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Glasilo občine Loška dolina

Pudobski most
Most v Pudobu je že od nekdaj najbolj prometno obremenjen izmed vseh mostov v Loški dolini, saj je čezenj
speljana glavna povezava - regionalna cesta med Bloško Polico in Babnim Poljem. Po njem so vozili že furmani
s konjskimi vpregami, danes pa poleg ostalega prometa težki tovornjaki. Pod njim teče Veliki Obrh, ki se
mu čez nekaj sto metrov pridruži še Mali Obrh. Kako je most pomemben za promet, se pokaže v času večjih
poplav, ko voda Obrha preplavi cestišče in most ni prevozen. Ena večjih poplav v zadnjih desetletjih je bila
leta 2014, ko je voda most v celoti prekrila. Na tem mestu je bil prvotno zgrajen kamnit most, vendar ga je kot
strateško pomembnega v noči med 6. in 7. aprilom 1941 razstrelila vojska Kraljevine Jugoslavije. Nov betonski
most so zgradili po koncu vojne leta 1945. Nekdaj so pri mostu ob cerkvi svetega Jakoba napajali živino. Na
nasprotni strani mostu pa so v 60. letih prejšnjega stoletja ob strugi Obrha, ko še ni bilo pralnih strojev, zgradili
betonsko perišče, kamor so hodile ženske iz Pudoba in okolice prat perilo.
(več iz zgodovine mostu na strani 40)

Foto: Mario Žnidaršič
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Obrh na dopustu
Pozdravljeni v 80. jubilejni številki glasila naše Loške doline.
Vse najboljše in še veliko raznovrstnih, novih, predvsem pa vzpodbudnih vsebin iz
naših krajev mu želim. Verjamem, da se tem željam pridružujete tudi občani Loške
doline in vsi bralci.
V teh poletnih dneh je čas dopustov že pošteno zajel tudi našo Dolino. Marsikdo od
vas je tisti pravi dopust že zaključil, mnoge pa verjetno še čaka. Kakor koli že, predlagam vam, da privoščite dopust tudi Obrhu in ga vzamete s seboj, kamor boste šli
tudi sami počitnikovat. Lahko je kje na koncu sveta, ob raziskovanju tujih dežel, ob
brezskrbnem poležavanju na morski plaži, pri zmagoslavju osvojenega gorskega vrha
ali enostavno na domačem vrtu v senci dreves in ob osvežilnem napitku.
Vabim vas, da posnamete fotografijo - »selfi«, na kateri ste skupaj z našim Obrhom na
dopustu in jo pošljete na naslov uredništva. Lahko dodate tudi nekaj dopustniških vtisov in komentar k fotografiji, iz katerega bo razvidno, kam ste Obrh vzeli na dopust.
Seveda z namenom, da fotografijo objavimo v jesenski številki Obrha, ko bomo lahko
le še obujali spomine na dopustniške dni. Želim si, da bi bilo teh vaših foto spominov
čim več.
Seveda pa, kjerkoli že boste, vam želim, da izkoristite poletne dni in se odpočijete.
Vesel bom, če vam bo nekaj sprostitve prineslo tudi branje Obrha. Hvala vsem, ki ste
prispevali vsebino zanj.
Tudi tokrat, vabim, posameznike, društva in organizacije, da za naslednjo številko
kaj napišete, posnamete fotografijo ali kaj narišete. Verjamem, da bo kljub dopustom
veliko dogodkov in tem, za katere bi bilo škoda, da gredo v pozabo in so zanimive za
bralce.
Vabljeni k sodelovanju in lep dopustniški čas želim vsem!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 24. september 2015
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.
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.
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: Pudobski most,
tekst in foto: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Z vlado o grajskem kompleksu in problematiki
občine ter regije
Obisk vladne delegacije RS
na čelu s predsednikom vlade
Mirom Cerarjem

V

lada Republike Slovenije je 3. junija svoj
delovni obisk Notranjsko-kraške regije
pričela v Občini Loška dolina z delovnim
posvetom v Pristavah pri gradu Snežnik.
Veseli me, da si je vlada za pričetek delovnega obiska regije izbrala prav našo občino.
Zahvala pri organizaciji obiska in delovnega
sestanka gre tudi kolektivu Elgo nova – najemnikom Pristav, ki so za ta dogodek pripravili prostore in vladno ekipo postregli z
zajtrkom izbranih kulinaričnih okusov.
Po uradnem sprejemu ter po zaključku posveta Vlade RS so se ministrice in ministri
odpravili na planirane obiske po ostalih občinah Notranjsko-kraške regije. Z delovnim
obiskom v naši občini pa je dan pričela ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar. Po kratkem ogledu gradu Snežnik in po
izmenjanih pogledih glede urejanja grajskega kompleksa Pristav je bilo z ministrico
dogovorjeno, da se čim prej sestanejo vsi
uporabniki prostora v grajskem kompleksu
ter da se nadaljuje s pogovori o ureditvi celotnega grajskega kompleksa. Ministrici so bili

Janez Komidar, župan Občine Loška dolina, je v pristavah Snežnik sprejel člane vladne
delegacije, ki jo je vodil predsednik vlade RS Miro Cerar (foto: Borut Kraševec)
predstavljeni bistveni problemi, ki tarejo ne le
občino in najemnika Pristav, pač pa mogoče
še najbolj vaščane vasi Kozarišč. Makadamska cesta, ki vodi skozi grajski kompleks, je
najbolj problematična točka, o kateri nikakor
ne dosežemo dogovora o dokončni ureditvi.
Parkirne površine za osebna vozila ter avtobuse je tudi potrebno urediti znotraj grajskega kompleksa. Ne glede na trmasto vztrajanje

nekaterih zagovornikov in zaščitnikov parka
sta ti dve aktivnosti nujni za razvoj celotnega turizma na območju Snežniškega parka.
Upam, da nam bodo pristojni na sestanku
prisluhnili in upoštevali naše predloge, saj
ne želimo uničevati parka, ampak le ponuditi možnost za njegov normalen razvoj in
delovanje. In prav to si želi tudi ministrica za
kulturo ter zagotavlja svoje aktivno sodelova-

Skupinska fotografija vladne ekipe z županom Janezom Komidarjem in
predstavnico najemnikov pristav Snežnik Tamaro Ivanetič Ule. (foto: Borut Kraševec)
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hodno potrebno pridobiti soglasje agencije.
Verjamem, da bo potrebno vložiti kar precej
energije za dosego dogovora vseh udeležencev, kajti le s predlaganimi ukrepi se lahko
zagotovi izboljšana poplavna varnost občine.

Aktualne aktivnosti in
investicije v Občini

Župan Janez Komidar z ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar
v pogovoru o grajskem kompleksu (foto: Borut Kraševec)
nje in vključevanje pri sprejemanju odločitev,
povezanih s kompleksom Snežnik.
V kratkem času bivanja vladne ekipe v občini, ki mi je bil namenjen za razgovore s pristojnimi iz različnih služb, je bilo med drugim tudi dogovorjeno, da se z ministrstvom
za okolje sestanemo na temo velikih zveri in
škod, ki jih zveri povzročajo na širšem območju regije. Sestanek naj bi bil predvidoma organiziran v Občini Loška dolina, na
njem pa bodo sodelovali tudi rejci drobnice
z območja Notranjsko-kraške regije. Na sestanku pa ne nameravamo govoriti samo o
škodah, ki jih povzročajo zveri, pač pa tudi
o pretirano veliki populaciji volkov in rjavih
medvedov v tem prostoru ter o možnostih
povečanega odstrela zveri na območju od
Nanosa do Kočevja. Želim, da pristojni slišijo argumente ter se zavedo, kako zelo po-

memben je ta naš prostor za kmetijsko dejavnost in razvoj turizma.
Že v prejšnji številki Obrha sem nekaj besed
namenil planiranim aktivnostim na področju urejanja vodotoka Obrh. Koncesionar je
nekaj del že uspešno zaključil, pa vendar ne
še vseh planiranih za letos. Z deli, ki so še
ostala, bodo nadaljevali v jesenskem času.
Smo pa v začetku meseca gostili skupino
strokovnjakov z Zavoda RS za varstvo narave, ki smo jim pokazali kar nekaj kritičnih
odsekov na vodotoku, ki zaslužijo takojšnjo
sanacijo. Zagotovili so nam, da je večina naših predlogov za sanacijo upravičena ter da
je dela potrebno izvesti še letos. Nekatere
predloge pa nameravajo še dodatno obravnavati v razširjeni sestavi skupaj z Agencijo
RS za okolje, kajti naši predlogi narekujejo
večji poseg v prostor, za katerega pa je pred-

Na kratko pa naj povzamem še ostale aktivnosti in investicije, ki jih izvajamo ali pa jih
planiramo v prihodnje. Najprej o povezovalni cesti Stari trg-Markovec. Dela gredo proti
koncu, čeprav z rahlo zamudo, kot je bilo načrtovano, a še vedno v dogovorjenih časovnih
okvirih. Tudi pobud občank in občanov za
ureditev krožišča smo prejeli kar lepo število,
kar pomeni, da vam je še kako mar, kakšen
izgled bo dobila Loška dolina s končno podobo krožišča. Tudi cesta skozi Iga vas bi že
morala biti v tem času skoraj končana, pa je
zaradi našega zelo birokratskega sistema treba neskončno dolgo čakati na izdajo soglasja
za delno zaporo ceste. Ampak tudi to bomo
uredili in verjamem, da uspešno zaključili.
Prav tako še vedno čakamo na gradbeno dovoljenje za pričetek investicije izgradnje kanalizacije Pudob. Kot je načelno dogovorjeno s podjetjem Telekom, so zainteresirani za
položitev zemeljskih vodov za optični kabel
povsod, kjer bo občina izvajala svoje investicije. Gre za vzporedno izvedbo del, ki občine
dodatno finančno ne obremenjujejo.
In za konec.
Prišel je čas dopustov in marsikdo že razmišlja, kako ga bo preživel. Kjer koli in na kakršen koli način boste preživljali vaš dopust,
vam želim, da vas napolni z novo energijo in
vam da novih moči, predvsem pa naj poteka
varno in brez nepredvidenih dogodkov. ■

Prvo krožišče v Loški dolini dobiva asfaltno prevleko (foto: Borut Kraševec)
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Danica Zrim

Podeljeni bronasti grbi Občine Loška dolina

U

čencem devetega razreda, ki so v letošnjem šolskem letu zaključili osnovnošolsko izobraževanje in ki so v vseh letih
šolanja dosegli nadpovprečni učni uspeh, je
župan Občine Loška dolina Janez Komidar
podelil priznanja »bronasti grb Občine Loška dolina«. Učenci, ki so v vseh letih šolanja dosegli posamično povprečno oceno najmanj 4,5 in so v letu 2015 prejeli »bronasti
grb Občine Loška dolina«, so: Matic Cindrič,
Jakob Baraga, Jakob Kočevar, Marjeta Špeh,
Hana Franko, Vesna Petrič in Petra Ule.
Prejemnikom želimo prijetne počitniške
dni. Korak v srednjo šolo sprejmite kot izziv,
ki vam lahko uresniči sanje. ■

le tisto breme,
si bomo vsak dan naložili
me
"Zlahka bomo uspeli, če
ak, če bomo včerajšnje bre
tisti dan. Tovor bo pretež
ti."
oži
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ki nam je namenjeno za
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den si ga mo
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in
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dan
i
tud
nosili
John Newton

Prejemniki bronastih grbov z
razredničarkama, ravnateljico in županom
(arhiv: Občina LD)

Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta – 6. redna seja
21. maja 2015 je potekala 6. redna seja
Občinskega sveta Občine Loška dolina.
Na njej so občinski svetniki obravnavali
15 točk dnevnega reda.

N

ajprej so svetnice in svetniki potrdili
zapisnik ter se seznanili z realizacijo
sklepov s pretekle seje. Nato so sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2014 in se seznanili s poročilom o
realizaciji letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti
Občine Loška dolina za leto 2014. Seja se je
nadaljevala z obravnavo predloga Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje EUP ST 28 IP – sever (OPPN).
OPPN obsega prostorsko ureditev območja,
kjer se nahaja žagalnica Marof. Predlagani
odlok so svetniki potrdili z devetimi glasovi »za«, štirje pa so bili »proti«. V nadaljevanju je bil po skrajšanem postopku sprejet
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik. V odloku
se je spremenila zahtevana raven izobrazbe,
ki jo mora izpolnjevati direktor zavoda. Lokalna skupnost mora enkrat letno poročati
o izvajanju lokalnega energetskega koncepta
ministrstvu, pristojnemu za energijo, zato je

na seji potekala obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih. Poročilo so svetniki soglasno
sprejeli. Prav tako so soglasno sprejeli Letno
poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu in Letno poročilo
JP Komunala Cerknica za leto 2014. Vseh 14
svetnic in svetnikov pa je bilo proti potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in
čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Loška dolina za leto 2015.
Po njihovem mnenju bi potrditev elaborata
pomenila nepotrebno podražitev storitve
za občane. Ker je bil na pretekli seji sprejet
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki,
je bilo potrebno sprejeti Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina za leto 2015. Tega
so svetniki z 12 glasovi »za« in 2 glasovoma
»proti« potrdili. V nadaljevanju je občinski
svet sprejel Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Loška dolina za leto 2015, Sklep o
izbrisu zastavne pravice in Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra. Pod točko »Kadrovske zadeve« so svetniki obravnavali razrešitev direktorja JZ Snežnik, imenovanje v. d.
direktorja JZ Snežnik in imenovanje pred-

stavnikov ustanovitelja v Svet JZ Snežnik. Na
podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik je občinski
svet dolžan razrešiti direktorja pred iztekom
mandata, če direktor sam zahteva razrešitev,
zato je občinski svet razrešil Mateja Kržiča z
mesta direktorja zavoda. Razpis za imenovanje novega direktorja zavoda je bil neuspešen, zato je bilo potrebno za čas do imenovanja novega direktorja imenovati vršilca
dolžnosti. Za vršilca dolžnosti direktorja zavoda je bil na seji imenovan Bogdan Zevnik.
Ker bo septembra dosedanjim članom Sveta
JZ Snežnik potekel mandat, je občinski svet
za nadaljnja štiri leta imenoval nove člane. ■
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Bok

Srečanje na meji

N

a mejnem prehodu Babno Polje, na
razmejitveni črti med Slovenijo in
Hrvaško je potekalo tradicionalno srečanje
dveh sosednjih čezmejnih občin slovenske
Loške doline in hrvaškega Čabra. Srečanje je
običajno potekalo zadnji teden v decembru.
Letos, drugo leto zapored, pa je srečanje 1.
julija, v počastitev vstopa Hrvaške v Evropsko unijo.
Tudi letos so se poleg obeh županov in
upravnih služb na meji srečali še policisti,
gasilci, lovci ter predstavniki drugih društev
in ustanov.
Janez Komidar, župan občine Loška dolina,
je dejal, »da so društva tista, ki so vedno bolj
aktivna in vlečejo voz povezovanja, ljudje
ostajajo povezani tako ali drugače in to se ni
spremenilo niti z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Občine lahko samo pomagamo in
omogočamo ustvarjati pogoje, da se ohrani
poseljenost teh področij, saj vemo, da sta
oba obmejna kraja tako Babno Polje in Prezid v tem pogledu delno degradirana. Veliko
smo naredili že, ko smo v Babnem Polju v
stavbi osnovne šole uredili društveni center,
prav z namenom, da še bolj povežemo društva z obeh strani meje.« Skupni projekti za
katere si Komidar želi, da bi se še nadaljevali
in bi se sodelovanje na njih še razširilo, pa je
ohranjanje čistih voda.
Da so bili ljudje na obeh straneh meje ves
čas dobro povezani, meni tudi župan Čabra
Kristijan Rajšel. »V tem delu Hrvaške je bilo

Prva sta se na meji pozdravila Janez Komidar župan Loške doline in
Kristijan Rajšelj župan Čabra (foto: Borut Kraševec)
čezmejnega sodelovanja že prej veliko, od
sorodstvenih vezi do društvenih in občinskih povezovanj, tako da se po vstopu v EU
to ni bistveno spremenilo, le da zdaj mogoče
sodelujemo na nekoliko višjem nivoju.«
Tudi lovci, ki so sporazum o čezmejnem sodelovanju podpisali pred 12 leti, med seboj
dobro sodelujejo. Skupno akcijo načrtujejo
tudi letošnjega septembra, ko bodo na tem
območju izvajali genetsko vzorčenje populacije medveda, ob čemer se bodo poskušali s
strokovnjaki in lovci iz obeh držav pogovoriti o upravljanju z rjavim medvedom, ki je v
Sloveniji drugačno kot na Hrvaškem.
Tako kot lovci so s sodelovanjem zadovoljni

tudi gasilci z obeh strani meje. Iztok Mihelčič, predsednik GZ Loška dolina, je dejal,
»da je sodelovanje med zvezama odlično,
kar se je pokazalo tudi v lanskoletni ujmi.
Takšna sodelovanja in medsebojna pomoč
so dokaz, da meja tudi navidezna ne predstavlja nobenih težav.« Skupaj s predsednikom
gasilske zveze iz sosednje hrvaške občine sta
pred kratkim sodelovala tudi na delavnicah
o možnostih črpanja evropskih sredstev, saj
poskušajo tudi na tem področju narediti
skupni korak naprej. O dosedanjih skupnih
korakih in nadaljnjih možnostih sodelovanja so se v prijetnem vzdušju pogovarjali
tudi ostali udeleženci srečanja. ■

Srečali so se predstavniki društev z obeh strani meje (foto: Borut Kraševec)
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Zavod Rihtarjeva domačija, Alenka Veber

Foto: Mario Žnidaršič

Poletje
v Babnem Polju

Dediščina podeželja
Na prireditvi, ki je bila posvečena
dnevu državnosti, je Alenka Veber,
urednica, fotografinja in vodnica – svoj
prosti čas že več kot dve desetletji
posveča raziskovanju kulturne in
naravne dediščine širom Slovenije
– v predavanju Dediščina podeželja
predstavila znane in manj znane
kulturne in naravne znamenitosti
Primorsko-notranjske regije. Med
drugim je predstavila tudi svoj pogled
in izkušnje pri razvoju turizma na
podeželju, še posebej v občini Loška
dolina in sosednji Primorsko-goranski
županiji. Prireditev sta z igranjem na
diatonično harmoniko popestrila Lovro
in Hubert Urbiha. ■

Ljudski ribolov
na Cerkniškem jezeru
V nedeljo, 28. junija 2015, je sledila projekcija dokumentarnega
filma o ljudskem ribolovu na Cerkniškem jezeru. Film je
komentiral Miro Kunstek. Miro Kunstek je eden iz zadnje
generacije prebivalcev cerkniške doline, ki je imela možnost
doživljati jezero tako, kot je bilo stoletja nazaj – čisto in
nedotaknjeno. Brez strahu si lahko pil vodo iz potokov in
studencev, jezero je bilo polno z ribami, raki, žabami in
pticami. Od nekdaj je bilo prepovedano lovljenje rib za revnejše
prebivalce, zato so bili kmetje primorani kršiti zakone in za
preživetje svojih družin izvajati krivolov. Krivolov je bil v tistih
časih način življenja in vaška folklora v vaseh okoli Cerkniške
doline. Ob dokumentarnem filmu je Miro Kunstek pripovedoval
zanimive dogodke iz njegove mladosti, predvsem povezane
s tradicionalnimi oblikami krivolova na Cerkniškem jezeru.
Obiskovalce je z igranjem na diatonično harmoniko razveselil
Jure Radovanovič. ■

Zavod Rihtarjeva domačija je na dan
državnosti, 25. junija 2015, začel z nizom
prireditev Poletje v Babnem Polju – od
kulturnih prireditev, različnih delavnic,
do projekcij filmov. Zaključna prireditev
Zvoki praznovanj zaprašenih muzejskih
predmetov bo potekala v sklopu Dnevov
evropske kulturne dediščine v nedeljo,
27. septembra 2015.
Vse prireditve se bodo začele na
Rihtarjevi domačiji – rojstni domačiji
notranjskega izseljenskega pisatelja
Franka Troha Rihtarjevega (1894–1980),
ter nadaljevale v večnamenskem objektu
v Babnem Polju (200 m desno od
Rihtarjeve domačije).
Na vse prireditve je vstop prost,
morebitni prostovoljni prispevki pa bodo
namenjeni nadaljevanju prenovitvenih
del na Rihtarjevi domačiji in delovanju
Zavoda Rihtarjeva domačija.
Obiskovalci lahko parkirajo na javnem
parkirišču pred ž. c. sv. Nikolaja
nasproti Rihtarjeve domačije ali pred
večnamenskim objektom.
Dodatne informacije na 041 260 985
ali na info@rihtarjeva-domacija.si
Organizator si pridržuje pravico do
spremembe programa. ■

Delavnici

Izdelovanje papirnatih nageljnov
in
Poslikava panjskih končnic
V prvi polovici meseca julija je Zavod Rihtarjeva domačija medse
povabil člane in članice Turističnega društva Pudgura. V društvo
so povezani člani iz vasi Studeno, Strmca, Lohača, Belsko,
Gorenje, Predjama in Bukovje (občina Postojna) – z željo po
ohranjanju kulturne, etnološke in etnografske dediščine ter
obujanju starih šeg in navad.
TD Pudgura se je v Babnem Polju predstavilo prvič. Obiskovalci
pa so se naučili izdelovati papirnate rože, še posebej papirnatih
nageljnov.
Z delavnico smo želeli ohraniti spomin in tudi prenesti znanje o stari
ljudski (ročni) spretnosti. V času, ko še ni bilo cvetilčarn in ko se
cvetje še ni vozilo z letali iz drugih koncev sveta, so rože iz papirja
(največkrat iz krep papirja) izdelovali skorajda v vsakem domu. ■
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V mesecu juliju napovedujemo in va
Nedelja, 19. julij 2015
• Od 17:00 do 17:45 odprta vrata na
Rihtarjevi domačiji, Babno Polje 67
(nasproti ž. c. sv. Nikolaja in javnega
parkirišča)
• Ob 18:00 uri, Rok Valjavec, Delavnica
Poslikave panjskih končnic
Panjska končnica je ime, ki se uporablja
za poslikano deščico, ki zapira čebelji panj
kranjič.
Tovrstna ljudska umetnost, značilna za
Slovenijo, je nastala na Gorenjskem in
slovenskem Koroškem, od tam pa se je
razširila na ozemlje celotne Slovenije.
Najstarejše panjske končnice segajo v sredino
18. stoletja, slikanje motivov na panje pa se
v veliki meri konča po koncu prve svetovne
vojne. Slike, ki so jih slikali preprosti in
po večini samouki slikarji, imajo po večini
figuralne motive, znanih pa je več kot 600
različnih motivov, od katerih jih je približno
polovica nabožnih. V približno 150 letih je
nastalo več kot 50.000 panjskih končnic, ki
so jih čebelarji nameščali na svoje panje, da
bi svoje panje ločili med seboj in od tujih.
Pogosta je bila uporaba svetniških motivov,
ki naj bi hkrati varovali čebele.
V slovenskem alpskem prostoru se je
uporaba panjskih končnic najbolj razširila
v drugi polovici 19. stoletja. V času
»zlate dobe« končnic, med letoma 1820
in 1880, pa so že omenjenim nabožnim
poslikavam dodali posvetne motive s
stvarnimi ali domišljijskimi sporočili. Takrat
se na panjskih končnicah pojavijo tudi
zgodovinski in vojni dogodki ter odmevi
na različne dogodke tistega časa. Pojavijo
se tudi prizori kmečkega vsakdanjika in
praznovanj, upodobitve živali in izdelki
ljudske obrti ter različni zgodovinski prizori.
V istem času se pojavijo tudi motivi, ki
opozarjajo na človeško neumnost, in motivi,
ki zasmehujejo ženske.
Danes imajo panjske končnice le še
simboličen pomen, reprodukcije najbolj
znanih motivov pa so priljubljeno darilo in
turistični spominek na Slovenijo. Panjske
končnice predstavljajo pravo etnografsko
zakladnico Slovenije. (Vir: https://
sl.wikipedia.org/ [pridobljeno 1. julij 2015])

Snemalec Rasim Karić

Nedelja, 26. julij 2015
• Od 18:00 do 18:45 odprta vrata na
Rihtarjevi domačiji, Babno Polje 67
(nasproti ž. c. sv. Nikolaja in javnega
parkirišča)
• Ob 19:00 uri, Rasim Karalić, SPOMINI
NA KAMPOR, dokumentarni film
Rasim Karalić se je rodil 5. februarja 1967
v Bosni in Hercegovini, v kraju Zavidovići.
Snema dokumentarne filme z izrazitim
socialnim značajem. V njegovih filmih
nastopajo majhni, navadni ljudje, ki so
navajeni trdega in neobičajnega dela.
Blizu pa so mu tudi filmi z etnološko temo –
predvsem stare obrti, ki izginjajo.
Rasim Karalić je avtor filmov: Ovčari – ljudi
s pašnjaka, Ja se zovem Hodžić Safet,
Furmani, Kata, Samaraši, Stonoga, Ljubica,
Kakva si sa parama, Zaboravljena sela,
Pismo za Ohio idr.

Za svoje delo je na filmskih festivalih prejel
številne nagrade.
V Babnem Polju se bo avtor predstavil prvič.
Ogledali si bomo dokumentarni film Spomini
Na Kampor.
Dokumentarni film je intimna pripoved
preživelih internirancev koncentracijskega
taborišča Kampor na otoku Rabu. To je pripoved
o trpljenju in smrti najdražjih. Pripoved o boju
za preživetje, o najglobljih iskrenih človeških
občutkih in privrženosti, ustvarjenih v najtežjih
trenutkih njihovega življenja.
Projekcija filma Spomini na Kampor bo
posvečena spominu na dogodke 29. in
30. julija 1942, ko so italijanski vojaki,
pripadniki 54. bataljona črnih srajc,
ustrelili v Jermendolu in na Vražjem vrtcu
49 Babnopoljcev ter 19 Babnopoljcem in
Babnopoljki, ki so umrli v italijanskem
koncentracijskem taborišču na Rabu v letih
1942 in 1943.

Kampor
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Liljana Kandare

V deželi ostrnic 2015
Drugi od obeh osrednjih dogodkov, Ob košnji, pa je v majhno, idilično vasico Babna
Polica privabil lepo število obiskovalcev od
blizu in daleč, ki so lahko podoživeli ali pa
morda celo prvič doživeli utrip vaškega življenja na kmetiji, kot se je odvijalo v preteklosti: tradicionalna košnja trave in zdevanje
ostrnic, klepanje kos v zgodnjem jutru ter
pesem koscev in grabljic, ki je radoživo zvenela po vasi.
Da pa v dolini še nismo pozabili, kako se zdeva ostrnice, so pokazale vaške ekipe, ki so se
pomerile v Igrah med ostrnicami. Najbolj
spretna, natančna in hitra je bila letos ekipa Iga vasi. Svoje spretnosti so pokazali tudi
otroci, ki so se pomerili v igri Hi, konjiček.

Zdevanje ostrnic na Babni Polici (foto: Mario Žnidaršič)

G

rad Snežnik s svojo okolico in idilična
vasica Babna Polica sta konec maja in v
začetku junija s svojimi naravnimi danostmi
nudila čudovito naravno kuliso dogodkom
letošnje osrednje občinske etnološko turistične
prireditve V deželi ostrnic. Oživljanje starih
zgodb in povezovanje teh z zgodbami današnjih dni vedno znova ponuja odlične možnosti za prikazovanje in ohranjanje naše bogate
tradicije. Zavedajoč se dejstva, kako pomembna je promocija Loške doline, in obenem ohranjanje stika s tradicijo, smo letos že enajstič
zapored uspešno izpeljali niz prireditev pod
skupnim naslovom V deželi ostrnic.
Prvi v nizu dogodkov letošnje Dežele ostrnic je bil prijetno in občuteno izpeljan literarni večer. Ljubezenske pesmi slovenskih
modernistov in zgodbe o Butalcih Frana
Milčinskega so v mehkobi majskega večera
odkrivale univerzalnost človeškega bivanja
in njegove ljubezenske biti. Srčne interpretacije izbranih besedil ter igrivi in izvirni vmesni glasbeni vložki so obiskovalcem ponudili
bogato literarno doživetje.
V naslednjih dneh so se v gradu in njegovi
okolici zvrstili še drugi dogodki: odprtje
tradicionalne razstave likovnih del učencev OŠ heroja Janeza Hribarja, otroška delavnica Posadimo rožico ter lokostrelska
tekma za slovenski pokal. Posebne pozornosti je bilo deležno zanimivo predavanje o
pohištvu egipčanske sobe na gradu Snežnik
ter odprtje razstave V lovski obleki, ki ju je
pripravil Narodni muzej Slovenije.
Tradicionalne ostrnice in naravne lepote Loške
doline so nudile številne motive in vir navdiha
umetnikom, ki so se udeležili letošnjih Ex tem-

por. Njihovo celodnevno ustvarjanje je obrodilo raznolik nabor slik, ki so bile v junijskih
dneh postavljene na ogled v galerijskih prostorih gradu Snežnik.
Osrednja dogodka prireditve V deželi ostrnic
sta se letos odvijala na ločenih lokacijah. Snežniške zgodbe so obiskovalce navduševale v
neposredni bližini gradu Snežnik. Krajše igrane predstavitve življenja in dela v času zadnjih
lastnikov gradu so se prepletale s plesom in
glasbo, otroškimi ustvarjalnimi delavnicami
ter sejemsko ponudbo. Vrhunec dogajanja je
bil za marsikaterega obiskovalca prikaz spretnosti konjenikov Štajersko koroško kranjskega polka št. 5 – 'Dragonarjev generala Maistra'.

Za pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve V deželi ostrnic, ki je namenjena promociji Loške doline in njeni večji prepoznavnosti
v širšem slovenskem prostoru ter ohranjanju
etnološke in kulturne dediščine, smo zaprosili domača društva in javne ustanove ter številne posameznike. S svojim odzivom in udeležbo ste veliko prispevali k temu, da je vse
teklo po načrtih ter da so bili vsi dogodki v
sklopu prireditve uspešno in kvalitetno izpeljani, o čemer pričajo številni pozitivni odzivi
obiskovalcev. Brez vse te nesebične pomoči
in pripravljenosti za sodelovanje, prireditev
zagotovo ne bi dosegla tako visoke in kvalitetne ravni, kot jo je sedaj. Organizatorjem nam
je veliko pomenilo, da smo se lahko obrnili
na vas in se vam ob tej priliki zahvaljujemo.
Obenem pa prijazno vabljeni, da se nam naslednje leto spet pridružite pri ustvarjanju novih zgodb V deželi ostrnic. ■

Snežniške zgodbe (foto: Mario Žnidaršič)
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Borut Kraševec

Zbirke družine Zadnik
V starotrški knjižnici je bil v marcu in aprilu na ogled del zbirateljskih predmetov družine Zadnik iz Starega trga pri Ložu. Alenka
Zadnik je na razstavi pokazala svoje raznovrstne figurice parov, ki jih je prinesla s potovanj, izletov ali pa so mesto v njeni zbirki
našli na kakšen drugačen način. Tej zbirki doma dela družbo še kolekcija glinenih vrčkov z občinskimi grbi. Drugi del razstave je bil
namenjen zbirki sina Simona, ki se lahko pohvali z lepim številom vžigalnikov neobičajnih oblik in različnih materialov ter načinov
prižiganja, med katerimi si niti dva nista med seboj enaka. Jože Zadnik, z najdaljšim zbirateljskim stažem v družini, pa je razstavil del
svoje obsežne numizmatične zbirke. Dogovorila sva se, da o njegovem zbirateljstvu napišem nekaj besed več.

Od ZbiRAteLjStVA dO
ALPiNiZMA

N

umizmatična zbirka Jožeta Zadnika je
začela nastajati, ko je od soseda v Martinjaku, od koder je doma, dobil avstrijsko
krono iz srebra, ki je bila vsa svetleča. Takrat
je hodil v četrti razred osnovne šole, in sijaj
tistega kovanca ga je dobesedno potegnil v
zbiranje. V svojih zbirateljskih začetkih je
spoznal učitelja Janeza Lavrenčiča, ki mu
je bil nekakšen vzor. Spominja se, da mu je
iz Libanona prinesel kovanec, dal pa mu je
tudi nekaj starih ruskih kovancev, verjetno
od svojega očeta, ki se je po prvi svetovni
vojni vrnil iz Rusije. Ti začetki so bili odločilni za njegovo zbirateljsko pot.
Njegovo zbiranje je postalo bolj resno s prihodom prvih numizmatičnih katalogov. Ko
mu je bilo dvajset let, je pri nekem zbiratelju

Del zbirke figuric parov Alenke Zadnik (foto: Borut Kraševec)

Iz zbirke vžigalnikov Simona Zadnik (foto: Borut Kraševec)
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Vinarji Franja Žagarja z njegovima
inicialkama in motivom hmelja
(foto: Borut Kraševec)

5 in 10 vinarjev Franja Žagarja
(foto: Borut Kraševec)

iz Vrhnike videl za njega najlepši kovanec na
svetu. To je bil starojugoslovanski zlatnik –
dukat kralja Aleksandra. Imeti tak kovanec
v svoji zbirki je bila od takrat njegova največja zbirateljska želja. Tovrstni kovanci so bili
težko dostopni, zato je sklenil, da ga bo, ko se
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bo upokojil, kupil z denarjem iz odpravnine. Na srečo mu tako dolgo
nanj ni bilo treba čakati. Po več
letih, ko je v enem od Ljubljanskih antikvariatov iskal Napoleonov kovanec, je v predalu
s starim denarjem zagledal
dukat kralja Aleksandra. »Nič
več me ni zanimal Napoleon.
Samo tisti dukat sem vrtel po
rokah«, se spominja. Z njim je
bila takrat tudi žena, ki mu je po
vprašanju, ali ga hoče imeti, ta kovanec tudi kupila. Kar ni mogel verjeti,
da misli resno, saj, kot je dejal, ni bila
nikoli najbolj navdušena nad njegovim zbiranjem.
Zadnik je bil poleg redne službe
vedno tudi dodatno zaposlen, kar
mu je, kot je dejal, omogočalo, da je
lažje kupoval in dopolnjeval svoje
zbirke. Ko je bil določeno obdobje
inštruktor vožnje v avtošoli in je zaradi tega hodil v Postojno, je tam spoznal sedaj devetdesetletnega Jankota Ozbića,
znanega frizerja, pri katerem je v njegovem
frizerskem salonu med striženjem na steni
za seboj v ogledalu zagledal zbirko bankovcev. Postala sta prijatelja in skupaj z njim se
je Zadnik srečaval še z drugimi zbiratelji in
tako dopolnjeval svojo zbirko. Njegova zbirka se je širila tudi na potovanjih po mnogih
državah, ki sta jih obiskovala z ženo. Dodati

julij, 2015

v zbirko denar države, ki jo je obiskal, je bil
zanj vedno prvi cilj potovanja.
Ko mi je kazal svojo zbirko, je o vsakemu
kovancu vedel povedati, kaj predstavlja, kje
ga je dobil ... Pri enem od kovancev pove, da
ga je kupil, ko je v Skopju služil vojaški rok.
»Oče mi je pošiljal v vojsko denar. Nisem ne
kadil ne pil, s tem sem si raje kupoval star
denar«. »Ti kovanci mi veliko pomenijo«, je
dejal, ko je pred mene položil skrbno urejeno
zbirko kovancev vseh jugoslovanskih vladarjev in voditeljev, od kralja Aleksandra, Petra
do Tita. Prav tako mu veliko pomeni zbirka
slovenskih tolarjev in tudi drugi kovanci ter
zbirke, ki jih ima, saj je moral v vse vložiti
veliko truda. Veliko je zanimivih zgodb, ki so
zbrane v zbirkah Jožeta Zadnika.

ViNARji FRANjA OžbOLtA
Eden izmed tistih, s katerim se je v zadnjem
obdobju veliko pogovarjal in izmenjaval izkušnje ter tako dopolnjeval zgodbe o zbirateljstvu in vsem, kar je s tem povezano, je bil
sedaj že pokojni Franc Ovsec - Polovnikov
ata iz Starega trga. S svojo obsežno zbirko
je bil starosta na področju zbiranja in poznavanja kovancev in tudi zgodovine Loške
doline. Zadnik je skupaj z njim poskušal izvedeti kaj več o kovancih, ki po njegovem
mnenju predstavljajo del dragocene kultur-

Del zbirke starih kovancev in bankovcev Jožeta Zadnik (foto: Borut Kraševec)
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ne dediščine Loške doline. V svoji zbirki
ima namreč tudi dva kovanca, enega za 5 in
enega za 10 vinarjev, ki ju je v začetku prejšnjega stoletja kot lasten denar izdal Franjo
Žagar, posestnik, trgovec ter lastnik žage v
Markovcu. Zadnik kot poznavalec ve, da je
izdati lasten denar, prava redkost. Poleg kovanca za 5 vinarjev iz cinka in 10 vinarjev iz
medenine je obstajal vsaj še kovanec v vrednosti 3. vinarjev, ki ga je imel v svoji zbirki
Ovsec. Vinarji Franja Žagarja imajo na prvi
strani označeno vrednost in valuto, na drugi strani pa sta začetnici njegovega imena
in priimka ter motiv hmelja, ki ga je menda
želel gojiti v teh krajih. Znano je tudi, da
je Franjo Žagar svojim delavcem del plače
izplačal v takratnih dinarjih, s katerimi so
lahko plačevali povsod, drugi del pa v njegovih vinarjih, ki so bili plačilno sredstvo le
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v njegovi trgovini. Ali so obstajali vinarji še
drugih vrednosti ter ostalih podatkov o tem
denarju Zadniku ni uspelo izvedeti.

OdLikOVANjA iN ZNAMke
Numizmatika pa ni edina Zadnikova zbirateljska pot. Ko je zbiranje starega denarja
nekoliko popustilo je pričel z zbiranjem vojaških odlikovanj. Vedno ga je navduševal
Red narodnega heroja. Taka odlikovanja so
med zbiratelji zelo iskana in dosegajo velike vrednosti. Tudi sam je uspel zbrati nekaj
dragocenih odlikovanj.
Njegova tretja zbirateljska tema pa je filatelija. Ponosen je, da ima v svoji obsežni
zbirki celotno kolekcijo verigarjev – prvih
slovenskih znamk, ki so jih izdali po razpa-

Leta 2011 uspešno osvojen najvišji vrh Treh Cim - Cima Grande di Lavaredo 2999
m III+ / II-III (Velika Cima) Jože Zadnik s sinom Igorjem, ki je zapisal: Stati na
vrhu najvišje Cime so bile dolgo časa le sanje, z nabiranjem plezalnih izkušenj pa
je postala realnost. Z Markom in očetom mi je uspelo premagati najvišji vrh te
fotografsko oblegane gorske skupine v Dolomitih. Odlična tura! (foto: Marko Jurič)
vir: Picasa Web Albums - Igor Zadnik- Google
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du Avstro-ogrske. Zbrane ima tudi znamke
ljubljanske pokrajine. To so domobranske
znamke, ki so imele v svojih motivih različne kraje, med njimi tudi motiv Križne jame
in Cerkniškega jezera … Ima tudi veliko
drugih znamk in vsaka, tako kot kovanci in
odlikovanja, nosi svojo zgodbo ...
Jože Zadnik pravi, da je numizmatika zanj
zaključena zgodba. »Prišel sem do točke, ko
vem, da je moj cilj dosežen. Če si ne postaviš
meje, zgodba v zbirateljstvu ni nikoli končana.« razmišlja in pove, da se mu dogaja že
nova, zaradi katere se je odrekel delu svoje
zbirke kovancev in bankovcev in jih prodal.

GORSki VRhOVi
Tokrat ga je prevzelo prav posebno zbirateljstvo, osvajanje gorskih vrhov. Pokaže mi
skopirano fotografijo in pravi: »Začetek vsega tega je bila zame ta fotografija fanta, ki
mu pravim neznani junak, na vrhu 3798 m
visokega Grossglocknerja. Misel, osvojiti vrh
te gore, me je prevzela pred upokojitvijo leta
2007. To je bilo zame takrat nekaj nedosegljivega in težkega.« Ko se je začel ukvarjati s
to aktivnostjo, si je dejal, da bo dovolj, ko bo
osvojil 50 dvatisočakov. Ko jih je osvojil 50,
si je cilj pomaknil na 80. Po 80. osvojenih pa
je cilj 100 vrhov. »S plezanji po strmih stenah
sem zasvojil tudi sina Igorja in sedaj skupaj z
najetim vodnikom osvajava zahtevne gorske
vrhove,« z zadovoljstvom pove, ko pokaže
spominske fotografije z osvojenega avstrijskega Grossglocknerja, Cime – Visoke bele špice v italijanskih dolomitih, Jalovca in ostalih
hribov. »Trenutno hodiva plezat v Črni kal z
namenom, da izboljšava plezalno tehniko. Za
naslednje leto načrtujeva ponovitev zahtevnega vzpona iz leta 2011, vrh treh Cim v italijanskih dolomitih, ki je eden najtežjih vrhov v
Evropi za normalen pristop. Za tovrstne podvige so potrebne dobre psihofizične priprave
in pa dobra alpinistična oprema.«
Na vprašanje, zakaj se je odločil za tako zahtevno in naporno dejavnost, je ob zaključku Jože
Zadnik odgovoril: »Za alpinizem sem se odločil, da sebi dokažem, ali sem to sposoben narediti ali ne. Ali znam reševati probleme? Pri tem
spoznavam, da ni nič samo po sebi umevno,
ampak se je potrebno za dosego cilja potruditi.
Po svoje me to vleče podobno kot zbiranje kovancev, to je sprostitev, nekaj za dušo. V steni
si odvisen predvsem od sebe in od zaupanja
vodniku, ali jo premagaš ali ne. Vse te aktivnosti od zbiranja, potovanj, do alpinizma so mi
naredile polno življenje, res polno,« so besede,
s katerimi je zaključil svojo pripoved. ■

Foto: Borut Kraševec
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Jera Razdrih

Medvednarodna Loška dolina
Kolumna

K

ončno smo dočakali pravo poletje. Čas »ta dolgih« šolskih počitnic, dopustov, dolgih toplih večerov, krajših krilc, hladnejših
pijač in kvalitetnih festivalov. Teh je v poletnem času po Sloveniji malo morje. Za vsak okus se najde vsaj eden, še večja verjetnost pa je, da si jih želimo doživeti več. Po navadi naenkrat. V Ljubljani se je ravnokar iztekel tako imenovani urbani festival Flow,
ki ga organizatorji opisujejo kot največji urbani festival v Sloveniji. Če je to res, potem se v Loški dolini brez dvoma lahko pohvalimo
z največjim ruralnim festivalom, ki ni nič manj zanimiv kot ljubljanski. Tudi besedo »ruralno« sem uporabila izključno in samo
zaradi pridiha ironije in ker se dogaja na vasi in ne v mestu, drugače pa je zelo urban. Sicer pa naj se z delitvami ukvarjajo tisti, ki
mislijo, da jih potrebujejo.
Tudi naš festival ima lepo zveneče ime. Organizator ga je krstil za Floating castle - Plavajoči grad, ki bo letos že drugič potekal po
Loški dolini med 23. in 30. 8. Ne, tole za spremembo ni tipkarska napaka, ki ji botruje moja površnost, res bo potekal PO Loški
dolini. Dogodki bodo namreč razpršeni po vseh mogočih in nemogočih kotičkih. Ko ravno omenjam nemogoče kotičke, tudi streha
gasilskega avtomobila si v tem primeru zasluži biti del umetniškega izražanja. Ker je po besedah programskega vodje festivala Matije
Solceta umetnost nekaj povsem prizemljenega in ne spada za hladne zidove inštitucij, se bo dogajala povsod. Umetniki iz različnih
koncev sveta bodo delili svoje strokovno znanje in izkušnje z vsemi, ki bodo to želeli. Če si želite, da vas prevzame in objame kvalitetna glasba, da vas lutke popeljejo v domišljijski svet ali če bi radi samo uživali v pozitivni energiji, ki jo je zaznati v vsakem kotičku
in na vsakem od prizorišč festivala, si vzemite čas zase in se jim pridružite. Dogajanja bo toliko, da se tudi največjim hiperaktivcem
ne bo uspelo dolgočasiti. »Posebnost festivala je oživitev prostora z minimalnimi posegi v okolje«, pravi organizator. In takih prireditev si lahko želimo čim več. Loška dolina namreč ne potrebuje nobenih velikih scenskih dodatkov in olepšav, ker je že sama po
sebi dovolj lepa in zanimiva.
Edino, kar od časa do časa dolina potrebuje, je nekdo, ki ta naš lep košček planeta Zemlje na vsake toliko malo požgečka po podplatih, uščipne v lice, potreplja po rami, brcne v zadnjo plat ali na kak drug način prebudi v življenje. In eden takih Matija Solce prav
gotovo je. To je že večkrat dokazal. Ne samo da vsako poletje k nam pripelje kup umetnikov od vsepovsod, pozimi mu je uspelo k
nam izpod Triglava pripeljati celo čisto pravega dedka Mraza in njegovo ženo (ki je, mimogrede, vsako leto lepša in mladostnejša)
v spremstvu medveda s kontrabasom in škratov, s pomočjo katerih je razveseljeval otroke in starše prav v vsaki vasi v Loški dolini.
Vedno je tudi pripravljen sam ali s prijatelji od tu in tam popestriti katero koli od kulturnih prireditev v občini s svojimi vedno zanimivimi nastopi. Če se nas včasih loti malodušje in pozabimo, da pravzaprav živimo v pravljični deželi, nas Matija prav hitro spet
spomni na to.
Čeprav se Matijevo delovanje ne omejuje le na poletne mesece, pa je ta letni čas najprimernejši za prireditve na prostem, ki so
najboljša priložnost za množičen obisk in prijetno počutje obiskovalcev. Zato ne oklevajte in se hitro vkrcajte na »ladjo norcev« ob
Plavajočem gradu Snežnik, »medvednarodnem« festivalu za okuse vseh, ki so pripravljeni preseči vse delitve na tem svetu in okusiti
najboljše od ruralno-urbane kulture, ki se jo da združiti na enem mestu. V pravljični poletni Loški dolini. ■
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Arhiv: zavod Ars-viva.

Zgodbe ob krušni peči
O ribiču

si športno ali ljubiteljsko. Krištof

12. maja 2015 so najprej poslušali otroci pravlji-

nam je znal to mojstrsko predsta-

co o zlati ribici, ki sta jo pripravili Petra in Eva.

viti skozi vprašanja otrok tako,

Tako kot po navadi smo tudi tokrat k Zgodbam ob

da smo se vmes tudi nasmejali. Z

krušni peči pripeljali gosta. Tokrat je bil to ribič

video predstavitvijo pa je otrokom

Krištof, ki je na nek način vse življenje povezan z

pričaral življenje v vodi in glavne

ribami. Kdo je ribič? Ribič je človek, ki se ukvarja

vrste rib, ki živijo v naših vodah.

z gojenjem in lovljenjem rib, mehkužcev, rakov in

Na koncu so otroci ribo lahko tudi

drugih vodnih organizmov bodisi poklicno bodi-

ujeli in pobožali. ■

Sanda Turšič

Najlepši dan državnosti

V

mojih plodnih kulturniških letih sem sama organizirala proslave in druge prireditve, jih vodila in na njih nastopala. Pa je prišla
starost in z njo številne bolezni. Ena od njih je artroza križnega dela hrbtenice in kolen, ki mi je zaradi bolnega srca ne smejo
operirati. Zato mi je onemogočena hoja po številnih stopnicah iz mojega stanovanja, kjer ni dvigala. V nujnih primerih me peljeta s
stopniščnim vzpenjalnikom v pritličje soprog ali včasih sin. Po ravnem pa se peljem z invalidskim vozičkom in s težavo prestopam ob
palici. Zato so zame odpadle vse prireditve, razen tistih na televiziji.
Letos pa je »prišel« koncert godbe na pihala Kovinoplastike za dan državnosti k meni. Z »minibalkončka« mojega stanovanja v bližnjem bloku sem zaslišala uigravanje instrumentov, nato pa zagledala godbenike za nastop nameščene ob steno »Železnine« pred vhodom v Kulturni dom, da so bili zvoki usmerjeni naravnost k nasproti sedeči publiki. Izvirno! Primaknila sem stol k ograjici balkončka
in že je godba »urezala« prvo skladbo, jaz pa sem uživala. Vse skladbe so bile skrbno izbrane in načrtovane. Razločno sem slišala
godbeniško napovedovalko, kako jih je v obrazložitvi napovedala. Še lastovke iz gnezd pod streho našega bloka so ob prijetnih zvokih
veselo švigale po zraku, jaz pa sem ploskala.
Hvala vsem godbenikom! Hvala tistemu, ki si je tako proslavo zamislil! In hvala dirigentu, ki je po koncu rednega koncerta, zdirigiral
še dve skladbi za »povrh«! ■
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Slikarstvo Benjamina Žnidaršiča in članov Zavoda Ars viva

Arhiv: zavod Ars-viva

Ex tempore podobe Postojne 2015
3. Ex tempore podobe Postojne 2014 je
9. maja 2015 pripravil Zavod ARS VIVA v
sodelovanju z Občino Postojna, OŠ Anton
Globočnik Postojna, Zvezo likovnih društev
Slovenije in ŠKD Notranjc. Od jutra je v
Postojni ustvarjalo preko dvajset umetnikov,
do večera pa so oddali 18 slikarskih del.
Ex tempore je zajemal tri teme: PODOBE
POSTOJNE, KOLESARSTVO IN KRAS.
Ustvarjali so v tehnikah: akril, olje, pastel,
akvarel in mešana tehnika. Dela je ocenila
strokovna žirija v sestavi: umetnostna
zgodovinarka Polona Škodič, magistra
umetnosti Karmen Bajec in diplomirana
slikarka Beti Bricelj in izmed oddanih del

izbrala po eno najboljše delo vsake teme.
Na Extemporu je ustvarjalo 15 otrok na
iste teme kot odrasli. Vse so razstavljene v
Kulturnem doma Postojna.
V imenu organizatorja se je Benjamin
Žnidaršič zahvalil vsem sodelujočim in
vsem, ki so pomagali pri organizaciji.
Podžupan Občine Postojna Andrej Berginc je
poudaril pomen športa in kulture, ki z roko v
roki lahko premagata vse ovire.
Darko Bizjak, predsednik Športno
kulturnega društva Notranjc, pa se je
zahvalil slikarjem za podporo, saj so s svojim
prihodom počastili tudi DOS EXTREME 2015.

Dobitniki prvih nagrad in
priznanj:
Podobe Postojne: komisija je za najboljše
delo ocenila sliko Vinka Bogataja.
Kolesarstvo: komisija je za najboljše delo
ocenila sliko Danila Jereba.
Kras: komisija je za najboljše delo ocenila
sliko Boštjana Močnika.
Priznanje so dobili: Rasso Causevig,
Matej Pečenik, Jana Strušnik, Benjamin
Žnidaršič, Željko Vertelj, Dragica
Sušanj, Dragica Čadež, Metod Zakotniik,
Boris Šter, Milan Rožmarin, Bogdana
Winterleitner, Janez Ovsec, Erna Kopše,
Jože Valenčič, Binca Lomšek
Nagrajena so bila tudi dela otrok do 15.
Leta: Zala Eržen OŠ Gorenja vas, Matej
Peternelj OŠ Gorenja vas in Vita Martinec
OŠ Antona Globočnika Postojna.

Slikarsko darilo predsedniku RS Pahorju
Predsednik republike Borut Pahor je
23. maja 2015 na 16. srečanju vojnih
invalidov Slovenije v Kopru Zvezi društev
vojnih invalidov Slovenije izročil državno

odlikovanje - srebrni red za zasluge.
ZVDIS je odlikovanje prejela za vsestranski
prispevek pri uveljavljanju interesov
vojnih invalidov, za ohranjanje spomina na

partizansko saniteto in zasluge pri krepitvi
domoljubja.
Predsednik ZVDIS Janez Podržaj je ob
tem pripomnil, da je prejem državnega
odlikovanja priznanje vsem vojnim
invalidom, ki so dobili poškodbe v vojni ali
usposabljanju za obrambo domovine.
Ob tej priložnosti je naš priznani slikar Benjamin
Žnidaršič predsedniku republike Borutu Pahorju
za doprinos slovenskim invalidom poklonil svojo
sliko - Cerkniško jezero. ■
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Ex tempore
Logatec 2015

Zlata paleta 2015 - Moderno slikarstvo
V zraku je čutiti ljubezen, vonj svežega
zraka, mladih listov na drevesih, prvih
nežnih cvetic in napetih popkov. Vsa ta
paleta nam izostri in prebudi čute ter potrka
na ustvarjalno žilico. Odprtje skupinske
razstave za Zlato paleto – moderno
slikarstvo 2015 je v takem vuzdušju potekalo
29. maja 2015 v Galeriji Delavskega doma
Trbovlje. Po kratkem kulturnem programu
sta spregovorila žiranta natečaja mag. Saša
Bezjak, akademska slikarka in Zoran Poznič,
akademski kipar.

ključ do dobrega likovnega dela, večplastost
tudi pušča različne interpretacije dela.

Pri abstraktnem slikarstvu je vedno prisotno
vprašanje "kaj je hotela slikarka s to sliko
povedati, kaj ta slika predstavlja?" V tem je
vsa lepota: povedati je hotela točno to, kar
predstavlja tistemu, ki sliko gleda. Vsaka
drugačna razlaga je odveč.

Med razstavljenimi deli so tudi trije člani
Zavoda Ars Viva: Marija Forjanič, Boris Šter
in Benjamin Žnidaršič. ■

Nagrajena dela, torej tri v ožjem izboru in
dela, ki so izbrana za certifikate vse našteto
ovržejo. So živa, drugačna, zanimiva. Slikaji
so se poglabljali in živijo s tem, kar delajo.
Pričarali so nam različne občutke, ki so
kamenček v njihovem mozaiku. Dokazujejo,
da je še vedno mogoče narediti nekaj
novega. Živijo s svojim stilom in se nagibajo
oz. slikajo profesionalno.

Društvo likovnikov Logatec je v
začetku maja 2015 razpisalo Ex
tempore Logatec 2015 in 10.maja v
Steklenem atriju športne dvorane
pripravilo zaključno prireditev.
Umetniki so ustvarjali na temo
"Povodje Ljubljanice" in oddali 36
likovnih del. Na zaključni prireditvi je v
kratkem kulturnem programu nastopil
logaški mešani pevski zbor, nato pa
je Janez Ovsec, predsednik likovnega
društva Logatec predstavil osnovne
informacije letošnjega Extempora.
Po odločitvi komisije v sestavi
umetnostna zgodovinarka Anamarija
Stibilj Šajn (predsednica), magistra
umetnosti Milena Usenik (član)
in umetnostni zgodovinar Andrej
Grom (član) je med oddanimi deli
izbrala tri nagrajene avtorje in
podelila pet posebnih priznanj za
kvaliteto Extempora Logatec 2015.
Dobitnik muze extempora Logatec je
Jurij Kravcov. Med petimi dobitniki
posebnih priznanj sta bila tudi
Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič.
Razstava je bila na ogled do 25. maja.

Na tematsko razstavo je prispelo veliko slik,
ki so bile upodobljene v treh razpisanih
temah: tihožitje, žival in nočne sanje.
Komisija je ugotovila, da je slikanje na temo
najtežje. Komisija je pričakovala kreativnost
v barvi, kompoziciji, nekaj kar še ni bilo
videno oz. nekaj novega. Največ avtorjev
se je najbolje izrazilo v čisti abstrakciji,
vendar jih še vedno veliko razume pod
abstraktno sliko, sliko z lepimi barvami.
Najti je potrebno neko drugo likovno
izhodišče. Velikokrat se čuti nesproščenost
in neizkušenost. Večplastnost je po navadi
Marija Forjanič je za svoje likovno delo prejela priznanje . (arhiv: zavod Ars-viva)
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Bok

Pesem nas povezuje

MePZ Sv. Jurij

(foto: Borut Kraševec)

V

župnijski cerkvi svetega Jurija v Starem
trgu pri Ložu je mešani pevski zbor, ki
nosi ime po starotrškem zavetniku, 13. junija pripravil letni koncert. Pod vodstvom Ane
Gregorič in ob klavirski spremljavi Andreja
Okoliša so se predstavili z raznolikim programom od nabožnih do ljudskih pesmi. V goste
so povabili Mešani pevski zbor Kulturnega
društva Bloke, ki je na koncertu pod vodstvom Tanje Avsec zapel venček rožanskih
oziroma koroških pesmi in jih začinil z veselo
prekmursko. Oba pevska zbora je predstavila
Bernarda Kandare, ki je v vezno besedo vtkala verze pesnikov iz Loške doline in Blok.
Pevski zbor svetega Jurija, ki ga od oktobra
2012 vodi zborovodkinja Ana Gregorič, je
začel delovati leta 1984. Takrat so prepevali
pod vodstvom zborovodkinje Marije Okoliš,
ki jo je nasledila Martina
Okoliš, zatem pa je vrsto let
zbor vodila Valerija Žabkar. Kot cerkveni pevski
zbor so gostovali v številnih slovenskih župnijah, v
zadnjih letih pa so pogosto
nastopali tudi na Hrvaškem. Leta 2013 so ob živih
jaslicah pripravili izvedbo
Tomčeve kantate Slovenski
božič, s čimer so doživeli
izjemen odziv poslušalcev.
Poleg cerkvenega petja se
udeležujejo tudi območnih
revij pevskih zborov ter sodelujejo na kulturnih prireditvah v Loški dolini. V
letih delovanja pripravljajo
tudi koncerte, na katerih

so gostili različne zborovske in druge glasbene zasedbe. Na skupni koncert so kljub
bližini tokrat prvič povabili Mešani pevski
zbor Kulturnega društva Bloke, ki je v Loški
dolini že mnogokrat nastopal, po besedah
njihovega predsednika Alojza Mazija pa v tej
prastari farni cerkvi še nikoli in zato so bili
povabila veseli.
Bloški zbor je začel svojo pevsko pot leta
1971 kot Sindikalni moški zbor Novolit. Po
desetih letih delovanja so ustanovili kulturno društvo in v njegovem okviru moški, ženski in mešani pevski zbor. Danes v društvu
poleg Mešanega pevskega zbora delujeta še
Vokalna skupina Diva in Folklorna skupina.
V vseh letih je v bloških zborih prepevalo
več kot sto pevk in pevcev z Blok in okolice različnih poklicev, starosti in glasbenega

znanja, med njimi tudi legendarna Petračeva s Hudega Vrha in Obloški Tonček. Prvi
njihov zborovodja je bil pokojni Srđan Ribarović, za Jožetom Rajkom pa zbor tretjo
sezono vodi Tanja Avsec. Predstavlja pa ta
zbor vsa leta poustvarjalni organizem, ki želi
občinstvu prenesti pozitivno sporočilo slovenskih in tujih pesmi. Zbor je v Loški dolini
gostoval na različnih priložnostih in krajih
vse od nekdanjega telovadišča, kulturnega
doma, osnovne šole, gradu Snežnik, Babnega Polja in snežniških bolnišnic ter tokrat v
farni cerkvi svetega Jurija v prafari, iz katere
izhajata tudi obe bloški župniji.
Da naslov koncerta Pesem nas povezuje
drži, se je izkazalo tudi po zaključku, ko se
je sproščeno petje nadaljevalo ob druženje
pred farno cerkvijo. ■

MePZ Bloke

(foto: Borut Kraševec)
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Anđelka Pogorilić

to je moj svet in taka v njem sem jaz
Foto: Borut Kraševec

Stoletnica rojstva Maričke Žnidaršič 16. 11. 1914-16. 11. 2014

V

knjižnici v Starem trgu, ki že deset let
nosi ime Maričke Žnidaršič, je Knjižnica
Jožeta Udoviča Cerknica skupaj z Občino Loška dolina pripravila slovesnost ob stoletnici
rojstva pesnice. Skozi pesniško in glasbeno
obarvan program so se njenega življenja in
dela spominjali profesor Tone Avsec, Tone
Šepec, Andrej Rijavec in članice bralnega
krožka »Fran Milčinski« ‒ Sonja Butina, Anica Jozelj, Sonja Lipovac in Milena Ožbolt.

Direktorica KJUC Marija Hribar je poudarila pomen kulturne politike in knjižnične
dejavnosti za kraj, saj imamo le en jezik, eno
kulturo in en dom, zato jih moramo skrbno
varovati in se boriti za njih. Jasno misel je
sklenila z verzi Maričke Žnidaršič:
Zemlja, stokrat sem te preklel,
da sem te tisočkrat vzljubil,
in svet bi me bil pogubil,
da me tvoj plamen ni grel.

Pesniška zbirka v grščini je nedvomno posebnost in redkost med slovenskimi pesniki.
Redki so tudi pesniki, ki se tako iskreno izpovedujejo. Marijana Brecelj je doživeto pre-

brala Maričkine iskrene misli o sebi in svojem ustvarjanju ob izidu zbirke Ugasla luč:
»Moje pesniško delo je teklo precej samoraslo. Živela sem življenje samotarja, odmaknjenega od kulturnih dogajanj in bila sem
za marsikaj prikrajšana. Pesmi, ki sem jih
napisala, je narekovala notranja nuja in vsako pesem sem posebej doživela. Tisto, kar te
nekje navznotraj muči in razjeda, je treba
nekomu izpovedati. Torej na papir, saj imajo
ljudje tako malo posluha za sočloveka. Vse te
moje pesmi so krvavo resnične, da je včasih
Foto: Borut Kraševec

Župan Občine Loška dolina Janez Komidar
je spregovoril o pomenu Maričke Žnidaršič
za Loško dolino, ki sicer ne sodi med velike občine, pa vendar razpolaga z naravnim,
kulturnim bogastvom in, kar je največje bogastvo, z velikimi ljudmi. Marička Žnidaršič
je zapisana med vélike, ki so pustili pečat in
smo nanjo lahko ponosni.

Izbor iz pesniškega opusa Maričke Žnidaršič je predstavila gledališka igralka Marijana
Brecelj, med drugim tudi pesem Brezup iz
zbirke Nalomljena veja, ki jo je helenist prof.
Marijan Tavčar v celoti prevedel v grščino in
je leta 1967 izšla z naslovom Misospasmeno
klonari. V grškem jeziku jo je interpretirala
Ivanka Kranjc.
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celo mene strah njihove resničnosti. Mar sem
to jaz, se sprašujem. Kaj sem morala res vse
to preživeti? Posebno v teh novih pesmih bo
bralec čestokrat naletel na laž in obup, s katerima sem se spoprijemala v trdem boju. Sem
premaganka ali sem zmagala? Ne, zmagala
je laž, z obupom pa se še vedno borim. Vse
ostale pesmi so se porodile iz hrepenenja, skovala sta jih okupacija in upor, prišepetavala
jih je ljubezen in z njo razočaranje, stkala jih
je žalost za očetom, ki ga nisem poznala, in
žalost za prezgodaj umrlo materjo, narekovala jih je bolniška postelja. Vselej sem pela
tako, kot sem čutila, in nikoli se nisem sprenevedala. Vem, bila je to pesem izgubljenega
ptiča samotarja, prepuščena sama sebi, zato
je mnogim tuja, zato so tako redki tisti, ki so ji
prisluhnili. Tako je bilo moje življenje, in tako
je moje delo.«
Strnjene misli o Maričkinem pesniškem delu
je nanizala Anđelka Pogorilić, ki je vodila večer in je pri tem poudarila, da je Marička Žni-

daršič predvsem pesnica Notranjske, saj se
z doživljanjem pokrajine vežejo vsi trenutki
na njeni poti. S preprosto podobo je označila
njeno poezijo kot odmev Notranjske pokrajine, ki ji ni mogoče odrekati pesniških lastnosti, kot so topel in zavzet odnos do narave,
neposrednost čustvovanja ter jasna, ritmična
in melodiozna govorica. Prav zato so nekatere njene pesmi uglasbili in priredili, zlasti za
pevske zbore. Pesem Vetru, ki jo je uglasbil
skladatelj Albin Weingerl, je premierno zapel
ženski pevski zbor »Kr'snice« pod vodstvom
Anemarije Štefančič.
Za glasbeno popestritev je poskrbel tudi
Andrej Rijavec iz Postojne, ki nam je razkril zgodbo o tem, kako se Maričkina pesem Prednočje že dobrih deset let predvaja
na naših radijskih postajah, in sicer kot ena
izmed skladb na zgoščenki Svoboda kantavtorja Draga Misleja - Mefa. Mislej je na ovitku navedel domnevnega avtorja besedila, saj

ob izidu albuma ni vedel, da prepeva verze
Maričke Žnidaršič. Skrivnost sta mu razkrila Andrej Rijavec in Sonja Dolenc. Literarni
komparativist Andrej Rijavec je izrazil upanje, da bo Marička Žnidaršič ne le pesnica
Notranjske, ampak pesnica onstran Javornikov, saj je njeno delo še živo in kakovostno.
Marička Žnidaršič predvsem s svojo intimno
poezijo ostaja navdih bralcem in ustvarjalcem. V svojih pesniških zbirkah je ubrano povezala motivno bogate pesmi – od vojnih, ki
izpovedujejo trpljenje pod okupacijo, upor in
zmagoslavje, do ljubezenskih. Vanje je vtkala
drobna tihožitja iz narave, spomine na Loško
dolino in Notranjsko v vseh letnih časih.
Na vprašanje, kateri so viri njenega izpovednega ustvarjanja, je nekoč dejala:
»Naše gmajne in ograde, Snežnik in Cerkniško jezero, ki je tako čudovito v svojih
menjavah, v pravljice odeta Križna gora in
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skrivnostna Slivnica za njo, meja, ki se je
kot strupena kača vlekla preko Javornikov
in delila Slovence od Slovencev, vse to in še
marsikaj drugega je opravilo svoje. In nazadnje: vera v lepoto, po kateri vse življenje
iztezam roke, vera v človeka, ki me je stokrat razočaral in me znova pritegnil nase.«
Spomini profesorja Toneta Avsca na Maričko Žnidaršič segajo v povojni čas, ko sta
se srečevala ob ljubljanskem nebotičniku
in se neutrudno pogovarjala o vojni vihri,
o ustvarjanju in predvsem o njuni Notranjski. Neizmerno jo je cenil kot pesnico
in kot človeka.
Tone Šepec nam jo je na samosvoj, izviren
način približal kot sosedo, izvrstno pevko
ter skrbno in skromno sovaščanko, ki je
skrbela za mamo in dom. Izrazil je željo,
naj bi njena pesem zaživela med ljudmi, še
posebej med šolarji.
Zbrane in zapisane spomine na pesnico so
prebirale članice bralnega krožka, ki že deset let aktivno delujejo v okviru DU Loška
dolina in zgledno sodelujejo s knjižnico
na literarnih dogodkih. Milena Ožbolt je
sklenila spominski del večera z besedami:
»Čeprav je Marička Žnidaršič mislila, da
je v Loški dolini ne cenimo, se je, sodeč po
obilju spominov, krepko motila, je pa res,
da je šele čas izpostavil tisto, kar je bilo
res pomembno, in da je vse drugo stopilo v
ozadje. Njenega prispevka in njenega mesta se dobro zavedamo in ga cenimo. Želimo, da bi poznavanje njenega dela ostalo
v zavesti prebivalcev doline za zmeraj, kot
odsev njenega časa, kot vzor, vir navdiha
in zavesti, kdo smo, kajti biti Notranjec iz
Loške doline, ni isto, kot biti kdor koli.«

Ob zaključku večera so obiskovalci prisluhnili posnetku radijskega pogovora z
Maričko Žnidaršič iz leta 1959, ki ga hrani
knjižnica v spominski sobi Maričke Žnidaršič, poleg pesničine knjižne zapuščine.
Po zaključku slovesnosti so si obiskovalci
lahko ogledali pregledno razstavo z utrinki iz njenega življenja in ustvarjalnega
dela.
Ob stoletnici rojstva je izšla tudi publikacija o pesnici, ki jo je pripravila Anđelka
Pogorilić in oblikoval Borut Kraševec.
Publikacija z naslovom To je moj svet in
taka v njem sem jaz ter Prispevek k bibliografiji Maričke Žnidaršič sta objavljena
na spletni strani Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica www.kjuc.si. ■

Renato R

Bele brazde
zmečkanega morja
zalivajo nemško
turistko v vodi,
ki sope kot nilski konj.
Otroci se panično derejo,
kot da bi vedeli, kaj jih čaka.
Sonce hinavsko
(skozi veter)
polira vijolične ruse
s polnimi denarnicami
in praznimi glavami.
Če bo danes nebo
zajokalo,
mu ne bom zameril.
#ČAS KOSILA NA MORJU

Foto: Borut Kraševec

•
Človek
potrebuje čas,
da razume
vesolje.
Ovce z jadri
vedno treščijo
v obalo.
Odnese jih v čeri.
Trave se zibamo.
Korenine imamo.
Razumemo veter.
Plešemo z njim.
#SMEH ČRNE LUKNJE
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Še slabša od najslabše
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Renato R

Poezije se ne razlaga.
Ali te klofne
ali pa ne.
Če si znaš razložiti,
zakaj te skeli,
je morda napisana zate.
Lahko pa,
da ni.
#NAPAKA ŠOLSKEGA SISTEMA
•

V predstavi " Še slabša od najslabše " sta v kulturnem domu Cerknica
nastopila notranjska stand-up komika Miha Razdrih in Tomaž Zevnik.
Predstava je nastala v produkciji Kulturni Dom Cerknica in Kanala 13.

Ne spuščaj zmaja,
kadar
močan veter
piha
na vse strani.
Spusti se z višav.
Umiri se.
Zaspi.
#PRVA LEKCIJA

(foto: Mario Žnidaršič)

P

red sramotno majhnim številom obiskovalcev (družina, nekaj prijateljev in
dve dobitnici brezplačnih kart v nagradni
igri R'94) je bila na odru Kulturnega doma
Cerknica v soboto, 6. 6., ob 20. uri (na večer finala lige prvakov v nogometu) prvič in
(na srečo) zadnjič predstavljena predstava z
naslovom Še slabša od najslabše. Ponudila
je vse, kar je obljubljal naslov. Dejansko je
bila to obupno slaba predstava in veseli ste
lahko, da ste jo zamudili. Po uro in pol dolgem mučenju s prisiljenimi šalami, nedodelanimi skeči ter video posnetki brez kakršne
koli umetniške ali kakšne druge vrednosti
smo redki obiskovalci zdolgočaseni dočakali
konec. Že dolgo se česa nismo tako prisrčno
razveselili kot smo se konca tega primitivnega in nekulturnega skrpucala. Razrih, ki ga
nekateri lokalni mediji označujejo kar s pretencioznimi nazivi kot je lokalni stand-up
komik, je še enkrat dokazal, da enostavno
ni smešen. Obupni poizkusi, da bi nasmejal
peščico obiskovalcev s svojimi nedodelanimi in neokusnimi šalami je mizerno propadel v trenutku, ko se je neurejen in bradat
pojavil na odru. Predstave niso izboljšali niti
prizori, ki jih je očitno brez vsake vaje na
oder postavil v navezi s plešastim Tomažem
Zevnikom, ki je odigral tudi Butalca v popolnoma nesmiselnih skečih. Netalentirana
»igralca« sta nam dokazala, da vsak pač ne
more stopiti na oder in zabavati ljudi. Norčevanje iz »notranjcev«, bolnih debelih ljudi in zdravnikov nam je v ustih pustilo slab
okus. Splošno oceno sta poizkusila popraviti

z recitali zamejskega pesnika Antona Frbežarja in plesom, a je bilo, žal, tudi to na ravni
predstave ali z eno besedo: za »kozlat«! Vedno smo veseli, če se v našo občino preseli
kak nov človek, a tega za Miha Razriha enostavno ne moremo reči. A tako je pač v naši
državi! Nič ne moremo storiti. Upamo lahko
le, da ga bo hitro pobrala kakšna bolezen.
Večer, ki sem ga preživel na predstavi (namesto, da bi doma na televiziji gledal finale lige
prvakov v nogometu), bo v mojem spominu
ostal kot nekaj najbolj nesmiselnega, kar
sem kdaj naredil. Časa, ki sem ga zapravil, ko
sem sedel v dvorani, mi nihče ne more več
vrniti in samo upam lahko, da boste nekoč v
prihodnosti sami imeli priložnost, da Razriha vidite na odru v kakšni njegovih obupnih
predstav in se na lastne oči prepričali, da je
vse, kar sem zapisal, čista resnica. ■
O predstavi so povedali:
Grozno, škoda časa!

(neimenovana hostesa v Kulturnem domu Cerknica)

Brendi je mrtev!

(dobitnica brezplačne karte v nagradni igri R'94)

Saj se trudi. Bolje kot da doma
nič ne dela!
(Jera Razdrih)

Predstave nisem videl, sem raje
gledal fuzbal!
(Anton Frbežar – TONI)

V uredništvu Obrha smo se odločili, da
avtorju predstave ponudimo možnost
odgovora:
Spoštovani gospod kritik Valter Egon Okor
n.
Z zanimanjem sem prebral vašo kritiko
moje
zadnje predstave Še slabša od najslabše.
Žal
mi je, da vam predstava ni bila všeč in da
ste
zaradi nje zamudili baje res zanimiv final
e
lige prvakov v nogometu med Barcelon
o
in Juventusom. Ker pa imam pravico do
popravka in odgovora, bi jo rad na tem
mestu izkoristil, da opozorim na nekatere
nepravilnosti v vašem zapisu.
Prvič: Na predstavi poleg vas, družine, dveh
nagrajenk, ki sta prejeli brezplačne karte
v
nagradni igri radia '94 in Maria Žnidaršič
a,
ki je predstavo fotografiral, ni bilo nobe
nih
prijateljev! Tisti večer so namreč praznova
li
en rojstni dan ali gledali nogomet in si zato
predstave niso ogledali.
Drugič: Predstava ni bila dolga uro in pol
kot
ste napačno zapisali v vaši kritiki, ampak
eno
uro in 33 minut.
Tretjič: Moj priimek vsebuje črko D in se
piše
Razdrih.
Upam, da sem s svojimi popravki razčistil
nekatere stvari in napake v vašem zapis
u in
predstavil tudi svojo plat te zgodbe. Želim
vam obilo uspeha pri vašem nadaljnjem
delu!
S spoštovanjem!
Miha Razdrih
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Medved – narodni festival v Loški dolini

Floating castle – plavajoči grad
med 28. in 30. avgustom 2015 pri gradu Snežnik

P

o festivalu "etno Histeria", ki je leta 2013
v primorskem gozdiču v treh dneh privabil kar 3000 obiskovalcev iz cele Slovenije
in na katerem se je predstavilo 150 glasbenih, gledaliških in drugih skupin iz celega
sveta, "Društvo za etno glasbo, lutke in ekologijo Matita" s svojim konceptom kot tudi
z ogromno mednarodno mrežo umetnikov,
ki nastaja od leta 2003, spet prihaja v Loško
dolino. Predlani je idejni vodja in glavni
organizator festivala Matija Solce h gradu
Snežnik prvič povabil svoje prijatelje in organiziral festival »Grad gori«, lani je grad
»poplavilo« in obiskovalci smo tako lahko
prvič uživali na »Floating castlu«. Tretji "site-specific" festival Plavajoči grad pa se bo
zgodil letos pri gradu Snežnik, v vaseh Kozarišče in Šmarata kot tudi v nekaj drugih
vaseh, v dneh med petkom, 28. in nedeljo,
30. avgustom. Kot se je pokazalo, ne gre le
za festival, kjer se na več deset magičnih
prizoriščih predstavi kopica vrhunskih umetnikov z več kontinentov, gre za dogodek, ki
povezuje umetnost in ustvarjalnost z okoljem in ima kratkoročne kot tudi srednje in
dolgoročne pomene za razvoj Loške doline.
Na principu skupnega ustvarjanja in sodelovanja mednarodno priznanih umetnikov
(zaradi česar tudi le-ti pridejo nastopat brezplačno) postaja Loška dolina pomembno
mednarodno središče za kulturno izmenjavo
kot tudi mesto nastajanja novih umetniških
formacij ter druženja umetnikov z lokalnimi
ustvarjalci. Odpiranje novega področja kulturnega turizma vabi v Loško dolino novo
sfero obiskovalcev tako iz Slovenije kot iz
tujine (glasbeni in umetniški sladokusci,
družine in študenti umetnosti). Hkrati pa
poteka tudi implementiranje kulture v izobraževanje (glasbene, vizualne, gledališke
delavnice z otroki, celodnevni kulturni dan
za OŠ Stari trg) ter s svojim odprtim principom komunikacije in učenja spreminjanja
pogleda na umetnost in kulturo kot osnovo
vseh drugih dejavnosti. Festival oživlja tudi
vasi ter odročnejše zanimive kraje v dolini
(koncerti, predstave, razstave in drugi dogodki na dvoriščih, v senikih, v cerkvah in
v vaških središčih). Plavajoči grad ohranja

že skoraj pozabljene lokalne tematike (pripovedi, običaji, glasba in ples) ter vpenja le
te v širši časovni (aktualni) kot tudi prostorski (nacionalni in mednarodni) kontekst ter
na ta način dviga pomen etnografije kraja
iz pasivne (muzejske) sfere v aktivno. Med
drugim tudi potencira in povezuje druga
kulturna središča v Loški dolini (sodelovanje
z zavodom Ars Viva, gostiščem Pristave, Narodnim muzejem, Teatrom Matita ter s posameznimi lokalnimi umetniki) ter ustvarja
kulturno mrežo, ki bo skrbela za dolgoročni
kulturni razvoj Loške doline. Povezuje tudi
umetnost in eko-turizem. Letos bo festival
nastal v tesnem sodelovanju z lokalnimi
društvi in posamezniki, ki bodo poskrbeli
za pohode, ture ter druge možnosti aktivnega preživetja časa pred in med festivalom.
Preizkušal pa bo tudi nove ekološke prakse
in poizkušal festival organizirati po pravilu
»zero waste«, torej brez odpadkov, ki jih ni
mogoče reciklirati. Na letošnje dogajanje pri
gradu se je že prijavilo več kot 100 nastopajočih skupin in posameznikov, ki bodo poleg
glasbe, gledaliških in lutkovnih nastopov ter
ostalega umetniškega ustvarjanja pripravili
prijetno in ustvarjalo okolje, v katerem boste brez dvoma uživali kot že dolgo ne. Vsi,
ki so kdaj obiskali festivale, ki jih organizira
Matija Solce, že komaj čakamo, da se vrata
»Plavajočega gradu« spet odpro in lahko
za nekaj dni pozabimo na vsakdanje tegobe in skrbi ter uživamo v čudovitem okolju
in programu. Vseh nastopajočih in različnih
dogodkov, predstav in nastopov je enostavno
preveč, da bi jih naštevali na tem mestu, a vsi,
ki vas zanima podrobnejši program in ostale
informacije, le-te lahko najdete na internetni
strani festivala: www.floatingcastlefestival.
com. Glede na večletne izkušnje drugih festivalov, želijo organizatorji omejiti število obiskovalcev in nastopajočih na največ 2000, saj
ne želijo, da bi dogodek prešel meje direktne
in intimne umetniške izkušnje. Vstopnina bo
prostovoljna oziroma v obliki prispevka aktivnosti ali domačega peciva. Še enkrat torej
konec avgusta vsi vabljeni h gradu Snežnik
na medved – narodni festival Floating castle!
Obljubljamo, da vam ne bo žal! ■

Renato R

Umetnost je stvar odločitve.
Iskanje (ne)smisla.
Obiranje sadežev
na polju sanj.
Kot čebela.
Iščeš med.
# PANJ
•

Računam.
Mečem črke v morje.
A +A = NE
B x B = BKVADRAT
(B2)
Življenje je večna neznanka.
X= vse (1)
X=nič (2)
X= smeh + jok (3)
#MATEMATIKA

Stanko Grl

DEDKU V SPOMIN
Videl sem črke v kamen vklesane
od dedka drugo nič, le to mi ostane,
roka želi do teh črk, ki bledijo,
a mi vrata železna tja ne pustijo.
Ga nisem poznal, a on življenje je dal
za svobodo, a ne zato, da bi na Ulaki spal,
tu so le črke, berejo spet jih oči,
tam daleč je Ustika, tam nekje so kostí.
Me črke bolijo in vse bolj žive se zdijo,
kjerkoli že je, misli k njemu hitijo,
še vnukom ukraden njegov je obraz
spomin vroč je od solz, a v srcu je mraz.
Vse vzela je v nedra Loška dolina
tri grajske gospe in tudi oba sina,
tudi njih srce je našlo svoj mir,
šopek rožic zaliva jim z Obrha izvir.
O dragi obraz ta nikoli pokazan
vedno znova roti, da ta svet je umazan,
bi solze jezero dale za ljudi, ki jih ni
in bi gasile požar z Loške doline oči.
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Nal Otoničar: Vse se da, če se hoče
Nal Otoničar, na pol dolinec, na pol Cerkničan, se z »downhillom« oz. s spustom s kolesom, ki je disciplina gorskega kolesarstva, ukvarja že 7 let. Sedemnajstletnik, ki verjame, da se da s trdim delom in vizijami vse doseči, je bil lansko leto državni prvak v mladinski kategoriji, letos pa je bil na svetovnem prvenstvu najboljši od Slovencev, in sicer je zasedel 15. mesto.
Kako poteka tekma in kakšne so
priprave na ta adrenalinski spust?
Tekme se razlikujejo glede na pomembnost
in tak je tudi razpored tekmovanja. Na svetovnih prvenstvih, ki sem se jih udeležil, se
začne prireditev že v četrtek s peš treningom
po progi, to pomeni, da gremo na start s
prevozom, največkrat z gondolo in se s svojimi sotekmovalci odpravimo dol na učenje
in vizualiziranje proge. V petek se začnejo
treningi ob 8.30. uri in trajajo do 12. ure,
nato pa si po koncu treninga lahko ponovno ogledamo progo, kar je zelo dobrodošlo
zaradi sprememb podlage. V soboto zjutraj
ponovno ob istem času potekajo treningi in
po njih se začnejo kvalifikacije za uvrstitev
na štartno listo. Najboljših 30 jih lahko začne
tekmo, vsi ostali izpadejo. Če ti seveda uspe
priti med najboljših 30, se tisti dan začne
zahtevnejši del: učenje proge, vizualizacija
in pa psihična priprava na nedeljski finale in
na dober rezultat.
Kako težko se je bilo prebiti med
najboljše "downhill" kolesarje?
Zelo težko, ampak verjamem, da se s trdim
delom in vizijami da vse doseči. Kot pravijo,
vse se da, če se hoče.
Kako usklajuješ treninge in šolo?
Koliko treningov imaš na teden in kako
potekajo?

Nal Otoničar se ukvarja z »downhillom« oz. s spustom s kolesom. (foto: osebni arhiv)
Vse skupaj težko usklajujem, vendar se s statusom športnika, ki mi ga je podelila Kolesarska zveza Slovenije, nekako da. Med tekmovalno sezono imam treninge dvakrat na
teden, enkrat za kondicijski del, drugič delam za moč. Med zimskimi pripravami pa so
treningi sedemkrat na teden, z menjavo dela
za moč in kondicijo, ob nedeljah pa imam
po navadi trening na kolesu ali motorju, sem
tudi velik oboževalec motorjev.

V katerem klubu kolesariš in koliko
ti klub pomaga pri stroških, ki se ti
naberejo pri tem športu?
Kolesarim za klub Unior, ki je eden najuglednejših in po rezultatih najboljši v Sloveniji
in na svetu. Kar se stroškov tiče, sem s treningi in tekmovanji prišel že tako daleč, da
imam pokrito večinoma vse.
Pred kratkim si se udeležil svetovnega
prvenstva v gorskem kolesarjenju
in zasedel 15. mesto ter bil od treh
Slovencev najboljši. Kaj ti pomenijo
takšni dosežki?
Taki dosežki mi pomenijo veliko in mi dajejo še večjo zagnanost za šport. Da izpostavim še mojo družino, ki ima velik pomen
pri mojem profesionalnem športu. Smo na
sploh športna družina, npr. mami Andreja
je pretekla 110 km in prišla v cilj pred določenim časom, kar je dosežek, ki se ga ne da
opisati. Zelo malo ljudi je zmožno to opraviti. Oče Jani pa se prav tako ukvarja s spustom s kolesom in s tem je okužil tudi mene.
Kakšni so tvoji cilji za prihodnost?

Lanskoletni državni prvak v mladinski kategoriji. (foto: osebni arhiv)

Moji cilji za prihodnost so še v moji glavi in
tam bodo za enkrat tudi ostali. Kar bo, bo,
gremo novim zmagam naproti. ■

25

ŠPORT IN REKREACIJA

julij, 2015

SIMONA TRUDEN

Na 20. tradicionalnem nogometnem turnirju v
Nadlesku slavila ekipa Nk kostel
Na dan državnosti je v Nadlesku pod organizacijo Šd Nadlesk potekal že
20. tradicionalni turnir v nogometu.

N

a turnirju se je letos zbralo največ ekip do sedaj, kar 15 se jih
je pomerilo med seboj, premoč pa so morale priznati ekipi NK
Kostel. Ekipe so letos prihajale iz Loške doline, Cerknice, Blok, Sodražice, Babnega Polja pa vse iz Postojne, Kostela, Osilnice in Litije.
Prvič so se odigrale tekme tudi na drugem igrišču, ki je v Nadlesku nova pridobitev. Celodnevni turnir je pod odlično organizacijo
potekal gladko, gledalci pa smo lahko spremljali napete in zanimive
tekme, nekatere so se končale šele s kazenskimi streli. Iz Loške doline
se je najvišje uvrstila ekipa Loška dolina, ki je bila 3. na državnem
prvenstvu v rekreativnem malem nogometu, na turnirju pa so po
nesrečnih kazenskih strelih zasedli 4. mesto in so morali 3. mesto
prepustiti ŠD Dole king iz Litije.

NK Kostel so zmagovalci turnirja v Nadlesku. (foto: ŠD Nadlesk)
V finalu sta se pomerili ekipi NK Kostel, ki sta že od samega začetka turnirja igrali zelo dobro ter Dolenja vas. Z 1:0 so slavili NK
Kostel in postali zmagovalci turnirja v Nadlesku. Najboljši strelec
turnirja je bil Klemen Švigelj iz ekipe Dolenja vas, za najboljšega
vratarja je bil izbran Tadej Zbašnik iz NK Kostel ter za najkoristnejšega igralca turnirja
(MVP) Denis Vukan, prav
tako iz NK Kostel.

Tekme so se igrale tudi na drugem igrišču v Nadlesku.
(foto: ŠD Nadlesk)

Da je organizacija pod
vodstvom predsednika ŠD
Nadlesk Nejca Komidarja potekala odlično, so se
strinjale vse ekipe, ki so
gledalcem priredile pravi nogometni spektakel,
obiskovalci pa so se lahko
okrepčali s hladnim pivom
in golažem. ŠD Nadlesk
pa se zahvaljuje vsem, ki
so omogočili, da je turnir lepo uspel, glavnemu
sponzorju Sink Solution
Turk M & Z, d. o. o., vsem
ostalim, ki so pomagali,
da je turnir tekel gladko
ter nenazadnje tudi vsem
igralcem in gledalcem, ki
so prišli v Nadlesk. ■
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Loška dolina na državnem prvenstvu v malem
nogometu zasedla 3. mesto
Malonogometno združenje Slovenije (MZS) je na sončno junijsko soboto priredilo državno prvenstvo v
rekreativnem malem nogometu, na katerem je ekipa Loška dolina 1 osvojila 3. mesto.

D

ržavno prvenstvo v rekreativnem malem nogometu se je na štirih igriščih
odvijalo celotno soboto, 14 najboljših ekip
v Sloveniji pa se je pomerilo za naslov državnega prvaka. Tega so ubranili lanskoletni
državni prvaki KMN Videm – Gostilna pri
Maji iz Sv. Jurija ob Ščavnici, ki so po napetih kazenskih strelih premagali ekipo ŠD Filovci iz Prekmurja. Na državno prvenstvo pa
sta se prijavili kar dve ekipi iz Loške doline,
in sicer Loška dolina 1 ter ŠD Loška dolina
2. Slednji so žal v izločilnih bojih v kazenskih strelih izgubili proti Dolenji vasi, Loška
dolina 1 pa je svoj nogometni pohod enotno
nadaljevala vse do polfinala in rušila ovire
pred seboj, dokler jih niso ustavili prvaki
KMN Videm – Gostilna pri Maji.
Za ekipo Loška dolina 1 je dal štiri zadetke
Kristjan Turk, trikrat je zadel Jure Kandare
in dvakrat Žan Knaus, za ekipo ŠD Loška
dolina 2 pa je zadetek dosegel Suvad Okić.
Najboljši strelec prvenstva je bil Darko Zorko (KMN Videm), tudi malonogometni reprezentant, za najboljšega vratarja pa je bil
izbran Andrej Horvat (KMN Videm). Najkoristnejši igralec prvenstva je postal Kristjan Kulčar (ŠD Filovci), za vzpodbudno

Loška dolina je 3. najboljša malonogometna ekipa v Sloveniji. (foto: Adnan Mujičić)
športno navijanje pa so bile prav lepo pohvaljene tudi navijačice iz Loške doline.
Za ekipo Loška dolina 1 so tekmovali: Nejc Komidar, Jure
Kandare, Kristjan Turk, Alen Bešić, Blaž Begovič, Almir Demirović, Žan Knaus, Aleš Koritnik, Klemen Kandare in Jan
Leskovec.
Za ekipo ŠD Loška dolina 2 so tekmovali: Danilo Đekić, Aleksandar Đekić, Denis Demirović, Rok Milavec, Kristjan Knaus, Nejc Kranjc, Nejc Rožanc, Suvad Okić, Timotej Hajdin,
Iztok Jurković in Blaž Rudolf. ■

ŠD Loška dolina 2. (foto: Adnan Mujičić)

Malonogometnim
rekreativcem
se približuje
evropsko prvenstvo
miniEURO 2015, ki
bo letos od 21. 9. do
26. 9. na sosednjem
Hrvaškem v Vrsarju.
Slovenske barve
bosta tudi letos
zastopala vratar Nejc
Komidar in Jure
Kandare, že sedaj
pa vas vabimo, da
se nam pridružite v
Vrsarju ter navijate
za naše fante bodisi
v Vrsarju bodisi
izpred domačih
zaslonov. Naj samo
spomnim, da so
fantje lansko leto
v Črni gori zasedli
2. mesto in postali
evropski podprvaki v
rekreativnem malem
nogometu.
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Priznanja za najboljšo inovacijo
kovinoplastika Lož d.d. prejemnik štirih priznanj Območne gospodarske zbornice Postojna
za najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji 2014-2015

N

a letošnji 13. razpis Območne gospodarske zbornice Postojna za izbor
najboljših inovacij v Primorsko-notranjski
regiji 2014-2015 je prispelo 10 prijav, ki jih
je podalo 7 predlagateljev in v katerih je sodelovalo 21 avtorjev in soavtorjev inovacij.
Komisija za inovacije je tudi letos prispele
prijave ocenjevala po treh osnovnih kriterijih, to so: 1. Inovativnost, 2. Gospodarski
rezultati ter 3. Trajnostni vidik.
Na razpisu za najboljše inovacije je sodelovala tudi Kovinoplastika Lož d. d., ki je
prijavila 4 inovacije, in sicer dve s področja
vratnih zapor, dve s področja vrtljivo nagibnega okovja:
Nagrajene inovacije ter inovatorji:
Naziv
inovacije

Avtor

Priznanje
Bronasto
priznanje

1

Premikač
z zaskočno
funkcijo

Slavko
Malnar

2

Varnostno
okovje z RS
čepom

Rafael
Bronasto
Zabukovec priznanje

3

Enodelni
zapirnik
za vratne
zapore

Samo
Petrič

Vrtljiva puša

Petar
Tadić

4

Bronasto
priznanje

Diploma

Nagrajeni inovatorji, od leve Peter Tadić, Slavko
Malnar, Samo Petrič in Rafael Zabukovec.
(arhiv: Kovinoplastika Lož d. d.)

Dogodek je potekal 15. 6. 2015 v Jamskem dvorcu
pri Postojnski jami, kjer je zbrane inovatorje in druge
navzoče nagovoril tudi minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo Zdravko Počivalšek. ■

LJEM
E
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N
SREČA

IVANOM SIVCEM

V četrtek, 18. decembra 2014, je ob 17. uri potekalo literarno srečanje devetošolcev, njihovih staršev in učiteljev s pisateljem
Ivanom Sivcem na temo Zadnji mega žur. Bralni dogodek je potekal v sklopu Društva slovenskih pisateljev in Javne agencije
za knjigo Republike Slovenije.
Učenci 9. r. so imeli v letošnjem letu za prvo domače branje knjigo Zadnji mega žur, katere avtor je pisatelj Ivan Sivec. Po prebranem
delu so se pri urah slovenščine razdelili v skupine, v okviru katerih so tematsko obravnavali različna dogajanja in literarne like.
Obravnavi v razredu je bilo namenjenih več ur. Sledila je priprava na bralni dogodek – srečanje s pisateljem.
Pri urah glasbe so se naučili dve pisateljevi pesmi in ju ob spremljavi harmonike na prireditvi tudi zapeli.
V knjižnici so pripravili razstavo pisateljevih del in dogajalne premice, na katerih so ponazorili medsebojne odnose literarnih likov.
Literarno srečanje je bilo razdeljeno v dva sklopa. V prvem so se predstavili učenci, v drugem je potekal pogovor z avtorjem, v katerem je osvetlil dogajanje v omenjenem delu in predstavil cikel del, ki so jih devetošolci brali za bralno značko.
Leonida Zalar
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Karmen Kandare, Lucija Truden

Dan, preživet
v naravi
V začetku junija smo se Oranžni polhki
polni pričakovanj peš odpravili h gradu
Snežnik. Tam smo si ogledali grad in
njegovo okolico. Največji vtis so na nas
pustili medved, oklepi vitezov ter velike,
bele, lončene peči.
Okrog 11. ure smo si v bližnjem potoku
umili roke in se na Zagradnih njivah
pripravili na kosilo. Zanj so poskrbele
naše pridne kuharice. V senci grajskih
dreves smo si privoščili tudi počitek.
Pri gradu smo zelene površine izkoristili
za igro in raziskovanje. Našli smo veliko
naravnega materiala, ki nam je bil bolj
zanimiv in uporaben pri igri kot igrače,
ki smo jih imeli s seboj. Idej in motivacije
nam ni primanjkovalo.
Polni lepih in prijetnih vtisov smo
se odločili, da dan v naravi še kdaj
ponovimo.

Drevo

v
M o d r ih p o lh k o

Modri polhki z

o in Zdenko

Bojano, Valerij

Modri polhki smo sodelovali na
natečaju »UHU – ustvari svoje
drevo«. Za ustvarjanje drevesa smo
uporabili odpadni material in veliko
domišljije. Naše drevo se je uvrstilo
na deveto mesto, zato smo prejeli
slikanico Maček Muri in sestavljanko.
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Natečaj moja ideja – nova igrača
Vrtec Postojna je letos že drugič razpisal natečaj Moja ideja – nova igrača
in s tem zopet povabil vse ustvarjalne in inovativne vzgojitelje slovenskih
vrtcev, da bi se predstavili z novo, unikatno didaktično igračo.

Ž

e v lanskem letu je na natečaj prispelo 48
igrač, med njimi tudi igrača Medvedek,
vzgojiteljice Andreje Kandare, ki je s svojo
igračo zasedla tretje mesto. Letos je na natečaj prispelo 44 igrač, ki so kakovostnejše
od lanskih in ocenjene po veliko strožjih
kriterijih. Ocenjevala jih je sedemčlanska
komisija, ki pa je imela pri ocenjevanju zelo
težko delo. Upoštevala je tako izobraževalni,
vzgojni, varnostni in estetski vidik kot tudi
izvirnost in kakovost. Komisija je kar petim
igračam dodelila prvo mesto, sledilo je nekaj drugih in tretjih mest ter priznanj vsem
ostalim strokovnim delavcem za sodelovanje v natečaju. Med petimi prvouvrščenimi
igračami jih je najbolj prepričala igrača Ti in
jaz, strokovne delavke iz vrtca Postojna, ki je
zmagala predvsem zaradi spodbujanja socialnega čuta in netekmovalnosti med otroki.
Pridobila je tudi certifikat o skladnosti, ki ga
podeljuje oddelek za lesarstvo Biotehniške
fakultete.
Na tem natečaju sta tudi letos sodelovali Andreja Kandare in Mirjam Štefančič, vzgojiteljici iz našega vrtca Polhek. Z igračo Igram se
skrivalnice sta tokrat zasedli eno izmed petih
prvih mest. Njuna igrača je prejela tudi naziv

Zadnji dan letošnjega marca
so učence 3. razreda iz Iga vasi
obiskali Modri polhki iz Starega trga
z vzgojiteljicama Valerijo in Bojano.
Skupno druženje nam je bilo
zelo prijetno. Ko so se pohodniki
odžejali, smo skupaj odšli v šolsko
telovadnico. Tu smo si učenci
3. razreda najprej ogledali dva
moderna plesa, ki so nam ju
predstavili otroci iz vrtca. Nagradili
smo jih z lepim aplavzom. Zatem
smo tretješolci za otroke iz vrtca
zaplesali ljudski ples Ob bistrem
potočku je mlin.
Skupaj smo se igrali še elementarne
igre. Na koncu druženja so
tretješolci zaigrali ljudsko igrico A
je kruh že pečen.
Dan je minil malo drugače, bil je
zanimiv in zabaven.

Moja igrača, kar pomeni, da je varna in nudi otroku kakovostno in aktivno učenje. Navdušila
je tako komisijo kot otroke tako, da jima iz srca čestitamo. Naj jima ta uspeh da zagon za nove
izzive, nove ideje in polno mero ustvarjalnosti. ■

M o d r i p o lh k i

na obisku

Valerija, Bojana
in Slavica
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Andreja Ravšelj

Uspešni mladi tehniki
V soboto, 16. maja, so se štirje učenci
starotrške šole udeležili 24. državnega
tekmovanja iz konstruktorstva in
tehnologije obdelave za učence osnovnih
šol v Ljubljani.

zlatih priznanj
Ožbej in Alen, dobitnika
(foto: Melita Plos)

Namen tekmovanja je širjenje znanja o tehniških dosežkih in popularizacija njihove uporabe tudi skozi tehnične dejavnosti, spodbujanje mladih k inovativnosti in ustvarjalnosti
ter odkrivanje mladih, ki imajo kvalitete, potrebne za tehnične poklice (ročne spretnosti,
prostorska predstavljivost, estetski čut ...).
Tekmovali so v dveh panogah:
• iz učenčeve domače delavnice
V tej panogi se učenci predstavijo z izdelki in
reševanji različnih tehničnih problemov, ki nastanejo v domačih delavnicah v prostem času.
Svoj izdelek predstavijo komisiji, priložijo
dokumentacijo, ki so jo potrebovali pri delu
(osnutke, skice, načrte), ta pa njihovo delo
oceni in učencem posreduje strokovni pogled
na njihovo delo.
Da imamo v Loški dolini mlade, ki so inovativni, ustvarjalni in imajo smisel za tehnično
ustvarjalnost, so dokazali trije devetošolci,
ki so predstavili vsak svojo rešitev tehničnega problema.
Jakob Baraga je izdelal in predstavil stabilizator za kamero, v domači delavnici Jakoba
Kočevarja pa je nastal samostrel.
Oba sta prejela SREBRNO PRIZNANJE. Ožbej
Plos pa je komisiji predstavil kolo, ki ga je
predelal na električni pogon, pri čemer je
uporabil elektroniko, ki se uporablja v modelarstvu.
Komisija je bila nad njegovo predstavitvijo in
izdelkom navdušena in dosegel je 1. mesto in
ZLATO PRIZNANJE.

l veliko tehničnega znanja
Jakob Kočevar je pokaza
rela (foto: arhiv OŠ)
ost
sam
vi
ela
pri izd

on,
delanim na električni pog
Ožbej Plos s kolesom, pre
OŠ)
iv
arh
o:
(fot
slju
Bru
v
ki ga bo julija predstavil

• tehnologija obdelav: izdelava izdelka iz
umetne mase.
Učenci dobijo problem, ki ga morajo rešiti
v dveh šolskih urah. Tokratna naloga je bila
avizdelati držalo za solnico in poper v obliki av
tomobilčka.

n Kandare prislužil zlato
Izdelek, s katerim si je Ale
priznanje (foto: arhiv OŠ)

Tekmovalci izdelajo po svojih zamislih skico
in delavniško risbo po pravilih tehničnega risanja in izdelajo izdelek, pri čemer pokažejo
obvladovanje delovnega procesa.

V tej panogi je tekmoval Alen Kandare iz 8.
a, ki se je na državno tekmovanje uvrstil z
zmago na regijskem tekmovanju. Tudi on je
dokazal, da je pri reševanju tehničnih težav
zelo spreten in dosegel odlično 2. mesto in
ZLATO PRIZNANJE.
Oba učenca, ki sta dosegla zlati priznanji, Ožbej in Alen, sta dobila povabilo na prireditev
ZOTKINI TALENTI. To je prireditev, pripravljena
v čast najboljšim mladim talentom, ki so se s
svojim znanjem, sposobnostmi, inovativnostjo in ustvarjalnostjo izkazali na tekmovanjih
iz znanja, in srečanju mladih raziskovalcev v
organizaciji ZOTKS in si njihovi rezultati oziroma dosežki zaslužijo posebno pozornost.
Prireditev je potekala 13. junija v Cankarjevemu
domu, častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.
Ožbeja Plosa pa je komisija na tekmovanju
prepoznala kot posebej nadarjenega mladega talenta, ki bo v organizaciji Zveze za
tehnično kulturo Slovenije predstavil svojo
rešitev predelave kolesa v kolo na električni
pogon, pa tudi ostale dejavnosti, s katerimi
se ukvarja v prostem času, na mednarodnem
sejmu v Bruslju od 19. do 25. julija. Bo edini
predstavnik Slovenije, zato ga čaka še posebej odgovorna naloga.
Želimo mu, da bi pri tem dobil veliko pozitivnih izkušenj in idej za nadaljnje delo.
Vsem dobitnikom priznanj čestitke z željo, da
bi svojo mladostno energijo in ustvarjalnost
razvijali še naprej. ■

udeležba
ENTI je bilo zelo slovesno,
Na prireditvi ZOTKINI TAL
t
rne
foto: inte

pa častna
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so nas na obzidju pozdravile maskote Gardalanda. Predvajali so italijansko himno,
nato pa so zaplesali na pesem Gardalanda.
Po odprtju smo se v že prej določenih skupinicah ali parih navdušeno zapodili proti
najbolj priljubljenim atrakcijam zabaviščnega parka, da ne bi stali v predolgih vrstah. Lahko rečem, da smo izkoristili svoj
čas, saj smo tekali od ene atrakcije k drugi.
Ko smo postali preveč lačni, smo iz nahrbtnikov potegnili malico ali se ustavili
v prodajalni hitre prehrane ter se dodobra
okrepčali.

Hana Franko, 9. b

Zlati bralci v Gardalandu

V

soboto, 6. junija, smo se učenci Osnovne šole heroja Janeza Hribarja z učiteljicama Leonido Zalar in Vido Truden
zgodaj zjutraj odpravili na nagradni izlet v
zabaviščni park Gardaland v Italiji.
Izlet smo si prislužili učenci, ki smo bralno
značko opravili v vseh devetih letih šolanja
na osnovni šoli.

julij, 2015

Kljub zaspanosti je na avtobusu vladalo
vznemirjenje, bili smo navdušeni in pripravljeni na nove dogodivščine. Po približno petih urah, ki se kar niso hotele končati, smo prispeli v Gardaland. Z iskricami
in pričakovanjem v očeh smo poskakali z
avtobusa in se skupaj z drugimi obiskovalci nagnetli k vhodu. Ko je odbila ura deset,

Ob dveh popoldne smo se vsi zbrali na določenem mestu, kjer smo se prešteli, nato pa
smo tekali naprej. Vozili smo se z vlakcem
smrti, obiskali potopljeno izgubljeno kraljestvo Atlantide, potegnilo nas je v črno
luknjo, leteli smo kot piloti in še bi lahko
naštevala. Izmučeni smo se ob šetih sestali
na dogovorjenem mestu in se odpravili z avtobusom na pot domov. Prispeli smo varno,
v posteljah pa smo zaspali kot dojenčki.
Uživali smo prav vsi, okusili smo pristnost
adrenalina in se izkričali od strahu. Dali smo
si duška in sedaj nas ne more nič več bolj
prestrašiti, kot so nas vrtoglave višine in hitrosti. Vsaj do naslednjega šolskega leta ne. ■

Helena Novak Obreza

Najboljši na Žogariji
V sredo, 20. 5. 2015, smo se v Cerknici udeležili športne prireditve Žogarija. Prepričljivo smo osvojili prvo mesto in se uvrstili na
veliki slovenski finale, ki bo 8. septembra na Bledu.
Žogarija je mednarodni projekt, ki že 10. leto uteleša eno naših
najpomembnejših prepričanj – da nogomet lahko izboljša kakovost življenja med mladimi, jim vcepi vrednote, kot so solidarnost, poštenost, odgovornost, in spodbudi spremembe na bolje
v lokalnih skupnostih ter širše.
Sodelovali so učenci od 2. do 5. razreda, ki so pod mentorstvom
Aleša Ožbolta tekmovali v nogometu in spretnostnih igrah. Kviz
znanja je bil še posebej napet, ker nam je ponagajal tudi veter.
Zelo uspešno pa je nastopila tudi plesna skupina Plesne zvezde iz
podružnične šole Iga vas z mentorico Barbaro Turk.
Iskrene čestitke vsem, ki ste se tako pogumno borili in zastopali
našo šolo. Držite pesti za nas tudi septembra! ■

Leonida Zalar

TAČKE POMAGAČKE
Tačkast pozdrav Lamovih bralcev.
Hvala gospe Tatjani Pavlič in psičku
Lamu iz društva Tačke pomagačke za
celoletno druženje in pomoč pri branju.
Prebrali smo tooooliko zgodb, da bomo
o njih sanjali celo dolgo poletje.
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Leonida Zalar, knjižničarka OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

kolaž zgodb 55. bralne sezone

L

etošnja bralna sezona je v jesenskih odtenkih prebirala pasje zgodbe. Skrile so
se v pasjo hišico in nas nagovarjale dan za
dnem.
Kmalu so se jim pridružili medvedji kosmatinci različnih barv in velikosti. V njihovi
družbi je bil vsakdan veliko bolj razburljiv in
včasih že skoraj puhast. Še posebej v družbi psička Lama, pasjega knjigožera, ki je z
učenci pridno bral in jih poslušal skozi celo
šolsko leto.
V druščini devetošolcev in njihovih staršev
so zaživele zgodbe pisatelja Ivana Sivca. Nič
puhastega ni bilo v njih, zgolj kruta usoda
družinskih razmer in dramatični razpleti
usod mladostniških junakov. Tako smo segli
koledarskemu letu v roke in se s tretješolci
podali v skrivnostni svet pravljičnih potovanj Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.
Za malce starejše, drznejše in neustrašne
knjigožere je v soju sveč odstrla prgišče
pričakovanj Noč branja. V temnini noči je
sanjala svet neustrašnih junakov in pozdravljala žar novih bralnih dimenzij. Vse do
zgodnjih jutranjih ur, dokler se ni zasvital
dan in so se podobe bralne noči prevesile
v prijeten zaključek sodelovanj med šolo,
okoljem, društvi (Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice, Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga, Plesni klub Evora),
zunanjimi sodelavci, starši in povabljenimi
gosti (Benjamin Žnidaršič, Rok Tratnik).
Kanček pridiha je strnila v čarobni knjižnični prah za stoletnimi vrati podružnične šole
v Iga vasi, pripetega za klobuk – kot najlepši
cvet, cvet Noči knjige, da bi tople starševske

kom,
Z začet
m in
zapleto
koncem

33

VRTEC & ŠOLA

julij, 2015

dlani privile v objem zvedavi otroški pogled
in ga dan za dnem hranile z merico zgodb.
Pomlad je zasijala v blišču petintridesetih
zlatih bralcev in z razpletom do konca …
spet ene bralne sezone, z novimi dosežki, v
znamenju šolskega leta svetlobe, sporočil in
ilustracije … v družbi ilustratorja Damijana
Stepančiča, ob katerem je čar besed in pripovedovanj našel izraz v številnih odtenkih
likovnih poustvarjanj naših učencev.
Nepozaben dan za še eno generacijo bralnih
knjigoljubov (334 mladih bralcev je doseglo
bralna priznanja), ki so zmogli prebrati misli
o lepoti, ljubezni, sreči in milosti tega sveta.
Dragi mladi bralci, čestitke ob dosežku;
naj vam tudi v prihodnje šelestijo med prsti zgodbe najrazličnejših glasov in šepetajo trenutki napetih pričakovanj.
Za vsakimi vrati je še slajši svet branj. ■

Zlati bralec 2015
9. a
Baraga Albin
Baraga Jakob
Cindrič Matic
Debeljak Anže
Drobnič Simona
Jurjevčič Katja
Jurjevčič Nastja
Kandare Miha
Kočevar Jakob
Mahne Nika
Martinčič Lea
Ožbolt Matjaž
Palčič Uroš
Prevec Severina
Müller Julia
Sterle Maja
Strle Amadej
Škrbec Matic
Špeh Marjeta
Šraj Domen

9. b
Antončič Karin
Franko Hana
Frankovič Denis
Komidar Sabina
Milavec Maja
Nikolič Marko
Okoliš Klavdija
Ovsec Janja
Petrič Vesna
Plos Ožbej
Razdrih Mark
Šepec Pija
Truden Hana
Ule Petra
Žurga Natalija
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Učenci in zaposleni OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

NOČ bRANjA 2015, 6.-7. marec

Zahvala
Vsem sodelujočim na 5. NOČI BRANJA se
iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Skupaj z vami nam je uspelo doseči cilje
bralnega dogodka:
– doživeti branje kot dogodek,
– poudariti pomen ustvarjalnosti za
kakovostno preživljanje prostega časa,
– razvijati kreativnost ob branju,
– razvijati veselje do branja,
– razvijati jezikovne zmožnosti,
– povezovanje učencev, učiteljev, staršev
in okolja,
– druženje.

Še posebej zahvala:
• gostu literarnega večera Benjaminu Žnidaršiču,
• Društvu žena in deklet na podeželju Ostrnice, še zlasti članicama Ani Zakrajšek in
Jožici Novak za vodenje delavnice,
• Roku Tratniku in mamam, ki so nas razvajali z zajtrkom,
• Plesnemu klubu Evora,
• članicama Plesnega kluba Evora, Jerneji Žnidaršič in Petri Jesenšek,
• Kulturno izobraževalnemu društvu Plesonoga.

Nasveti za večjo varnost
motoristov
Vsem voznikom enoslednih motornih vozil svetujemo, naj bodo predvsem
izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti!
To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfaltna
površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Motoristi naj se poleg tega tudi zavedajo, da njihove sposobnosti
obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz
prejšnjega leta.
Zato voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo:
- Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih
vožnje primerno ogrejte.
- Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravilno si
jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost.
- Ne pozabite na oblačila s ščitniki.

-

Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleženci
hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da
vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.
Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni brezrokavnik.
Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču
za nasprotni promet.
Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih minutah deževja.
Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste
utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil, naj vozijo previdno, pri čemer naj
bodo pozorni tudi na motoriste.

Srečno vožnjo!

Vojko Mlakar, vodja policijskega okoliša
Vir: www.policija.si
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Milan Šraj

ŠRd Snežnik – kozarišče gre na počitnice …
cev – DLLL Snežniška Diana, ki so nam bili
pripravljeni predstaviti to športno disciplino
in smo se tudi sami lahko preizkusili, kakšni
Robin Hoodi smo … Izvedli smo društveno
tekmovanje v streljanju z zračno puško – zahvaljujem se strelskemu klubu Kovinoplastika Lož in Tonetu Žnidaršiču, ki nam prijazno vsako leto da v izposojo dve zračni puški
– skakali smo v daljino in najboljšim podelili
diplome za osvojena najboljša tri mesta.

Na Loškem gradu (foto: Milan Šraj)

T

udi letošnjo prvo polovico leta smo v
ŠRD Snežnik – Kozarišče preživeli zelo
aktivno. Začeli smo že takoj prvega januarja
oz. zadnjega dne lanskega leta, ko smo skupaj z vaščani Kozarišč stopili v novo leto in
to kar na prostem v ŠP Peščenek. Kljub hudemu mrazu smo se imeli lepo ob soju bakel
in svetlobi pisanih raket tako, da smo sklenili, da bomo to vsekakor ponovili.
Slivnica nas je pričakala 2. januarja, čeprav
datum ni bil najbolj pravi, saj je večina članov morala v službe. To je bila žal napačna
odločitev, zato naj velja v bodoče, da bo
vsakoletni januarski pohod prvo nedeljo po
novem letu.
Od februarja naprej do prvih lepših spomladanskih dni, ko nas je sonce zvabilo v naravo,
smo se dobivali ob nedeljah dopoldan v telovadnici OŠ heroja Janeza Hribarja na nedeljski uri badmintona, že od jesenskih dni preteklega leta pa do prvih spomladanskih dni
letošnjega leta pa smo se srečevali – predvsem
ženski del – na rekreaciji za odrasle v telovadnici vrtca Polhek pod strokovnim vodstvom
fizioterapevtke Andreje Brlan, prav tako članice ŠRD Snežnik – Kozarišče.
Prišli so prvi lepi spomladanski sončni dnevi, ki so kar klicali po sprehodu v naravi in
tudi mi smo se odpravili na že tradicionalni
pohod v okolico Racne gore. Štartali smo v
Žagi v Vrhniki in preko 20 pohodnikov se
nas je napotilo do Pustega (loškega) gradu.
Verjeli ali ne, nekateri so bili prvič na gradu,
razgled na dolino je bil čudovit in naužiti
svežega zraka ter dobre volje po lepo preživetem nedeljskem dnevu smo polni lepih
vtisov in prijetno utrujeni zaključili dan.
Prvi maj je za nas ŠRD-jevce vsako leto nekaj posebnega, ta praznik nam je še posebej
pri srcu. Večer pred prvim majem smo se ob

kurjenju prvomajskega kresa v ŠP Peščenek
družili z vaščani Kozarišč, naslednji dan, prvega maja pa so nas tako kot že nekaj let zapored čakale gozdne poti in stezice, ki so nas
vodile do prijetne gozdne jasice, kjer sta nas
čakala čaj in malica ter po krajšem počitku
vrnitev v dolino.
Sodelovali smo tudi na prireditvi V deželi
ostrnic – tako kot že nekaj let po vrsti stojijo že značilne naše tri ostrnice pred gradom
Snežnik.
Za konec prve polovice leta ali pa začetek
počitnic smo 21. junija letos šestnajstič po
vrsti izvedli tradicionalen pohod na Snežnik.
Povratek s Snežnika smo nadaljevali z druženjem v ŠP Peščenek. Igrali smo odbojko,
badminton, metali na koš, najbolj zanimivo
pa je bilo pri balincarjih, saj so predvsem
njihovi komentarji zelo duhoviti. Za sodelovanje smo poprosili tudi društvo lokostrel-

V juliju in prvi polovici avgusta si bomo
privoščili počitnice, konec avgusta pa bomo
začeli z drugim sklopom naših aktivnosti,
o katerih boste tako člani kot tudi vsi ostali
prebivalci Loške doline obveščeni preko naše
spletne strani, TV Orona ter Facebooka.
Začeli bomo že s četrtim pohodom po poteh snežniških bolnišnic, v septembru bomo
poizkušali prvič letos izvesti tek na Kucelj po
sistemu izločanja, v začetku oktobra pa nas
čaka Tek po polhovih stopinjah, ki šteje za
pokal NTP ElgoNova.
Če bo jesensko vreme lepo, bomo izvedli še kakšen izlet izven meja naše občine. V zimskem
času se bomo preselili v telovadnico osnovne
šole in izvedli občinsko prvenstvo v namiznem
tenisu ter začeli z rekreacijo za odrasle.
Skratka, dogaja se veliko stvari čez celo leto,
zato lepo vabljeni, da se udeležite naših aktivnosti tako člani ŠRD Snežnik – Kozarišče
kot tudi ostali prebivalci Loške doline.
Izvedba vseh naštetih aktivnosti pa bi bila brez
pokroviteljstva Občine Loška dolina težja, zato
na tem mestu zahvala občini za podporo. ■

Tradicionalni prvomajski pohod po neznanih poteh snežniških gozdov
(foto: Borut Kraševec)
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Zavod Rihtarjeva domačija, Alenka Veber

iz življenja Zavoda Rihtarjeva domačija

Z

avod Rihtarjeva domačija, ustanovljen
je bil jeseni leta 2011, se ne predstavlja
samo v domači občini Loška dolina oz. Primorsko-notranjski regiji, temveč širom po
Sloveniji. Ustanoviteljica zavoda Alenka
Veber je v zimskih mesecih nadaljevala z
nizom predavanj Zbogom, kranjska dežela,
nikoli več te ne bom videl. Tako je bila gostja
Razvojnega izobraževalnega centra Novo
mesto, Knjižnice Makse Samsa, Ilirska Bistrica ter Knjižnice Ivana Tavčarja, Enota
Železniki.
V mesecu januarju je slušateljem Univerze
za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) Zavoda Znanje iz Postojne ter slušatelje UTŽO
predstavila svoje novo predavanje Slovenski

Srečanje z Alenko Rebula Tuta in Josipo Prebeg (foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija)
muzeji – zakladi naše dediščine ali ropotarnice. Slovenske muzeje je predstavila tudi
v knjižnici Jožeta Udoviča, Enota Maričke
Žnidaršič v Starem trgu pri Ložu ter Združenju Slovenska izseljenska matica.

Ljudske pevke iz Šenčurja pri Kranju na VII. pohodu (foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija)

Vodja kabineta Urada RS za Slovence v
zamejstvu in po svetu, mag. Andrejka
Majhen, sekretar Rudi Merljak ter
Alenka Veber pred rojstno hišo
izseljenskega pisatelja Franka Trohe
Rihtarjevega
(foto: Borut Kraševec)

Srečanje na Rihtarjevi domačiji (foto: Borut Kraševec)

Kot predavateljica je sodelovala tudi na Prvem
slovenskem forumu o zgodovinskih in starodobnih vozilih s temo Tehniška dediščina skozi
luči obiskovalca muzeja. Forum je organizirala Slovenska veteranska avtomoto zveza.
V mesecu marcu smo v večnamenskem
objektu v Babnem Polju gostili Alenko Rebula Tuta in Josipo Prebeg, avtorici uspešne
knjige Vera vase.
V mesecu aprilu je sledil 4. velikonočni pohod Iz Babnega Polja na Babno Polico (o
njem smo poročali v drugi številki Obrha v
mesecu juniju.
Sedemnajstega maja je zavod uspešno izvedel
VII. pohod Iz Babnega Polja do Goričic, po poteh notranjskega izseljenskega pisatelja Franka
Troha Rihtarjevega. Pohoda se je ob prijetnem
vremenu udeležilo okrog 130 pohodnikov.
Tretjega junija so na Rihtarjevi domačiji ne-
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strpno čakali Gorazda Žmavca, ministra za
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je svoj
obisk napovedal v sklopu regijskega obiska
Vlade RS. Žal je minister Žmavc svoj obisk
zaradi nenadne obolelosti odpovedal. Vseeno pa so sedež zavoda na Rihtarjevi domačiji
obiskala vodja kabineta Urada RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu, mag. Andrejka Majhen in sekretar Rudi Merljak. Obiskovalce so
toplo sprejeli člani zavoda kot tudi predsednica vaškega odbora Berta Janež, nekdanji izseljenci, ki so se vrnili v Babno Polje, nekateri
krajani ter predstavniki iz zamejske Hrvaške.
Prvo polovico leta 2015 je zavod zaključil z
dvema prireditvama v okviru sklopa prireditev Poletje v Babnem Polju. Na Rihtarjevi
domačiji so bili veseli tudi številnih obiskovalcev, ki so v pomladnih mesecih obiskali
domačijo: med njimi so bili tako člani različnih društev upokojencev, slušateljev univerz
za tretje življenjsko obdobje. ■
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Obisk članov Društva Panorama iz Logarske doline (foto: Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija)

Janja Urbiha

krožki za turizem - Študijski krožki letos namenjeni turizmu

T

udi v letošnjem letu je Ars Palada iz Markovca,
kot hram izobraževanja, umetnosti in kulture,
dobila finančno podporo s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje neformalnega učenja odrasle populacije, in sicer za
izobraževanje v okviru štirih študijskih krožkov.
Skupaj z mentorico krožkov Janjo Urbiha smo se
odločili za različne vsebine, a smo kar tri namenili
področju turizma.
V prvih dveh krožkih, ki sta potekala v maju in
juniju 2015, smo se posvetili izboljšanju znanja
tujih jezikov za posameznike, ki kakorkoli delujejo
v turistični dejavnosti. Prvega smo poimenovali
Nemščina v turizmu in drugega Angleščina v turizmu. V krožka so se vključili udeleženci v večini
iz domače občine ter tudi nekateri posamezniki iz
sosednje Cerknice in Blok.
V teh dveh krožkih so se enega ali drugega tujega
jezika učili sobodajalci, lokalni turistični vodniki,
turistične kmetije ter gostinci. Vsebina in program
učenja je bil povsem prilagojen tej ciljni skupni,
torej je bil glavni poudarek na konverzaciji, z
vključevanjem besedišča in fraz s področja turizma (sprejem gostov, oddajanje sob, naročanje
hrane, poimenovanje naših turističnih posebnosti, lokalne zgodbe in podobno). Še posebej
razveseljiva je informacija, da so prav vsi udeleženci po vrsti zagotavljali, da so novo pridobljeno
znanje začeli takoj s pridom uporabljati, saj smo
praktično sredi turistične sezone.
Za strokovno podporo in podajanje znanja angleškega jezika je poskrbela Jasna Kržič, za področje nemškega jezika pa je bila naša učiteljica in
mentorica Darija Tišler. Obe sta se zelo potrudili,
saj sta celotno poučevanje obe učiteljici opravili
praktično dvakrat. Gospa Tišler, ker je udeležencem na ta način omogočila lažje usklajevanje s
službenimi obveznostmi sredi sezone, gospa Kr-

žič pa zato, da se je lahko bolj temeljito posvetila
udeležencem z različno stopnjo predznanja.
Kot končni izdelek krožkov je trenutno še v izdelavi
tudi praktični trojezični ANG-SLO-NEM slovarček
uporabnih besed s področja turizma ter brošura
z zgodbami in recepti v angleškem jeziku. Obe
publikaciji bosta kmalu na voljo na sedežu Ars
Palade ne samo udeležencem omenjenih dveh
krožkov, ampak tudi drugim zainteresiranim uporabnikom.
V času obiskovanja krožka so se udeleženci med
seboj tudi neformalno družili in lahko rečemo
tudi dodobra spoznali ter drug drugega seznanili
s svojo ponudbo, kar lahko razumemo kot dobrodošlo mreženje med turističnimi ponudniki,
kar vsekakor ni zanemarljivo dejstvo. Prepričana
sem, da bodo ta nova znanstva vodila tudi v prenekatero poslovno sodelovanje.
Mreženje med turističnimi ponudniki in spoznavanje ostale turistične ponudbe v regiji pa bo glavni
cilj tretjega krožka v tem letu, ki se bo izvajal pod
okriljem Ars Palade in se bo izvajal v času poletnih počitnic. Naslovili smo ga »Obiščimo in spoznajmo naše sosede«.V krožku bomo nadaljevali
delo lanskega krožka, v katerem smo se ponudniki iz območja Loške doline in sosednjih krajev
med seboj družili in se pobliže spoznavali. Letos
pa bomo to druženje v novem krožku nadaljevali,
veseli bomo tudi novih članov in si zastavili nekoliko širše cilje v ozemeljskem smislu. Pregledali in
obiskali bomo turistično ponudbo tudi preko Javornikov in pokukali čez državno mejo, v sosednjo
Hrvaško.
Četrti študijski krožek, ki se bo prav tako odvil
preko poletnih počitnic, pa bomo namenili ljubi-

teljem vrtičkarstva in zdrave pridelave hrane. O
tem pa kaj več v naslednji številki Obrha.

Kakšna oblika učenja je
študijski krožek?
Študijski krožki so majhne skupine za neformalno
učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni
ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Ker si vsebino, potek in zahtevnost
učenja izbirajo sami in rezultate potrdi le njihova
uporaba, so študijski krožki privlačni in iskani.
Delujejo po vsej Sloveniji – tudi v Loški dolini –
in so priložnost za učenje, druženje in delovanje
v okolju predvsem za tiste, ki so jim standardne
oblike izobraževanja težko dostopne ali iz katerega koli razloga nezanimive. Cilj študijskih krožkov
je tudi promocija vseživljenjskega učenja, znanja
in delovanja za dejavno vključevanje v sodobno
družbo, za razvoj podeželja in za osebni razvoj.
Študijski krožek je za udeležence brezplačen,
vodi ga mentor, poteka pa v okviru organizacije,
ki sredstva za delovanje krožka ob izpolnjevanju
določenih pogojev lahko pridobi od Ministrstva za
šolstvo in šport. Andragoški center vodi in razvija
projekt, usposablja vodje in mentorje in jih izpopolnjuje, spremlja delovanje krožkov na terenu in
uveljavlja njihove rezultate tudi v tujini.
Več o delovanju krožkov, primerih dobre prakse in
trenutno dejavnih krožkih ter njihovih prireditvah
lahko preberete na spletni strani študijskih krožkov: http://sk.acs.si/. ■
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Zavod za gozdove Slovenije

»Negujmo sloveNske gozdo

jUdi
TESTO
500 g moke
2 jajci
150 g sladkorja
1 vanilijev sladkor
3 žlice kisle smetane
180 g svinjske masti
1 pecilni prašek

KREMA
3 dl mleka
4 žlice moke
1 vanilijev sladkor
200 g margarine ali masla
150 g sladkorja
2 žlici čokolade v prahu

PRELIV:
100 g jedilne čokolade
50 g rastlinske masti
Zamesimo testo in ga damo v hladilnik
za pol ure. Razvaljamo ga in izrežemo
krogce. Spečemo na 180 stopinjah do
nežno rjavega. Ohladimo piškote.
Mleko, moko, vanilijo zavremo. Ko se
ohladi,dodamo maslo s sladkorjem,
nato pa še čokolado v prahu.
Krogce namažemo s kremo in zlepimo
po tri skupaj. Prelijemo s čokoladnim
prelivom. Na vrhu naredimo rožo iz
kreme.
Dober tek!

ve«
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Sloveniji pripravile več kot 40 prireditev, sku- hlodovine, ki ostane v gozdu, nastaja materialna
paj z dogodki za otroke in mladino ter lastnike škoda za lastnika gozda, saj so ta drevesa predgozdov pa več kot 80 dogodkov, ki so se zvrstili niki skupaj z gozdarji dolga desetletja vzgajali in
v okviru Tedna gozdov 2015 po vsej Sloveniji. ohranjali zato, da bi sedanji lastniki lahko les s
Celoten pregled dogodkov ob letošnjem Tednu pridom uporabili, ne pa pustili, da strohni.
gozdov je na voljo na spletni strani Zavoda za Množičen pojav podlubnikov na iglavcih je
gozdove Slovenije http://www.zgs.si/. Od pi- resna grožnja ob vseh naravnih katastrofah
sanega seznama prireditev naj omenimo samo v gozdovih. V letu 2014 smo se obsežnejšim
nekaj osrednjih: Uvodna prireditev Tedna poškodbam gozdov zaradi podlubnikov dokaj
gozdov 2015 je bila 23. maja na Magolniku pri uspešno izognili, k čemur je prispevalo tudi hlaRadečah in je posvečena negi gozda. V nedeljo, dno in vlažno vreme. Nekatera suha in toplejša
24. maja, je bilo v Ljubljani tridnevno srečanje obdobja v letošnji pomladi pa nakazujejo, da se
Azija – Evropa (ASEM) na temo trajnostnega lahko v naslednjih mesecih problem podlubnigospodarjenja z gozdovi. Srečanje je namenjeno kov močno zaostri. Trenutna opažanja in trendi
izmenjavi izkušenj med oblikovalci politik in povečevanja števila po podlubnikih napadenih
strokovnjaki, slovenske izkušnje pri gospodar- dreves kažejo na večji obseg tovrstnih poškodb
jenju z gozdovi pa so bile predstavljene udele- na smreki in jelki, še zlasti na Postojnskem in
žencem iz članic ASEM kot primer dobre pra- Novomeškem ter na območju Ljubljane, Kranja,
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Tolmina, Kočevja in Maribora. Iz tega razloga je
nujno, da lastniki gozdov redno pregledujejo svoje gozdove, v primeru pojava podlubnikov pa o
tem obvestijo revirnega gozdarja ter pravočasno
posekajo in spravijo iz gozda napadena drevesa.
Sečnji poškodovanega in podrtega drevja sledi
priprava sestoja in gozdnih tal na obnovo, ki se
je v saniranih gozdovih že začela. Naravna obnova na ustrezno pripravljenih površinah poteka
samodejno, obnova s saditvijo sadik pa se izvaja
tam, kjer naravna obnova zaradi različnih razlogov ni možna. Po oceni v sanacijskem načrtu bo
obnova s saditvijo sadik potrebna na okoli 900
ha gozda, to je na 6 % vseh površin, ki jih bomo
morali po žledolomu v Sloveniji obnoviti (= 14
000 ha). Nadaljnji ukrepi, ki sledijo na saniranih površinah, so ukrepi nege mladega gozda. Z
ukrepi nege (obžetev zeli, trav in grmovnic, čiščenje gošče) želimo zagotoviti ustrezne razmere za razvoj mladega gozda in ponovno vzgojiti
kvalitetne in stabilne gozdne sestoje. Sredstva za
obnovo poškodovanih gozdov, za izvedbo ukrepov nege in varstva poškodovanih gozdov ter
nekatera dela pri sanaciji gozdnih prometnic se
bodo zagotavljala predvsem iz sredstev Programa
razvoja podeželja (PRP) 2014-2020. Izvedbeni
mehanizmi programa PRP so v pripravi, sredstva
za omenjene ukrepe pa bodo lastniki gozdov lahko predvidoma začeli koristiti v jeseni 2015, za
ukrep usposabljanja v gozdarstvu pa že v mesecu
juniju 2015.
Sanacijska dela v gozdovih še vedno pomenijo
tveganje za nesreče pri delu v gozdu. V letošnjem
letu beležimo 30 nezgod pri delu v gozdu med
nepoklicnimi delavci, kamor spadajo predvsem
lastniki gozdov in njihovi družinski člani, od
tega 5 smrtnih. To je manj kot v enakem obdobju
lanskega leta, ko je bilo do konca maja 9 smrtnih
nezgod, v celem letu 2014 pa je delo v gozdu
zahtevalo 18 žrtev med nepoklicnimi in 3 žrtve
med poklicnimi delavci. Manjše število nesreč
ne pomeni neposredno večje varnosti pri delu,
saj je tudi obseg delovnih aktivnosti manjši kot v
primerljivem lanskem obdobju. Tudi letošnje nezgode so omejene predvsem na področja sanacije
žledoloma. Tri smrtne nezgode so se zgodile pri
sečnji, dve pa pri spravilu lesa.
Izkušnje pri odpravi posledic lanskega žledoloma
so bogat vir novih spoznanj za gozdarsko stroko in lastnike gozdov ter priložnost za odpravo
pomanjkljivosti pri odzivu na naravne ujme. V
zadnjem letu, še posebej pa z delavnicami z naslovom Pogled na žled v maju 2015, se je močno
intenziviralo tudi raziskovalno in razvojno delo
v gozdarski stroki, in sicer v okviru ciljnih raziskovalnih programov na področju gozdarstva in
v okviru mednarodnih projektov (Life+ projekt
LIFEGENMON – Razvoj sistema genetskega monitoringa gozdov). Pri teh prizadevanjih za razvoj
novega znanja na področju sanacije naravnih
ujm v gozdovih je zelo pomembno sodelovanje
raziskovalcev in uporabnikov znanja. ■
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Frenk Prelec, univ. dipl. inž.gozd.
Vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov

obNova iN Nega gozdov
PoškodovaNih Po žledolomu

Katastrofalni žled v začetku leta 2014 je močno poškodoval gozdove na postojnskem območju. Najobsežnejše delo, ki ga je potrebno opraviti, je posek poškodovanega drevja, še zlasti iglavcev, ker le-ti predstavljajo potencialno nevarnost za
prenamnožitev podlubnikov. Po zadnjih podatkih je bilo do maja 2015 iz gozdov
na postojnskem območju pospravljeno 815.000 m3, kar predstavlja 40 % poškodovane lesne mase. Sanacijski načrt predvideva za postojnsko gozdno gospodarsko
območje sadnjo na 330 ha, za kar bo potrebno zagotoviti preko 1.1 milijon sadik,
večinoma bukve. Preostali del, tam, kjer so ogolele površine manjše in je še zadostno število odraslega drevja - semenjakov, bo obnova potekala po naravni pot.
Ocenjeno je, da je takšnih površin preko 3.000 ha. Obnova gozdov naj bi potekala
po sanacijskem načrtu 5 let. Že v jeseni 2014 in spomladi 2015 so se pričela
dela na obnovi gozdov, v katera je bila vključena tudi širša javnost, denar pa se
je večinoma zbiral v okviru akcije Obnovimo slovenske gozdove. Širša javnost pa
tudi nekateri lastniki gozdov se ne zavedajo, da bo potrebno obnovljene površine
ustrezno negovati, preden bo zrasel odrasel gozd. Z namenom osveščanja javnosti
o pomenu nege gozda je slogan letošnjega Tedna gozdov, ki je potekal od 25. do
31. maja 2015 »Negujmo slovenske gozdove«.
Gozd je združba različnih vrst dreves, grmovnic in drugih rastlin. Ima svojstven ciklus razvoja. Začne se s kalitvijo bolj ali manj drobnih semen in takrat je gostota
dreves največja, presega nekaj 100.000 osebkov/ha, lahko celo milijon. Ko ta drevesa odrastejo, njihova gostota znaša tja do 600 dreves/ha. To pomeni, da ostane
le 1 % osebkov, kar predstavlja resnično močno naravno izbiro. Bistvo nege je ta,
da človek usmerja ta razvoj s tem, da izbere želene drevesne vrste, najmočnejše
in najkakovostnejše osebke, jim pri rasti pomaga tako, da odstranjuje njihove konkurente. Pomen nege je še posebej izpostavljen pri sanaciji po žledu poškodovanih
gozdov, kjer moramo poleg prej omenjenih kriterijev upoštevati tudi poškodovanost
izbranih osebkov. Poleg obnove bo tudi nega mlajših gozdov, ki bo potekala v sklopu sanacije gozdov poškodovanih po žledu subvencionirana iz evropskih sredstev.
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Janja Urbiha

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

Na tej internetni strani
objavljamo stare fotografije
iz Cerknice in okolice – torej
tudi iz Loške doline. To so

Pudobski most pred in po vojni
1960 Pudob – Novice iz kozarišč

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.

Še en dobro znan pogled na Pudob in pudobski most, ki je bil odposlan na
razglednici z razlogom.
Kako bogata vsebina! Ne spomnim se, da bi objavili kakšno razglednico, ki bi nam v
omejenem prostoru za sporočila toliko razkrila. Iz par vrstic razberemo dogajanje v
jeseni leta 60 na Blatni gasi v Kozariščah. Franc Mlakar – Čejšenčov iz Kozarišč – je
bil tega leta dijak dijaškega doma trgovske šole v Brežicah. Oče France mu je v začetku
septembra na razglednici poslal novice od doma. Za razglednico mu je izbral sosednjo
vas Pudob, ki naj ga spomni na dogodek, ko se je na prikazanem mostu prevrnil. Poleg
tega mu sporoča, da je soseda – Krašučkova Tinca tudi že odšla v šolo, in sicer
v Kranj. Piše mu, da si je sosed – Joškov
Ivan (Zgorni Joškov) kupil moped, pa tudi
to, da se bo drugi sosed – Joškov Janez
(Spodni Joškov) naslednji dan oženil.
Verjetno je ata besedilo napisal v petek,
v soboto pa je kartico oddal na pošto.
Poroka se je odvila, preden je France prejel
novice.
Ata France je, kakor se spodobi, na koncu
dodal še pozdrave. Razglednica je bila
odposlana še isti dan, kljub temu da je bila
to sobota.
Sv. Jakob, zavetnik romarjev, Franceta ni obvaroval, ko se je mimo
cerkve zapeljal proti mostu. Prevrnil se je. Nadvse zanimivo bi
bilo izbrskati kakšno podrobnost tega dogodka.
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http://cerknica.org/stareslike

O popravilih in prenovah mostov najbolj vpadljivo
govorijo prav različne izvedbe varovalnih ograj.
Na sliki je konstrukcija s stebrički. Objavili smo
že kamnito izvedbo te ograje. Danes je ograja spet
drugačna.
O popravilu tega mosta sem izbrskala tole. V noči
iz 6. na 7. april 1941 je vojska Kraljevine Jugoslavije
razstrelila stari kamniti most, ki je bil zgrajen v
“Napoleonovem” stilu. Še istega leta so italijanski
vojaki naredili zasilni lesen most na zgornji strani
ruševin. Naslednje leto je italijanska vojska najela
domačine, ki so začeli delati nov betonski most na
mestu, kjer je stal star most. Vendar do kapitulacije
Italije septembra 1943 mostu niso dokončali v celoti. Most je dočakal končni izgled šele po letu 1945,
po koncu vojne.

1940 Pudob – dvor je stal tudi v Pudobu
Kar nekaj razglednic, ki
upodabljajo vas Pudob, je
napravljenih iz tega zornega kota.
Vseh še nismo objavili, pridejo
pa zagotovo še na vrsto. O hišah v
tem pogledu smo nekaj že pisali.
Tudi o cerkvi sv. Jakoba, prav tako
o mogočni lipi, ki stoji za cerkvijo.
Tudi o tem, od kod ime vasi, smo
že spregovorili. (opomba: beri na
spletni strani Stare slike)
Precej pa me je presenetil
podatek, ki sem ga zasledila v
knjigi o gradovih in dvorcih v
naših krajih, in sicer, da je tudi
vas Pudob nekoč premogla svoj
dvorec.

Izginuli dvorec Aych – Pudob
Leta 1269 in 1283 viri omenjajo oglejska ministeriala na Snežniku, viteza Hermana in Otona iz Pudoba, leta 1321 se omenja Herbordij (Herbordi de Aych – Snežniški), leta 1320 in 1325 Volker iz Pudoba (Volkerus de Aich), ki se v nekaterih listinah imenuje tudi po Ložu. Leta 1415
se omenja dvor v Pudobu (Aych), ki je po ugotovitvah, zapisanih v Sapačevi knjigi, najbrž stal v ravnini v neposredni bližini vasi Pudob.
V Pudobu je živela stranska veja vovbrških in pozneje oglejskih ministerialov, ki so se imenovali po Ložu in Snežniku. Stolpast dvor v Pudobu
je nastal v 13. stoletju kot eden od mnogih v okolici Loža, na katerih so živeli sorodstveno med seboj tesno povezani vitezi.
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Obcestni kantoni, razporejeni lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti. Za
tretjim kamnom je prislonjeno nekaj, kar je podobno odlomljenemu smerokazu. Na začetku mosta, pred levo kamnito ograjo
stoji ženska postava, ki zre v potok. Na ograjo je odložila svojo
temno boršo ali mogoče plašč.

Posnetek je nastal v mrzlem delu leta, saj je mogočna lipa, ki stoji
za cerkvijo sv. Jakoba, gola, brez listja. Pri natančnem ogledu slike
se mi zazdi, da se po hribih desno od hiš nahajajo zaplate snega.

Slovarček:
• ministerial: najnižja stopnja viteškega stanu,
sprva pretežno nesvobodne osebe, ki so s
sprejemom doživljenjskega fevda postale
služne po položaju višjemu plemstvu
•
Vas Pudob Založil: Fotolik Ljubljana

Viri:
• Jože Ovsec
• Anton Martinčič
• glasilo Obrh, april 2013
• http://www.lunin.net
• http://www.gradovi.net/kasteloloski_slovar
• Igor Sapač: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji: III. Notranjska,
MED IDRIJO IN SNEŽNIKOM; Viharnik, Ljubljana 2006

lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti: pravilno,
urejeno, normalno zaporedje

Slika 1: Kraj: Pudob, Kozarišče
Datum: razglednica je bila odposlana
v soboto, 3. 9. 1960
Avtor: neznan, najbrž Bajček
Zbirka: Župnišče Stari trg
Oblika: razglednica
Skenirano in obdelano: Miloš Toni
Slika 5 Kraj: Pudob
Datum: okoli leta 1940
Avtor: Fotolik Ljubljana
Zbirka: Bronislava Bavec
Skenirano in obdelano: Miloš Toni
Oblika: razglednica
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