrževalca
državnih cest in g. Boris Žagar kot
predstavnik občanov. ■
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Špela Modic, organizatorka mreže

Sinergija prostovoljstva medgeneracijskega
sodelovanja in aktivnega staranja

V

Loški dolini se lahko pohvalimo z aktivnim delovanjem na področju spodbujanja sodelovanja med generacijami,
krepitve medgeneracijske pomoči, prostovoljstva in aktivnega staranja. V ta namen
se je od 17. do 19. aprila odvijal mednarodni medgeneracijski tabor, ki je del uresničevanja skupnega projekta slovenskih in
hrvaških partnerjev.
Novodobne družbe se soočajo s povečanjem
deleža starejšega prebivalstva. Objektivno
dejstvo, da je Evropa starajoča se družba,
nemalokrat botruje pojavu odklonske kulture, ki na starejše gleda s stigmo – starosti
se v naši družbi ne ceni in nima priznanja,
ki si ga zasluži. V Sloveniji se upokojenci
srečujejo z dokaj ukoreninjenimi stereotipi
staranja in starosti, starejši človek pa se nemalokrat znajde odrinjen iz socialnega življenja. Nekateri celo menijo, da so starejši
ljudje breme družbi – najbrž le do takrat, ko
sami vstopijo v tretje življenjsko obdobje in
ugotovijo svojo zmoto.
Medgeneracijska solidarnost, sodelovanje in
aktivno staranje so v starajočih se družbah,
kot je tudi Slovenija, ključnega pomena. Projektni partnerji menimo, da je bolj kot velikost naroda pomembna kvaliteta človeškega
kapitala, katerega vrednotenje, negovanje in

Ob tOrkih in četrtkih:
10.00 -12.00 Svetovalna pisarna za starejše:
svetovanje s področja starosti, socialnega varstva,
vključitve in dogajanja v medgeneracijske centru
10.00-12.00 Info točka
(http://www.medgen-borza.si/, ponudbe ali potrebe
po pomoči prostovoljca, telefonski internet za starejše)
080 41 45 - brezplačna telefonska številka
Ob četrtkih:
12.00 - 16.00 Točka VEM
– svetovanje s področja podjetništva vodi Silva
Šivec OZ Cerknica (01 709 62 90, silva.sivec@ozs.si)
10.00 - 11.00 Svetovalna pisarna za pomoč
pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi
potrebami (Aspergerjev sindrom, avtizem...)
za vse generacije, psihologinja Edina Samida
(edina.samida@gmail.com, 041 574 894).

krepitev bo dosežena ravno preko projekta
MEDGEN BORZA – krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalne skupnosti, ki
je del evropskega teritorialnega sodelovanja
in financiran s strani Evropske unije, in sicer
Evropskega sklada za teritorialno sodelovanje. Operacija se izvaja v okviru OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA Slovenija –
Hrvaška 2007-2013. Glavni namen projekta
je krepitev socialnih sposobnosti družbe in
večanja človeškega kapitala.
V okviru Medgeneracijskega centra Gaber
je organiziran učinkovit prenos znanj in izkušenj ter dobrih praks predvsem s področja vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja, intenzivno medgeneracijsko učenje;
to je način, pri katerem se lahko ljudje vseh
starosti učijo skupaj in drug od drugega;
tu generacije delujejo skupaj z namenom
pridobitve znanja in spretnosti, vrednot in
veščin. Poleg prenosa znanja medgeneracijsko učenje spodbuja vzajemne učne odnose
med različnimi generacijami in predstavlja
način krepitve medgeneracijske solidarnosti. Z združevanjem ljudi različnih generacij se utrjujejo vzajemno koristne dejavnosti, boljše razumevanje in spoštovanje med
generacijami, razvijajo pa se tudi pozitivni
viri, katere tako mlajše kot tudi starejše
generacije lahko nudijo druga drugi. Po-

BREZPLAČNA

SVETOVALNA PISARNA
in INFO TOČKA
2. četrtek v mesecu (11. 6.):
16.00 -18.00 Svetovanje s področja arhitekture
in urejanja okolice vodi skupina mladih arhitektov,
ki želi s svojim delovanjem prispevati k izboljšanju
trenutnega stanja arhitekturne prakse in odnosa
arhitekt-naročnik ter novih pristopov k arhitekturi.
(040 899 154, arhnasvet.si/kontakt/)
17.00-18.00 Svetovanje s področja
realitetne psihoterapije vodi prof. Vesna Pahor
(pahor.vesna@gmail.com, 031 602 787)

leg prenosa znanj in spretnosti, učenja o
sodobnih tehnikah in metodah pri medgeneracijskem sodelovanju udeleženci lahko bolje spoznajo lokalno kulturo in svojo
dediščino (jezik, običaje, vrednote, skupno
zgodovino, navade ...). Z izvajanjem projekta in vzpostavljanjem medgeneracijskih
centrov se krepijo tudi kulturne vezi med
Slovenijo in Hrvaško ter preko izkušenj in
strokovnih dejavnosti vzpostavljajo skupni
standardi medgeneracijskega sodelovanja
na ravni lokalnih skupnosti.
Projekt spodbuja dejavnosti posameznikov, ki jih bodo predvsem zaradi zavedanja javnega interesa izvajali na lastno
pobudo. Spodbujane so torej prostovoljne
dejavnosti in pri tem negovana instinktivna zavezanost pomagati ljudem ali zaščita
vsega, ki temelji na skupnih vrednotah.
Tovrstno prostovoljno delo, ki je izpostavljeno pri tem projektu, je povezano s
širokim razponom dejavnosti, kot so socialne storitve, zdravstvo, izobraževanje,
kultura, celo varstvo okolja in oskrba s
hrano. Poleg praktičnih ukrepov reševanja problemov prostovoljstvo pomeni tudi
zavezo za preprečevanje kriz, opozarjanje
in alarmiranje civilne družbe in celo spodbudo oblikovalcem politik k sprejemanju
proaktivnih odločitev.

3. četrtek v mesecu (18. 6.):
15.00-16.00 Pravno svetovanje
vodi pravnica Zlatka Turšič
(info@uredite.si, 051 210 230, http://www.uredite.si/)
17.00 -18.00 Psiho-socialno svetovanje
in psihoterapija defektolog in
spec. psihoterapije Andrej Mihelčič
(040 299 647 - Andrej, oprijem@gmail.com,
http://oprijem.com/psihoterapija/)
18.00-19.00 Svetovanje o oskrbi na domu
in domski oskrbi vodja zdravstvene oskrbe in
delovna terapevtka Anita Zigmund
(anita.zigmund@gmail.com, 041 806 076)

Za obisk svetovalne pisarne se je
potrebno predhodno najaviti,
svetovanja so brezplačna in jih vodijo
strokovnjaki prostovoljci!
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MedgeNerAcijSki ceNter
gAber je od zAčetkA
delovANjA v MArcu že v
popolNoSti zAživel
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Poleg izvajanja dnevnega druženja za starejše,
ko se v dopoldanskem času v centru zberejo,
se družijo, pogovarjajo ali udeležujejo vodenih aktivnosti (kreativne delavnice, praznovanja, predavanja, igranje družabnih iger …),
še vsako 2. sredo v centru igramo tombolo,
srede in četrtki pa so namenjeni igranju šaha
... V dnevno druženje se lahko upokojenci
vključujejo vsak dan (celoten delovni čas ali
le par uric) ali pa le kakšen dan.

Foto: Mojca Pišek

Za dobro počutje in aktivnosti obiskovalcev
poskrbijo družabnica, socialna oskrbovalka,
organizatorka mreže, prostovoljci in ostali.
Spodbujamo tudi, da v primeru slabše kondicije starejše osebe pridejo v center na druženje skupaj s spremljevalcem, ki se z ostalimi
obiskovalci podruži, poklepeta, popije kavo,
obišče aktivnost v centru ali gre po opravkih.
V primeru težave s prevozom nam to zaupajte
in bomo skupaj z vami iskali ustrezno rešitev.
Vključitev v dnevno druženje je brezplačno,
po dogovoru se center druženja lahko časovno prilagaja potrebam udeležencev.
Zaradi organizacije in dostave obroka pa je
nujna predhodna najava do 8.30 ure zjutraj
tistega dne.

ceNter dNevNih AktivNoSti

Foto: Mojca Pišek

S polno paro deluje tudi center dnevnih aktivnosti za vse generacije. Vsak teden se v
centru zbirajo študijske skupine, ki jih vodijo mentorji prostovoljci: medgeneracijska
vadba Gailates s Heleno Bavec, dve skupini učenja slovenščine kot tujega jezika pod
vodstvom Sonje in Igorja Angelova, krožek
o oblačilni kulturi 19. in 20. stoletja, ki ga
vodi Javni zavod Snežnik, zgodovinski krožek in dve skupini za učenje nemščine vodi
prof. Jože Matevžič, skupino za učenje angleščine in francoščine vodi Jasna Baldeck, po
eno skupino za učenje računalništva vodita
Renata Žnidaršič in Alenka Kordiš. S Sabino
Levec se učimo klekljanja, Pusti soncu v srce
je skupina za osebnostno rast, katere mentorica je Lili Kandare. Z aktivnostjo Odtis
dediščine poskušamo zabeležiti nesnovno
kulturno dediščino Loške doline in zagotoviti prenašanje na mlajše rodove. V centru se
srečuje skupina za osebe, ki imajo izkušnjo
težav v duševnem zdravju. MGC Gaber organizira tudi različne delavnice in predavanja: organizirali smo senzorično delavnico
za predšolske otroke ter delavnico za osnovnošolce in predavanje o prostovoljnem delu
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Foto: Mojca Pišek

v Angoli, ki jo je izvedlo društvo Bloški prstki,
pripravili smo delavnico za krepitev spomina
in druge dogodke. Različna društva in iniciative pa prostor uporabljajo za organizacijo
svojih prireditev, dogodkov ali srečanj.
Ponosni smo na delovanje petih skupin za
preprečevanje padcev v starosti, ki jih vodijo
prostovoljci, ki so se usposabljajo za širitelje
tečajev pri Inštitutu Antona Trstenjaka (štiri
skupine delujejo v centru, ena pa v stari šoli v
Babnem Polju). Enkrat mesečno se srečuje tudi
klub oskrbovalcev, ki je podporna skupina oz.
skupina za samopomoč družinskim oskrbovalcem, ki se trenutno soočajo z zahtevnim poslanstvom oskrbe družinskega člana oz. svojca
ali prijatelja na domu. Klub je voden s strani
usposobljenih prostovoljk voditeljic (Milena
Strle in Zdenka Zupančič) in poteka po metodi
socialnega učenja (eden od drugega).
V centru je od aprila vzpostavljena brezplačna svetovalna pisarna: vsak četrtek poteka
strokovno svetovanje na temo podjetništva
in samozaposlitve oz. Vem točka, ki jo izvaja
OZ Cerknica, vsak 3. četrtek v mesecu pa so
vam na voljo prostovoljci – strokovnjaki, ki
svetujejo s področja prava (pravnica Zlatka
Turšič), s področja psihosocialne pomoči in

psihoterapije (prof. defekt. Andrej Mihelčič)
ter s področja zdravstva, domače in domske
oskrbe starejšega človeka (vodja zdravstvene
oskrbe v DSO Anita Zigmund).
Za vse informacije in prijave v zvezi z dogajanjem v MGC Gaber (dnevno druženje
starejših, aktivnosti, svetovalna pisarna …)

se obrnite na Info točko: 01 70 50 685, 01 70
50 671, spela.modic@loskadolina.si. Oglejte
si našo spletno stran http://www.medgen-borza.si/, nas poiščite na FB: Mgc Gaber
Loška dolina ali pa nas obiščite osebno. ■
Toplo vabljeni, da se nam pridružite
– delovanje centra je namenjeno vam!

Troha Marjetka

priznanja civilne zaščite tudi v loško dolino

P

rvi marec je dan, ki je rezerviran za obeleženje mednarodnega dneva civilne
zaščite. Ob lanskih številnih katastrofalnih
naravnih nesrečah letos tega datuma prav
gotovo ne gre spregledati. Tako na državni
kot tudi na regionalni ravni so ob tem datumu potekale slovesnosti, kjer so se zaslužnim pripadnikom CZ, vojske, gasilcev, humanitarnih delavcev in drugih organizacij
podeljevala priznanja na področju nudenja
zaščite, reševanja in pomoči.
Osrednja državna slovesnost je potekala 28. februarja 2015 na Brdu pri Kranju. Zaradi številnih naravnih nesreč, ki so v letu 2014 prizadele
Loško dolino, je eno izmed nacionalnih priznanj CZ zasluženo odšlo tudi v našo občino.
Prejemnik je bil gospod župan Janez Komidar,
ki je prejel srebrni znak CZ za posebne zasluge
in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi
varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami. Janezu Komidarju in ostalim 68 prejemnikom nagrad je svoje spoštovanje na Brdu izkazal predsednik države Borut Pahor, predsednik
vlade Miro Cerar, minister za obrambo Janko
Veber in poveljnik CZ Slovenije Srečko Šestan.
Poleg srebrnega priznanja CZ, ki je odšlo v

Loško dolino, je bilo na Brdu podeljenih še 7
plaket, 12 zlatih, 9 srebrnih, 39 bronastih znakov ter en kipec za življenjsko delo. Priznanja
je dobilo tudi 29 tujih organizacij iz 11 držav,
ki so se v času žledoloma solidarno odzvale na
prošnjo za pomoč.
Regionalna slovesnost CZ za Notranjsko
regijo pa je potekala 5. marca 2015 v Divači. Letos je priznanj za izjemno delo na področju zaščite in reševanja nekoliko več kot
minula leta, saj je za nami res naporno leto.
V lanskem letu smo se v Loški dolini borili z žledolomom in posledično s popolnim
štirinajstdnevnim električnim mrkom ter
s tremi obsežnimi poplavami, ki so terjale
celo odprtje nacionalnega protipoplavnega
načrta. Občani Loške doline smo se tako po
obsegu, posledicah in trajanju soočili z največjimi naravnimi katastrofami v zgodovini Slovenije, ki so terjale celo mednarodno
reševalno pomoč. Prejemniki znakov CZ so
posamezniki in organizacije, ki so s svojim
znanjem in izkušnjami po svojih najboljših
močeh pomagali odpravljati posledice katastrofalnih nesreč. Bronasta priznanja CZ
so tako odšla v roke Janezu Mihelčiču (Gre-

din Markovec d. o. o.), Matevžu Žnidaršiču
(Samprt d. o. o.), Dejanu Pojetu (Elektro
Poje s. p.), Antonu Vebru (Elektro Veber s.
p.), Iztoku Mihelčiču (predsednik GZ Loška
dolina), Borisu Korenu (poveljnik GZ Loška
dolina), Marku Goršetu (namestnik regijskega poveljnika in član štaba), Damjanu
Janešu (poveljnik CZ Loška dolina), Antonu
Janežu (poveljnik PGD Babno Polje), Igorju Palčiču (poveljnik PGD Iga vas), Roku
Strletu (poveljnik PGD Stari trg), Marjanu
Žagarju (poveljnik PIGD Kovinoplastika
Lož), Klemnu Plosu (podpoveljnik PGD Iga
vas), Kristjanu Opeki (član PGD Stari trg),
Sebastjanu Baragi (predsednik vaškega odbora Kozarišče), Nataši Poje Novak (Občina
Loška dolina) in Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Postojna, Cerknica,
Pivka, Loška dolina in Bloke. Priznanja sta
podeljevala Štefan Majcen in Darko Škrjanc
(poveljnik in namestnika CZ za Notranjsko),
slavnostni govornik pa je bil Branko Dervodel, namestnik direktorja URSZR.
Vsem prejemnikom znakov čestitamo za
prijeta priznanja CZ, požrtvovalnost, veliko
mero solidarnosti in nesebičnosti. ■
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Pavla Lavrič

zaključna srečanja in nadaljevanje v klubu svojcev

N

a zadnjih učnih srečanjih tečaja za
družinske oskrbovalce smo govorili
o dedovanju, o srečevanju z minljivostjo in
o fizioterapevtski pomoči za učinkovitejše
oskrbovanje svojca.
Pri pogovorih o dedovanju smo prišli do
skupnih zaključkov, kako pomembno je to
občutljivo družinsko zadevo čim prej oziroma pravočasno urediti. Gre v prvi vrsti za
ohranjanje dobrih sorodstvenih odnosov.
Žal se ob dedovanju prav ti odnosi v mnogih
primerih porušijo. V zavedanju, da nobena
nepremičnina ni vredna več kot dober odnos, se je res vredno o dedovanju čim prej
in čim večkrat pogovarjati in se pravočasno
dogovoriti.
Ob tematiki srečevanja z minljivostjo smo
govorili o odnosu umiranja in smrti. Umiranje je posebno psihosocialno in duhovno
dogajanje, ko mora človek izstopiti iz vseh
vlog dotedanjega življenja. Če je le mogoče,
naj bodo ob umirajočem njegovi najbližji,
zavedajoč se, da je čas poslavljanja obdobje,
ki daje priložnost umirajočemu za urejanje

še zadnjih odnosov s samim seboj, z drugimi,
z neskončnostjo. Udeleženci smo tematiko
o spremljanju umirajočega dopolnili še z lastnimi izkušnjami, kar je samo potrdilo, kako
vsak umirajoči na svojstven način odhaja s
tega sveta. Največ, kar mu lahko damo v zadnjih trenutkih življenja je, da smo ob njem.
Tudi žalovanje je proces. Čim globlji je bil
odnos človeka, ki je odšel od nas, tem večja
praznina ostane za njim. Zato je potrebno
kakovostno žalovati do te mere, da praznina
več ne boli.
V pogovoru nisem mogla preko izkušnje
svoje primarne družine, kjer izgube svojca
(moža, očeta) nikoli nismo odžalovali. Ko
na vprašanja Kdaj? Kje? Kdo? Kako? Kam?
Zakaj? … ne dobiš odgovora, ta vprašanja
nosiš s seboj iz desetletja v desetletje. In to
bo letos meseca avgusta naša sedemdesetletna družinska bolečina.
To se v civiliziranem svetu ne bi smelo dogajati. Za bolne in onemogle skrbimo in mrtve
pokopavamo. To je posledica človeške kultu-

re. Kolikor manj to upoštevamo, toliko bolj
se oddaljujemo od osnovnih civilizacijskih
normativov. Nekako v tem smisli je moj primer pokomentiral predavatelj tečaja.
Učno srečanje o fizioterapevtski pomoči je
bilo toliko bolj zanimivo in poučno, ker smo
izvedli precej praktičnih vaj pomembnih
tako za nas kot oskrbovance. Naj navedem
le nekatere: vaje za inkontinenco, gibalne
vaje za roke, noge, glavo, ramenski obroč …
presedanje bolnika s stola na stol, z ležečega
v sedeči položaj na postelji ali kar je še težje
- dviganje s tal …
Paziti moramo, da pri izvajanju ne hitimo,
da ne naredimo več škode kot koristi.
Z učnimi srečanji tečaja smo zaključili. Srečevanja bomo udeleženci nadaljevali v KLUBU SVOJCEV enkrat mesečno pod vodstvom vodje projekta MGC Gaber. Okvirno
smo že izrazili želje programskih vsebin naših srečanj. Za vsa dosedanja poučna srečanja in druženja vsem in vsakomur posebej še
enkrat iskrena hvala v upanju na prijetno in
poučno druženje še naprej. ■

Mojca Pišek, udeleženka tabora

vikend medgeneracijskega druženja

Foto: Borut Kraševec

ednarodnega medgeneracijskega tabora sem se z veseljem udeležila.
V petek smo iz plastičnih zamaškov izdelovali unikatno družabno igro.
V soboto sem se udeležila knjigoveške delavnice ter se preizkusila v
rokodelskih spretnostih in pridobila zanimive ideje za izdelavo knjig.
Zavod Parnas je pripravil predavanje o nesnovni kulturni dediščini –
poprtniku. Priprava poprtnikov izvira iz tradicije kruhov, ki so morali
kot glavna obredna jed stati na mizi od božiča do svetih treh kraljev.
Polna predavalnica poslušalcev in navdušen aplavz na koncu predavanja Jožeta Ramovša pa je dokaz, da sem se odločila prav, ko sem izbrala

Foto: Borut Kraševec

M

predavanje o aktivnem staranju. Sledila je slovesnost, večer pa smo zaključili z družabno večerjo z medkulturnim povezovanjem.
Vesela sem, da sem se medgeneracijskega tabora udeležila, saj je to
edinstvena priložnost za pridobitev izkušenj in do spremenjenega pogleda na generacijo, ki ji ta posameznik pripada.
Medgeneracijski tabor smo zaključili zadovoljni in srečni, da smo lahko te dni preživeli v veselju, medsebojni solidarnosti in povezanosti. ■
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Medgeneracijski tabor v loški dolini

V

Foto: Borut Kraševec

sklopu projekta MedGen borza je v organizaciji Občine Loška dolina, Medgeneracijskega centra Gaber in Notranjskega Ekološkega Centra iz Cerknice med 17.
in 19. aprilom v Loški dolini potekal medgeneracijski tabor. Udeležilo se ga je preko
130 prostovoljcev, družinskih oskrbovalcev,
sodelavcev in podpornikov projekta iz Loške doline, Rečice ob Savinji in hrvaških
krajev Ludbrega in Preloga. Poleg občin, ki
sodelujejo v projektu, je na taboru sodeloval
tudi peti partner – Inštitut Antona Trstenjaka. Večino delavnic in dogodkov je gostila
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja iz Starega trga pri Ložu.

Foto: Borut Kraševec

Prvi dan so se lahko udeleženci po ogledu
Medgeneracijskega centra Gaber in otvoritveni slovesnosti, ki jo je z nastopom po-

Foto: Borut Kraševec

slovesnosti je sledila še večerja, ki jo je s
svojo harmoniko popestril domačin Domen
Šraj. Aktivno medgeneracijsko druženje, ki
je potekalo na taboru, je način, pri katerem
se lahko ljudje vseh starosti učijo skupaj,
drug od drugega, generacije delujejo skupaj
z namenom pridobitve znanja in spretnosti,
vrednot ter veščin. Udeleženci tabora so v
en glas zatrjevali, da so v Loški dolini uživali
kot že dolgo ne in se bodo v Deželo ostrnic
pod Snežnikom vedno radi vračali. Tabor
je delno financirala Evropska unija, in sicer
iz Instrumenta za predpristopno pomoč.
Operacija se izvaja v okviru OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA Slovenija – Hrvaška
2007-2013. ■
Foto: Borut Kraševec

pestrila domača glasbenica Ana Porok,
udeležili delavnice peke tipičnega peciva,
ustvarjali unikatno družabno igro spomin,
kreativno ustvarjali s filcem, se učili osnov
lokostrelstva ali pa se pridružili šoli zdravja.
Po delavnicah so lahko ob večerji prisluhnili še duhovitim zgodbam in anekdotam, ki
jih je pripovedovala gospa Milena Ožbolt,

in uživali v koncertu Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož. Ko so se naslednje jutro
spet zbrali, so se nekateri odpravili na ogled
Križne jame, gradu Snežnik, si ogledali Polharski muzej in Muzej bloškega smučarja na
Blokah, drugi pa so na delavnicah ugotavljali, kako so včasih uporabljali stara žita – ajdo,
ječmen in proso – ter iz njih pripravili slane
in sladke prigrizke. Nekateri so v knjigoveški delavnici izvezli svoje knjige, prisluhnili
predavanju o božičnem kruhu poprtniku ali
»župniku«, kot mu pravijo pri nas, in predavanju dr. Jožeta Ramovša o aktivnem staranju. Udeležence tabora in delavnic sta zabavala tudi dva pristna Butalca, ki sta s svojimi
nastopi nasmejala vse zbrane. Po zaključni
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Borut Kraševec

»biti zdravnik sem se naučil ob bolniku«
Dušan Baraga dr. medicine, Splošni
zdravnik leta 2014
Dr. Baraga je svojemu poklicu predan vse od
leta 1989, ko je v cerkniškem zdravstvenem
domu prvič nastopil zdravniško službo. Ves
ta čas poskuša s svojim znanjem, ki ga stalno
izpopolnjuje, pomagati ljudem pri zdravljenju in jim bolezen olajšati. V svoje delo, ki
ga ne jemlje le kot službo, vnaša nove ideje
in sodobne pristope delovanja. Dolga leta je
vodil izobraževanja nudenja prve pomoči, za
kar so mu leta 2006 v občini Cerknica podelili zlati grb občine Cerknica na področju zaščite in reševanja. Priznanje si je s svojim delom prislužil tudi ob desetletnici Društva za
kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB),
kjer je aktiven že vse od leta 2004, ko je bilo
ustanovljeno. Njegovo dolgoletno strokovno
delo pa ni šlo neopaženo niti mimo Združenja zdravnikov družinske medicine, kjer so
mu letošnjega marca podelili naziv splošni
zdravnik leta 2014.
Iskrene čestitke za priznanja. To zadnje
je prišlo iz strokovnih krogov, kar mu
verjetno daje še posebno težo. Kaj je
tisto, kar so stanovski kolegi prepoznali
pri vašem delu, ko so se odločali o
podelitvi tega naziva?
Letos so se kot kaže odločili, da to priznanje
podelijo zdravniku, ki deluje na podeželju v
ruralni medicini. To področje je sicer precej
zapostavljeno – razvrednoteno, pri čemer
so pacienti le še minute. Pri svojem delu se
zavzemam, da temu ne bi bilo tako. Skušam
zagotoviti, da bi bilo tudi delo v ruralni ambulanti, daleč od strokovnih centrov, kvalitetno, uspešno, računalniško podprto in
prijazno bolniku. Verjetno je na odločitev
vplivalo tudi moje aktivno delovanje v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen.
Zakaj ste se odločili za delo v tem društvu?
V društvo me je pripeljala moja bolezen. Že
v času študija sem zbolel za Crohnovo boleznijo, ki se je po zdravljenju z zdravili umirila. Po petnajstih letih pa se je zopet pojavila,
tokrat v nekoliko težji obliki. Ko sem bil v
bolnišnici na operaciji, sem ugotavljal, da je
vedno več takih bolnikov. Spoznal sem, da
o tej bolezni tako zdravniki, kirurgi, medicinske sestre in tudi bolniki vemo zelo malo
ali skoraj nič. Pričel sem iskati način, kako
spremeniti tako stanje in vsem vpletenim
ponuditi čim več znanja o bolezni, in tako
vsaj nekaj pozitivnega potegnil iz nje. Ravno
v tistem obdobju, leta 2004, so v Mariboru
ustanovili društvo bolnikov s to boleznijo, ki
sem se mu takoj tudi sam priključil.

Dr. Dušan Baraga v svoji ordinaciji. (foto: Mario Žnidaršič)
Kakšen je namen oz. dejavnost društva
in kakšna je vaša vloga v njem?
Njegov glavni namen je izboljšati kakovost
življenja oseb s KVČB. Ena od osnovnih dejavnosti, pri čemer že od vsega začetka aktivno delujem, je izobraževanje tako za bolnike
kot tudi za zdravnike. Društvo ima status
invalidske organizacije in status društva v
javnem interesu ter je član Evropskega združenja bolnikov s kronično vnetno črevesno
boleznijo (EFCCA). Od leta 2006 sem delegat
tega združenja, kar pomeni, da izkušnje našega društva prenašam v druga evropska društva bolnikov s KVČB in obratno. Nekaj časa
sem bil tudi v predsedstvu združenja, vendar
sem moral to funkcijo zaradi pomanjkanja
časa opustiti. V zadnjem obdobju se društvo
usmerja tudi k raziskavam. Pred dvema letoma smo zaključili z epidemiološko študijo o
tej bolezni v Sloveniji. Narejena je bila predvsem med splošnimi zdravniki, kar nam je
pokazalo, koliko bolezen poznajo in kako se
z njo spopadajo. Podobno študijo imajo narejeno, kolikor je meni znano, le še v Angliji.
Kako in kje uspete pridobiti sredstva za
vaše delovanje?
Ker smo organizirani v društvo, imamo to
možnost. Finančna sredstva pridobivamo
preko Zveze invalidskih organizacij. Sodelujemo tudi pri razpisu loterije Slovenije in
na razpisih za socialne projekte, ki jih razpisujejo občine po Sloveniji. Pred leti smo se
uspešno prijavili celo na nek norveški sklad,
kar nam je omogočilo organiziranje in vodenje šole za bolnike v Rogaški Slatini. Ta

šola še vedno poteka štiri do pet vikendov
na leto. Pripravili smo različne tematike, ki
jih kontinuirano posredujemo vsem udeležencem. Najprej se vsi udeležijo osnovnega izobraževanja, ki mu sledijo delavnice o
prehrani, stresu, o bolečinah. Organizacija
večdnevnega bivanja s predavanji ima tudi
namen, da se ljudje družijo in se pogovarjajo
o svojih težavah in izkušnjah. To vsem veliko pomeni, drug od drugega dobivajo podporo, bolj so razumljeni med sebi enakimi.
Vsebine v okviru delavnic tudi posnamemo
in jih shranimo na spletno stran društva z
namenom, da si jih udeleženci ponovno lahko ogledajo predvsem pa tisti, ki se izobraževanj ne morejo udeležiti.
Izobražujemo tudi zdravnike. Vsako leto
izberemo deset zdravstvenih domov, kjer
organiziramo izobraževanja za zdravnike in
medicinske sestre. Sredstva namenimo predavanju gastroterologa, psihologa, nutricionista in tako poskušamo posredovati kar
največ informacij o tej bolezni. Zavedamo se
namreč, da je tako s strani bolnika kot tudi
zdravnika pomembno čim boljše poznavanje
bolezni, saj se na ta način bolezen bolje vodi.
Zdravniki na osnovi pridobljenega znanja
lahko dovolj zgodaj odkrijejo simptome bolezni in jih začnejo tudi hitro zdraviti in so
zato učinki zdravljena veliko boljši, kar velja
tudi pri ostalih boleznih. V vseh teh letih delovanja so ljudje postali bolj ozaveščeni, tudi
znanja je več, čeprav kljub raziskavam še vedno ni znano, od kod ta bolezen in kako bi
jo pozdravili. Obstajajo pa dobra zdravila, ki
bolezen zaustavijo in preprečijo poslabšanja.
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Verjetno se morate tudi sam kot
zdravnik udeleževati dodatnih
izobraževanj?
Pri poklicu zdravnika običajno ne moreš
priti domov iz službe in za seboj zapreti
vrat ter pozabiti na delo. Potrebna so stalna izobraževanja, saj se stvari spreminjajo,
prihajajo nova zdravila, nova so spoznanja
o boleznih, nove metode zdravljenja … V
splošni medicini je tako, da moraš o vsaki
bolezni vedeti vsaj nekaj. Če ne spremljaš
in slediš dogajanju, kmalu ostaneš zadaj in
te povozi neznanje. Zato je pomembno, da
se udeležuješ izobraževanj in simpozijev.
K sreči je vedno več vsebin tudi na spletu
in se lahko izobražujem preko njega.
Tudi sam sodelujem pri izgradnji oz. pripravi spletne strani e-medicina, kamor so
me povabili zaradi mojega hobija oziroma veselja do računalništva in interneta.
Na tej spletni strani vsak mesec ali dva
dodamo novo vsebino z namenom, da se
lahko drugi učijo. To je neke vrste spletno
učenje. Prosimo oz. povabimo specialista
določene klinične stroke, izberemo temo,
ki jo predstavi, kot bi jo na simpoziju ali
seminarju, in ob tem zastavi tudi nekaj
vprašanj. Prednost tega načina izobraževanja je v tem, da spremljaš to predavanje
takrat, ko imaš čas, izpolniš vprašalnik ter
s tem pridobiš določeno število licenčnih
točk. Jaz pri tem projektu sodelujem približno štiri leta.

LJUDJE IN KRAJI

Kako je prišlo do odločitve za študij
medicine in smeri družinski zdravnik?
Ko študiraš, je ogromno zanimivih stvari,
spoznavaš nove bolezni, nove načine zdravljenja in tudi nova področja, za katera nisi
niti vedel. Meni je bila zelo zanimiva genetika, že v srednji šoli mi je bila zanimiva
celica, o čemer sem delal raziskovalne naloge. Kljub vsemu je bil družinski zdravnik
vedno prisoten v moji glavi. Dr. Truden, ki
je bil zdravnik v Loški dolini, je bil pravi
podeželski zdravnik. On mi je bil vzor. Pokazal je, kaj pomeni biti zdravnik. Vsekakor
je bil moj namen že v času študija, da bom
družinski zdravnik. Da bom zdravnik, sem
vedel tudi že v osnovni šoli. Ko sem šel študirat, sem razmišljal, da bi šel delat nekam
v Afriko oz. na Madagaskar. To delo bi bilo
podobno delu družinskega zdravnika. Tam
s svojim znanjem in omejenimi sredstvi poskušaš narediti čim več. Družinski zdravnik
ni samo nekaj zdraviti, je veliko več.
Kako se je spremenilo delo od vaših
začetkov do danes?
Predvsem so ljudje postali bolj zahtevni, kar
je prav, saj to pomeni, da bolj skrbijo za svoje zdravje. Včasih so ljudje bolj slepo zaupali
zdravniku. Danes več znajo, več informacij
je na voljo tudi na spletu, kjer lahko preučijo
svojo bolezen. Splet pa je žal lahko tudi vir
napačnih informacij. To je velik problem, saj
zelo vplivajo na obnašanje ljudi. Na primer

Dr. Dušan Baraga na podelitvi naziva Zdravnik leta s predsednico
ZZDM doc. dr. Danico Rotar-Pavlič. (foto: arhiv ZZDM)
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sedaj je popularna konoplja, ki jo predstavljajo, kot da je dobra za vse. Pri teh stvareh moraš biti razsoden. Ko ljudje pridejo k
meni, jih skušam tudi izobrazit v tej smeri,
jim določene stvari razložiti in jim svetovati.
Ni delo samo to, da napišem recept in dam
nekomu tablete. Dela v družinski ambulanti
nas niso učili na fakulteti. Tam so nas učili o
delu zdravnika v bolnici, ki pa je popolnoma
drugačno od dela zdravnika v družinski medicini. In tega dela sem se moral naučiti sam.
Pravim, da sem se medicine učil na fakulteti,
biti zdravnik pa sem se naučil ob bolniku.
Kaj menite glede ukinjanja urgentnih
ambulant?
Problem tega ukrepa je v tem, da bodo ljudje na podeželju zelo prikrajšani. Kolikor
poznam organizacijo urgentne medicine,
lahko rečem, da bo v mestih, kjer je dostopnost že sedaj dobra, nedvomno še boljša,
saj bo v teh urgentnih centrih prisoten ves
strokovni del in tudi tehnična oprema na
enem mestu. Na podeželju, kjer je bilo do
sedaj rešeno do nekega ne najboljšega nivoja, pa bo z uresničitvijo napovedi še slabše.
Dostopni čas bo veliko slabši. V to smer je
veliko pripomb, je pa vprašanje, ali jih bo
država upoštevala. Je pa vsekakor nujna
sprememba, saj poleg dela v ambulanti niti
strokovno niti časovno ni možno opravljati
tudi dela urgentnega zdravnika. Menim, da
bi morali združiti pozitivne izkušnje dosedanjega sistema z novimi usmeritvami in
izgradnjo urgentnih centrov. Predvsem pa
bi morali ojačati ekipe zdravnikov na podeželju, ki so in bodo v vsakem primeru z
urgentnimi primeri bolj obremenjeni kot
zdravniki v mestih.
Omenili ste, da je vaše veselje
računalništvo. Imate poleg tega še
kakšne druge hobije?
Res je moje veliko veselje računalništvo. Že
pri vpisu na študij je bilo na drugem mestu,
takoj za medicino. Od takrat me vseskozi
spremlja. Že ko sem nastopil službo zdravnika v zdravstvenem domu v Cerknici sem
bil polovico časa zaposlen kot informatik.
V delo sem uvajal računalniški sistem, ter
osebje zdravstvenega doma izobraževal
osnov računalništva in uporabo programov, namenjenih za medicino. Kot svetovalec sem kakšnih petnajst let sodeloval
s podjetjem, ki je izdelovalo medicinski
program Hipokrat. Tako je moje poznavanje računalništva, interneta in informatike
vseskozi nekako vpleteno tudi v moje delo.
Kar nekaj časa je moj hobi tudi rodoslovje. Raziskujem družinsko drevo po očetovi
in mamini strani. Poleg osnovnega rodoslovja, ki je v knjigah, s katerimi si lahko
pomagam od leta 1600 naprej, raziskujem
tudi genetsko rodoslovje. S svojim raziskovanjem mojega priimka sem prišel vse tja
do Moldavije, Finske in celo Filipinov. Pri
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raziskovanju se veliko poglabljam tudi v
zgodovinska dogajanja še pred letom 1200,
ko priimkov še ni bilo, kar predstavlja določen problem. Skratka, tu sledi še kar nekaj
dela, če mi bo le čas dopuščal.
Zelo rad potujem. Želim si na primer obiskati Perzijski del sveta, tudi zaradi rodoslovja in raziskovanja mojih genov, ki po
nekaterih izsledkih vodijo k Feničanom, ki
so bili trgovci in so imeli svoje postojanke
tudi v Sredozemlju.
Sprostim se tudi z igranjem golfa. S tem se
ukvarjam približno štiri leta. Tudi golf je
stvar, pri kateri moraš biti z glavo. Ena partija golfa traja tudi pet ali šest ur in je hkrati tudi sprehod v naravi in se mi zato zdi
zdrav šport. Nekoliko ima prizvoka elitizma, česar sam ne maram. Se pa zadnja leta
popularizira in postaja vedno bolj množičen in dostopen za vse.
Če nisi zaposlen, začneš razmišljat, kako je
kaj narobe … kar ni dobro ne za um niti
za telo. Skozi vse te aktivnosti spodbujam
pozitivno razmišljanje.
Pri vašem delu verjetno res potrebujete
veliko pozitivne energije. Kaj je pri delu
s pacienti najtežje?

LJUDJE IN KRAJI

Najtežje je, ko nekdo zboli in veš, da bo
bolezen slabo potekala. Ko nekdo zboli na
primer za hujšo rakavo boleznijo. Predvsem, če zboli mlad človek, ki je na začetku
ustvarjanja družine in ima bolezen, ki obeta, če že ne slab izhod, pa vsaj zelo težavno
zdravljenje. Tak bolnik ima tudi osebne stiske, depresije, ne samo strah pred boleznijo, ampak še veliko drugih težav se pojavi.
Socialna problematika … Torej problemi,
ki so težko rešljivi. Tu je zelo težko. Pri stiskah bolnika so tudi stiske zdravnika, kadar
veš, da boš težko pomagal.
Veselje in zadovoljstvo je pa seveda, ko nekomu lahko pomagaš in mu rešiš problem,
ali pa si mu vsaj v oporo tisti čas, ko ima
težave, mu svetuješ. In čez čas ko ti na to
že pozabiš, ti tvojo pomoč s hvaležnostjo
omeni. Največje priznanje mojemu delu je
preprosta zahvala oziroma hvaležnost zadovoljnega pacienta.
Kaj pa vam pomenijo priznanja kot so
Zdravnik leta, in pa to, da so vaše delo
opazili tudi poslušalci radia 94, verjetno
vaši zadovoljni pacienti in vas v marcu
izbrali za finalista akcije ona ali on za
leto 2015?
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Seveda sem tudi vsakega takega priznanja
vesel, še posebej, ker je to potrditev, da je
delo, ki ga želim dobro opraviti, opaženo in
ima pozitivne učinke. Pripomore pri mojih
usmeritvah za delo v bodoče.
In kakšne so vaše usmeritve in načrti za
prihodnost?
Že nekaj časa si prizadevam, da bi v naš
zdravstveni dom dobili referenčno ambulanto, ki bi vsekakor izboljšala kakovost
obravnave bolnikov. Želim si tudi, da uredimo normative in v naši ambulanti zaposlimo
dodatnega zdravnika.
Sodelujem pri ustanovitvi sekcije Združenje
zdravnikov družinske medicine, ki delajo na
podeželju, kar ima že veliko držav. In tudi
pomagam pri izdelavi spletne strani pri tej
informacijski podpori.
V bližnji prihodnosti se želim udeležiti kakšnega od svetovnih kongresov, saj tam izveš stvari, ki jih ni v knjigah. Največ namreč
pomeni osebni kontakt, ko nekdo predstavi,
kako neko stvar počne, in ga lahko vprašaš,
kar te zanima. To je tisto, brez česar ni razvoja … To je nuja. Če se ne ozreš v svet,
zaostaneš. ■

Edo iz Žage

Salamijada 2015
e kar nekajkrat sem sodeloval na Palčičevi
SALAMIJADI, tokrat v krasnem ambientu
Benotovega skednja ob stari venecijanki...
Bilo je prisrčno druženje več kot dvajsetih družin. Kar pa zadeva izbor naj domače salame, pa
vsa čast profesionalni proceduri izbiranja. Zmage se je veselil Janez Palčič iz Viševka, ki je nagradno lestev za zdevanje ostrnic poklonil lastniku
drugo uvrščene salame Danilu Bavcu, saj je sam
pred leti eno že dobil. ■

Foto: Edvard Šega

Ž
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Sonja Butina

opomin na proslavo ob obletnici poboja v podcerkvi

V

času, ko se približuje praznik dan upora
proti okupatorjem in ko je že prijetno
toplo, je čas, da sokrajane opomnim na proslavo, ki so jo ob 70-letnici samoiniciativno
pripravili sorodniki žrtev in sovaščani. Tisti
torek, 30. decembra lani, je bilo mraz, da je
kar škripalo. In dokler je na središče vasi sijalo bledo sonce, je bilo kar prijetno zbrano
poslušat obsežen program. Ta izjemen dogodek je bil skrbno pripravljen prvič, a se
je zbralo neverjetno veliko število ljudi. Ves
dogodek je bil posnet za kabelsko TV, CD-ji
pa so še dostopni.
Vaščani so sicer prej postavili kamnito obeležje, ki pa je moralo biti odstranjeno, pomagali so si z začasnim lesenim tik ob hiši
na sredi vasi. Pri proslavi so sodelovali praporščaki več društev ZZB, trobentači godbe
Kovinoplastika Lož in pevski zbor z Rakeka.
Program je povezovala Andreja Buh, precej
obsežno ponazoritev medvojnih dogodkov
pa je prebral Gregorinov France. Motor tega
dogodka sta bili sestri Stana in Anita - Točkovi, ki sta prebrali nekaj pesmi in organizirali pogostitev. Morda sem koga nehote
izpustila, za kar se opravičujem. Proslava ni
bila namenjena le za obuditev spomina na

nesmiselne žrtve tik pred novim letom, pač
pa vsem žrtvam, ki so v času okupacije doživele najbolj kruto usodo. Skoraj vsaka hiša
v vasi je bila tako ali drugače zaznamovana s
tragedijo. Z vsem ponosom lahko trdimo, da
so Podcrklanje prispevali zelo veliko v boju
proti okupatorjem.
Zato le na kratko povzemam, čemu je bila
namenjena proslava. Predvsem seveda temu,
da se kaj takega ne bi zgodilo nikjer in nikoli
več! Tisti trije mladi zverinsko pobiti partizani in mati enega od njih, a tudi štiri kasneje ustreljene ženske niso dočakali naslednje
pomladi, ko je bilo dejansko konec vojne. Iz
skrbno pripravljenega gradiva, ki je nastalo
iz dokumentov, zapisov in spominov prič,
pa tole: 30. decembra 1944 se je v Podcerkvi
pojavila skupina domobrancev, tako imenovana »črna roka«, paravojaška organizacija,
v kateri so delovali najbolj kruti in zahrbtni
pripadniki okupatorjevih enot, kamor je
domobranstvo dejansko in uradno spadalo.
Preoblečeni v partizane so po vaseh iskali
aktiviste OF. Tako so tisti dan slučajno naleteli na Ludvika Gregoriča - Rihtarjevega, ki
je iz XIV. divizije prišel obiskat mater Alojzijo Hace (Točkovo), pri kateri je v nadstro-

pju živela še Točkova teta Frančiška Hace,
potem ko so ji požgali hišo Italijani. Oba se
dolgo nista videla, zato se je Ludvik takrat
oglasil pri prijatelju Vinku Hacetu. Pri Točkovi teti pa sta bili v tistih dneh na obisku
dve dekleti z one stani Javornikov. Tisti dan
so torej padli štirje: mati in sin Frančiška in
Vinko Hace, Ludvik Gregorič in Marija Česnik iz Palčjega. Naslednji dan pa kot povračilo še mlade ženske, za katere je veljalo, da
so bile naklonjene okupatorju: Anica Strle,
Jožefa in Zofija Nanut ter Marjeta Komidar
iz Nadleska.
Zato za zaključek: tiste skale, ki bi lahko
stale na otočku sredi vasi in ki ne bi bile
nikomur v napoto, so bile mišljene kot
opomin, da je najhujši greh izdaja lastnega
naroda, če sodeluješ z okupatorjem, ki ga
nihče ni klical, da nam pokrade zemljo in
zažiga imetje, zločinsko pobija civiliste in
jih zapira v taborišča smrti ter strelja borce,
ki so to zemljo branili.
Za konec pa še citat iz gradiva: Naj umrli počivajo v miru, mi živi pa se jih spominjajmo
in si prizadevajmo, da bi bili drug drugemu
vsak dan čim bolj človek in nikoli več volk. ■

Renato R.

Renato R.

NADA

KOT JE DANES

Vsak v r h je začetek prepada.
ENKRAT.

Človek se uči.

Čez leta.

Se boji.

Takrat,

Si želi.

Zahvala vsem,
ki ste mi pomagali

Stoji sam.
Strada.
Vlada.
Srečno živi
kdor se smeje
ko pada.
Up!
#NADA

V Loški dolini sem preživel otroška leta. V
Pudobu sem obnovil zapuščeno hišo in večino upokojenskega časa sem preživel tam,
dokler se ni novembra lani zgodila poplava.
Hišo je zalila voda. Samo tisti, ki so poplavo
doživeli, vedo, kakšna nesreča je poplava. V
nesreči pa spoznaš prijatelje. Spoznal sem
prijatelje, ki so mi pomagali, kolikor so lahko
pomagali. Pomagali so mi sosedje, pomagali
so gasilci, pomagala je in še pomaga Občina
Loška dolina. Vsem sem neizmerno hvaležen
za pomoč. Hvala vsem, ki ste mi pomagali.
Tone Premk

ko boš že čez rožnata očala gledala nazaj,
mi boš tiho rekla:
»Vse lepe stvari so narejene iz blata.«
Sedela bova na vrtu.
Poleti, zvečer.
Dišalo bo po pokošeni travi in pivu.
Kot mačka v naročju ti bom predel
in te nežno praskal.
Lepo bo.
#KOT JE DANES
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Jera Razdrih

udeležba obvezna

S

edim pred praznim listom s svinčnikom
v roki in razmišljam … Ker nisem Marko Radmilovič, ne sedim v močvirju, ampak
kar na domačem vrtu. No, če povem čisto po
resnici, pred seboj nimam ne lista, ne svinčnika, ampak le računalniški ekran in tipkovnico. Od vsega naštetega mi je na srečo
ostala vsaj glava in v njej možganske krivulje, s pomočjo katerih se bolj ali manj uspešno trudim najti čim bolj zanimivo temo za
novo številko Obrha. Od prejšnje številke se
je zvrstilo mnogo zanimivih dogodkov, zato
je odločitev še toliko težja.
Nikoli ne bom razumela ljudi, ki ob vsaki priložnosti, ki jo dobijo, negodujejo, da
se ravno pri nas prav nič ne dogaja. Kolikor sama spremljam kulturno, športno in
ostalo družabno dogajanje v Loški dolini,
ugotavljam, da lahko prav vsak od nas najde vsaj kakšno prireditev po svojem okusu.
Je pa tudi res, da le-te po navadi ne pridejo
same od sebe v naše dnevne sobe. Treba se
je potruditi, včasih napeti tudi zadnje atome moči, se zvaliti iz udobnega kavča pred
televizijo in se odpraviti vsaj par korakov iz
domače hiše. Tudi sama vem, da se zdi to
včasih težje kot premakniti Triglav (ali pa
Križno goro, če hočete), vem pa tudi, da je,

ko se vrneš domov poln vtisov, zadovoljstvo
približno tako, kot da bi nam ga res uspelo
premakniti.
Družabni dogodki na človeški organizem
učinkujejo na več načinov. Nekateri nas pomirjajo, drugi napolnijo s pozitivno energijo,
spet tretji delujejo krepilno na naše fizično
počutje, najdejo pa se tudi taki, ki nam povzročajo stres in vzbujajo neprijetne občutke.
Ampak če se vam slučajno zgodi, da ste se
znašli na katerem od slednjih, ste si prav
gotovo izbrali napačnega. In ker smo ljudje
razumska bitja in se iz izkušenj poskušamo
tudi kaj naučiti, se naslednjič česa podobnega pač ne bomo udeležili. Če imamo dve levi
nogi in nam že sama misel na ples povzroči
bolečine in zgago v želodcu, je morda bolje,
da ne hodimo na plesne delavnice. Razen
seveda, če imamo radi nove izzive in premagovanje samega sebe. Če se nam zdijo gledališke predstave dolgočasne in čudaške, ker
smo razvajeni od televizijskih filmov, kjer je
vse prikazano realno, tudi če je popolnoma
nemogoče, se nam bo zdelo najverjetneje
absurdno, da npr. igralec na odru gleda skozi okno, za katerim je obešena slika mesta in
se dela, da na tej sliki išče osebo iz mesa in
krvi. Čeprav bi se v tej situaciji morda lahko
tudi vprašali, ali ne gre samo za pomanjka-

bž

Sporočilo v barvah na platno
razstava zavoda Ars viva v hagnu

(arhiv: Ars viva)

v Hagnu v Nemčiji je Zavod Ars Viva iz
Podcerkve 17. aprila odprl likovno
razstavo, ki je na ogled do 4. junija 2015.

V vsakem primeru so družabni dogodki vsesplošno zelo koristni. Na njih se ljudje srečujemo, zabavamo, izmenjujemo izkušnje,
mnenja, osebne poglede na tematike prireditev, predvsem pa se sprostimo. Sprostitev pa
je v današnjem svetu, katerega tempo je dosegel in presegel vse meje razumnega, nujno
potrebna za ohranjanje fizičnega zdravja in
zdravega razuma. Zato si želimo še naprej
čim več kvalitetnih dogodkov za čim širši
krog ljudi. In posledično zdrav razum v vsako od naših vasi. ■
sodelovala sta z mediji, pomagala pri postavitvi razstave ter si ogledala mednarodno
razstavo »Hundertwasser« v muzeju v Hagnu.
Na otvoritvi pa sta predstavila slikanje z usti.
Naslov razstave »Sporočilo v barvah na platno« (Farbige Botschaften auf Leinwand) je
simbolno povzet kot sporočilo posebnega
načina slikanja, saj se slikarja predstavljata v
okolju, kjer slikarstva težjih invalidov še ne
poznajo dovolj.
Razstava v Galeriji Atrium – Altes Stadtbad
je organizirana na pobudo zavoda Ars Viva,
ter Bernda in Ingrid Wittschinski, ki sta organizirala njeno postavitev in otvoritev. Pri
organizaciji se zavod za pomoč zahvaljuje vodji galerije gospe Petri Kroll in vsem
v ustanovi za gostoljubje. V Nemčiji je pri
oglaševanju razstave pomagalo tudi slovensko veleposlaništvo v Berlinu.

Na otvoritvi razstave v Haagnu

V sodelovanju z Galerijo Atrium Stadbad

nje naše domišljije … Tudi klasična glasba
ni po godu čisto vsakemu od nas. Zato je
morda bolje, da se ne udeležujemo koncertov klasične glasbe, če je ne razumemo. Tako
se najenostavneje izognemo sramoti, ki si
jo lahko nakopljemo z glasnim smrčanjem
med koncertom. Otvoritve razstav različnih
umetniških izdelkov pa večina tako ali tako
razume predvsem kot odlično priložnost,
da se do sitega najejo obloženih kruhkov in
ostalih prigrizkov na pogostitvah, ki otvoritvam sledijo. Pravzaprav je miselnost takih
ljudi podobna v povezavi z vsemi prireditvami z brezplačno pogostitvijo. Seveda pa ne
pridejo čisto vsi ljudje na tovrstne prireditve
s tem namenom. Samo večina.

N

a veliki pregledni razstavi svoja dela
razstavljata Benjamin Žnidaršič in
Željko Vertelj, slikarja, ki slikata z usti.
V Nemčijo sta umetnika pripotovala tri dni
pred otvoritvijo ter tako imela čas za druženje
s slikarjem Berndom in Ingrid Wittschinski,

Ob razstavi je izšla trijezična brošura, ki predstavlja oba avtorja posebej. Pri njeni izdaji so
sodelovali: Zveza paraplegikov Slovenije, Občina Loška dolina, Založba UNSU, VDMFK
– Združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, Društvo paraplegikov Istre in Krasa in
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. ■
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Stare podobe krajev in ljudi

razstava fotografij vinka bavca (1899-1969)
V starotrški knjižnici je bila med
16. marcem in 10. aprilom na ogled
razstava fotografij Vinka Bavca, ki so
jo s predstavitvami in opisi fotografij
pripravili sodelavci Stareslike.

F

otograf Vinko Bavec je bil začetnik in
nosilec družinske fotografske obrti. Rodil se je leta 1899 v številni in revni družini v
Markovcu pri Ložu. Bil je svojstven fotograf,
pokončne drže in z nenavadno razgibano
življenjsko in fotografsko potjo. Bil je tudi
kvaliteten kronist podeželskih mest, trgov,
vasi, društvenih in cerkvenih dogodkov ter
pomemben partizanski fotoreporter v težkih
razmerah druge svetovne vojne.

Foto: Borut Kraševec

BoK

Del bogatega Bavčevega opusa razkrivajo
tudi razstavljene fotografije, ki prikazujejo
dogodke in kraje med Rakekom in Loško
dolino v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja.
Razstava je nastala ob izidu monografije Fotografi družine Bavec avtorja Dejana Vončina, profesorja sociologije in muzejskega
svetovalca. V monografiji se prepletajo življenjske zgodbe fotografinj Marije Bavec,
Sonje Bavec, usmiljene sestre Hermine (Justine) Pacek in fotografov Vinka Bavca, Milana Bavca in vnuka Stojana Dominka ter
njihovo delovanje na fotografskem področju. Knjiga je naprodaj v TIC v Ložu. ■

SIMONA TRUDEN

Slovenski samospevi Anemarije Štefančič
Foto: Mario Žnidaršič

V prijetnem ambientu Pristav Snežnik
se je v sobotnem večeru, 18. aprila 2015,
s slovenskimi samospevi predstavila
Anemarija Štefančič, diplomantka petja
in zborovodkinja Kr'snic.

V

ečer je z vrhunsko pianistko Eleno Larino, ki z Anemarijo sodeluje na dunajski Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost, v dveh delih obarvala s samospevi
starejših in mlajših slovenskih avtorjev. Anemarija, ki je imela slovenske samospeve tudi
za diplomo, se je koncerta lotila z namenom,
da obudi in širše predstavi nekatere žal že
pozabljene slovenske samospeve.
Na koncertu je zapela znani Prešernovi
Nezakonsko mati in Kam?, ki ju je uglasbil
Kamilo Mašek, pa samospeve Benjamina
Ipavca in bolj poznanega glasbenika Frana
Gerbiča ter drugih pomembnih avtorjev pa
vse do samospevov Tineta Beca in Ambroža Čopija. Tine Bec, vodja okteta Jurij Dalmatin, s katerim so Kr'snice na odru skupaj
stale že dvakrat, je posebej za Anemarijo Štefančič uglasbil tri samospeve na poezijo Ferija Lainščka z ljubezensko tematiko. Mogočen Anemarijin glas in odlična interpretacija
besedil je poslušalcu živo orisala dogajanje
vsakega samospeva in sobotni večer navdala
z razmišljanjem o naravi, ljubezni, hrepenenju in še o marsičem drugem.

Slovenski samospevi iz ust Anemarije Štefančič in izpod prstov Elene Larine
(foto: Mario Žnidaršič)

Anemarija Štefančič je poleg samostojnega petja aktivna tudi z vodenjem zbora Kr'snice, ki
so se v tem obdobju v Cajnarjah udeležile dobrodelnega koncerta za sanacijo po poplavah. Na
koncertu so nastopile s štirimi skladbami in uživale tudi v družbi drugih nastopajočih, skupine Drug problem, klape Sidro in Ansambla Bratov Štrukelj. Aktivne so tudi pri pripravah na
območno revijo zborov, ki bo 16. maja na Blokah. Lepo vabljeni k poslušanju. ■
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Milena Ožbolt

četrto območno srečanje otroških folklornih
skupin v Starem trgu
V ponos in veselje domačinov je območno srečanje otroških folklornih skupin 26. marca 2015 že četrtič potekalo v Osnovni šoli
heroja Janeza Hribarja v Starem trgu. Srečanje sta tudi tokrat organizirala Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava
Cerknica in Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Strokovna spremljevalka letošnjega srečanja je bila Nina Luša,
udeležence pa je pozdravil tudi Jakob Levec, podžupan občine Loška dolina.
Nastopile so naslednje skupine:
Najmlajši so bili člani OFS Malenčki z OŠ
Toneta Šraja Aljoše iz Nove vasi, ki jih poučujeta in vodita mentorici Martina Ivančič
in Petja Ilejšič. Z njimi sta letos pripravili
odrsko postavitev Žiehtajne, v kateri so otroci v igri in plesu na roke oprali laneno rjuho.
Z OŠ Notranjskega odreda Cerknica sta prišli dve skupini, za nastop združeni v eno.
Vadijo pod vodstvom Brigite Vrenko Hribar.
Njihov nastop z naslovom Igrali so se nekoč
– in igramo se danes je pokazal podobnosti
med starimi in današnjimi časi, ko se znajo
otroci zabavati prav tako kot nekoč.
Naslednji so nastopili plesalci s Podružnične
OŠ Rudolfa Maistra Unec, ki že sedmo leto
vadijo pod vodstvom mentorice Vide Žlogar. Njihova simpatična postavitev se je imenovala Uboga ptičica, vsebovala pa je plese
špic polko in kovtre ter ljudski pesmi Lepo
mi poje črni kos in Sinička se je vsedla gor
na vejico.
Druga plesna skupina z OŠ Toneta Šraja
Aljoše z imenom Bluočane vadi pod vodstvom mentoric Helene Šivec in Petje Ilejšič,
ki sta za njih letos izoblikovali postavitev z
naslovom Štrk. Otroci so se poigrali z vrvjo,
ko jim je za špic polko igrala deklica s harmoniko, pa veselo zarajali.
Zadnji so nastopili domačini, OFS Veseli
vandrovčki z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg, ki jih vodi Vida Truden. Peli in plesali
so okoli vaške štierne in seveda poželi veliko
navdušenja. Prav kakor vsi drugi udeleženci
srečanja so bili deležni tudi velike hvaležnosti občinstva za ohranjanje in negovanje izročila prednikov, ki bogati vsakogar, če mu
je le pripravljen prisluhniti.
Vseh pet skupin deluje v okvirih šol, vrtcev
ali kulturnih društev na področju izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Cerknica. Ob izteku srečanja so skupine prejele priznanja za udeležbo
v spomin na srečanje OFS 2015, v katero so
vsi vložili nemalo truda in elana.
Ob zaključku srečanja smo Jožico Mlinar,
vodjo Območne izpostave JSKD RS Cerknica, prosili za nekaj misli o tem, kaj so pravzaprav srečanja OFS, kakšen je njihov namen
oziroma cilj, kakšne so vizije, kaj negovanje
otroške folklore daje narodu oz. družbi in
posamezniku …

Takole je odgovorila:
»Srečanja otroških FS so v bistvu oblika
ohranjanja ljudskega izročila – tako iger, plesov, običajev, pesmi kot tudi oblačilne kulture. Gre za celovito odrsko postavitev, kjer je
potrebno obvladati ples, petje, igro, glasbene
instrumente, ljudske igre, običaje in imeti še
veliko domišljije, da se otroci ob tem tudi
zabavajo.
Ker se včasih s to dejavnostjo nismo ukvarjali na tak način, JSKD zdaj veliko pozornost
posveča izobraževanju mentorjev, kajti brez
mentorjev in ostale podpore, ki jo mora
imeti taka skupina, se takih spletov ne da
ustvarjati. Tako obstajajo seminarji, kjer si
mentorji lahko naberejo gradivo, pesmi, plese, igre in predvsem izkušnje za svoje delo, ki
ga prenašajo na mlade.
Na našem območju se vidi, da imamo mentorice, ki se želijo izpopolnjevati in delajo z
vsemi otroki – vključeni so tudi otroci s posebnimi potrebami, tako da jim gredo iskrene čestitke za voljo, iznajdljivost, izvirnost,
raziskovanje in energijo, ki jo vložijo, da tak
splet tako simpatično izzveni na odru.
Tako veliko število skupin je izjema v celotni
regiji, saj je nekje zaradi manjšega interesa
otrok, zaradi pomanjkanja kadra kot tudi
zaradi čedalje težje izvedbe vaj in premalo
ur, namenjenih otroški folklori, ta dejavnost
že zamrla oziroma se sploh ni razvila. Otroci imajo namreč ogromno možnosti in so

vključeni v druge dejavnosti, ki se mnogokrat tudi pokrivajo.
Razlogov, da je že četrto srečanje OFS potekalo v Starem trgu, je več:
Za izvedbo take prireditve je pomembno
imeti velik oder, da se otroci lahko igrajo in
plešejo, potrebujemo pa tudi spremljevalne
prostore za preoblačenje in pripravo na nastop. Navsezadnje pa je pomembno, da imamo soorganizatorja, ki pomaga pri izvedbi
prireditve s pripravo prostorov, scene, možnosti za razgovor, in vse to nam nudi OŠ
heroja Janeza Hribarja. Obenem pa je tudi
občina z županom Janezom Komidarjem na
čelu veliko pripomogla, da se nam je na teh
srečanjih pridružila tudi domača folklorna
skupina, ki je nastala tudi po zaslugi gostovanja te prireditve v Starem trgu.
Samo upamo lahko, da se bo število skupin,
ki delujejo izključno v okviru šol, ohranilo.
Za nenehni razvoj celotnih postavitev in
izvedb le teh pa še enkrat iskrene čestitke
predvsem mentoricam Vidi Truden, Petji
Ilejšič, Heleni Šivec, Martini Ivančič, Brigiti Vrenko Hribar, Vidi Žlogar in pa seveda
tudi izdelovalkama scene Darji Mulec in Heleni Obreza Novak.«
Tako je za nami še en lep dogodek, za katerega upamo, da bo še naprej bogatil dogajanje
v naši dolini in vzpodbujal mlade, da bodo
tudi v bodoče cenili in ohranjali dediščino
prednikov ter jo tudi po svoje oplemenitili. ■

Otroška folklorna skupina Veseli vandrovčki iz starotrške osnovne šole, ki jih vodi
Vida Truden. Peli in plesali so okoli vaške štierne.
(arhiv: Mario Žnidaršič)
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»Ne gre samo za dvigovanje uteži, temveč za
stimulacijo mišic«
Aleksander Košmrl iz Vrhnike pri Ložu je državni juniorski prvak v bodybuildingu 2014 v kategoriji do 90 kg ter državni juniorski
prvak v bodybuildingu 2013. Da je bodybuilding več kot samo dvigovanje uteži ter da je to zanj že način življenja, mi je razkril ob
sproščenem pogovoru o njegovih dosežkih in življenju.
Koliko časa se aktivno ukvarjaš z
bodybuildingom in kakšni so bili tvoji
začetki?
Z bodybuildingom se aktivno ukvarjam 10
let. S tem sem se začel ukvarjati, ker sem si
hotel kupiti motor, in da bi ga lahko vozil
oz. obvladoval, sem potreboval več mišične mase. Ko sem videl, da v tem dosegam
napredek, me je bodybuilding začel še bolj
zanimati in veseliti, začel sem dosegati tudi
dobre rezultate. Začel sem tako, da sem hodil na fitnes v Vrhniko k Reljiću, on mi je
dajal nasvete, svetovali pa so mi tudi ostali
fantje, ki so tam trenirali.
Koliko treningov imaš na teden? Imaš
kakšnega trenerja, ki te pripravlja na
tekmovanja, ali si bolj ali manj samouk?
Treniram približno petkrat na teden po
dobro uro, 12 tednov pred tekmovanji pa
imam tudi po dva treninga na dan tako, da
treniram približno po tri ure na dan. To pomeni, da, ker delam, treniram tudi ob 4.30.
uri zjutraj ali pa ob 22. ali 23. uri zvečer.
Bodybuilding je zame način življenja, med
letom imam treninge po večini za sprostitev, kakšna dva meseca pred tekmovanji pa
mora človek, če želi dosegati odlične rezultate, postati bolj strikten in več vaditi. Pred
tekmovanji imam trenerja, ki me usmerja,
enkrat na teden hodim na fitnes v Ljubljano, drugače pa hodim na fitnes v Prezid. O
bodybuildingu in prehrani sem se večinoma
izobrazil sam prek interneta, prebral sem veliko knjig in revij. Veliko berem, saj v tem
športu človek nikoli ne ve vsega in se mora
konstantno izobraževati.
Kdaj si se začel resneje ukvarjati
s tekmovanji? Kako potekajo
tekmovanja, kaj vse se ocenjuje?
S tekmovanji se resneje ukvarjam približno
dve leti. Na tekmovanjih se ocenjuje človeško strukturo in estetiko, ne gre samo za mišice, ampak tudi za skladnost in formo npr.
koliko imaš mišic in telesne maščobe. Manj
kot ima človek telesne maščobe, bolje je.
Na tekmovanjih te namažejo s porjavitveno
kremo in oljem, da se podrobnosti na telesu
pod lučmi bolje vidijo, potem pa imamo na
odru osnovne poze, sodniki nas ocenjujejo, primerjajo med sabo, najboljših šest pa
se uvrsti v finale. Seveda se opravljajo tudi

Tudi v letu 2014 je Aleksander Košmrl na tekmovanju pometel s konkurenco
(foto: EBFF)

telesne meritve, ne gre zgolj za kazanje mišic na odru. V kategoriji, v kateri tekmujem,
je omejitev s kilogrami, tako da se ocenjuje
tudi simetrijo telesa.

Državni juniorski prvak v
bodybuildingu 2013
(foto: Simon Gliha)

Kako je s prehrano, kaj vse ješ in koliko
prehrana doprinese pri tem športu?
V prehrani dajem poudarek na beljakovine,
seveda pa glede na potrebe in po občutku
dodajam ogljikove hidrate in maščobo. V
pripravah na tekmovanje se vnos beljakovin poveča, zmanjša se vnos hrane, ki daje
človeku energijo, torej ogljikove hidrate in
maščobe. Bolj ko se bližam tekmovanju,
bolj se zaostruje dieta, jem večinoma beljakovine, posledično telesu zmanjkuje energije, treninge se pa še dodaja, tako da telo
kuri telesno maščobo, posledično se bolj
poznajo mišice na telesu in vse podrobnosti. Za dobre rezultate mora biti pravilno
urejena tudi prehrana, lahko rečem, da je
rezultat odvisen približno 30 % od treningov,
kar 70 % pa od hrane. S prehrano nimam
težav. Ko sem jo uredil in se začel primerno prehranjevati, se je izboljšalo tudi moje
počutje, nisem bil npr. več toliko bolan
kot včasih. Težko s prehrano je edino zadnji teden pred tekmovanji, vendar ker me
bodybuilding veseli, ne vidim v tem težav.
Uživam pa tudi beljakovinska prehranska
dopolnila, recimo sirotko, pri kateri so dodani aroma, barvila in okusi pa tudi mlečne
beljakovine in mleko v prahu. ■
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DLLL Snežniška Diana

lokostrelci Snežniške diane odlično začeli sezono
Foto: DLLL Snežniška Diana

Dvakrat zlati na tekmovanju
za 3D SLO pokal Ložnica pri Žalcu
V soboto, 28. marca, se je v Ložnici pri Žalcu pričela lokostrelska sezona 2015, ki šteje
za SLO 3D pokal. V lepem spomladanskem
vremenu se je zbralo 165 tekmovalcev iz 33
slovenskih klubov. Tekmovanja se je udeležilo tudi pet članov DLLL in že v začetku smo
pokazali, da še vedno sodimo v sam vrh slovenskega 3D lokostrelstva, saj smo osvojili
kar dve zlati medalji.
Rezultati:
- Gašper Štefančič, goli lok, člani – 1. mesto
- Baraga Sebastijan, goli lok, člani – 4. mesto
- Damjan Mlakar, samostrel, člani – 1. mesto
- Ravšelj Nik, goli lok, dečki – 6. mesto
- Funda Kevin, goli lok, dečki – 8. mesto

Zunanje šolsko
regijsko tekmovanje Logatec

Foto: DLLL Snežniška Diana

V soboto, 11. aprila, so se v prelepem sončnem in malo vetrovnem Logatcu zbrali naši
najmlajši varovanci v lokostrelstvu, da bi
prekrižali svoje puščice s svojimi vrstniki
iz drugih osnovnih šol v regiji. Tekmovanja
se je udeležilo 179 tekmovalcev iz kar 51 šol
zahodne regije. Naš klub DLLL Snežniška
Diana poučuje tri osnovne šole v notranjski
regiji, in sicer OŠ Nova vas, OŠ Grahovo in
OŠ heroja Janeza Hribarja. Na tekmovanju
se je udeležilo 15 naših varovancev in prav
vsi so dosegli zavidljive rezultate, nekateri pa
so posegli tudi po medaljah:

OŠ heroja Janeza Hribarja:
V kategoriji učenci 1., 2., 3. razred, goli
lok (27 udeleženih):
4. mesto – Kajetan Sterle
8. mesto – Tine Zabukovec
23. mesto – Martin Seljak
V kategoriji učenke 4., 5., 6. razred, goli
lok (7 udeleženih):
5. mesto – Hana Zabukovec
7. mesto – Teja Harambašič

V kategoriji učenci 7., 8., 9. razred, goli
lok (16 udeleženih):
2. mesto – Nik Ravšel
10. mesto – Peter Jenc
OŠ Toneta Šraja Aljoša Nova vas:
V kategoriji učenci 1., 2., 3. razred, goli
lok (27 udeleženih):
16. mesto – Nik Premerl
27. mesto – Jan Premerl

V kategoriji učenci 4., 5., 6. razred,
sestavljeni lok (4 udeleženi):
3. mesto – Nik Razdrih

OŠ 11. maj Grahovo:
V kategoriji učenke 7., 8., 9. razred, goli
lok (10 udeleženih):
1. mesto – Iris Kandžič

V kategoriji učenci 4., 5., 6. razred, goli
lok (28 udeleženih):
8. mesto – Jure Zbašnik
24. mesto – Matevž Seljak

V kategoriji učenci 7., 8., 9. razred, goli
lok (16 udeleženih):
11. mesto – Simon Mišič
15. mesto – Andraž Jemec
Ekipno:
Ekipa OŠ heroja Janeza Hribarja od 1. do 3.
razreda v sestavi Kajetan Sterle, Tine Zabukovec in Martin Seljak – 5. mesto od 7 ekip.
Ekipa OŠ heroja Janeza Hribarja od 4. do 6.
razreda v sestavi Jure Zbašnik, Hana Zabukovec in Nik Razdrih – 6. mesto od 10 ekip.
Ekipa OŠ heroja Janeza Hribarja od 7. do 9.
razreda v sestavi Nik Ravšel in Peter Jemec –
8. mesto od 10 ekip.
Ekipa OŠ Grahovo od 7. do 9. razreda v sestavi Iris Kandžič, Andraž Jemec in Simon
Mišič – 8. mesto od 10 ekip.
Vsem čestitamo za uspehe in jim želimo še
naprej mirno roko in vse v center, naslednja
priložnost bo za naše najmlajše državno zunanje prvenstvo 23. maja, ki ga organizira
lokostrelska zveza Slovenije.
Držimo pesti. ■
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MiR

turnir za pokal loške doline v malem nogometu

Prvaki (arhiv: NK AS-Primus)
V soboto, 2. maja, je na igriščih v Iga vasi in Starem trgu v organizaciji Športne zveze Loška dolina potekal turnir za pokal Loške doline
v malem nogometu. Na že tradicionalnem tekmovanju je nastopalo
šest ekip, ki so se v prvem delu razdelile v dve skupini. V skupini A
v Starem trgu je prvo mesto zasedla ekipa Nadlesk As-Primus, drugi
so bili nogometaši iz ekipe Andifit Rihtar, na tretjem mestu pa so
končali fantje iz Viševka. V skupini B v Iga vasi pa so po napetih in
izenačenih bojih v predtekmovanju o napredovanju odločale medsebojne tekme in število danih zadetkov. Lestvico je tako na prvem
mestu končala ekipa Stepp Rožnik, sledili so jim fantje iz ekipe Lesgam Pudob, nesrečno tretje mesto pa je pripadlo nogometašem iz
ekipe Iga vas Bobr Bar.

Polfinale:

Skupina A:

Tekma za 3. mesto:

Nadlesk AS-Primus

:

Lesgam Pudob

Andifit Rihtar

:

Rožnik Stepp

3

:

1

1
(0)

:

2
(0)

(po 9-metrovkah)
V tekmi za tretje mesto so gledalci zopet spremljali 9-metrovke, saj
so pravila tekmovanja taka, da v polfinalu izpadli ekipi s kazenskimi
streli med seboj odločita, katera se bo uvrstila na stopničke. To je
po razburljivih strelih in odličnih obrambah vratarjev uspelo ekipi
Lesgam Pudob.

Viševek

:

Andifit Rihtar

0

:

2

Viševek

:

Nadlesk AS-Primus

1

:

3

(po 9-metrovkah)

Andifit Rihtar

:

Nadlesk AS-Primus

0

:

3

Vrhunec turnirja je predstavljala finalna tekma, ki jo je gladko dobila
ekipa Nadlesk As-Primus in tako prvič osvojila prestižni pokal.

Skupina B:

Lesgam Pudob

:

Andifit Rihtar

2

:

0

Finale:

Iga vas

:

Lesgam Pudob

1

:

2

Iga vas

:

Rožnik Stepp

2

:

1

Lesgam Pudob

:

Rožnik Stepp

2

:

3

Tekmovanje se je nadaljevalo s polfinalnimi boji na igrišču v Strem
trgu. V prvi tekmi so slavili igralci Nadleska, v drugem polfinalu pa
smo po izenačenem dvoboju spremljali 9-metrovke, po katerih se je
v finale uvrstila ekipa iz Rožnika.

Nadlesk AS-Primus

:

Rožnik Stepp

3

:

0

Priložnosti za popravni izpit bodo ostale ekipe iskale v malonogometni ligi, ki se je že začela in se redno vsako leto igra skupaj že več kot
35 let. Za prihodnost malega nogometa v Loški dolini se po prikazanem ni bati, saj so predvsem nekateri mlajši igralci pokazali izvrstno
igro in veliko znanja. Vsi ljubitelji najbolj pomembne postranske
stvari na svetu pa vljudno vabljeni, da obiščete kakšno izmed prihajajočih ligaških tekem in podprete svoje ekipe! ■
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SIMONA TRUDEN

Športno dogajanje v loški dolini
V sončnem, a hladnejšem vremenu je v soboto, 19. aprila 2015, pod organizacijo Športnega
društva Križna gora potekal tradicionalni 13. Tek na Križno goro, ki se ga je udeležilo 135
tekačic in tekačev. Odrasli so začeli s tekom v Ložu, otroci na Sveti Ani, tisti najmlajši pa višje
proti Križni gori. Pri odraslih je bil zmagovalec Borut Albreht, pri ženskah pa Kristina Bele.
Teka se je udeležilo tudi veliko domačinov, ki so zasedli odlična mesta.

Stanko Grl

NE VRAČ
NE BERAČ
Nisem ne vrač in nisem berač,
nimam najlepših in ne strganih hlač,
izogibam ljudi se, ljubim gozd, njegov mir,
vse pomeni mi svinčnik in nepopisan papir.
Nimam zlata, a mi pri srcu je košček nebá,
nisem cigan, a se mi barva pozna,
trnja bojim se, a ljubim vsak cvet
in nisem ne genij, sem le skromen poet.
Besede rad pišem, ki dale bi rimo,
pišem, kaj preveč si želimo in vedno hitimo,
po listu drsim, da verze bi dalo,
da enkrat od mene bi kaj zate ostalo.

Tekači so 4,1 km dolgo progo do Križne gore začeli v Ložu
(foto: Mario Žnidaršič)

Košarkarji so v soboto, 11. aprila 2015, zaključili s košarkarsko ligo Občine Loška dolina,
prvak je postala ekipa Lunca bar. V zadnji tekmi lige so se za prvo mesto pomerili z ekipo
Stari trg Bobr bar in proti njej zmagali z veliko razliko 85:48. Prav tako so se na zadnji tekmi za tretje mesto pomerili Steles in Zlatorogi, slednji so slavili s 95:81. Končna razvrstitev
je bila tako sledeča: 1. Lunca bar, 2. Stari trg Bobr bar, 3. Zlatorogi, 4. Steles, 5. ŠD Bloke.
MVP (najkoristnejši igralec) lige je že tretjič zapored postal Milan Troha.

Se soncu nasmehnem, a noči se bojim
in vem, da preveč je kaj vse si želim,
a dala bo pesmica spet sporočilo,
bo enim brez cene, a drugim darilo.

Jana Mlakar

GAIALATES
= HELENIN PILATES
Letošnje leto malo »drugače« začelo se je,
saj naša vaditeljica Helena v šolo hodila je
in tako oktobra 2014 izvedelo se je,
da inštruktorica pilatesa postala je.
Po novem letu penaste valje je privlekla in
»Evo, to so novi vadbeni pripomočki!« rekla.
Najprej čudno in zaskrbljeno pogledale smo jo,
a hitro si rekle, da zmogle bomo tudi to.
Kmalu zatem »presenečeno« smo opazile,
da mišice tudi s pilates obroči bomo krepile.
A to še ni bilo vse, saj izvedele smo,
da MGC »Gaber« naš novi prostor za vadbo bo.

Prvaki košarkarske lige občine Loška dolina so ekipa Lunca bar
(foto: Mario Žnidaršič)

Ker vemo, da je športnih dogodkov v Loški dolini kar nekaj, pa bi si želeli o njih
pisati, vas vabimo, da nam jih sporočite ali pa za Obrh napišete o njih kratek
prispevek. Športni pozdrav.

Ob torkih (in četrtkih) pridno,
vztrajno vadile smo
in na koncu bile ponosne nase in na to,
da še eno (četrto) leto spet naredile smo
nekaj dobrega za dušo in telo.
Leto aktivno, prijetno, uspešno je minilo,
učinkovitih vadbenih uric bilo je kar obilo.
Upam(o), da čez pol leta spet snidemo se
in ponovno aktiviramo mišice vse.
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Učiteljice Nataša Vesel Plos, Barbara Turk, Slavica Brus, Kristina Škulj

projekt »bilo je Nekoč« v podružnični šoli iga vas

O

d meseca februarja do meseca maja
2015 smo učenci in učiteljice 1., 2. in 3.
razreda Podružnične šole Iga vas raziskovali,
kako so živeli naši predniki v Loški dolini.
Zanimalo nas je, kaj so jedli, kako so se oblačili, kako so preživljali sebe in svoje otroke,
si popestrili dolge zimske večere brez računalnikov in televizije. Spoznavali smo, kako
so ljudje nekoč ogrevali svoje domove, kako
so se zabavali in s kakšnimi igračami so se
igrali otroci. V muzejski učilnici šole smo
preživeli šolsko uro z gospodično učiteljico,
kakršno so doživeli učenci pred približno
100 leti.
V šolo smo prinašali stare predmete in pripravili razstavo. V goste smo povabili gospo Mileno Ožbolt, ki je tudi babica enega
izmed naših učencev. Ob zgodbah in starih
fotografijah nam je na humoren in zanimiv
način približala življenje v naših krajih v preteklosti. Pri podaljšanem bivanju so otroci z
njo izdelovali nageljčke iz krep papirja.
V šolo je prišla tudi Hubertova mami, gospa
Janja Urbiha, in nam ob starih slikah marsikaj zanimivega povedala. Učenci so se izkazali kot dobri opazovalci. V aprilu nas je
obiskal gospod Tone Baraga, čevljar iz Kozarišč, ki popravlja in izdeluje čevlje že preko sedemdeset let. S seboj je imel posebne
pripomočke, kot so dreta, smola, sto let star
stolček …
V okviru projekta smo si v marcu ogledali
razstavo v Knjižnici Jožeta Udoviča »Čas, ki
ga več ni.« Ob nazornih, jasnih fotografijah
avtorja Aleksandra Kušlana smo se pogovorili o starih obrteh, kmečkem življenju in
navadah.

junij, 2015
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Gospod Stanko Pucelj iz Podgore nas je prijazno sprejel v
svojem že vrsto let delujočem
muzeju. Skupaj z gospodom Leonom Sterletom sta nam predstavila zbirko kmečkega orodja,
posod, revij, orožja in vojaških
pripomočkov, nad katerimi so
bili navdušeni predvsem fantje.
Gospa Pucelj nas je razvajala
z domačimi piškoti. Še enkrat
hvala vsem!
Poleg ostalih projektov na šoli
smo pripravili tega posebej v
Iga vasi, tako da smo letos kar
aktivni. 23. aprila smo izvedli
tudi Noč knjige, katere rdeča nit je bila
življenje nekoč. Knjižničarka Leonida nas je posula s čarobnim knjižnim
prahom, s pomočjo katerega smo občudovali najlepši cvet, ki smo si ga
zataknili za klobuk. Spekli smo dišeče
kruhke, skuhali žgance in pripravili
domače namaze. V soju sveč smo prisluhnili zgodbi Desetnice in se z željami po dobri knjigi in prijetnem branju
poslovili. Lepo je, ko učenci z veseljem
sodelujejo pri dejavnostih, ki jim jih
ponudimo. Upamo, da bomo še veliko
zanimivega in lepega odkrili.
Že zdaj vabljeni na našo vsakoletno
prireditev v začetku junija, ki bo hkrati
zaključek našega projekta. ■
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Juri Muri
v BaBneM PolJu
Juri Muri je zapustil
vročo, črno Afriko,
na izlet se je odpravil
in prispel v Slovenijo.
V Sloveniji na letališču
je razmišljal, kam bi šel,
da mu ne bi bilo vroče
na Babno Polje je prispel.
Tam spoznal je vse lepote
in dobroto vseh ljudi,
ni pa mu bilo povšeči,
da zvečer se zlo shladi.
Juri Muri je spoznal,
da takle kraj za njega ni,
zato prav kmalu je odhitel
nazaj proti vroči Afriki.
Ema Troha, 5.

VRTEC & ŠOLA

PolHanJe

SNEŽNIK

Juri Muri gre do strica,
zanima ga, kaj je škrinca.
Škrinca je za polhe ujet,
skupaj gresta v gmajno spet.

Juri Muri je prišel,
da bi z mano na potep odšel.

Stric ujel v luknji dva,
Juri pa še enega.
Stric ujel debelega,
Juri pa največjega.
Juri se zvečer pokrije,
polh pa se mu v vrečo skrije.
Jurija je grel kožušček,
polha pa njegov trebušček.
Matevž Žnidaršič, 5.r

Juri Muri
na raCni Gori
Juri Muri lepote Loške doline
bi si rad ogledal,
a tega ni naglas povedal.

PriDi Juri
Pridi Juri v Loško dolino,
tukaj si boš lahko ogledal jamo Golobino,
res je, da tu ne moreš v kino,
a bo vseeno fino.
Ne boj se Juri,
tu se ne boš zbodel ob ježeve bodice,
a si boš ogledal krasne ostrnice.

junij, 2015

Bal se je povedati, da mu všeč je narava,
ostrnice in zelena trava.
Malo je takih, ki bi prehodili pol sveta,
da bi videli, kako se na ostrnico seno poda.
Na Racno goro smo ga popeljali,
po poti nekaj gob nabrali.

Bil je čist in počesan,
zato sem peljal ga v Škriban.
Tam sva naredila plan,
kako potekal bo najin dan.
Družno sva sklenila,
da na Snežnik bova krenila.
Pot bila je dolga in naporna,
midva pa bila sva znojna.
A ko zagledala sva vrh Snežnika,
vonj po čaju naju zamika.
Na eni strani se Triglav je bahal,
na drugi strani pa krški most preko
morja je kopno povezoval.
Utrujena domov sva prispela,
si mehke postelje zaželela,
po večerji še dolgo sva klepetala,
načrte za nove podvige kovala.
Jurij Mlakar, 5. r

LošKa doLINa
Ta dolina je moj rodni kraj,
zato vedno rada se vrnem nazaj.
V Kozariščah grad Snežnik stoji,
v njem je veliko zanimivih reči.
To pa v dolini grad edini ni,
na hribu nad Ložem še loški stoji.

Pod noge si daj smodnik,
saj gremo na naš prelepi Snežnik.

Z gore imeli smo čudovit razgled
Juri bil je ves prevzet:
»Ostrnice vidim in grad Snežnik,
po polju konji vlečejo lojtrnik.
Kosci kosijo, grabljice na travnik hitijo,
deževnih oblakov nad Snežnikom se
bojijo.«

Juri, če prideš v Loško dolino,
se tvojega obiska zelo veselimo!

Juri domov še ne bi odšel,
saj pri nas lepo se je imel.

Midva dol' sva se spustila,
se pri gradu poslovila
si zvesto obljubila,
da se bova še kdaj dobila.

Andraž Prevec, 5. r

Eva Lekan, 5. r

Alja Intihar, 5. r.

V Križni jami lahko iščeš medvedovo kost,
ali pa si ogledaš vrhniški most.

Z loškega Juri videl je Obrh,
povzpela pa sva še na najvišji vrh.
Na Snežniku je pesem zadonela,
do daljnih krajev zazvenela.

Srečal sem marsovčka
Domišljijski spis
V gozd sem šel kurit ogenj. Videl sem pošast. Bal sem se je, ampak sem spoznal, da ni strašna. To je bil
marsovček. Z mano je šel k meni domov. Doma sva se gugala in igrala s kockami. Šla sva še k njemu domov.
Videl sem njegovega brata. Njegov brat mi je pokazal čarobni prah in njegovo sobo. Pogostila sta me z nenavadnimi jedmi. Ko sem prišel domov, sem dogodivščino povedal staršema.
Klemen Mihelčič, 3. r. PŠ Iga vas
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Janja Urbiha

plesonoga se sprašuje od kod prihaja ples
Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga zdaj že drugo leto ustvarja na področju
Cerknice in Loške doline. Lansko leto so
pripravili 3 samostojne predstave: Čudežno popotovanje po deželah plesa, Poletje
v željah in Plesolov.
Letos pa so prikazali čudovito plesno predstavo z naslovom »Ples, od kod prihajaš?« Za
to je zaslužna predsednica društva Plesonoga Jelena Milovanović, ki je tudi koreografinja, mentorica in pedagoginja sodobnega
plesa v eni osebi. Jelena Milovanović je za
svoje odlično delo letos prejela posebno priznanje za področje dela v plesni dejavnosti.
To je listina Mete Vidmar pri Javnem skladu
za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS.
V predstavi »Ples, od kod prihajaš?« se je
predstavilo 52 plesalk, ki se izobražujejo pod
okriljem KID Plesonoga iz Cerknice in Loške doline, tem pa se je pridružilo še 11 gostujočih plesalk iz Vnanjih Goric. Plesalke so
se predstavile v kar 27 točkah. Nekatere točke so bile skupinski plesi, spet druge so bile
plesne miniature v obliki plesnih duetov ali
solo nastopov. Plesne miniature so plesalke
pripravile in zaplesale pred tem tudi na državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev, imenovanem Opus 1.
O procesu nastajanja predstave je njihova
mentorica Jelena povedala: »Zamisel za predstavo je nastajala že od začetka šolskega leta.
Mojim učenkam in njihovim staršem sem želela približati sodobni ples in njihove vidike.
Najprej smo ustvarjali skupinske točke. Z najmlajšimi smo gib iskali v indijanskem plesu in
v plesu z žogami, pri starejših plesalkah smo
gib iskali v raznih modernih in sodobnih tehnikah, tudi baletu na drugačen način.«

Spirala v morju (foto: Valter Leban)

Žogica Marogica (foto: Valter Leban)
O sami predstavi pa je Jelena zapisala: »Predstavo sem sama povezovala, ker sem želela,
da otroci, plesalke, plesalci, starši in vsi, ki
nas spremljajo, končno spoznajo tudi mene
kot plesalko, kot pedagoginjo in performerko
hkrati. Predstava je bila uspeh in ravno to, kar
sem si želela. Bila je sicer nekoliko predolga,
ampak prav v trenutku, ko je preveč ustvarjalnosti, se zaveš, kako lepo je gledati iskreno
otroško ustvarjalnost na odru. Potem se čas
skrči in ostanejo samo dobri občutki in navdahnjeno srce. Hvala vsem nastopajočim in
gledalcem, čudoviti ste.«
Dekleta so na tekmovanju Opusu 1 – Plesna
miniatura 2015 – v začetku aprila tekmovale v
3 različnih kategorijah glede na starost. Loško
dolino so zastopale štiri točke: plesalki Karla
Levec in Hana Obreza sta prikazali ples »Spirala v morju«, sestri Lara
in Nana Kočevar sta
zaplesali »Zig zag zobnik«, Dominika Urbiha

je na odru uprizorila »Svet nalaganja« ter Tinkara Plos, ki je svoje plesno točko poimenovala
»Poteze čopiča«. Plesalke društva Plesonoga so
na Opusu 1 pobrale dve zlati priznanji, sedem
srebrnih priznanj in tri bronasta. Dobitnica
zlatega priznanja je bila tudi naša Tinkara Plos
z Vrhnike s točko Poteze čopiča.
Poleg tega je Plesonoga s svojimi plesalkami
nastopila tudi še na letošnji Območni reviji
plesnih skupin v Cerknici v organizaciji naše
izpostave JSKD. Društvo je nastopilo s kar 13
točkami. A na bero rezultatov tega tekmovanja bo morala še počakati, ker bodo rezultati
znani šele v maju. Nagrajenke se bodo uvrstile na veliki oder Medobmočne plesne revije in
zagotovo bodo med njimi tudi naše plesalke.
Na Območni reviji so Loško dolino zastopale naslednje točke: skupina Plesopopki z nastopom Funk'n'roll; Plesorokice so zaplesale
ples Žogice marogice, Plesopetke so svoj ples
poimenovale »3ping«; nam že dobro poznana
zasedba Divja noga je prikazala dva nastopa:
Surferski balet in »Akcija:
3 za 2«; predstavile so se
tudi Dominika Urbiha
s solo točko
Opusti mi ter
Hana Franko
s solo nastopom, ki ga je
poimenovala
»Nazaj smo
po oglasih«. ■
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Janja Urbiha

Na zavodu Ars viva se dogaja

Izdelali smo belega krtka (foto: Janja Urbiha)

Zgodbe ob krušni peči

Druge aktivnosti zavoda:

Na vsake 14 dni, na torkovo popoldne
prebiramo otrokom zgodbe.
▶ Kristina nam je predstavila medveda, ki
je rad bral. Z njim res ni bilo težav. Celo
kazalo za naše bralne podvige nam je pomagal izdelati.
▶ V februarju so otroci spoznali zgodbo o
Belem krtku Albinu, ki ni bil čisto navaden krtek. Zgodbo je otrokom prebrala
Nana Homovec iz Rakeka – ilustratorka v
knjižici objavljenih sličic.
▶ Na naslednjih zgodbah nas je obiskal sam
samcat Martin Krpan, močan in samosvoj
človek. Iz njegovih ust so bile njegove prigode na Dunaju še bolj zanimive, tako da
so pripovedi otroci sledili z na široko odprtimi očmi.
▶ Zgodbe pred velikonočnimi prazniki so
bile pa še posebno sladke, saj so zgodbi
o samotarskem medvedu, ki je bil prepričan, da ne mara obiskovalcev, ki so jo
otroci poslušali iz ust 5-letne Klementine,
sledile sladke radosti ob izdelovanju mafinov, ki so jih otroci sami izdelali in snedli
pod vodstvom ene od mamic, Anje Troha.

▶ Naš zavod so v okviru projekta SPOZNAJMO SE ... BRODOVI PRIJATELJSTVA skupaj obiskale učiteljice naše domače OŠ Stari trg in OŠ Stoja iz Pule. V
prijetnem pogovoru smo jih seznanili z
našimi načrti in vizijo delovanja. Pogovor je bil odprt in konstruktiven, zato
smo se dogovorili tudi glede možnosti
nadaljnjega sodelovanja.
▶ Noč branja, ki jo vsako leto organizira OŠ
Stari trg, je letos kot gost obiskal tudi Benjamin Žnidaršič, ki se je zvestim bralcem
bralne značke predstavil kot pesnik in slikar z usti. Z učenci je brez zadržkov spregovoril o svoji življenjski poti, o izzivih in
ovirah, o padcih in vzponih, o uspehih in
dosežkih na njegovi pestri življenjski in
umetniški poti.
▶ Za učence 5. razreda OŠ Stari trg smo v
naših prostorih izvedli tehniški dan na
delovno soboto v aprilu, in sicer na temo:
Gozd – naravno bogastvo našega kraja.
Bilo je tako zanimivo, poučno in veselo.

Benjamin Žnidaršič gost na noči branja (foto: Janja Urbiha)

Otroci so postregli z zdravimi nam

azi

(foto: Janja Urbiha)

Organizirali smo kar
nekaj zanimivih in poučnih
delavnic in predavanj:
▶ Z mojstrico kuhanja Slavico Smrdel je v
februarju kuhalo 13 mladih, željnih kuharskega znanja. Mladi so si sami skuhali
kosilo in si ga tudi postregli. Veseli smo
bili novice, ki so nam jo sporočili njihovi
starši, da otroci pridobljeno znanje s pridom uporabljajo tudi v domačih kuhinjah.
▶ Tisočletna znanja, bogate izkušnje o zdravilstvu z zdravilnimi zelišči naših prednikov nam je prenašal Milan Zemljič,
zeliščar iz Čabra. Z njim smo preživeli poučno nedeljsko popoldne.
▶ V marcu smo izvedli dvodnevno delavnico z naslovom »Rez sadnih vrst«. Marko
Cvetko, univ. dipl. inž. agr., je udeležence
o rezih in cepljenju sadnih vrst najprej temeljito podučil teoretično, v sadovnjaku
pa to nadaljeval s praktičnim prikazom
rezi jablan, hruške in jagodičevja.
▶ Iz sklopa o zdravi prehrani smo v aprilu
začeli z brezplačno delavnico za starše in
otroke z naslovom »Z roko v roki do kakovostnih obrokov«. Starši so poslušali
predavanje Tamare Urbančič o pomenu in
prednostih uživanja lokalne hrane. Medtem so otroci v kuhinji s Slavico Smrdel
pripravljali zdrave namaze. Za konec so
otroci staršem ponosno predstavili pripravljeno in se skupaj družili ob poskušanju
raznovrstnih in okusnih prigrizkov.
▶ Sklop smo nadaljevali s predavanjem v
dveh delih, na katerih je Tamara Urbančič
povedala marsikaj poučnega in uporabnega o ekološki pridelavi hrane, načrtovanju
vrta in gredic, primernih oblikah, pomenu skrbi za tla, primerih zasaditev, o gnojenju in kolobarju, o zatiranju škodljivcev,
o plevelu in še o čem. ■
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Barbara Lah

zagnani kot vsako leto doslej

Pihalni orkester na pustnem karnevalu (arhiv: Pihalni orkester)

po letu, v katerem je pihalni orkester kovinoplastike lož slavnostno obeleževal svoj
140. jubilej delovanja, so godbeniki tudi leto 2015 pričeli zagnano.

K

ot že vrsto let so pod dirigentsko palico
Tadeja Jermana nameravali sezono nastopov odpreti s koncertom v Grahovem. Toda žal
so tudi letos vremenske razmere onemogočile
koncert ob prvotnem datumu, zato so skupaj z
osnovnošolci iz OŠ Grahovo proslavili kulturni
praznik šele 20. februarja. Prvi njihov letošnji
nastop je bil zato na pustnem karnevalu v Cerknici, na katerem sicer sodelujejo že tradicionalno. V februarju ni počival niti kvartet Pihalnega
orkestra v sestavi Petra Prevca, Borisa Žagarja,
Jožeta Dolesa in Janeza Pojeta. Nastopili so na
otvoritvi Medgeneracijskega centra Gaber. 14.
marca je Pihalni orkester Kovinoplastike Lož
zaigral pred spomenikom NOB v Babnem Polju,
kjer je bila spominska slovesnost ob 70. obletnici
poboja partizanskih kurirjev na hribu pri Pajštebarju. V marcu so godbeniki izvedli tradicionalno salamijado, na kateri je prvo mesto osvojila
salama, ki jo je v oceno prinesel Danilo Bavec.
17. aprila so v prostorih Osnovne šole heroja Janeza Hribarja s svojim igranjem sodelovali tudi
na večeru medkulturnega povezovanja, ki je potekal v sklopu dvodnevnega medgeneracijskega
tabora v Loški dolini. Njihovo igranje je odmevalo tudi v prvem majskem jutru, ko so po vaseh
Loške doline že tradicionalno zaigrali praznično
prvomajsko budnico.
Njihov naslednji projekt je koncert na vrhu Snežnika. Ker jim lani ni uspelo izvesti pohoda na
Snežnik, si za izvedbo tega letos toliko bolj prizadevajo. Vsi ste seveda vabljeni, da se jim na
Snežniku pridružite. Za datum pohoda in tudi
za datume drugih njihovih nastopov pa dodajte
na facebooku med prijatelje Pihalni orkester Kovinoplastike Lož. ■

Kvartet pihalnega orkestra na otvoritvi medgeneracijskega centra Gaber
(foto: Borut Kraševec)

Na medgeneracijskem taboru
(foto: Borut Kraševec)
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Barbara Brus

bogato leto Medobčinskega društva invalidov

Z

a medobčinsko društvo invalidov
(MDI) Cerknica – Loška dolina – Bloke je bilo preteklo leto 2014 zelo pestro. Še
dobro si nismo opomogli od žledoloma, je
narava spet pokazala svojo premoč. Tokrat
so nas prizadele poplave. Poplavljeni so bili
tudi prostori MDI. Velika zahvala gre predsednici Olgi Otoničar in vsem, ki so takoj
priskočili na pomoč.
Če se ozrem v preteklo leto, lahko zatrdim,
da je bilo to leto v MDI zelo bogato. Izpeljane so bile vse aktivnosti, ki smo si jih zadali. Poleg izobraževanj, ki so nam v veliko
pomoč pri našem delu, so bila izpeljana
enodnevna kopanja, tedensko letovanje na
Makarski rivieri, eno- in večdnevni izleti,
ogledali smo si tudi gledališke in zabavne
prireditve. Leto smo zaključili z zborom
članov, ki je potekal 14. marca 2015 v Gasilskem domu v Cerknici.
Poleg članov se je zbora udeležil tudi Marko Rupar, župan občine Cerknica, ki je v
svojem nagovoru obljubil, da sredstva, ki
so namenjena MDI, ne bodo zmanjševali.
Na zboru članov je bila prisotna tudi Anica
Lončar, direktorica CSD Cerknica. V svojem nagovoru je apelirala na vse, ki bi vedeli za koga, ki potrebuje pomoč, naj le to
sporoči na CSD.

Zbor članov MDI (arhiv: MDI)
Tudi za leto 2015 smo si zastavili optimistični plan. Prepričana sem, da ga bomo z dobro
voljo in medsebojnim sodelovanjem uresničili tako kot prejšnja leta.
Za vaša vprašanja, ideje, potrebe so vam vrata MDI vedno odprta.

Nekoč sem nekje prebrala, da življenje ni ne
dobro ne slabo, je le to, kar v njem vidimo
in kar iz njega naredimo! Zato vsem vam,
ki ste prebrali naš članek, želim, da se vaša
dobra dela nalagajo in plemenitijo v vašem
življenju! ■

Zavod Rihtarjeva domačija Alenka Veber

četrti velikonočni pohod iz babnega
polja na babno polico
Zavod Rihtarjeva domačija iz Babnega Polja je na velikonočni ponedeljek, 6. aprila
2015, pripravil četrti pohod iz Babnega Polja
na Babno Polico. Pohoda se je ob jasnem,
a vetrovnem vremenu, udeležilo okrog 130
pohodnikov. Številni pohodniki so se pohoda udeležili prvič, razveseljiva pa je bila
tudi udeležba pohodnikov iz občine Loška
dolina in drugih občin Primorsko-notranjske regije. Zgodnejši pohodniki so se lahko
v jutranjih urah udeležili svete maše, ki jo je
za izseljence daroval župnik Boštjan Modic.
Pohodnike je pred odhodom na Babno Polico pozdravila konjenica Janeza Kandareta iz
Iga vasi ter harmonikarja Domen in Jure. Na
Babni Polici so nas kot vedno toplo in gostoljubno sprejeli domačini – Poličani, hvala
vam. Prihodek od organizacije pohoda bo
namenjen nadaljevanju prenove Rihtarjeve
domačije, zato hvala vsem za vašo udeležbo.
Domnu Šraju se je igranju na diatonični harmoniki pridružila tudi Magda Mlakar.

Delovanje Zavoda Rihtarjeva domačija so v
letu 2015 že podprli:
Marko Tavčar, Trst • Marjan Dolgan, Ljubljana • Nevenka Tory, Ljubljana • Franci Miklič, Ljubljana • Tina Rot, Ljubljana
• Marija Slekovec, Babno Polje • Elektro
Ljubljana • Andreja Legan Ravnikar, Trzin • Zavod Leo, Grosuplje • Benjamin
Žnidaršič, Podcerkev • Berta Janež, s. p.,
Babno Polje • Simon Lorber, Šmartno v
Tuhinju • Plastika mozaik, d. o. o., Babno
Polje • Camera d. o. o., Ljubljana • Stanislav Škufca, Gabrovka • Božidar Premrl,
Ljubljana • Dejan Poje s. p., Babno Polje
• Jože Žnidaršič s. p., Cerknica • Jože Primec s. p., Cerknica • Armobil d. o. o., Podgora • Občina Loška dolina

Stanko Grl

SE VRAČAM
KOT SANJE
O, Loška dolina, tu se rodil je moj ded,
tu si babica kite zvila je v splet,
tu oče moj rasel je, strici in tete
in življenje moje v njej zgodbe zdaj plete.
Še čuva dolino mogočni Snežnik,
na ostrnici pod noč še poje skovik,
tu hoje stoletne v nebo še hitijo,
o, prelepi spomini naj v srcu še tlijo.
Leto za letom se vračam kot sanje
in v mislih se vračam, dokler pride ne
spanje,
spet čakam, da srce me zvleče nazaj
v to Loško dolino, v to tišino in raj.
Ko čas nas odnese, bi legel v tvoj mir,
spomin večno bo taval kot v Obrhu izvir,
o tebi vse lepo se je v meni nabralo,
kot koščki zlata vse bo v srcu ostalo.
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Marjetka Troha

loška dolina bogatejša za 24 novih gasilcev

K

ot povsod je tudi pri gasilcih pomembno znanje in pravilna strokovna usposobljenost. V ta namen smo pri Gasilski
zvezi Loška dolina organizirali nadaljevalni
tečaj za gasilca. S tem izobraževanjem gasilci
pridobijo strokovno usposobljenost in možnost delovanja na intervencijah. Tečaj za
gasilca je bil načrtovan že v letu 2013, vendar pa zaradi številnih naravnih nesreč in
intervencij tečaj ni bil izveden. Prestavljen
je bil v leto 2014, izveden pa takoj v začetku
leta 2015.

Arhiv: Gasilska zveza Loška dolina

V soboto, 21. februarja 2015, so se zbrali
člani PGD Stari trg, PGD Iga vas in PGD
Babno Polje ter začeli s teoretičnim delom
usposabljanja. Kar šest zaporednih vikendov
so se tečajniki spoznavali z osnovami požara in nevarnih snovi, zaščite telesa in dihal,
prve pomoči, požarne preventive, zaščite in
reševanja, elektrike, razvrščanja, tehničnega
reševanja, gradbeništva in preskrbe z gasilno vodo, organizacije gasilstva in pravnimi

osnovami. Vsak član
se je tako spoznal s
trikotnikom gorenja,
sestavinami izolirnega dihalnega aparata,
oživljanjem, požarno
preventivnimi ukrepi,
vrstami naravnih in
drugih nesreč, gasilsko opremo in vrstami
gasilskih vozil. Seznanil se je z osnovami in
zgodovino gasilstva,
pravnimi zakoni, nalogami, pravicami in dolžnostmi, simboli ter s
položajnimi in funkcijskimi čini.
Po uspešno opravljenih izpitih iz posameznih področij pa so sledile še praktične
vaje. Tako so gasilci pripravniki spoznali
še namen in mesto opreme v vozilih ter se
seznanili s pravili pravilnega razvrščanja in
gasilske taktike. Seznanili so se z rokova-

njem z gasilniki, gašenjem z lahko, srednjo
in težko peno, postavitvijo gasilske lestve
in delovanjem motorne brizgalne. Tako kot
pri preverjanju teoretičnega znanja je sledil
tudi preizkus praktičnega dela. V nedeljo,
26. aprila, so bili tečajniki razporejeni na tri
oddelke, kjer so skozi vajo intervencije prikazali zunanji napad, notranji napad z IDA
in gašenje z lestvijo. Vsak tečajnik je moral
znati splesti tri vozle in navezavo ročnika
oziroma gasilske sekirice. Praktični preizkus
znanja tečajnikov je poleg zveznih starešin iz
Loške doline ocenjeval tudi tovariš Novak,
poveljnik GZ Cerknica in član regijskega
poveljstva. Tako je čin gasilca v Loški dolini dobilo kar 24 novih članov, zanimivo pa
je, da je bilo med njimi kar devet deklet. Z
zaključenim 105-urnim tečajem smo tako
omogočili novim gasilcem sodelovanje pri
intervencijah in nadaljnjo izobraževanje po
specialnostih na izobraževalnem centru na
Igu. Tečajniki so izkazali veliko mero volje
in zagnanosti tudi pri nadaljnjih aktivnostih
v gasilstvu, zato smo v GZ Loška dolina zadovoljni z okrepitvijo nove delovne moči v
občini.
Vsem novopečenim gasilkam in gasilcem čestitamo za napredovanje in pridobljeni čin. ■
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JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV
LOKALNEGA PARTNERSTVA IN ČLANSTVA
V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS)
NA OBMOČJU OBČIN BLOKE, CERKNICA IN
LOŠKA DOLINA
S tem javnim pozivom vabimo vse zainteresirane, da se priključite k oblikovanju LAS za območje občin Bloke, Cerknica in Loška dolina ter postanete tudi
član LAS.

piŠkoti
hello
kittY
TESTO
300 g moke
pol pecilnega praška, vanilij
150 g sladkorja v prahu
170 g masla
2 rumenjaka
pol dcl kisle smetane

ZA OKRASITEV

150-200 g bele čokolade
100 g rastlinske masti
sladkor v prahu,
limonin sok,
črna in rdeča jedilna barva
(ali jedilna čokolada)
Zmešamo moko, pecilni prašek, sladkor v prahu, vanilij, dodamo zmehčano
maslo, rumenjaka in smetano. Testo zavijemo v folijo in ga damo za 30 minut
na hladno. Izrežemo piškotke v obliki
mucke in jih spečemo v pečici na 180
stopinjah.
Na pari stopimo belo čokolado in rastlinsko mast. Pomočimo v čokolado
piškotke in jih do konca okrasimo s
sladkorjem v prahu, limoninim sokom
in jedilnimi barvami. Pustimo, da se na
rešetki posušijo.
Dober tek!

Vsaka LAS, tudi obstoječa, se mora na novo oblikovati. Prisluhnili smo pobudam terena za oblikovanje LAS na območju občin Bloke, Cerknica in Loška
dolina. 30. 3. 2015 je potekalo srečanje članstva LAS Po poteh dediščine od
Idrijce do Kolpe, na katerem je 21 od 24 prisotnih članov iz omenjenih občin
podpisalo izjavo o izraženem interesu in podpori za oblikovanje LAS na omenjenem območju.
LAS je organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih (občine, javni zavodi
ter druge javne institucije) in zasebnih subjektov (podjetniki, podjetja, kmetje
podjetniki ter druge ekonomske institucije, zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe)
na izbranem območju in je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med
partnerji.
Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V skladu z uredbo EU 1303/2013 so lokalne akcijske skupine sestavljene iz predstavnikov javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov,
v katerih na ravni odločanja niti javni organi niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER – CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi
prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev
in krajev ter ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje
demografskih sprememb.
Ustanovna skupščina in podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi in delovanju
LAS na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina sta predvidena v prvi
polovici maja oz. po objavi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v Uradnem listu RS.
Članstvo v LAS je odprto, kar pomeni, da lahko člani v LAS pristopajo kadarkoli. Poziv s pristopno izjavo je objavljen na spletnih straneh vseh treh občin.
Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov: RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna
ulica 1, 6257 Pivka ali skenirano na e-naslov: dragica@rra-zk.si.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na
Dragico Bratanič, RRA Zeleni kras: 05/721 22 44 ali dragica@rra-zk.si.
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Foto: Janja Urbiha

kemikalij. Sadja, kot so grozdje, jagode in
breskve, zato otroci izven sezone, ko neizogibno prihaja od daleč, sploh ne bi smeli
uživati, meni strokovnjakinja. Prav otroci
so zaradi majhnega telesa, ki še nima razvitih obrambnih spodobnosti, na škodljive
snovi najbolj občutljivi.

Urša Blejc

otroci naj jedo najboljše

z roko v roki do kakovostnih obrokov

V okviru projekta Z roko v roki do kakovostnih obrokov je Regionalna razvojna
agencija Zeleni kras v začetku aprila pripravila brezplačno delavnico v Podcerkvi.
V prostorih Zavoda Ars Viva so otroci v
kuhinji pripravljali namaze, ki lahko z
malo truda nadomestijo industrijsko pripravljene. Starši pa so medtem poslušali
predavanje o tem, zakaj so lokalno pridelana živila bolj zdrava.
Projekt, ki ga finančno podpira Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, si prizadeva, da bi tudi vrtci in šole otrokom lah-

ko ponudili več lokalnih živil. Ker na to lahko s svojo pobudo vplivajo tudi starši, je del
dejavnosti namenjen tudi njim. V Podcerkvi
so poslušali predavanje mentorice kmetijskih krožkov Tamare Urbančič o pomenu in
prednostih uživanja lokalne hrane.
S krajšo potjo do naših ust lahko taka
hrana ohrani v sebi več vitaminov in koristnih hranil. Pri sadežih, ki jih uvozimo
od drugod, pa morajo te zaradi dolge poti
predčasno pobrati in jim dodati sredstva za
dozorevanje. Zaradi tega prav v uvoženem
sadju najdejo največ ostankov škodljivih

Tamara Urbančič je med drugim priporočila, da otroke čim bolj ozaveščamo o pomenu ekološke in lokalno pridelane hrane.
Del takega ozaveščanja je bila tudi kuharska
delavnica, kjer so otroci raznovrstne, okusne
in zdrave namaze pripravili skupaj s kuharsko mojstrico Slavico Smrdel. Ponosno so jih
postregli staršem in ob tem tudi povedali, iz
česa so jih pripravili in kako.
Projekt Z roko v roki do kakovostnih obrokov skuša pomagati tudi vrtcem in šolam na
eni strani ter pridelovalcem na drugi, da se
bolje povežejo in poskrbijo, da lokalni pridelki najdejo pot v vzgojno-izobraževalne
ustanove. Predstavniki zavodov v Primorsko-notranjski regiji so se zato lahko udeležili delavnic, ki jim bodo pomagale pri pripravi novih javnih naročil hrane. Z novim
zakonom namreč lahko iz razpisa izločijo
sklope do 20 odstotkov živil (v vrednosti
največ 80.000 evrov) in poiščejo zanje lokalne ponudnike. RRA Zeleni kras jim bo v
sklopu projekta pomagal še z informacijami
o zainteresiranih lokalnih ponudnikih, na
katere se lahko obrnejo. Lokalni ponudniki
se še vedno lahko obrnete na RRA in jim
sporočite svoj interes za sodelovanje z javnimi zavodi. ■

letno poročilo o pitni vodi
JP Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v
občini Loška dolina in upravlja s tremi vodovodnimi sistemi.
VODOVODNI
SISTEM
Stari trg – Lož
Babna Polica
Babno Polje

št. vzorcev

ustreznih

45
7
15

42
4
13

Običajno se ob pregledu stanja ob ugotovljeni zdravstveno neustrezni vodi ugotovi, da gre za napako na internem omrežju
uporabnika, zato se le-tega pozove k izvedbi
ukrepov za odpravo neskladnosti skladno s
predpisi HACCP.
Na vodovodnem sistemu Stari trg – Lož je
bila enkrat ugotovljena neskladnost s pravil-

nikom, po oceni Nacionalnega laboratorija
za zdravje, okolje in hrano Novo mesto pa
je bila voda pitna. V dveh primerih je bila
ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij,
kar smo odpravili z ukrepi za odpravo neskladnosti, učinkovitost ukrepov pa zagotovili s kontrolnimi analizami, ki so izkazale
zdravstveno ustrezno pitno vodo.
Neskladnosti na segmentu kemijskih analiz
(stranski produkti dezinfekcije) nismo zasledili, razen na enem vzorcu na vodovodnem
sistemu Babno Polje, ko je bila povišana motnost. Kvaliteta pitne vode na Babni Polici in
Babnem Polju bo zagotovljena s prevezavo
na vodovod Stari trg – Lož.
Porabniki pitne vode lahko spremljajo analize kakovosti pitne vode za svoje območje
na naši spletni strani: http://www.komuna-

la-cerknica.si/dejavnosti-podjetja/vodovod-in-pitna-voda/analize-pitne-vode-v-obcini-loska-dolina/
Naselja, priklopljena na posamezni
vodovodni sistem:
Stari trg – Lož: Dane, Iga vas, Knežja
Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk,
Podcerkev, Podgora, Podlož, Pudob, Stari
trg, Šmarata, Viševek in Vrhnika.
Babno Polje: Babno Polje.
Babna Polica: Babna Polica.
JP Komunala Cerknica d. o. o.
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Franc Nelec

poljedelska revolucija

K

er mi je kar nekaj bralcev Obrha reklo,
da so bili članki o nastanku kmetij,
graščin in načinu kmetovanja zanimivi in
poučni, sem se odločil, da napišem zanimiv članek še o tem, kako se je poljedelstvo
sploh začelo. Uvedba poljedelstva v takratno »gospodarstvo«, ki se je zgodila v času
mlajše kamene dobe, je omogočila nastanek prvih civilizacij.
Predniki sodobnega človeka so bili v celoti
odvisni od tega, kar jim je nudilo naravno
okolje. Zavetje so si poiskali v naravnih jamah, preživljali so se z lovom na divje živali, ki so jim dajale meso in kožuh, in nabiranjem samoraslih užitnih divjih rastlin.1

Kot lovci so natanko poznali navade in potrebe vsake živali, tekom stoletij so jih tudi
udomačili. Prvo so udomačili kozo, ki je
dajala mleko, nato ovco, ki je dajala volno,
mnogo kasneje govedo. Prednica današnje
ovce je imela na hrbtu srnje rjavo dlako
s temnejšo črto, spodaj pa je imela volno.
Oven je imel velike rogove, ukrivljene navzven in nazaj, ovca pa majhne in koničaste
kakor koza. Govedo je bilo udomačeno
2000 let za ovco. Teža divjega goveda je bila
okoli 300 kg. Prvenstveno pa so gojili ovce
in koze.1
Arheologi so v najdiščih iz mlajše kamene
dobe našli semena kulturnih rastlin, kar
pomeni, da so v omejenem obsegu gojili
tudi kulturne rastline, predvsem žita. Glavna gospodarska panoga je bila še vedno lov
in nomadsko pastirstvo in nabiralništvo.
Dodatno pa so si nekaj hrane zagotovili s
setvijo divjih žit in stročnic, ki so jih sadili
v jamice ali vrste, ki so jih napravili z ošiljenim kolom. V tisočletjih so s pozitivno odbiro in naravno mutacijo postale poljščine
vedno bolj žlahtne in rodovitnejše. Sčasoma se je človek naučil izdelovati kamnito
orožje – sulice s kamnito konico in kamnito orodje: sekire, srpe, motike. Napredek je
bil sila počasen, vendar je dosegel razvojno
stopnjo, ki je omogočil uvedbo nove tehnologije, to je poljedelstva.
Pred približno 9000 leti je v Mezopotamiji
ob rekah Evfrat in Tigris v današnjem Iraku
neko ljudstvo »iznašlo« poljedelstvo. Pridelava poljščin je ljudi privezala na zemljo,
niso se več skupaj z živino selili iz kraja v
kraj. Ljudje so se ustalili, začela so nastajati
večja naselja in mesta, kar je bil pogoj za
nastanek prvih civilizacij. Število prebivalstva je naraščalo, začela se je razvijati zna-

nost, umetnost, pisava in novi družbeni odnosi. Navedeni procesi, ki jih je omogočilo
poljedelstvo in stalna naselitev, imenujejo
zgodovinarji poljedelska revolucija2.
Stalna naselitev in gojenje poljščin je bilo
za tedanje prebivalstvo stresno. Prvič zaradi
spremembe tradicionalnega način življenja
in zaradi samega poljedelstva, ki je zahtevalo več umskega in fizičnega napora kot
paša živine. (Nomadska ljudstva obstajajo
še sedaj. Cigana še nisem videl, da bi oral
in sejal, Judje so bili raje pastirji, trgovci,
obrtniki, finančniki idr.) Tekom stoletij so
ljudstva ugotovila, da novi način gospodarjenja prinaša več dobrega kot slabega, nomadski način življenja so opustila in začela
kmetovati. Hebrejci (predniki Judov), trmasto ljudstvo, pa so še naprej ostali zvesti
nomadskim tradicijam.
Iz Svetega pisma vemo, da je Bog Hebrejcev
stvarnik nebes in zemlje nekje v prostranstvu med Evfratom in Tigrisom postavil za
prva človeka prebivališče – raj, ki pa se ni
obnesel. Kača – civilizacija je Evo zapeljala,
ko je ugotovila, da sad civilizacije ni slab, saj
jima je odprla oči, da sta spoznala dobro in
hudo. Ker nista ubogala stvarnika, je oba za
kazen izgnal iz raja, preklel zemljo in obema naložil tegobe in bolezni, ki mučijo človeštvo še danes, novorojenčke pa obremenil
z izvirnim grehom.
Poljedelstvo in civilizacija sta se širila. To
Bogu nomadskega ljudstva ni bilo pogodu.
Svoj prezir do poljedelcev in novitet, celo
do vnuka Kajna, ki je kljub jezi stvarnika
postal poljedelec, se je pokazal pri daritvi.
Na Abela, ki je bil ovčerejec, in njegovo
daritev se je radostno ozrl, na Kajna, ki je
bil poljedelec, in na njegovo daritev pa se
ni ozrl, ampak mu je celo očital, da ne dela
prav in da ima zato greh pred vrati. Kajna je
ta provokacija in očiten prezir tako razjezil,
da je Abela ubil.3
Poljedelstvo je nomadskim Hebrejcem povzročalo velike težave, obdelanih njiv je bilo
vedno več, pašnikov pa manj. Kamor koli so
s svojimi šotori in čredami prišli, so bili za
poljedelce moteči, prihajalo je do spopadov.
Stvarnik ni sprejel novega načina življenja
in kmetovanja. Svet se mu je zato zdel hudoben, popačen in nepopravljivo pokvarjen, sklenil je, da bo z vesoljnim potopom
iztrebil vse ljudi in živali (prvi genocid).
Noeta pa, ker je bil pravičen, brezgrajen in
je hodil z Bogom, izbral, da bo postal pra-

oče boljšega človeštva, ki bo bogu po volji.
Noetu je naročil, naj zgradi ladjo in mu
naročil, kaj vse mora vzeti na ladjo. Skrbijo
ga živali, opomni ga za živež da mora vzeti
tudi seme, pa ga ni spomni, čeprav je povodenj trajala 150 dni. Novo življenje se bo
začelo brez poljedelcev.
Nov začetek ni bil obetaven. Noe je na ladji
najbolj pogrešal vino, saj je takoj, ko je prišel na kopno, zasadil vinograd in se ob prvi
priložnosti grdo napil, da je pijan in nag
ležal sredi šotora. Kam, ne vedoč, kakšna
je situacija, je stopil v šotor in videl očeta.
Povedal je bratoma, onadva Noetu in v pričakovanju nagrade, še dodala, da je Kam
nekaj storil. Ko je Noe videl, kaj mu je storil njegov najmlajši sin, je preklel Kanaana,
Kamovega sina, t.j. svojega vnuka in dejal:
»Preklet bodi, Kanaan! Bodi hlapec hlapcev
bratoma«. Tako je nedolžni vnuk trpel za
očetova dejanja. Bog je Noetovo ravnanje
sprejel za pravično in primerno.
Hebrejci oziroma Judje so bili še naprej
nomadi in preganjano ljudstvo. Bog se jih
je usmilil in Abrahamu obljudil deželo Palestino, če v zameno opusti mnogoboštvo
in prizna Jahveja za edinega boga, pod katerim bo združil vse Izraelove rodove, da
bodo postali močan narod. Ko je Palestino
obljubil Izraelcem, je obenem takratne prebivalce Palestine obsodil na smrt.
Kako so osvajali Palestino, koliko mest so
oplenili in požgali, koliko mož, žena in
otrok, celo živine so pobili in kako so si
Izraelci okupirano Sveto deželo razdelili
med rodove, je podrobno opisano v Sv. Pismu v Jozuetovi knjigi. Bojne pohode Izraelcev je po navodilih Boga izvajal Jozue.
Po mnogih stoletjih je v Palestini zopet tekla
kri. Tokrat so Sveto deželo od Muslimanov
osvobajale križarske vojske, ki so jih organizirali papeži. V devetih vojnih odpravah so
ubili 3 milijone Arabcev in Judov.
V novejšem času so svetopisemske metode
uporabljali kolonizatorji pri osvajanju kolonij,
v tujih deželah ter v prvi in drugi svetovni vojni. Trenutno se po njih ravna islamska država,
ko hoče islamizirati cel svet. Vsi pa molijo
istega boga stvarnika. Kako strašna slepota je
človeka še danes, bi rekel Prešeren. ■
____________________
1. Zgodovina človeštva I/1
2. Zgodovina človeštva 1/2
3. Sveto pismo Genesis
4. Sv. Pismo Jozuetova knjiga.
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Janja Urbiha

Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

1954 iga vas – Folklorni nastop
Na tej internetni strani objavljamo
stare fotografije iz Cerknice in
okolice – torej tudi iz Loške doline.
To so fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z namenom,
da bi se ohranili spomini, ki so
vezani na vsebino posamezne
fotografije. Vabimo vas, da tudi
vi prispevate svoje komentarje.
Še posebej bomo hvaležni, če
boste opisali dogodke, spomine
ali celo osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.

Prispevek je bil objavljen
5. 9. 2013 na spletni strani
»STARE SLIKE ali kako se
svet spreminja«. Najdete ga
lahko na naslovu
http://cerknica.org/stareslike.
Naj vam v uvodu povem,
da je ta spletna stran letos
januarja praznovala 5 let
delovanja in se ponaša z
zavidljivim obiskom, saj
se je števec »pogledov«
povzpel že čez magično mejo
2.000.000. Kar je za portal,
ki je po vsebini omejen
precej lokalno in je pisan v
slovenskem jeziku, ZELO
lepa številka.

Tudi letos so se naši osnovnošolci predstavili z izvrstnim folklornim nastopom. Današnje
fotografije pa nam nazorno povedo, da tudi v preteklosti folklorni plesi v Loški dolini niso
bili neznanka.
Folklorni nastop na fotografijah se je odvijal leta 1954 na dvorišču osnove šole v Iga vasi. V
ozadju desno je nedograjena stavba zadružnega doma. Levo pa vidimo del prednje fasade
trgovine Mlakar.
Iz prispevka »Po sledeh ljudskega plesa na Blokah« avtorja Bruna Ravnikarja, ki je nastal kot
povzetek terenske raziskave, narejene v letih 1991 in 1992 pod okriljem Območne izpostave
JSKD Cerknica, izvemo zanimive spomine o plesnem udejstvovanju izprašanih sogovornikov.
Tudi pri nas je veljal štajeriš za najbolj znan in razširjen ples, ki se je v dolini plesal malce
drugače kot na Blokah. Štajeriša sta se iz otroških let spominjali Terezija Baraga (1912) z
Vrha, ki je povedala, da ga sama ni plesala, ker se ji je ples zdel pretežak. Nasprotno pa je
Albina Voljč (1906) iz Starega trga zatrdila, da je ta ples sama prvič zaplesala pri petnajstih
letih na dekliščini in to ob spremljavi ustnih orglic. Karolina Rok (1899) iz Žerovnice pa se
je spomnila tega plesa iz mladosti ob spremljavi diatonične harmonike.
Zibenšrit je bil po pogostosti drugi najbolj razširjen ples v naših krajih. Frančiška Šumrada
(1922) z Babne Police je ta ples poimenovala drugače, saj je povedala, da so ga na Polici
imenovali ajn, cvaj, draj. Zatrdila je, da ob njem niso nikoli peli. Frančiška Antončič (1907)
iz bližnjega Vrha pa je poznala tudi besedilo, ki se glasi:
Hruške, čiešpe, jabuka,
ti buoš z mano pliesat šla.
Danes ne, jutri ne,
po pojutrišnem tud ne!
Skoraj vsaka vas je poznala svojo različico te pesmi.
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Sogovorniki so med raziskavo omenjali tudi druge plese, kot so čotiš
– eni so trdili, da gre za navadno polko, spet drugi, da je to dvokoračna potresna polka. Omenjali so tudi ples ajnc, pa šuštarski ples.
Ponekod so plesali tudi ples na pošlop, drugi za potolč, omenjali so
tudi mazulko in rašpljo.
Špic polke se je Antončičeva z Vrha zelo dobro spomnila in jo je natančno demonstrirala. Sedmim udarcem z desno nogo sledi sedem
udarcev z levo, nato trije požugi z desnim kazalcem in trije z levim.
Končno plesalca ploskneta zadaj, spredaj in trikrat vzajemno. Druga
polovica plesa se ponovi. Povedala je, da so ta ples plesali na melodijo zibnšrita. Hribarjeva Terezija (1899) iz Žerovnice je k temu plesu
dodala še péto besedilo:
Le potouci na nogo,
le potouci na roko,
žugaš mi, žugaš mi,
pa poljubčka ne dobiš!

Plesalke, slikane pred ljudsko šolo Iga vas

Dekleta so se slikala tudi na vrtu za šolo. So to ista dekleta kot v
prispevku o gospodinjskem tečaju?
Vir:
FOLKLORNIK, letnik 4, 2008
Kraj: Iga vas
Datum: 1954
Avtor fotografij: učitelj Vinko Toni
Slike hrani Miloš Toni v zbirki »Vinkotov kufr«
negativi skenirani in obdelani: Miloš Toni

foto: Borut Kraševec

Tabor medgeneracijskega
srečanja – drUgi dan

Foto: Mario Žnidaršič

DNEVNO DRUŽENJE STAREJŠIH POTEKA MGC GABER vsak delovnik od 8.00 do 14.00 (tudi poleti)

Medgeneracijske aktivnosti v
OB PONEDELJKIH:
8.00
8.30
15.30
16.00

Oblačilna kulturna dediščina (po dogovoru) – Zavod Snežnik
Medgeneracijska vadba s Heleno – Gaialates
Medgeneracijska skupina za preprečevanje padcev – Zvončki
Medgeneracijska skupina za preprečevanje padcev – Mavrice

OB TORKIH:

9.00 Medgeneracijska skupina za preprečevanje padcev - Deteljice
10.00 Svetovalna pisarna za starejše
10.00 Info. točka (vpis potrebe/ponudbe v E-bazar, internet po telefonu za starejše)
14.00 Medgeneracijsko učenje francoščine
15.15 Medgeneracijsko učenje angleščine
16.30 Medgeneracijska skupina za preprečevanje padcev - Ne čakaj na maj
18.00 Medgeneracijsko učenje slovenščine za tujce - dodatna skupina
Vsak drugi torek ob 10.00
Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju (CSD Cerknica)

OB SREDAH:

9.00
10.00
15.30
16.45
18.00

Rekreativno igranje šaha (tudi za začetnike)
Medgeneracijska skupina Zgodovinski krožek
Medgeneracijska skupina za učenje računalništva z Renato – osnove
Medgeneracijska skupina za učenje računalništva z Alenko – nadgradnja osnov
Medgeneracijsko učenje klekljanja

OB ČETRTKIH:

juniju

9.00 Medgeneracijska skupina za preprečevanje padcev-Babno Polje (stara šola)
18.00 Medgeneracijsko učenje slovenščine za tujce

OB PETKIH:

10.00
16.00
17.30
19.00

Odtis dediščine
Medgeneracijska skupina za učenje nemščine – osnove, 1. skupina
Medgeneracijska skupina za učenje nemščine – nadgradnja, 2. skupina
Pusti soncu v srce – medgeneracijska skupina za osebnostno rast

Prireditve
2. 6. ob 19.15
3. 6. ob 10.30
3. 6. ob 12.15
4. 6. ob 19.00
5. 6. ob 18.00
11. 6. ob 18.00
15. 6. ob 10. 00
16. 6. ob 16.00
16. 6. ob 17.00

Predstavitev Info. točke za tujce
Predstavitev MGC Gaber in druženje s prostovoljci Inštituta Antona Trstenjaka
Medgeneracijsko druženje starejših z otroci iz vrtca Polhek
Predavanje in razprava Sobivanje z medvedom (Zavod za gozdove)
Zaključno srečanje medgeneracijskega družabnikov ob računalniku
Predavanje o čebelarstvu (Čebelarsko društvo LD)
Klub družinskih oskrbovalcev
Intervizijsko srečanje medgeneracijskih prostovoljcev
Zaključna slovesnost ob zaključku projekta Medgen borza

