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Glasilo občine Loška dolina

Nov most
čez Brežiček
V 70-ih letih prejšnjega stoletja se je urejala nova trasa vodotoka Brežiček. Na tem mestu se je v sklopu del
izvedel tudi prehodni most. Ker le ta iz tehničnega kot varnostnega vidika ni bil več ustrezen, se je na predlog
strokovne službe občine ter sprejetim proračunom za leto 2015 pristopilo k rekonstrukciji mostu.
Načrt za most je sprojektiral Klemen Žagar. Delo je izvedel Samprt d.o.o kot kooperant Komunale Cerknica.
Nadzor nad deli, tehnično usklajevanje ter reševanje detaljev je vršila strokovna služba občine.
Sicer pa je most ločne oblike v armirano-betonski izvedbi z dvojno kovinsko ograjo. Dolžina mostu 6.5 m, širina 1.8 m.
Izvedena je tudi asfaltirana povezovalna pot med pločnikom ob glavni republiški cesti ter Smelijevim naseljem.

Foto: Mario Žnidaršič
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Pozdravljeni v dvojni številki Obrha
Jesen je že močno zakorakala tudi v našoDolino, večeri postajajo daljši, kot
nalašč, da si nekaj več časa lahko privoščite za prebiranje tega, kar se je v poletnih,
dopustniških in počitniških dneh nabralo za naš Obrh.
In tega je bilo, kot lahko vidite že po debelini našega glasila, res veliko. Kot da ni bilo
dopustov in počitnic. Pa naj še kdo reče, da se v naši Dolini ne dogaja. Dogajalopa se
je še veliko več, kot je na naslednjih straneh predstavljenega.
Objavljenihje tudi nekaj prispevkov, ki so zaradi zatajitve moje e-pošte žal v
prejšnjem Obrhu nenamerno izpadle, zato se vsem avtorjem tistih člankov
opravičujem in napako popravljam.
Tokratna vsebina je obogatenatudi z nekaterimi vašimi dopustniškimi utrinki in
veseli me, da je bil Obrh z nekaterimi tudi na dopustu.
Poletni dnevi pa niso bili le dopustniško obarvani. Kot lahko preberete v županovem
in še nekaterih drugih zapisih, so bili tudi pretekli meseci precej delavni in aktivni.
Veliko se je dogajalo na področju športa, aktivna so bila društva in zavodi, predvsem
pa je tokratni Obrh v znamenju mnogih kulturnih dogajanj na čelu s festivalom
Plavajoči grad, ki mu je namenjena tudi fotogalerija na ovitku. Tudi ob tem dogodku
je bil s svojim aparatom zelo aktiven Mario Žnidaršič, član našega uredniškega
odbora, ki je letošnji dobitnik bronastega grba Občine Loška dolina. Za prejeto
priznanje mu čestitamo, prav tako tudi prejemnici srebrnega grba Občine Loška
dolina AnđelkiPogorilić ter ostalim prejemnikom občinskih priznanj, o čemer boste
lahko več prebrali v naslednji številki. Čestitamo tudi Društvu upokojencev Loška
dolina za njihov jubilej in za vse njihove aktivnosti.
Vsem občanom pa čestitamo ob 19. Oktobru, prazniku Občine Loška dolina.
Prijetno in ne preveč mokro jesen vam želim!
Borut Kraševec
urednik

p.s. V uredniškem odboru smo mnenja, da je prav in potrebno, da so v Obrhu
objavljeni prispevki z različnimi mnenji in razmišljanji. Seveda pa ni nujno, da se z
njimi tudi strinjamo. Zato prosimo bralce, da to pri prebiranju upoštevate.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 3. december 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: Mostiček čez
Brežiček, tekst: Emil Mlakar občina LD, foto: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Kljub poletju in času dopustov delavno

O

d izida prejšnje številke glasila Obrh
je preteklo že kar nekaj časa. Tudi čas
počitnic in dopustov se je zaključil. Vendar
ne glede na počitniški čas so investicijska in
druga dela v občini potekala normalno glede
na načrtovano. V prejšnji številki sem nekaj
več poudarka namenil obisku Vlade RS v
regiji. Začeti pogovori s pristojnimi ministricami in ministri niso zamrli in jih bomo
nadaljevali, kot je bilo ob njihovem obisku
v občini Loška dolina dogovorjeno. Glavni dve področji, ki jima je trenutno z naše
strani namenjeno največ pozornosti in aktivnosti, sta področje grajskega kompleksa
Snežnik ter področje upravljanja z velikimi
zvermi. Sestanki z Ministrstvom za kulturo
ter z Ministrstvom za okolje in prostor so že
dogovorjeni. V upanju, da bodo sogovorniki razumeli probleme lokalnega prebivalstva
ter prisluhnili našim predlogom, se skupaj s
sodelavci občinske uprave nameravam osebno udeležiti obeh sestankov. O zaključkih in
sklepih, ki bodo sprejeti na obeh sestankih,
boste bralci Obrha obveščeni v eni od naslednjih številk občinskega glasila.
Investicije, ki so se izvajale preko poletja,
so sedaj že zaključene. Nova povezovalna
cesta Stari trg–Markovec je po opravljenem
tehničnem pregledu že v uporabi. Naslednji
korak in zaključek celotnega projekta pa
predstavlja še ureditev krožišča. Idejo ar-

hitekturne in vsebinske zasnove dokončne
ureditve smo že prejeli, tako da nas čaka še
izvedbeni del. Ker pa je celostna ureditev zasnovana tako, da bo potrebno tudi zasajevanje in sejanje, menimo, da je trenutno čas za
takšna dela neprimeren ter bi bilo smotrno s
temi deli zaključiti v spomladanskem času.
Na drugem cestnem odseku, ki je bil planiran za dokončno ureditev v Iga vasi, so dela
tudi zaključena in dana obljuba s strani občine izpolnjena. Upam, da država ne bo naših
prizadevanj in finančnih vložkov v dokončanje državnih investicij povzela kot vzorec ter
pričela vsa finančna in izvedbena bremena
prenašati na občine. Zaključena je tudi obnova mostička čez Brežiček pri bencinskem
servisu v Starem trgu. Ta investicija je še ena
v nizu obnov mostov, ki jih izvajamo že nekaj let. Naslednji je most v Podcerkvi, na katerem dela že potekajo, in če bodo vremenske razmere primerne, bi se letos dela tudi
zaključila.
Komasacija zemljišč v Podcerkvi in Nadlesku je tudi zaključena. S strani Ministrstva
za kmetijstvo smo že imeli opravljen nadzor
na terenu, pri katerem ni ugotovljenih napak
ali odstopanj od projekta. Lastniki zemljišč v
komasacijskem območju bodo tako v naslednji pridelovalni sezoni že obdelovali novo
nastale parcele in pri tem jim želim veliko
uspeha. Želim pa si, da bi nove najemnike

stanovanj v naslednjem letu lahko sprejel
tudi obnovljen objekt v centru Starega trga,
Pot na Ulako 7a. Obnova objekta naj bi se
pričela še v letošnjem letu ter se naslednje
leto zaključila. Poleg objekta pa se bo uredilo še parkirišče za stanovalce in obiskovalce.
Ne glede na ekonomsko stanje v državi ne
nameravamo zastati v razvoju občine in prav
zato še bolj z optimizmom zremo v prihodnost. Načrtov za prihodnje obdobje je še
veliko. In dovolite mi, da omenim le nekatere najpomembnejše in finančno »najtežje«.
Gradnja kanalizacijskega omrežja na osredjem delu občine je največja naloga, ki smo si
jo zadali. Na omrežje naj bi bila priključena
naselja Pudob, Iga vas, Viševek, Kozarišče in
Šmarata. Za to investicijo smo uspešno pridobili gradbeno dovoljenje in tako lahko še
v letošnjem letu pričnemo s postopkom za
izbiro izvajalca gradbenih del. Upam in želim si, da bi letos ta postopek uspešno pripeljali do konca ter se takoj po tem posvetili
izvedbi, ki naj bi potekala v več fazah. Drugi
finančno najmočnejši projekt pa je povezovalni vodovod Podgora– Babno Polje. Za ta
projekt pa smo že objavili razpis za izbiro
najugodnejšega izvajalca del in predvidevam, da se bodo dela pričela še letos ter se
zaključila v naslednjem letu. Menim, da sta
navedena projekta prednostna, saj predstavljata bistveno izboljšanje pogojev življenja
v naseljih, ki jih investicija zajame. ■

Nova povezovalna cesta Stari trg-Markovec (Foto: Mario Žnidaršič)
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Na kratko iz
občinskega
sveta –
7. redna seja
Po malo daljšem premoru
se je v četrtek, 17. 9. 2015,
na svoji 7. redni seji sestal Občinski
svet Občine Loška dolina.
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MILAN JURKOVIČ
- predsednik Stranke modernega centra LO Ceknica

Skupaj smo že eno leto!

K

ar mimogrede je minilo leto od ustanovitve Stranke modernega centra LO Cerknica –
OO Loška dolina in OO Bloke. Stranka je kandidirala na lokalnih volitvah za župana in
občinske svetnice in svetnike in kot novinka dosegla odlično drugo mesto med strankami,
izvoljena sta bila dva naša občinska svetnika. Prav tako imamo člane v občinskih komisijah in
odborih, ki so bili imenovani oziroma potrjeni na seji Občinskega sveta Občine Loška dolina.
Lokalni odbor SMC z vsemi drugimi članicami in člani ter celotno stranko stremi k uveljavitvi skupnih vrednot in ciljev, ki smo jih izpostavili že v predvolilni kampanji: človekovega
dostojanstvo, pravna država in trajnostni razvoj. Kaj smo naredili v prvem letu?
Svetnik Milan Jurkovič in svetnica Branka Palčič v Občinskem svetu Občine Loška dolina
aktivno delujeta in sodelujeta pri reševanju aktualnih dogajanj v lokalni skupnosti ter nudita
pomoč županu pri izvajanju projektov, ki so skladni s programskimi izhodišči Stranke modernega centra in našega lokalnega odbora SMC Cerknica. Spodbudila ali pomagala sta pri
vrsti življenjsko pomembnih projektov.
Svetnika LO Cerknica, ki delujeta konstruktivno v opoziciji, sta zavzela stališče, da je potrebno na odseku regionalne ceste Pudob-Babno Polje od 0,520 km do 1,060 km v naselju Iga
vas dokončati zaključno plast asfalta skozi naselje. O tem vprašanju so govorili na 3. redni
seji Občinskega sveta Občine Loška dolina 15. januarja 2015. Glede na to, da Cestno podjetje Ljubljana svoje obveze ni izpolnilo, je Milan Jurkovič pobudo posredoval ministru za
infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču. Na pobudo ministra so na Direkciji RS za ceste (DRSC)
v roku enega tedna že sklicali usklajevalni sestanek z županom Janezom Komidarjem za
dokončanje zgoraj navedenih del.
Ob obisku predsednika vlade z ministrsko ekipo v Notranjsko-kraški regiji se je svetnik Milan Jurkovič sestal tudi s predstavnikom DRSC glede problematike regionalne ceste v naselju Kozarišče. Predsednik vlade dr. Miro Cerar se je po jutranji seji vlade na Pristavi Grad
Snežnik sestal z županom občine Janezom Komidarjem. Seznanil ga je s perečimi problemi
in željami občanov. Zvečer se je sestal tudi s članstvom in svetniki Notranjsko-kraške regije,
ki so mu predstavili, katere ceste v regiji je še potrebno sanirati. Že v mesecu dni je Cestno
podjetje (CP) Koper asfaltiralo cestni odsek od mostu v Kozariščah do Šrange v dolžini 300
metrov. Čeprav smo pri omenjeni sanaciji delovali ločeno, so šla prizadevanja župana Janeza
Komidarja in naše aktivnosti k skupnemu cilju in v korektnem odnosu.
Svetnik Milan Jurkovič je dvakrat podal pobudo, da je potrebno pri gradnji posamezne cestne
infrastrukture upoštevati celovitost ostalih komunalnih in infrastrukturnih povezav (telekomunikacije, elektrika itd.). Pobuda je bila sprejeta in župan Janez Komidar je izpeljal dogovor
s podjetjem Telekom, tako da so se takoj lahko začela dela za polaganje zemeljskih vodov za
arhiv: SMC LO Cerknica

Pri obravnavi dnevnega reda se je na
predlog svetnika Borisa Hribarja z dnevnega reda umaknilo obravnavo točke
»Spremembe Statuta Občine Loška dolina«. Na seji so člani občinskega sveta
obravnavali in potrdili Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška
dolina. S tem se je začasno kategoriziralo
novozgrajeno obvozno cesto kot krajevno cesto, ki se bo kasneje kategorizirala
kot državna cesta. Obstoječi del državne
ceste skozi Stari trg pa se bo prekategoriziral v občinsko cesto. Nato je občinski svet sprejel Sklep o določitvi cen
programov v Vrtcu Polhek. S tem bodo
cene programov v Vrtcu Polhek od 1. 9.
2015 do 31. 12. 2015 nekoliko nižje. Seja
se je nadaljevala s potrditvijo Sklepa o
dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška
dolina za leto 2015. Dopolnitev letnega
načrta predvideva prodajo dveh funkcionalnih zemljišč v Starem trgu in Nadlesku ter nakup zemljišč, ki so nastala s
parcelacijo po dokončanju obvozne ceste
Stari trg. Na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja so se
svetnice in svetniki strinjali, da se podeli
priznanje »srebrni grb Občine Loška dolina« gospe Anđelki Pogorilić, prejemnik
priznanja »bronasti grb Občine Loška
dolina« pa bo gospod Mario Žnidaršič.
Za direktorja Javnega zavoda Snežnik,
je bil imenovan Zdenko Truden, imenovani pa so bili tudi predstavniki ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Snežnik
in sicer Vera Jasna Lekan, Erika Kranjc
in Marija Mlakar. Ker bo v oktobru potekel mandat Občinski volilni komisiji,
je občinski svet potrdil novo Občinsko
volilno komisijo, ki jo sestavljajo Sabina
Palčič, Zlatka Turšič, Jožica Novak, Alojzij Lavrič, Janez Kandare, Iztok Mihelčič,
Marija Forjanič in Darja Prosenc. ■
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arhiv: SMC LO Ceknica

optični kabel, in sicer na novi cestni povezavi obvoznice Markovec–Stari trg.
V lokalnem odboru SMC Cerknica sledimo
obljubi, da bomo delovali v dobrobit lokalne
skupnosti, predlagali in spodbujali projekte
ter sodelovali pri izvedbi projektov lokalnih
skupnosti. Želimo si še boljše sodelovanje
z župani sosednjih občin, saj bomo skupaj
lahko dosegli več in uresničili zahtevnejše
projekte in cilje.
Pri oblikovanju politike na državni ravni je
LO SMC Cerknica podal pobudo za celovito obravnavo problematike zvezi v naravnem okolju in posledično vdorov v urbano
okolje ter povzročanje škode v kmetijstvu
in gozdarstvu. Pri tem projektu sodelujejo
tudi ostali lokalni odbori SMC na območju
Dolenjske, od Kočevja, Blok, Loške doline,
Postojne do Ilirske Bistrice. Pripravili so izhodišča za celovito rešitev te problematike
na državni ravni in v lokalnih skupnostih,
cilj pa je sožitje z zvermi v naravnem okolju.
Generalnemu sekretariatu SMC je LO SMC
Cerknica dala predlog koordiniranega dela
med LO SMC v Notranjsko-kraški regiji
projekta izgradnje avtocestne povezave med
Postojno in Jelšanami, obvoznice Rakeka in
Cerknice, na regionalni cesti Unec, Cerknica, Bloke, Sodražica in Žlebič. Cestni povezovalni kraki pa naj bi potekali po Bloška
Polica – Loška dolina – Babno Polje in Loška
dolina – Loški Potok. Svetnik Milan Jurkovič
se je že nekajkrat srečal z ministrom za infrastrukturo dr. Gašperšičem na temo načr-

tovanja in izvedbo projekta. Dogovorili smo
se, da bodo potekala usklajevanja z lokalnimi skupnostmi še pred uvrstitvijo projekta
cestne infrastrukture v nacionalne program
razvoja cestne infrastrukture RS.
Naš lokalni odbor je dal pobudo županom
občin Ceknica, Bloke in Loška dolina, da se
tudi naše občine pridružijo o odpisu dolgov,
ki ga omogoča dogovor vlade dr. Mira Cerarja, s predstavniki občin in podjetij. Odpis
dolgov bo omogočil vsaj delno razbremenitev
socialno najbolj ogroženih občank in občanov in tako pripomogel k večji blaginji in socialni pravičnosti za vse državljane Slovenije.

Živimo v času, ki od nas zahteva aktivnost, sodelovanje, pripravljenost za pomoč in za dobre spodbude. Živimo v
kraju, ki nam daje možnosti preživetja,
imamo les, turizem, malo gospodarstvo
in kmetijstvo. Uporabimo to, kar imamo
in delujmo skupaj. Ko ne delujemo skupaj, ustvarjamo slabe odnose, ko delujemo skupaj imamo vsi in vsak možnost
ustvariti več in boljše. Predvsem pa boljše
življenje za naše otroke, vnuke, za naše
starše, za nas!
Člani LO Ceknica se trudimo za boljši jutri
prebivalcev občine Loška dolina! ■

Vaški odbor Ograde

Ureditev otroškega igrišča na Ogradah

L

etošnje spomladansko in poletno obdobje je bilo na Ogradah precej živahno.
Kar nekaj let prisotna ideja o tem, da bi bilo
smiselno in potrebno urediti prostor za druženje in igro, je na začetku leta končno dobila svojo vsebino in po nekaj mesecih tudi
konkretno podobo.
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arhiv: vaški odbor Ograde

Ko smo člani vaškega odbora sovaščanom
osebno predstavili idejo o tem, na kakšen
način želimo urediti prostor za druženje in
igro naših otrok, smo pri vseh naleteli na
zelo pozitiven odziv in podporo. S prostovoljnimi prispevki smo tako zbrali sredstva za nakup otroškega igrala, ki danes
zaokrožuje podobo urejenega prostora v
središču naselja v lično celoto, najmlajšim
pa daje priložnost za sprostitev odvečne
energije in igro.
Ob tej priložnosti se Vaški odbor Ograde še
enkrat zahvaljuje vsem sovaščanom, ki so
pomagali s svojim prispevkom in svojim delom. Ravno tako se želimo ob tej priložnosti
zahvaliti tudi vsem ostalim, ki so prisluhnili
naši prošnji po pomoči. V prvi vrsti se tako
zahvaljujemo Občini Loška dolina, ki je izrazila posluh za našo željo, da na velikem
praznem zelenem prostoru sredi naselja
uredimo kotiček, odmaknjen od ceste in
hkrati vsem na očeh, ki bo otrokom nudil
dovolj priložnosti za igro in druženje, staršem pa brezskrbnost, da se njihovi otroci ne
potikajo po cesti ali izven naselja. Občini se
zahvaljujemo za ves potreben material, za
robnike, za tlakovce, pesek in cement, pa
tudi za vso izkazano dobro voljo. Verjamemo, da bomo s korektno medsebojno komunikacijo in odprtostjo za pobude in ideje
lahko realizirali še kako pridobitev v skupno
dobro. Prav tako se iskreno zahvaljujemo
tudi vsem podjetjem, ki so se odzvala naši
prošnji po pomoči. S svojim pozitivnim odzivom, bodisi z materialom ali z opravljeno
storitvijo so bistveno prispevala k temu, da
smo projekt lahko zaključili tako, ali še celo
bolje, kot je bilo predvideno. Zatorej še enkrat iskrena hvala podjetjem Ožbolt d. o. o.,
Janez Kočevar s. p., ACP Avtomatizacija d. o.
o., Kovica d. o. o., GG Postojna d. d. in PIRC
Gradnje d. o. o. za vso izkazano dobro voljo,
sodelovanje in pomoč.
Člani vaškega odbora smo ponosni na novo
pridobitev. Prepričani smo, da je pogled na
urejen igralni kotiček v ponos in veselje tudi
vsem sovaščanom. Upamo tudi, da znamo
vsi skupaj ceniti dejstvo, da te skupne pridobitve ne bi bilo brez osebnega angažiranja

tistih posameznikov, ki
jih je vodila želja, narediti nekaj konkretnega
v dobro vseh, ter tistih
posameznikov, ki so bili
pripravljeni z vložkom
svojega časa ali sredstev
pri tem nesebično pomagati, in zato pričakujemo,
da se bomo do igral, klopi, miz in vsega, kar
še pride, vsi skupaj znali obnašati tako, kot
da je to »naše«.
Projekt ureditve otroškega igrišča je prinesel
tudi priložnost, da se izboljša naša medsebojna komunikacija. Opravljen je bil popis
telefonskih številk in elektronskih naslovov.
Medsebojno obveščanje po novem tako poteka prek elektronske pošte; na namenski
elektronski naslov vaškega odbora lahko

vaščani pošiljajo svoja vprašanj in pobude,
imamo pa tudi svoj facebook profil.
Člani vaškega odbora smo lahko z letos doseženim zadovoljni. Ne samo, da imamo lep,
nov otroški kotiček … končno smo začutili tudi povratni odziv sovaščanov. To pa je
konec koncev tisto, kar pomeni več medsebojne komunikacije, kar spontano vodi do
novih idej in bogati medsebojne odnose v
skupnosti. ■
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Marjetka Troha

Ob košnji na Babni Polici
Foto: Marjetka Troha

V

nedeljo, 14. 6. 2015 je potekala še zadnja prireditev v sklopu že
tradicionalnih dogodkov »V deželi ostrnic,« ki ga organizira Javni zavod Snežnik. Poleg predavanj, otroških delavnic, literarnih večerov, likovnih razstav in srednjeveškega dneva, je letošnja osrednja
prireditev »Ob košnji« potekala na Babni Polici. Letos je bilo prvič, da
osrednja prireditev ni bila izvedena v okolici gradu Snežnik, temveč je
bila prestavljena v pravo ruralno vasico, na realno podeželje.
Zabavno-etnološka prireditev Ob košnji je potekala na dvorišču
stare Antonove kmetije, kjer so člani DVD Svoboda kot gospodar,
gospodinja, hlapec, dekla in grajska gospa skušali predstaviti stare navade, običaje, anekdote, nekdanjo oblačilno kulturo, narečje,
lokalne znamenitosti in orodje, ki se je včasih uporabljalo v času
košnje. Pihalni orkester Kovinoplastika Lož, Mešani pevski zbor
Sveti Jurij in Ženski pevski zbor Jasna pa so prireditev kot kosci
in grabljice še dodatno osvežili z budnicami in ljudskimi pesmimi.
Za otroke je poskrbel vedno zanimiv in izviren lutkar Marija Solce,
otroci iz Osnovne šole Stari trg pa so pokazali, da se tudi oni trudijo
ohranjati folklorne plese, stare pesmi in izštevanke. Za vzdušje in
pravo delovno atmosfero so poskrbeli tudi številni harmonikarji.
Med prireditvijo so svoja vrata na stežaj odprli številni domačini –
pri Ta'mladih je bila na ogled »pajšteba« (stara sušilnica sadja), pri
Majdarjevih »gater« (stara lesena žaga), pri Črnakovih muzej rogov
in vojaške opreme, v cerkvi svetega Antona pa so na ogled svoja
dela postavili člani KUD-a Pa-leta. Domačini so skozi prireditev
»po staro« klepali kose, Milan Troha (Črnak) pa je predstavil tudi
»pajtl«, ki je včasih omogočal prebiranje zrnja od plevela. Da so
Poličani res gostoljubni ljudje, so pokazali tudi s stojnico, kjer so
domače gospodinje ponujale pecivo, domači kruh z marmelado in

hruškovo vodo. Poleg stojnice, kjer se je predstavljal TIC, so svoje
izdelke predstavljali in prodajali tudi člani VDC iz Cerknice. Po pestrem dnevu, polnem številnih dogodkov, je sledilo še tekmovanje
v zdevanju ostrnic in igre za otroke. Na tekmovanju, ki je bilo bolj
zabavne narave, je zmagala ekipa iz Iga vasi, vsi otroci pa so prav
tako dobili medaljo za sodelovanje pri igri Hi konjiček. ■

V večernem soncu
se je skupina mladih
kmetovalcev odpravila
postavljati ostrnice.
Takoj so zavihali rokave
ter se razporedili po
polju in pričeli z delom.

ZDEVANJE

Neža, Hana, Danijel in Marko v Danah, julija 2015
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Lucija Kodrca

S »plavalcem« učenci OŠ Roje na tretje mesto
Nagrado smo prejeli na zaključni prireditvi na Notranjskem pri
gradu Snežnik. Podelitve nagrad so se udeležili tudi predstavnik za
hidrogeografijo, predstavnica Narodnega muzeja Slovenije in župan
Loške doline. Vsi udeleženci so bili nad krajem in okolico izredno
navdušeni. Skupaj smo si ogledali grad, spoznali način označevanja
visokih voda in se gostili v gostišču Pristava, kar so si učenci še posebej zapomnili. Pristave so prijetno opremljene in pogostitev je bila
res na visokem nivoju. Ta dan je bil posebno doživetje tudi zame, saj
sem iz teh krajev in kar nekako z drugačnimi očmi opazujem svoj
kraj … Spremembe so izredno pozitivne … ■

vetovno združenje za vodo (GWP Slovenija) ter Ministrstvo za
okolje in prostor (MOP), skupaj s partnerjema – Zavodom RS
za šolstvo (ZRSŠ) ter Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave – vsako leto pripravlja natečaj »Postani donavski umetnik«, ki
se ga na naši šoli lotimo prav vsako leto. Tema letošnjega natečaja,
na katerem so sodelovali učenci od 6. do 16. leta starosti iz šol, ki
ležijo v porečju reke Donave oz. njenih pritokov, je bila »Bodimo
aktivni!« Naši učenci so se takoj z velikim navdušenjem lotili izziva.
Ustvariti so želeli 3D umetnino iz naravnih materialov, nabranih
na obrežju in v vodi reke Kamniške Bistrice. Skulptura jim je odlično uspela, saj so likovno nadarjeni, vsestransko ustvarjalni in razmišljajo onstran okvirjev, kar je tudi sicer očitno krasen recept za
doseganje visokih dosežkov na likovnih natečajih, saj smo že tretje
leto zapored uvrščeni med prva mesta, letos smo s skulpturo plavalca osvojili tretje mesto.

OSTRNIC

Med delom so našli čas tudi za zabavo in igro. Kljub vročini
so stisnili zobe ter s skupnimi močmi poskrbeli za čudovite
ostrnice, ki so okrasile travnato polje. Na koncu so vsi pristali
v velikem objemu, veseli po uspešno končanem delu.

arhiv OŠ Roje

S
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Bok

Peš k Novi Štifti

V

Kozariščah se že 160 let držijo zaobljube, da v avgustu pred velikim šmarnom
romajo k Mariji Vnebovzeti v Novo Štifto
na Dolenjskem. Leta 1855 je v Kozariščah
za kolero umrlo 16 vaščanov in takrat so se
zaobljubili za to romanje.
Vse do leta 1965 so tja hodili peš, naslednja
leta pa so se vozili s kolesi in motorji, nato pa
z avtobusom ali avtomobili.
Leta 2011 so se po 46 letih na več kot 22 kilometrov dolgo pot ponovno podali peš in
tako uresničili idejo, ki je tiho zorela kar nekaj let. Pobudnik in organizator ponovnega
peš romanja, Marjan Truden, je potreboval
precej časa in truda, da je po spominu in s
pomočjo domačinov ob poti, našel poti, po
katerih so nekdaj hodili
Tudi letošnjega 9. avgusta so se romarji iz
Kozarišč in drugih krajev v zgodnjih jutranjih urah, oprtani z nahrbtniki, zbrali pri
vaški cerkvi sv. Benedikta, kjer so zmolili za
srečno pot, nato pa po stari navadi krenili za
lesenim križem iz kozarske cerkve, ki so ga
nosili na čelu kolone. Nekaj se jih je pridružilo še v Iga vasi in Viševku, kjer so skupaj
nadaljevali pot mimo pokopališča po polj-

ski poti do ribogojnice Vrhnika in naprej
od vznožja Racne gore do Kočevske doline,
po cesti do Smrekovcev. Med potjo je bilo
po tradiciji tudi nekaj kratkih postankov v
Malem Logu, na Travni Gori, vmes pa tudi
daljši postanek, na katerem so se okrepčali
z odličnim golažem, ki so ga pripravili organizatorji.
Med udeleženci različnih generacij so bili
tudi tisti, ki so jih na poti spremljali spomini na romanja izpred 50 let in več. Takrat so

se na pot podali že dan prej, s seboj pa so
imeli v torbah ali cekarjih le skromno malico in malinovec. Po prihodu k Novi Štifti in
večerni maši so prespali na seniku pred samostanom in na bližnjem kozolcu, naslednji
dan po maši, namenjeni vasi Kozarišče, in
po malici so se peš odpravili domov. Tokrat
romarjem ni bilo potrebno domov peš. Po
popoldanski maši, ki jo je v romarski cerkvi
za vaščane Kozarišč daroval nekdanji starotrški kaplan Erik Švigelj, so se na domove
odpeljali z avtomobili in avtobusom. ■
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Borut Kraševec

Postavitev oznak visokih voda na Loškem polju in
zaključni dogodek natečajev Postani donavski umetnik in
vodni detektiv
Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencija Republike Slovenije
za okolje, je pripravila promocijski dogodek ob postavitvi oznak o višini vode na kraških
poljih Notranjske, ki so dosegle ojezeritve polj v letu 2014.

D

ogodku je sledila podelitev nagrad izbranim šolam Slovenije za sodelovanje
na natečaju »Postani donavski umetnik« in
»Vodni detektiv«, ki jo organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, Svetovno združenje
za vodo, Inštitut za celostni razvoj in okolje v
sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.
Namestitev oznak je del širše akcije označitev visokih voda v Sloveniji, s katero želijo
obveščati prebivalce o naravnem pojavu,
izboljšati vedenje o ojezeritvah kraških polj
in poplavnih območjih rek ter spomniti na
dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase
zahteva prostor. V Loški dolini sta dve izmed tabel nameščeni na obzidju gradu Snežnik. Označujeta nivo, ki ga je voda dosegla
v januarju in še višja v novembru 2014.
Na obzidju je nameščena tudi zgodovinska
oznaka rekordne poplave iz leta 1581, takrat
je narasla voda poplavila velik del hiš v Loški dolini. Oznake o nivojih vode so name-

ščene tudi pri cerkvi sv. Jakoba v Pudobu ter
na stanovanjski hiši v Markovcu. Za vestno
beleženje nivoja narasle vode in obveščanje
o stanju ter za sodelovanje pri nameščanju tabel je Agencija RS za
okolje podelila zahvale Majdi Obreza Špeh iz gradu Snežnik, Boštjanu Modicu, starotrškemu župniku,
in Tomažu Kraševcu iz Markovca.
Peter Frantar iz Agencije RS za
okolje (ARSO) je na prireditvi povedal, da so tovrstne table postavljene že nekaj let tudi po drugih
krajih. ARSO jih je najprej postavljal pri merilnih postajah po Sloveniji, nato so akcijo razširili na
območje kraške Ljubljanice, najprej na Planinskem polju nato na
Loškem polju ob poplavah 2014.
Akcijo nameravajo razširiti tudi na
območje celotne Slovenije. Povedal
je, da na tem projektu sodelujejo

s šolami in lokalnimi prebivalci, ki imajo
najboljše informacije o lokacijah in gibanju
naraslih voda.
Zbrane je nagovorila tudi Barbara Ravnik
direktorica Narodnega muzeja Slovenije, ki
je predstavila grad Snežnik in vpliv vode, ki
ga obdaja.

Mitja Bricelj iz Ministrstva RS za okolje, je predstavil namen projekta (Foto: Borut Kraševec)
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Janez Komidar, župan občine Loška dolina,
je predstavil aktivnosti ob poplavah in posledice, ki jih je povzročila voda v letu 2014
v Loški dolini. Dejal je, da se iz naslova preprečevanja poplav v bodoče izvajajo čiščenja
zarasti ob strugah Obrha ter sanacija dotoka
v požiralnik Golobino, skozi katero odtekajo
vode iz Loškega polja. Poudaril je, da zavedanje, da poplave so bile in bodo, ostaja.
Mitja Bricelj iz Ministrstva RS za okolje in
prostor je dejal, da je namen projekta okrepitev sodelovanja med lokalno skupnostjo,
državo in vsemi institucijami, ki so vključene. Potrebno je izobraziti učitelje, da izobražujejo za lokalne procese, potrebno je
izobraziti občinske uprave, da upoštevajo
lokalne procese, prav tako je potrebno izobraziti ministrstva in ljudi na ministrstvu,
da bodo upoštevali naravne procese pri načrtovanju in izdaji uredb in odločb, ki urejajo poplavno varnost. Ključno je sodelovanje
vseh treh ravni ter seveda lastnikov zemljišč.
Po srečanju pri gradu Snežnik se je dogajanje
preselilo v Pristave Snežnik, kjer so podelili
priznanja in nagrade najboljšim šolam, ki
so sodelovale na natečaju Postani donavski
umetnik in Vodni detektiv.
Tema letošnjega natečaja Postani donavski
umetnik, na katerem so lahko sodelovali
učenci od 6. do 16. leta starosti šol, ki ležijo
v porečju reke Donave oz. njenih pritokov, je
bila »Bodimo aktivni!«. Izziv je bil ustvariti
3D umetnino, skulpturo, mozaik ali kolaž,
narejen iz materialov, ki se jih najde v ali ob
reki – naplavljenega lesa, trstičja, kamenja,
cvetja, blata ali celo odpadkov.
1. nagrado
so prejeli učenci OŠ Helene Puhar
iz Kranja, ki so ustvarili skulpturo
»Povežimo se za boljše življenje«.
2. nagrado
so osvojili učenca OŠ Bistrica
pri Tržiču iz Tržiča
3. nagrado
učenci OŠ Roje iz Domžal
Pohvalo za skupinsko delo najmlajšim
udeležencem so prejeli učenci OŠ Dobje iz
Dobja pri Planini; pohvalo za kreativnost
in množičnost so prejeli učenci OŠ Starše;
pohvalo za kreativnost in skupinsko delo
učenci OŠ Podlehnik; pohvalo za estetsko
izvedbo učenci OŠ Rodice iz Domžal; pohvalo za kreativnost pa učenci OŠ Ludvika
Pliberška iz Maribora ter OŠ Belokranjskega
odreda Semič.

Koordinatorka projekta Jana Ulaga ter Peter Frantar iz Agencije RS za okolje sta
Majdi Obreza Špeh in Tomažu Kraševcu podelila zahvalo za sodelovanje.
(Foto: Borut Kraševec)

Natečaj promocije varstva voda Vodni detektiv sta letos že 18. pripravila Inštitut za
celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal
ter MOP. Letošnja tema natečaja je bila »Vodam več prostora«, ki je povezana z v našem
prostoru vsako leto bolj perečim vprašanjem
poplav in prakse zadnjih desetletij, ko se je
gradilo v poplavnih območjih.

Nagrajeni literarno likovni izdelki

Natečaja se je udeležilo 28 šol iz cele Slovenije in nekaj več kot 600 učencev, ki so pod
vodstvom 39-ih mentorjev izdelali veliko
število najrazličnejših projektov. Ločeno so
se ocenjevali likovno-literarni projekti in
raziskovalni projekti, ločeno pa se je ocenjevalo tudi po starostnih skupinah – po
triadah, tako da je natečaj potekal v skupno
šestih kategorijah.

Nagrajeni raziskovalni projekti

1. triada – OŠ BISTRICA,
Tržič;
2. triada – OŠ DOBROVO,
Dobrovo;
3. triada – OŠ V. PERKA,
Domžale;

1. triada – OŠ ŠMIHEL, PŠ BIRČNA VAS,
Novo mesto;
2. triada – OŠ HORJUL,
Horjul;
3. triada – OŠ JANKA MODRA,
Dol pri Ljubljani;
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Edo iz ŽAGE

Izvir brez vodne črpalke
Iz srca so izpulili žilo, ki je štiri desetletja z izvirsko pitno vodo napajala celo Dolino.
Letošnjega 4. septembra se je to zgodilo drugi črpalki na izviru Obrha in moram priznati,
da smo dogodek spremljali z žalostjo v srcih, po drugi strani pa tudi z zahvalo, saj so nas
črpalke iz Žage oskrbovale z vodo štiri desetletja.
Še vedno živi prepričanje med vaščani in
Dolinci, da je tega zajetja škoda. Ko so marljivi delavci Komunale izvlekli črpalko, ki je
bila 13,5 metra globoko potopljena v podzemni bazen, se je samo 5 metrov pod površjem prikazala voda, torej je bila črpalka
še dobrih 8 metrov globoko v vodnem jezeru, ki ni niti enkrat v vseh 40 letih presahnil
ali bi mu zmanjkalo vode.
Takemu vodnemu viru bi se morali "klanjati" in biti nadvse hvaležni, da ga naša dolina premore. Tudi čistost vode je zelo redko
prišla pod vprašaj – ne glede na to, da črpališče ni imelo nikakršnih prečiščevalnih
naprav, morda le občasno in zelo v majhnih količinah dodajanje klora. Pa še to se je
zgodilo, da je »bomba« klora večkrat ostala
polna, ker sistem ni funkcioniral.
Onesnaženje z bakterijo e-coli pred tremi
leti je bil osamljen dogodek in kratkega veka.
Krivda pa vsekakor v Loškem Potoku ali Prezidu oz. Babnem Polju, od koder dokazano
pritekajo podvodne reke do izvira na Obrhu.
Seveda se oseba, ki je povzročila kontaminacijo, ne bo nikoli našla – lahko pa se podobni
dogodki v bodočnosti preprečijo.

Foto: Edvard Šega

Zdrava kmečka pamet govori, da bi se morali spopasti s potencialnimi onesnaževalci Tam za Racno goro (kjer že intenzivno

kopljejo kanalizacijo in postavljajo čistilno
napravo) ter pri sosedih v Prezidu, kjer pa
kot je znano iz pripovedovanj tudi ni daleč do čistilne – morda bi bilo potrebno več
napora oz. najprej prijateljskega prepričevanja, da to že enkrat store. Pa saj smo pobratena občina, ali ne?
Na drugi strani pa so tudi mednarodne
EU institucije, ki lahko sedaj, ko je Hrvaška v EU, vplivajo in pomagajo pri sanaciji tega problema.
Ponovno bi izpostavil, da je teza neznanega
krivca pri nas v dolini popolnoma izvzeta,
saj z gnojnico ali grezničnimi izpusti ni
mogoča kontaminacija pred vodnim bazenom, ki se nahaja tik pod hribom Racne
gore oz. Poljanami!
Apeliral bi na ponoven razmislek o aktiviranju neizčrpnega vira (sedaj) kvalitetne
vode na izviru Obrha in s tem zagotavljanja
pitne vode celi dolini, morda celo kakemu
naselju izven naše doline – ne glede na dolga sušna obdobja.
Poleg tega pa bi se že enkrat morali »polatiti« čiščenja jezu na izviru Obrha in enako
vseh jezov ter struge po celi dolini. V javnih
občilih smo v bližnji preteklosti kar nekajkrat zasledili take akcije v drugih delih Slovenije – pobudniki so bili domačini ali celo
občine s svojimi župani in sveti.
Prepričan sem, da bi za tako akcijo, seveda
strokovno pripravljeno, naletel na velik od-

ziv med vsemi prebivalci doline. Urejanje
jezov, bregov in struge je bilo še ne davno
tega v preteklosti obveznost in naloga posameznih stanovalcev, ki jim je država oz.
cesarstvo v zameno namenila njive in gozdove v uporabo ... danes tega ne bi bilo potrebno, dovolj velika je osveščenost, da bi se
s tem spravili reševat našo glavno življenjsko žilo Obrh in zelo pripomogli k hitrejšemu in rednemu odvodnjavanju v primerih
nevarnosti povodenj.
Najti bi morali moža, ki ga je "dovolj v hlačah", ki ima zaupanje ljudi in ki mu ne bi
bilo tudi težko spopasti se z administrativnimi mlini, da se spravimo rešiti naš izvir in
rečico življenja.
Tudi sam videz Loške doline glede na zanemarjene jezove, bregove in strugo je moteč,
katastrofalen. Dovolj sem star, da se spominjam urejenih jezov, strug in očiščenih bregov v času po drugi svetovni vojni, da mi
ni vseeno, kaj se dogaja danes – želja, da bi
bilo tudi danes tako, ni nikoli zamrla.
Najhujša je apatičnost do takega problema
in prepričanje, da se ne da nič ... Temu se ne
smemo prepustiti!
Postavlja pa se še eno vprašanje sedaj, ko
teče akcija urejanja in očiščevanja porečja
Ljubljanice. Zakaj prav naša Dolina, kjer se
nahaja eden najmogočnejših izvirov porečja Ljubljanice, ni zajeta v program. Tu mi
logika pade, saj bi z akcijo morali pričeti
na začetku porečja – tako pa se ravno sedaj
hvalijo ljubljanski Vrhničani, da končujejo
veliko čistilno napravo … 
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M. Ožbolt

Slikarka Marija iz Markovca
Že dolgo ne živi več v domači dolini, a prepričana sem, da bi bralci Obrha z veseljem
spoznali rojakinjo, ki se je večji del življenja razdajala v Splitu na Hrvaškem. Dalmacijo
je spoznala že med vojno kot begunka, po študiju pa se je tja vrnila z možem, ki ga
je spoznala med študijem v Ljubljani. Nikoli ni pozabila, da je Slovenka, doma iz
Markovca v Loški dolini. V njenem prefinjenem slikarskem ustvarjanju je pogosto
prisoten rojstni kraj in globoke impresije, ki so se vtisnile vanjo v najnežnejših letih
življenja na rodnem Notranjskem.

Marija Mojca Plos Jelaska

(iz kataloga razstave SD triglav Split v
Ljubljani leta 1996)

M

arija Mojca Plos Jelaska je bila rojena
leta 1932 v Markovcu in je po vojni
uspešno dokončala Višjo pedagoško akademijo v Ljubljani v razredu profesorja Zorana
Didka. Od leta 1962 živi v Splitu, kjer je bila
zaposlena kot učiteljica likovnega pouka.
Ob XXI. kongresu INSEA v Zagrebu leta
1972 ji je Zveza likovnih pedagogov Hrvaške
podelila naziv »Zaslužni likovni pedagog«,
Center za vizualno kulturo mladih pri Zvezi likovnih pedagogov Hrvaške pa jo je leta

Janeževa hiša, ribnik; akvarel iz leta 1956, slikano iz Štefanovega vrta v Vrhniki
(v kotu) (arhiv avtorice)
1981 odlikoval s priznanjem »Zaslužni likovni pedagog Hrvaške« za zasluge in prispevek
pri razvoju likovne vzgoje v osnovnih šolah.
Je tudi članica mednarodne organizacije za
vzgojo s pomočjo umetnosti pri UNESCU.

združenja »E. Vidović« in se udeležuje
njihovih skupinskih razstav, prav tako
pa tudi redno razstavlja v okviru likovne
skupine zelo aktivnega Slovenskega društva »Triglav« v Splitu, katerega članica je.

Razstavljala je na razstavah splitskih likovnih pedagogov. Je tudi članica likovnega

Približno tako so Marijo Plos Jelaska
predstavili leta 1986 ob razstavi likovne
skupine Slovenskega društva Triglav v
Splitu, ko je sodelovala s šestimi slikami –
in prva med njimi ima naslov Vrhnika …
Hrvaškim gledalcem to dejstvo najbrž ni
pomenilo kaj posebnega, za nas pa je zelo
zgovorno: v Markovcu in Vrhniki so tekla
prva slikarkina leta.

Markov hrib, akvarel. Na sredini so tri Renkočeve češnje, ki še vedno rastejo
(arhiv avtorice)

Marija Plos Jelaska je komaj malo več kot
desetletna doživela vojno nasilje, požig
domačije in bivanje v »civilnem logorju«
pod Snežnikom – zasilnem taborišču, kamor so se zatekle partizanske družine iz
Loške doline, da bi si rešile življenje. Bivanje v skrajnih razmerah in neprestani
nevarnosti zaznamuje vsakogar in tako se
tudi pri Mariji Plos Jelaska še po mnogih
letih ta izkušnja odraža v njenih slikah.
Odločila pa se je, da nekaj spominov na
tisti čas prelije tudi v pisano besedo, ki jo
je namenila bralcem Obrha. 
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Jera Razdrih

Plavajoči festi-val

B

rez sramu, zadržkov ali bojazni, da se
bom ponavljala, sem se odločila, da
bom ponovno pisala na temo najmnožičnejše prireditve v Loški dolini, festivala
Plavajoči grad. Najmnožičnejše tako po
številu obiskovalcev kot tudi nastopajočih
in organizatorjev. Slednjih je bilo sicer res
še najmanj, ampak to ne pomeni, da so bili
ti kaj manj prodorni in učinkoviti. Vsak od
njih je imel obilico znanja, močno voljo in
včasih tudi trmo, ki je pri delu z ljudmi za
ljudi v pravi meri nujno potrebna. In če se
množica ljudi (množica, če le ni prazna,
vsebuje vsaj en element) s pozitivno energijo in delom usmeri k istemu, natančno
določenemu cilju, je ni zle sile na tem svetu
ali vesolju, ki bi ji lahko preprečila uspeh.
Tokrat je moje razmišljanje usmerjeno v
notranjost festivala. Zakulisje, zaodrje, prav
v srce. Ampak če bi se skoncentrirala samo
na festivalsko srce, potem bi se vse začelo in
končalo pri programskemu vodji in gonilni
sili, energijski bombi in maskoti številka 2
(številka 1 je vendarle medved s kontrabasom!), Matiji Solcetu. Tako, da bom svoje
razmišljanje raje zastavila malenkost širše.
Že mesece pred začetkom so se začela dogovarjanja, načrtovanja, sestanki, praskanje za
ušesi, beljenje glave in »možganski viharji« z

namenom sestavljanja segmentov festivala v
logično in magično celoto. Vse to se je dogajalo na mnogih lokacijah in z zelo različnimi
ljudmi. Tudi sama sem bila priča (ne čisto
nema) nekaterim od teh in lahko rečem, da
je bilo vedno zanimivo in, kar je najvažnejše,
tudi produktivno. Tisti sestanki, ki sem jim
bolj ali manj slučajno prisostvovala, so bili
polni dobre volje, sproščenega pogovora, pa
tudi resnih vprašanj in iskanja odgovorov
nanje. Lahko rečem, da tako sproščenih, a
obenem konstruktivnih sestankov do sedaj
nisem bila vajena. Na nobenem od teh namreč ni nihče povzdignil glasu, kaj šele, da
bi se kdo s kom sprl. Tako je počasi, a vztrajno nastajala slika festivalskega dogajanja
ob gradu Snežnik in v ostalih delih Loške
doline. Jasnejša, kot je postajala slika, večje so bile moje oči, ker si kar nisem mogla
predstavljati, da je kaj takega sploh mogoče
spraviti skupaj. Sploh s tako malenkostnimi finančnimi sredstvi, ki so bila takrat na
voljo. Po navadi ravno zaradi pomanjkanja
le-teh posameznikom ali združenjem prehitro zmanjka volje in marsikateri od dobro
zamišljenih projektov žalostno propade, še
preden se pogovori dobro začnejo. Ampak
samozavest in entuziazem vseh sodelujočih
sta me prepričala, da je naša meja le nebo
in njihov zanos me je ponesel v pravljico še
preden se je zares začela.

Če pa bi bila vse skupaj samo zabava, kot
bi lahko kdo sklepal iz do sedaj napisanega, se verjetno danes nihče več ne bi
spomnil, da se je konec avgusta ob gradu Snežnik sploh kaj dogajalo. V resnici
je bilo potrebno veliko resnega in trdega
dela. Delavnik se je iz osmih ur večkrat
raztegnil na celodnevnega, tudi neprespane noči niso bile redkost. Treba je bilo
premakniti marsikatero oviro, tako fizično kot tudi tiste v glavah. No, za te druge
bo moralo ponekod preteči še kar nekaj
vode in iz nje splavati še enkrat toliko
gradov, da se bo mogoče kaj spremenilo.
Morda pa sem celo malo preveč optimistična in se pač ne bodo nikoli premaknile, ker so pregloboko zasidrane v zavest
samozadostnih posameznikov z ostrimi
komolci, ozko ukrivljenimi možganskimi
krivuljami ali skladovnicami polen, pripravljenimi za metanje pod noge. Ampak
mislim, da ni razloga za pretirano zaskrbljenost, kajti v nobeni od pravljic, ki se
jih spomnim iz otroštva, zlobne kraljice,
volkovi, hudobne mačehe, zmaji in podobne pošasti nikoli ne potegnejo daljšega konca. In zgodba o festivalu je bila od
začetka do konca ena sama pravljica, ki
se je ne bi sramovala niti brata Grimm.
Še najbolj pa me je spominjala na katero
iz zbirke basni Toona Tellegena, ki jo ob
tej priložnosti priporočam v branje. Tudi
odraslim.
Na splošno imam občutek, da je festival
popeljal našo lepo dolino in miselnost
večine prebivalcev v pravo smer. Končno
smo lahko enkrat za spremembo v vremenskih razmerah, ki so bile ravno nasprotne od katastrofalnih, spoznali, da je
v slogi res moč, imeli smo enkratno priložnost tako rekoč pred domačim pragom
spoznavati in tudi vzljubiti zelo različne
načine umetniškega izražanja, da neizmernega užitka ob kakovostni glasbi, ki
te prevzame od lasnih vršičkov, do pet, ki
začnejo same od sebe loviti ritem, sploh
ne omenjam. Zato si želim, da bi ta festi-val vztrajno in nežno butal ob pragove
naših domov po malem skozi celo leto,
dokler se ob letu osorej ne bo spremenil v
prijazni cunami zanimivih raznolikih dogodkov, ki bodo ponovno pobožali naše
duše in nam razsvetljevali ter razveseljevali poletne dneve in noči.

Z Obrhom na dopustu v Alberih s pogledom na Piran (arhiv: Miha Razdrih)

Matija So(l/n)ce, tebi pa sporočamo še:
»Oj, le naprej, oj, le naprej,
dokler je še vetra kej!«
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Pismo ob slovesu
Družina Kandare iz Dan je v objavo
posredovala pismo, ki so ga prejeli po
pogrebu svojega očeta.

Spoštovana družina Kandare!
Zahvala ob pogrebu Vašega očeta
Hvala Vam za včerajšnji, enkraten, vrhunski in neprecenljiv dogodek slovesa Vašega
očeta Ludvika od družine in od Zemlje in
seveda, hkrati slovesen dogodek slovesa vas,
svojcev od njega.
Bila je visoko vredna priložnost doživetja
posebnega slovesa pomembnega skromnega
človeka od zemeljskega dela življenja. Doživel sem enkratno, izvirno in bogato sporočilnost dogodka z jasno izraženim verjetjem
v zagotovljeno neskončno večnost človekovega življenja.
Doživel sem preprost in zelo bogat ter izviren primer slovesa kot vzgled visokega
zavedanja začasne fizične ločitve svojcev
in življenskih družinskih prijateljev. Bilo je
nepričakovano in vredno doživetje na najsubtilnejši stvarni ravni. Dogodek je bilo
mišljensko spajanje krute, racionalne dejanskosti konca zemeljskega in prežemajočega
verjetja v staro in novozavezna sporočila
odrešenjskosti Božje Postave. Vse je bilo,
sicer tradicionlano, cerkvenoobredno, pa
vendar z novimi, še ne videnimi in sploh še
ne uveljavljenimi izpričevanji. Bilo zelo spoštljivo slovo od ljubljenega očeta. Nobene
potvorjenosti, nikake prozorne ali rutinske
teatralike ali igre in, Bog ne daj, izstopajoče
dramaturgije. Neprecenljiva bogatija dogajanja slovesa se je presejala z lepoto poletnega
popoldneva in se oplajala v mistiki pokraji-

ne ostrnic pod divjim Snežnikom. Slovo Vašega dragega očeta je izraz razumevanja in
dojemanja večne neskončnosti človekovega
življenja. Kaj pa strašna in paradigmatsko
strašljiva Smrt? Ni je bilo, preprosto ni bila
tam prisotna. Tudi ni bila odgnana, niti ni
bila zakrita s črnjavo oblek in pregrinjal, niti
ni bila zametana z veliko izbornega cvetja
nabitih vonjav ali množice sveč.
Smrti ni bilo v bivanjskem etru tistega popoldneva in verjamem, da tudi sicer pri Vas
ostaja na svojem mestu, pojmovana in doumljena tako, kot je učeno po naukih Jezusa
Nazareškega po njegovih štirinajstih postajah krvavega križeve poti do Golgote in preko nje v Večnost za ves človeški rod.
Bil je mir in spokojnost v sobi slovesa. Bilo
je lahko, nikakor težko ali moreče žalostno
vzdušje bivanjskega dihanja domačije, ki je z
vsemi njenimi bivajočimi opravila dostojno
in trajajoče slovo v polnem spoznanju in v
časovnem sozvočju racionalne dejanskosti
in upajočega ter prepričljivega verovanja.
Bilo je lahkotno, dostojanstveno in prosto
vzdušje močnega miru in spokoja z veliko
svetlobe v prostoru. Ni bilo udomačenih ali
običajnih črnastih črnjav in težke butajoče
žalosti. Ni bilo nasičenosti vonjav nagnetenih rož in kričečih vencev, ki običajno več
povedo o darovalcu, kot o poslavljajočem.
Umirjeni ljudje, skromnost, govorica oči in
tišina v spoznanju in v sprejetju odhoda dragega svojca iz bivajoče sredine. Oče v krsti,
kot da je spočit zaspal. Zaman iščeš izraz
otopelosti, praznote hudega, presenečenja
ali bolečine ali grča po zemeljskem. Ni bilo
čutiti prisotnosti smrti, nikakor. Očetovo
umirjeno lice je kazalo, da se je dopolni-
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10. junij 2015
lo dolgo pričakovanje En sam spokoj, dopolnjenost in mir sprejetja pričakovanega.
Spomnil sem se, nehote, še nikoli videnega
nasmeha ženine matere izpred par let, ki je
celo odšla z nasmehom in ga zadržala v izrazu svojega negibnega obraza.
Bilo je, da je odhajajoča duša pustila neverjetno hipno sled nečesa, česar tukaj nikoli ne
bomo ne videli ne dojeli.
Odhod Vašega očeta iz rojstne hiše s pesmimi vnukinj in vnukov je bil enkraten zrelostni dogodek vreden vsega spoštovanja in
občudovanja. Sprevod čez vaška polja do sv.
Urbana v Škriljah je bil svetoven! Ne dogaja
se več tako. Žara v sredi sprevoda je nekaj
drugega. Čutiti je bilo, da se ljudje v slavnostnem sprevodu resnično poslavljamo od
človeka, ki je med nami in je del sprevoda in
nas samih. Ludvik ni bil peljan na preobrazbo na Žale in se ni vrnil kot instant pepelni
izdelek v lepi žari za dve uri rokohitrskega
slovesa. Ostal je doma, ne slučajno in tak,
kot je bil, sklenjen s kostmi in kitami, vedro
spokojnega obraza in se je poslovil, kot je
treba in je potrebno in dostojanstveno zanj
in za nas, ki ostajamo nekaj časa še tukaj, kot
človek, ki se mu nikamor ne mudi, ker to
enostavno mora storiti.
Sonce slovesa od Zemlje je padalo v zenit
za javorniške gozdove. Bil je popoldansko
umirjen in slovesen dan v razmislek in v
zahvalo za preživeto dolgost kratkega in še
kako trpečega, preizkušanjskega življenja.
Ludvik se je rodil materi v njenih zelo poznih letih in ni bilo, takrat, umljivo, kar je
postalo stvarnost mnogo let kasneje, ko se
je satansko zlo krvave vojne znorelo nad dolino. Revolucija brez limitov v vojni popol-

Pogrebni sprevod za pokojnim Ludvikom Kandaretom (arhiv: družina Kandare)
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nega absurda je kruto, po prenapeti sili zla
pohote, oblasti želja in laži zaradi fikcijskih
ciljev nekega novega pravljičnega kastnega
razreda edinozveličavnih urejevalcev človeškega bivanja strašno udarila po Kandaretovi družini. Strašansko je obsekala družinsko
drevo do zadnjega, Ludvika. Ostal je sam, da
se je mogel nadaljevati rod Kandaretovih.
Čujem, da obstajajo dolge zgodbe zelo ogroženega, razčlovečenega in izmučenega rodu
nekdaj srečne družine pod Snežnikom. Nič
ni pisano, vsaj nisem zaznal o hudem trpljenju ubogih, drugačnih ljudi v slavnih Komisarjevih zapiskih ali pa v Notranjskih listih
prav tako. Pa ponavljajo, da je zgodovina
napisana. Kot da teh ljudi ni bilo, kot da niso
nikoli obstajali. Izbrisani, izničeni. Kot da
so morali izginiti, da so naredili prostor in
možnost novi nadutosti in iluziji nemogočih
in bolečih pravljic. Poslušal sem govorca, da
še ni veliko pisanega o nasilnem žrtvovanju
Kandaretovih, ki so bili skupaj s podobno
mislečimi izločeni za cilje hude iluzije za
strahotno ceno krvavega žrtvovanja nedolžnih iz Abelovega pokolenja. Vemo pa nekaj
zagotovo, po Postavi in po svojem trdnem
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verovanju, da je vse zapisano do zadnje pike
in vejice na velikem mikronano računalniku
pri velikem Nadangelu na Božji levici.
Pisano je vse in več, kot mislimo, z vsemi
podobami zemeljske bivanjskosti v nebeških
Windowsih o tem, kako so izmučeni bratje
in starša ostali zvesti izročilu prednikov in
zapovedim iz zakladnice Božjih prerokov od
sv. Elije in Abrahama naprej v staro in v novozaveznih knjigah planeta Zemlje in vseh
multivesolij Gospodovih. Ostali so zvesti in
močni v verovanju do čistega konca natančno zaradi vedenja in zaradi zagotovil Večnega življenja.Vedeli so, da smrti duše ni in
so nezlomljeni odšli tja čez. Skozi svetlobni
tunel do popolne svete odrešenjskosti in ne
do newageovske vsegliharske svetlobe tipa
»karbopabo«!
Spomin na Ludvika in na vse njegove, ki so
zdaj združeni v Večnosti, odhaja s padajočim soncem, kot da je z nami Maksim Gaspari s svojimi štafelajem in s svojimi neponovljivimi podobami slovenske človeške in
krajinske dušnosti.Dopolnjuje ga zvonenje
od škriljske cerkvice.
Skromno, a spevno ter unikatno odzvanja-

Poletni meseci naj bi bili med drugim namenjeni oddihu, počitku.
Zase lahko rečem, da je poletni oddih sedaj, ko sva sama z možem,
povsem drugačen kot v časih, ko smo šli vsako leto z družino vsaj za
teden dni na morje. Z leti postaja najin poletni oddih razpršen na
dneve, celo na posamezne ure. Večkrat imam občutek, da je dan enak
dnevu. A vendar ni tako …
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nje, donenje prehajajočih zvonečih tonov
med gozdovi in gmajnami je dominantno in
prepoznavno v jeku starodavnosti slovenske
duše. Donenje zvonov iz planetarno edinstvene scenerije cerkvic na holmih, planinah
in gorah preizkušane prečudovite Slovenije
zdravilno drami, prebuja in potaplja razmišljanja v minljivost zemeljskega z vabilom
obljubljenske večnosti Novega Jeruzalema.
Slovo ljudi, kot sem ga videl, od Ludvika
Kandareta in Vas, domačih, bogatih in čistih
ljudi, po mojem pojmovanju, je bilo edinstveno. Škoda za vse, ki jih ni bilo, kajti bilo
je eno veliko prebujenje, tipanje zavedanja in
veliko poklonjenega spoznanja.
Vedno sem rad letel v vašo dolino slikat Snežnik in rdeče make ter ostrnice, zdaj pa se
bom z veseljem ustavil, kdaj pa kdaj tudi v
Škriljah in se poiskusil zahvaliti tudi Vašemu
Ludviku.
Hvala Vam, dragoceni ljudje! Nasvidenje.
France D. Korošec
Anno Domini 2015 Junij, po Kr.
Pavla Lavrič

Poletni oddih

Obetal se je lep sončni torek in z možem sva se že zgodaj zjutraj
odpravila v Šmarješke Toplice. Preživela sva lep avgustovski dan.
Poleg plavanja v skoraj pretopli vodi sva čas v prijetnem senčnem
kotičku izkoristila za klepet, branje, tudi Obrha, in reševanje križank.
Naslednjo sončno soboto smo odpotovali skupaj s sorodniki na
enodnevni oddih v Simonov zaliv. Ob skupinski aerobiki pod
vodstvom vaditelja, ki smo se mu pridružili tudi mi, je v morju
mrgolelo razigranih in nasmejanih kopalcev. Nasploh je bil dan poln
lepih vtisov. Potniške, tovorne ladje, regata jadrnic, galebi, toplo
morje, hladna senca, malica iz popotne torbe … Križanke in branje
sploh ni prišlo na vrsto. Ob zaključku dneva smo si ogledali v Kopru
še zanimivo in poučno predstavo o Škratu Prijateljčku. Res nepozabni
poletni dan.

A, da ne pozabim. Z možem in hčerkama smo v mesecu juliju po več
letih obiskali prijatelje na Ravnah na Koroškem. Snidenje je bilo
iskreno veselo in prisrčno. Bežno smo si ogledovali, kaj vse se je
spremenilo od časa, ko smo bili zadnjikrat na Ravnah. Zapeljali smo
se še do jezera Iverčko pod Uršljo goro. Ob kavici in dobri kapljici
smo obujali spomine na minule čase.
Če k naštetim dnevom dodam še ure oddiha ob delu na vrtu ali na
njivi, še kakšen klepet ob kavici, posebej ob četrtkih, se oddiha
nabere v letu dni za dober teden in več. Tudi če ni več službenih
obveznosti, takšni in drugačni sproščeno doživeti dogodki potrjujejo,
kako se odklop od utrujajočega gospodinjskega dela na vsake toliko
časa še kako prileže.

arhiv: Pavla Lavrič

Že drugi dan smo z isto druščino sončno nedeljsko popoldne
izkoristili za obisk Bloškega jezera. Oddih na splavu – nekaj
posebnega.
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arhiv: Stanko Grl

O mojem raju
Letos mineva 20 let, odkar je v moji prvi
pesniški zbirki z dvoumnim naslovom
RES-JE izšla pesem MOJ RAJRaj pa imam,
čisto majčken na zemlji.
Z odrekanjem,
v želji po domu,
vsem tistim navkljub,
ki so mi dušo ranili,
sem ga ustvarila.

Pozdrav iz Črne na Koroškem
Spoštovani bralci !
Sem Stanko Grl, rojen 18.11.1955 v Črni
na Koroškem, kjer tudi stanujem z ženo
Sonjo. Ker je že kar nekaj mojih pesmi
bilo objavljenih v Obrhu in ker ljudje v
Loški dolini sprašujejo, kdo sem in od kod
prihajam, naj se vam na kratko predstavim.
Moj oče se je rodil v Pristavi grada
Snežnik, moja babica pa je kasneje živela
v Kozariščah ob cerkvici. Dedka je vzela
vojna vihra in je pustil svoje kosti na Ustiki.
Njegovo ime in priimek je zapisano na
Ulaki, spomeniku padlim nad Starim trgom
in na spominski plošči piše Gerl Jože.
Imam še bratranca Lojzeta in Tineta v
Starem trgu in bratranko Mijo v Šmarati.
Ker kri ni voda, smo povezani še danes.
Pravzaprav vam ne vem povedati, kdaj sem
začel s pisanjem pesmi. Tiste prve napisane
po koščkih papirja so se žal izgubile. Moja
prva pesniška zbirka, izdana v samozaložbi
z naslovom IZ MOJE LOVSKE MALHE, je
izšla lani marca. Z njo sem se predstavil tudi
v Ljubljani v vili Zlatorog.
Večina mojih pesmi je nastala in se še
rojevajo v leseni hiški ob robu gozda s
prekrasnim pogledom na naše koroške
gore. Zato jih večina govori o gorah, živalih,
rožicah, soncu in luni, o zvezdah itd. Veliko
pa jih je posvečeno tudi mojim najdražjim,
ki mi jih je prehitro iztrgal čas, zato boste

v njih našli tudi okus in sled po solzi in
žalost v srcu. Tam pod krošnjami dreves
vedno najdem mir za svoje srce in dušo.
Daleč vstran od ponorelega sveta.
V mladosti sem preživljal šolske
počitnice pri stari mami v Kozariščah,
kamor me vedno znova vleče. Tudi še
nekaj prijateljev je ostalo iz otroštva.
Spomini, ki so vredni več kot vsi zakladi.
Moram pa povedati, da se je nekje z
našim priimkom nekaj zalomilo in ostaja
vprašaj, kako je prav Grl ali Gerl.
Menda slednje.
Sem pa ponosen na korenine mojih
prednikov, še bolj ponosen pa zato, ker
sem po očetovi strani Notranjc, po mami
pa Korošec.
Loška dolina ni strup, a ko jo enkrat
vidiš, te zastrupi za vedno. Vsaj mene je.
Naj mogočni Snežnik še čuva ta biser pod
sabo, to lepo deželo ostrnic, ki ji ni najti
primerjave. Hlad Obrha pa naj odžeja
svoje ljudi in žejno zemljo.
Upam, da boste v mojih pesmicah našli
kaj zase in tudi košček resnice. Od smeha
do solze je kot utrinek. Moje srce je daleč,
a misel je blizu. Naj še dolgo traja in ostaja.
Z vsem spoštovanjem– Stanko Grl

Na koščku kamnitega,
kraškega sveta
pod Ulako – hribom trpinov
ždi v senci prastarih orehov
in samoniklih sliv,
ki vsako tretje leto rodijo,
moja majhna lesena hišica.
Tu najdem svoj mir,
tu pestujem neizpolnjene želje.
Od tod mi oči
deviška dolina naslaja,
kjer Obrh skrivnostni
ob svojih bregovih
bisere snuje,
kjer se nad nežnim
šumenjem gozdov
večno snežni Snežnik
proti oblakom dviguje
in planik svežih mi
venomer znova nasuje.
Tu sanjam neizsanjane sanje.
Tu naj razstrosijo moj pepel,
ko preminem.
Mineva tudi 15 let, odkar je ta pesem v slovenščini in angleščini kot pesem samostojne
Slovenije, ker opisuje najlepši košček naše
dežele, izšla v newyorški literarni reviji CURIOUS ROOMS (skrivni prostori). Pesem
sta v angleščino prevedla Milena Ožbolt in
Velimir Gjurin, kot otrok naš drugi Kekec,
kasneje oče pevca Gala in Severe. Poznam
tudi njuno mamo in babico, ki je iz sosednje
vasi na Štajerskem, od koder sem jaz. Pozneje je živela na meji med Kanado in ZDA,
kjer se je ohranilo pleme severnoameriških
Indijancev – Dakot, katerih verovanje in del
običajev sem prevzela. Ker je to vedela, me
je povabila k sebi, da bi jih spoznala. Žal nisem imela dovolj sredstev in zdravja za tako
dolgo pot.
Sanda Turšič
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Mir

Plavajoči grad, dnevnik
Pred-pred festival

Sestanki, izdelava tabel, transparentov,
plakatov. Druženja, smeh, poglobljeni
pogovori. Skupina scenografov iz Češke in
Slovenije v okolici gradu Snežnik pripravlja
številne odre, inštalacije in skrite kotičke
v katerih bodo kasneje nastopali zbrani
umetniki. V Gračišču na primorskem se na
mini Etno Histeria festivalu zbere skoraj 60
glasbenikov iz več kot 20 držav zbranih v
priložnostni orkester, ki skupaj igra, poje in
nastopa po Sloveniji.

»Ladja norcev« je končno prispela tudi v Loško
dolino! Etno Histeria World Orchestra se je v
sprevodu na lojtrnikih prvo zapeljal po dolini, potem
pa s koncertom odprl še nov letni oder »Cirkl«, ki ga
je v Podcerkvi zgradil zavod Ars Viva. V skoraj 2 uri
trajajočem koncertu smo lahko uživali v skladbah s
celega sveta, ki jih je orkester odigral z veliko »duše«
in energije, kot so ugotavljali navdušeni obiskovalci.
Okoli 400 se jih je zbralo in s tem razveselilo tudi
direktorja zavoda Benjamina Žnidaršiča, ki je tudi
idejni oče novega amfiteatra. Kot goste so glasbeniki
na nastop povabili tudi ljudske pevce »Jezerce«, ki so
skupaj z orkestrom odpeli pesem »Meglica z jezera«.
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Foto: Mario Žnidaršič

Predfestival,
nedelja, 23.8. 2015

Torek, 25. 8. 2015

V torek dopoldan so se glasbeniki spet
zbrali v Podcerkvi, kjer so popestrili
odprtje nove galerije »Štala«, ki jo je v
svojih prostorih uredil zavod Ars Viva.
Trak so slovesno prerezali ministrica za
kulturo RS Julijana Bizjak Mlakar, župan
občine Loška dolina Janez Komidar ter
direktor in gonilna sila zavoda Ars Viva
Benjamin Žnidrašič. Ministrica si je
ogledala tudi delavnico slikarjev z usti
in nogami, ki je v tem času potekala v
družabne prostore preurejenem starem
skednju in bližnji okolici. Vesela je
bila čudovitega sprejema, ki so ji ga s
svojimi skladbami pripravili člani Etno
World Histeria Orchestra. Popoldan se
je festival nadaljeval z različnimi nastopi
na Babni Polici in Babnem Polju. Ulične
predstave in glasbeni nastopi so tako
vsak dan v drugi vasi razveseljevali
zbrane vaščane. V dolino pa je prispel
tudi potujoči cirkus Soluna, ki je vsak
dan ob 18.00 uri nastopal pri gradu.
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Sreda, 26.8. 2015

Zadnji dan pred uradnim začetkom festivala Plavajoči grad, je program
potekal pri razpadajočem dvorcu Koča vas pri Markovcu, kjer smo
lahko uživali v nastopih različnih »ad-hoc« zbranih glasbenih zasedb iz
vsega sveta, ki so spontano nastale iz druženja umetnikov na Žagi pri
Vrhniki. »Nebesa pod Snežnikom« je za bivanje pred, med in po festivalu
umetnikom z veseljem posodil Benjamin Žnidaršič. Med skladbami je
domačin Janez Kandare s pomočjo sina in hčerke postavil in »zdel« zelo
visoko ostrnico in tako gostom predstavil tudi del naše dediščine. Ko je
padel mrak, je na pročelje gradu umetnica Frances iz teatra Libušin iz
Češke s pomočjo projektorja risala slike po motivih starih slovenskih
plemiških pisem med nekoč v dvorcu živečima materjo in hčerko
Caraduzzi, ki jih je izbrala in brala Milena Ožbolt. Branje so popestrili
zvoki petja in mnogih zanimivih glasbil, ki so dogodek povezali v celoto.
Večer se je nadaljeval s sproščenim druženjem med umetniki in domačini,
ki so na koncu glasbenike z veseljem tudi pogostili.

Foto: Mario Žnidaršič
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Petek, 28. 8. 2015
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aševec

Dvorišča v vasi Šmarata so se dopoldan spremenila v glasbene in gledališke odre, kjer so potekali različni koncerti in predstave. Umetniki
so se popoldan vrnili h gradu Snežnik in do polnoči se je na prizoriščih festivala spet odvilo skoraj 40 različnih koncertov, predstav,
projekcij in drugih nastopov. Obiskovalci so se sproščeno sprehajali po parku in ustavljali tam, kjer so našli, kaj kar je pritegnilo njihovo
pozornost. Lahko predavanje v grajskih sobanah, lutkovni nastop ob vodi, streljanje z lokom ali koncert v gozdu. Pred vhodom v grad
je bila postavljena tudi manjša tržnica, kjer ste lahko našli mnogo zanimivosti, se okrepčali z dobrotami »Ostrnic« - domačega društva
kmečkih žena ali s kakšno odlično palačinko z domačo marmelado, ki vam jo je spekel Marcel, ki je, mimogrede, lutka. Kljub temu da je v
poplavi zanimivih dogodkov kakšnega izpostaviti skoraj krivično, je potrebno omeniti predstavo Proces Lutkovnega gledališča Maribor in
zaključni koncert Etno World Histeria Orchestra, ki sta navdušila najširše občinstvo. Sploh nastop skoraj 60-članske zasedbe iz vsega sveta,
ki je zaključil večer na »Cirkuškem jezeru«, je na noge spravil tudi največje dvomljivce. Tiste, ki jih glasba ni dovolj segrela, so čisto na
koncu odpeljali še do tabornega ognja, kjer so skupaj s publiko improvizirano igrali pozno v noč. Pročelje gradu je s projekcijami slik, ki so
nastajale pred našimi očmi, spet obogatila Frances Sanders s svojim pomočnikom Dimo iz teatra Libušin.
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Sobota, 29.8. 2015

tina
Foto: Sonja Bu

Nedelja, 30. 8. 2015

Najvztrajnejši »žurerji« so prebedeli sobotno noč in
tako počakali na sklepno dejanje Plavajočega gradu v
nedeljo dopoldan, ko so lutkovne predstave navdušile
še najmlajše. Čisto za konec je na »Cirkuškem
jezeru« pod šotorom nastopil še idejni, programski
in organizacijski vodja festivala Matija Solce s svojo
predstavo Srečne kosti ali Happy bones. Na odru je
pustil še zadnje kaplje svojega potu in vse povabil, da
se mu pridružijo pri pospravljanju. Ljudje so njegov
poziv vzeli kot šalo in se razšli, peščica najvztrajnejših
organizatorjev in prostovoljcev pa je do poznega
popoldneva poizkušala pospraviti vso infrastrukturo
festivala. Ko so bile pobrane še zadnje smeti in se je
končala še zadnja predstava cirkusa Soluna so se vsi
skupaj odpravili Kozarišče, kjer so glasbeniki in vaščani
ob polni luni še dolgo plesali, igrali in si na koncu
obljubili, da se naslednje leto spet srečajo.

Dan se je začel v vasi Kozarišče, kjer so dopoldan glasbeniki na dvoriščih
vaščanov pripravili kar sedem različnih koncertov in drugih predstav.
Popoldan, ko so se premaknili v grajski park, pa so spet oživeli prav
vsi odri. Občinstvo so do »Luoža«, kot se je imenovalo prizorišče pod
kupolo, pripeljali udarni bobnarji, romantični so posedeli na balah sena
v gozdu ušes ali »Nedljesku« ob glasbi Tullare Connors iz Avstralije,
sodobna gibalno akrobatska predstava »Zirkusa Dada« pa je navdušila
zbrane v »Podcirkusu«. V atriju gradu so bile na ogled nove zvočne
inštalacije, polno tržnico pa so poplavili ogromni milni mehurčki ali
bolje rečeno kar mehurji. S »Polan«, na vrhu Mito-Loške doline, je v
dolino poletel sedemglavi zmaj, ki je s pomočjo uličnih umetnikov bruhal
čisto pravi ogenj. Največ ljudi je pritegnil osrednji nastop večera, ko so
se spontano združili glasbeniki Etno World Histeria Orchestra, zbor več
kot 30 gongistov, različni solisti in recitatorji. Med njihovim nastopom
je grajsko pročelje s svojimi čudovitimi slikami spet »okrasila« Frances
iz Teatra Libušin. Pod obokom mostu, ki vodi v grad ali v »Šmorati« je
večer nadaljeval Daniel Wall iz Združenih držav. Občinstvo ga je vzelo
za svojega in z njim je pozno v noč prepevalo njegove pesmi. Skupaj
je samo v soboto čez 3000 obiskovalcev uživalo v več kot štiridesetih
različnih dogodkih. Po koncu uradnega programa glasbeniki niso bili še
pripravljeni odložiti svojih inštrumentov. Združevali so se v različne na
mestu sestavljene zasedbe, improvizirali in skoraj do sončnega vzhoda
zabavali razgreto občinstvo.

31. 8. 2015
Ponedeljekdn,jih podrobnosti, generalno
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Torek, 1.9. 2015

Da bi bil začetek novega šolskega leta bolj prijeten, so ga v osnovni
šoli v Starem trgu začeli s kulturnim dnevom. Umetniki, ki so
po festivalu ostali pri nas so z nastopom za šolarje zaključili še
neuradni del Plavajočega gradu. Kot nalašč za Loško dolino, ki je
zadnjih deset dni živela in dihala s festivalom!

Festival je nastal praktično brez sredstev, le s pomočjo številnih prostovoljcev, donatorjev, zavoda Ars Viva, J avnega zavoda Snežnik … Zdaj
bi moral našteti okrog 100 različnih društev, zavodov, zvez, podjetij in posameznikov, ki so odločilno pomagali pri organizaciji tega dogodka.
Enostavno ni dovolj prostora, da bi se vsem zahvalili osebno zato: VSEM, KI STE KAKORKOLI POMAGALI PRI NASTAJANJU FESTIVALA: 1000 IN 1000-KRAT HVALA!
Vsi skupaj pa za konec vabljeni na »zahvalni koncert«, na katerem se bomo spomnili vseh vas, ki ste bili konec avgusta kakorkoli vpeti v dogajanje v Loški dolini. Kje, kdo, kdaj? Ne bojte se, pravočasno vas bomo obvestili. Matija Solce, ki je srce in duša tega festivala, nam bo brez
dvoma pripravil enkraten program. Zaenkrat lahko rečem le, da bo konec novembra nekje pri nas! Se vidimo! (MiR)
In še pogled naše »glave družine«: Kar 24 odrov je v 72 urah gostilo čez 150 dogodkov, ki jih je pripravilo 313 umetnikov iz 24 držav. Festival
si je ogledalo vsaj 6006 obiskovalcev in en »mjedvd«, ki se je na koncu iz same veseljaške razigranosti vrgel na kup sicer lično zloženih smeti.
Poleg tega je festival oplazil vsaj 6 vasi, v vsaki od njih pa izvedel celovečerni program. Za program smo porabili natančno okoli 3003 €, ena
komisija pa je ocenila praktično vrednost tega dogodka na najmanj 303000 goldinarjev (moralna in kulturna vrednost sta seveda še mnogo
višji). Če se bo trend naraščanja prebivalstva v Loški dolini v času Plavajočega gradu nadaljeval še 2 leti (+ 221 % na leto), lahko pričakujemo,
da bomo postali največja občina v Primorsko-kraški regiji, čez 4 leta pa bomo krepko prehiteli celotno slovensko območje (ali vsaj Ljubljano).
V ta namen bi bilo zato potrebno nujno zgraditi prepotrebno infrastrukturo (naša komisija za okolje in prostor predlaga obnovitev letališča
v Nadlesku). Tako.
Matija Solce
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Foto: Sonja Butina

Sonja Butina, Podcerkev

Festival(čk)i in Festival
Festivalček

Članek na to temo sem hotela objaviti že v
začetku julija letos, a ga nisem utegnila napisati do roka. Takrat sem za en dan skočila na
ogled Festivala sivke na Komenskem krasu,
nad katerim sem bila preprosto navdušena.
Festivalček se je letos zgodil že šestič po vrsti, tokrat v dveh vasicah, v dveh zaporednih
vikendih. Uvodoma ga omenjam zato, ker je
širša okolica Komna stopila skupaj in ponudila obiskovalcem vse – od domačih dobrot
do glasbenih poslastic. Stojnice so bile bogato obložene predvsem na temo sivke, a tudi
z inovativnimi rokodelskimi izdelki, dobro
obiskanimi delavnicami in okusno pripravljeno hrano, vključno s sivkinim sladoledom. Vse to je bilo izdatno podprto z informativnim gradivom in prijaznimi lokalnimi
informatorji, organizatorji pa so bili na daleč
razpoznavni po majicah. Če odštejem njivo
sivke, na kateri si si lahko nabral te dišeče
zdravilne rastline, in organizirane pohode
po okolici, se je glavnina prireditve dogajala
na relativno majhnem prostoru sredi starih
kamnitih hiš, stisnjenih nad rob polja. In ja,
sivka raste tudi na nadmorski višini okrog
800 metrov!
Zakaj tak uvod? V tistih nekaj urah se mi je
ves čas vsiljevala ideja, da bi tudi v naši lepi
in v primerjavi s kamnitim Krasom precej

bolj obdarjeni dolini, tudi mi imeli kaj pokazati. Že res, da so Dnevi ostrnic in Polharska noč kar dober približek, a vendar sta
ti dve prireditvi, sicer finančno podprti, še
kako odvisni od vremena. Letošnja sklepna
prireditev na Babni Polici je, čeprav kasneje
in tudi zaradi sreče z vremenom, vendarle
okronala Dneve ostrnic, za katere je zaradi
prežvečene vsebine že pojenjalo zanimanje.
Spremenjen koncept je s prihodom konjenice (Dragonarjev) in 3+1 (psička) Matije
Solceta nakazal novo smer, lahko bi dodali
še kakšno stojnico, kjer bi se še v večjem številu predstavili domačini s svojimi izdelki in
pridelki ter predvsem z boljšo in pestrejšo
gostinsko ponudbo. Pravzaprav bi lahko bile
stojnice zasedene vsak vikend, dokler je grad
odprt za turiste.
Podobnih prireditev je v naši okolici kar precej, vse pa imajo več ali manj prepoznavno
vsebino, potek in časovni okvir, kar naj bi
privabilo in zadovoljilo čim večjo množico
obiskovalcev. In pri tem ni kaj dosti izvirnega, pravzaprav bi sem lahko štela tudi gasilske veselice. Ne glede na to, ali smo za ali
proti takim prireditvam, pa jih je treba pozdraviti in spodbujati, stopiti skupaj in ustvariti boljši ter odmevnejši dogodek. Že samo
zato, ker je za vsako tako zgodbo ogromno
vloženega truda, da se nadaljuje iz tistega,

kar je začelo nekaj zanesenjaških posameznikov. Ne gre le za promocijo krajev ali njihovih gospodarskih potencialov ali ustvarjalnosti domačinov, ampak gre predvsem
za druženje in sodelovanje, take dogodke bi
lahko imeli večkrat skozi vse leto. Da bom
lažje razumljiva – lahko bi si na primer v
maju izmislili dan suhih čješp, hrušk, škundrov in tašc … Že tista dva semnja v Starem
trgu, velikonočni in božični dokazujeta, da
je tak dogodek dobro sprejet in obiskan, celo
ne glede na vreme.

Festival

Ja, konec avgusta se nam je zgodil Medvednarodni festival, praznik druženja in razdajanja optimizma. Pred dvema letoma je
na pobudo Matije Solceta za en dan zagorel
grad. Lani se je Plavajoči grad prvič pojavil
kot skromen val, dolg 2 dneva, ki ga je za povrh zalival dež ravno na soboto, letos pa je
prerasel v pravi cunami, ki je segel čez meje
občine. Tokrat pa smo bili s Plavajočega gradu deležni poplave preko 300 ustvarjalcev z
vsega sveta, ki so se na skupaj čez 100 dogodkih razdajali več kot en teden, tudi po
bližnjih vaseh, Ljubljani in Gračišču pri Kopru, kraju izvirnega »greha«.
Res je, ne morem skriti svojega navdušenja!
Najprej nad idejo povezovanja kot tako, po-
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tem pa nad neizmerno energijo pobudnika
Matije Solceta in seveda nad uspešno izpeljanimi zamislimi, ki jim je v ozadju pomagalo 30 prostovoljcev. Seveda biti producent,
programski vodja, organizator in koordinator ter hkrati ustvarjalec je že sama po sebi
strašansko velika in odgovorna naloga, še
posebej ob relativno majhnem krogu ožjih
sodelavcev in skoraj nikakršni konkretni
podpori širše javnosti. Zato je pravzaprav
zgodba dobila pridih čudeža, ker se je vse
skupaj izteklo relativno zelo dobro, še vreme je lepo sodelovalo skoraj ves teden. Z
gotovostjo lahko trdim, da se nam kaj tako
dobrega ne bo več zgodilo, že zato, ker so
bili vsi dogodki že po svoji naravi in vsebini
enkratni. Nepredstavljivo, koliko pozitivne
energije se je sprostilo in ta imenitni dogodek odmeva še danes.
Ja, tudi vzdušje je bilo enkratno pravzaprav
povsod, kjer so se izjemni ustvarjalci ustavili
in pustili svoj pečat, zabeležen na nešteto fotografijah in filmčkih. Spontano navdušenje
občinstva se je pokazalo ob prvem večjem
dogodku, koncertu 60-ih glasbenikov z vsega sveta z jezerskimi gosti v povsem »frišno«
dokončanem CIRKL amfiteatru Bena Žnidaršiča v Podcerkvi. Ta na hitro sestavljen
orkester Etno Histeria in prav tako iz njegovih članov priložnostno sestavljene glasbene
skupine so raztrosile ogromno ustvarjalne energije in zato so bile deležne največje
pozornosti, saj je družno sodelovalo veliko
mladih virtuozov. Izjemno doživetje je bilo
tudi letos sočasno slikanje in projiciranje na
veliko površino – Tagtool večletnih sodelavcev Frances in Dime iz Prage. Vsi dogodki
so se prepletali skupaj z nekoliko nenavadno, a kreativno scenografijo okrog gradu,
gibalno-plesnimi ter vizualnimi in lutkovnimi predstavami na lokacijah, ki so bile prav
izvirno poimenovane in označene v narečni
izgovorjavi naših vasi. In ja, zdelo se je, da
vse teče, plava, valovi na krilih spontanega
druženja. Še kakšen medved bi pristopil, če
se ne bi bal Matijevega Pande …
Posebej moram omeniti nekaj vasi, v katerih
se je odvijal del programa. Na Gorenjem Jezeru so odrasli reagirali nekoliko nezaupljivo, otroci pa so bili kar navdušeni nad predstavo italijanskega uličnega gledališča, pa
čeprav jezika niso razumeli. Na Babni Polici
je dogodek dobesedno zamočil dež, druženje s prijaznimi vaščani je odpadlo tudi zaradi časovne stiske, ki je bila deloma rezultat
logističnih težav. So se pa lahko še isti večer
Babnopoljci izkazali s svojo gostoljubnostjo,
v katero so vključili tudi dobrote s Police. V
Koča vasi se je obetal vrhunski kulturni dogodek, a je bil dobesedno zamolčan, ker ni
bilo elektrike niti za mikrofon in za ozvočenje – pa je morala gospa Milena Ožbolt svoj
(naš) prispevek izkričati ob svetlobi baterije.
V Šmarati in Kozarščah so vaščani spontano
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sodelovali, ko so videli in slišali »svetnike«,
ki korakajo …
Gotovo je k vsemu dogajanju veliko prispeval tudi pravi pravcati cirkus, ki je zbudil veliko zanimanje že na svoji poti v dolino. Kar
zamislite si vrednost in mednarodni značaj
festivala, ker so dolgo pot iz Nemčije prepotovali na treh lesenih vozovih prav zaradi
Plavajočega gradu. Zabave za najmlajše tudi
sicer ni manjkalo. V dokaj skromnem obsegu je bilo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo, na tistih nekaj stojnicah pa se je dalo najt
še kaj ljubkega za povrh. Odzivi obiskovalcev na prireditev so bili pestri: dežurni godrnjači (ljudje, ki navadno ne dajo od sebe
nič drugega) so seveda kritizirali in pljuvali
kar povprek. Kar ni nujno slabo, ker se s tem
za v bodoče popravijo napake in zmanjšajo kratki stiki pri organizaciji. Pa tudi take
je treba omeniti: ja, saj bi prišel, pa nisem
vedel, zakaj gre (?), ali pa: od česa pa vsi ti
ljudje živijo, če je vse zastonj (?) in so prišli
na svoje stroške (?)… Nekako je pri kulturnih dogodkih značilno, da je obisk večji, če
si je treba preskrbeti karto, ker to pomeni,
da je zadeva vseeno nekaj vredna. Res je, razen objave na interni TV, širokega obveščanja ni bilo, malo zaradi časovne stiske, več
pa zaradi finančne. Zato niti ni čudno, da so
bili domačini presenečeni, kot da bi nas za-
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dela povodenj drugačne vrste, čeprav je bila
napovedana tudi s člankom v julijski številki
Obrha.
Slednje me niti ne čudi, če upoštevam, da
na spletni strani občine dogodek ni bil omenjen, niti danes ni bilo zaznati datumov na
spletni stani Zavoda s pomenljivim imenom,
prav tako ne na Facebook profilu in profilu
Medgen borze, pa četudi bi po imenu sodeč
spadala prav tja. Trenutni vodja Javnega zavoda je vendarle našel ventil, po katerem je
občina prispevala s hrano in bencinom ter
nekaj informacijskega gradiva, dve zaposleni
sta aktivno sodelovali, gasilci pa itak nikoli
ne manjkajo, kadar je treba pomagat. Razen
Ostrnic in njihovega slastnega peciva, ni bilo
opazne prisotnosti drugih društev v Loški
dolini. Ne bom ugotavljala vzrokov, a upam
si trditi, da je občina zamudila enkratno priložnost za večjo in boljšo promocijo Loške
doline. A vendarle, kljub vsemu je bilo gotovo več tistih zadovoljnih, če že ne iskreno
navdušenih.
Vsekakor pa moram še enkrat omeniti nesebičen in ogromen prispevek Bena Žnidaršiča, ki je na Žagi omogočil nastanitev
glavnine izvajalcev v precej skromnih razmerah, v tamkajšnjem paviljonu so v poljski
kuhinji pripravljali hrano za vse izvajalce.
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pot do nas, a prepričana sem, da so bili odzivi pozitivni. Prav tako mislim, da so tudi
izvajalci odnesli v glavnem dober vtis o prelepi dolinici, ki jo stražijo medvedje in ki je
dovolj daleč stran od prestolnice, da bi se le-ta kaj dosti sekirala zaradi običajnih poplav,
medvedov, lubadarja in lukenj na cesti do
gradu (ki so prav tako v lasti in pristojnosti
Ministrstva za kulturo). Eh, morda se bo pa
le kaj poznalo, da je v novo Štalo v Podcerkvi
vstopila sama ministrica … bi rekel Cefizelj
občinskemu policaju in ostal živ, čeprav se
je oglasil iz mednožja dobro rejene kure
(Slovenije). Dejstvo je, da vsi pričakujejo, da
bo občina uredila te stvari, vprašanje upravljanja z našim kulturnim in naravnim bogastvom pa se je komaj šele začelo reševati.
Upam, da ta čas ne bo do konca propadel
dvorec v Koča vasi.

Manjša skupina je prebivala v dvoranici na
Pristavah. Razen zdravstvenih težav, verjetno zaradi vode, je kampus pri žagi deloval
nemoteno in kot se spodobi, čeprav s precejšnjimi logističnimi težavami. Hja, pri tem je
priskočil na pomoč par Kandaretovih konj
in kombi Biatlonskega kluba Kovinoplastike Lož, pri nabavi hrane pa naš najmočnejši
mož, pa tudi kar precej radodarnih tetic z
zelenjavo in sadjem, s pecivom in ognjeno
vodo z dodatki.

Skratka, uspelo je. Še celo neutrudnega Matijo smo ujeli v njegovi najbolj pristni vlogi,
ki pretrese do koščic ob neverjetnih zvokih
njegove harmonike. Ob tem naj omenim,
da je v začetku septembra že tretjič dobil
glavno nagrado za predstavo na »državnem
prvenstvu« (Bienalu lutkarstva) in da ravno
sedaj na turneji razdira ksenofobno in zatohlo Evropo. Ne vem, kakšen vtis so odnesli
obiskovalci Plavajočega gradu od drugod,
nacionalna televizija je malo pozno našla

Za konec pa – pričakujte podobno poplavo
naslednje leto in zaplavajte zraven. Sledite
izvirnemu in zelo povednemu logotipu, če je
že (cestnih) smerokazov premalo. Ekipa za
pripravo naslednjih dogodkov se že formira,
program je za vse leto že okvirno datumsko
postavljen. Sodelovanje z občino je steklo.
Vse, kar se bo na področju kulture in športa dogajalo, nas bo obogatilo, kar je vredno
veliko več kot vsak cent, z muko izpuljen državi. Celo v najhujših časih so se ljudje znali
spodbujati s kulturo, se družiti in stopiti skupaj, četudi samo v vlogi obiskovalca. ■
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Ivo Kvartuč – Ajva, Glede na mene celega

Nova galerija in bar v Ložu
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V našem mestu je letos poleti svoja vrata prvič odprla še ena
nova galerija. Lastnica prostorov, tudi sama priznana slikarka
Dagmar Mlakar iz Loža, je uresničila svoje načrte in v eni
hiši združila bar in galerijske prostore. Pred barom »Edina v
mestu« je tako 25. julija zvečer potekalo odprtje razstave, ki
jo je postavil domači umetnik Ivo Kvartuč – Ajva. Tokratno, že
njegovo 12. samostojno razstavo, je naslovil Glede na mene
celega. Razstavil je platna, slike in skulpture, ki so nastale v
zadnjih letih. Zbrane je v kulturnem programu s svojo glasbo
očaral domači kitarist in glasbenik Blaž Albreht, program in
pogovor z umetnikom pa je vodila Andreja Buh. Slišali smo
tudi zanimiv življenjepis umetnika, nekaj njegove poezije in
glasbe ter si ogledali dokumentarne posnetke ustvarjanja
ene od razstavljenih slik. Avtor je bil navdušen nad velikim
obiskom in pohvalami, ki jih je prejel za svoje delo. Gostje so
še dolgo v noč uživali ob dalmatinskih specialitetah, cvičku in
seveda umetninah, ki so do konca avgusta krasile novo urejene
galerijske prostore in bar.
Ponosni in veseli smo lahko, da je majhen prostor naše občine
obogaten z novo galerijo, kjer je možno spiti tudi kakšno
pijačo in ima prostor tudi za manjše kulturne prireditve,
nastope in seveda razstave.
Želimo jim veliko uspeha!
(MiR)

Čudovite podobe »dežele ostrnic«

V »Štali« je pestro!
V soboto, 19. septembra, je v galeriji »Štala« v Podcerkvi potekalo že drugo odprtje razstave v zadnjem mesecu. Svoja dela so tokrat na
ogled postavili umetniki, ki so poleti v sklopu prireditve »V deželi ostrnic« ustvarjali v okolici Vrhnike. Tokratni dogodek sta tako kot
»ex tempore« na žagi skupaj pripravila Javni zavod Snežnik in zavod Ars Viva. Slikarji so na različnih lokacijah in v različnih tehnikah
več dni slikali motive iz naše lepe Loške doline. Svoja dela so razstavili Stanislava Sluga - Pudobska, Benjamin Žnidaršič, Karmen Bajec,
Dagmar Mlakar, Silvana Lautar, Eva Ule, Petra Komidar, Željko Vertelj in Janez Repnik. Zbrane je najprej nagovoril gostitelj in direktor
zavoda za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin Ars Viva, tudi sam udeleženec poletnega druženja in slikar z usti Benjamin
Žnidaršič. V kulturnem program smo slišali nekaj literarnih pasic in pesmi o ostrnicah, s svojim nastopom pa sta ga popestrila tudi domača
glasbenika Blaž Albreht in Ivo Kvartuč - Ajva, ki nastopata združena v prvi blues dvojec v Loški dolini – AplusB. Razstavo, ki bo odprta do
konca oktobra, je odprla pobudnica letošnjega »spontanega slikanja« magistra umetnosti Karmen Bajec. Po končanem uradnem delu so
se obiskovalci in slikarji ob pogostitvi še dolgo družili ob prijetnem pogovoru in pletli načrte za prihajajoče projekte.
V Benovi »Štali« v Podcerkvi nas prav gotovo čaka še veliko zanimivih dogodkov in razstav!
Že vnaprej vabljeni, da se jih udeležite!
(MiR)

Foto: Mario Žnidaršič

V gradu Snežnik je bila 18. septembra otvoritev razstave
skulptur Ljubice Zgonec Zorko z naslovom VALOVI ČASA.
Razstavo je odprla umetnostna zgodovinarka Zora Žbontar, v
kulturnem programu je nastopila Lučka Ungar z elementarnimi
zvoki. Razstava je bila na ogled do 18. oktobra 2015.
V njeni predstavitvi je zapisano:
»Ljubica Zgonec Zorko se je rodila leta 1953 v Beogradu,
diplomirala je na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani. Njeno
ustvarjalno področje je keramika. Od ustanovitve je članica
Društva keramikov in lončarjev, od leta 2006 članica Društva
likovnih umetnikov Maribor in Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov.
Živi in ustvarja v Slovenski Bistrici, kjer je vrsto let predsednica
Kulturno-izobraževalnega društva keramikov in lončarjev
Podravja Majolika in prejemnica Priznanja Štefana Romiha
za leto 2007, Zveze kulturnih društev občin Makole, Poljčane,
Slovenska Bistrica. Sodeluje na razstavah doma in na tujem.«

Bok

Valovi časa
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Romanje Stanislava Kvaternika
Po poti sv. Jakoba v Santiago de Compostela
Predstavitev knjige
V Medgeneracijskem centru v Starem
trgu pri Ložu je bila 18. septembra
predstavitev knjige Stanislava Kvaternika
z naslovom Moje Romanje, Po poti sv.
Jakoba v Santiago de Compostela. Knjigo
je po njegovi smrti leta 2014,uredil in
v samozaložbi izdal njegov brat Peter
Kvaternik.
Stanislav Kvaternik je leta 2011 pri svojih
70-letih skupaj s tremi znanci peš romal na
grob apostola Jakoba v Santiago de Compostela. Od rojstva je imel težave z nogami,
zato se je na romanje dolgo in temeljito pripravljal na fizični, psihični in duhovni ravni.
800 kilometrov dolgo pot je želel prehoditi
čim bolj v duhu starodavnih romanj, tako
kot so romali naši predniki. Kar je na tridesetdnevnem romanju skupaj s prijatelji doživel, si je sproti skrbno beležil. Kot dober
fotograf je opisana občutja in doživetja dopolnil z mnogimi umetniškimi fotografijami. Zapis je nastajal brez vednosti domačih
in predstavlja pomenljivo življenjsko pričevanje ter veliko več kot potopis.

Blaž Knez, avtorjev nečak, ki je delo in pisca predstavil, je dejal, da je knjiga, ki jo
je urednik razdelil na pet smiselnih poglavij prijetna kombinacija osebnega premišljevanja, vodnika po Caminu in liričnega
opisovanja doživetij nekega romarja. O
svojem doživljanju Stanislava Kvaternika so
na predstavitvi knjige spregovorili zakonca Metodij in Marjeta Rigler, predstavnika
društva Prijateljev poti sv. Jakoba., Lojze
Pezdir njegov soromar na Jakobovi poti ter
avtorjeva žena Majda. Z igranjem na čembalo je dogodek glasbeno dopolnila Martina Okoliš akademska glasbenica.
V enem od odlomkov iz knjige, ki jih je ob
projekciji fotografij z romanja, prebral avtorjev sin Tadej, je Stanislav Kvaternik zapisal: »sreda, 11. maj 2011 … Po jutranji molitvi smo se razšli. Hodim sam. Pred menoj
je samotnih 17 kilometrov do prvega naselja. Asfalta je konec. Nadaljujemo po ravni,
lepi, peščeni beli cesti, ki ji ni videti konca.
Včasih se rahlo vspenja in ko se zazdi, da
boš prišel do konca, se pokaže nov pogled
rahlo padajoče bele črte v samotni pokra-

jini. Še vedno smo v Palenciji. Na levo in
desno ob cesti se razprostirajo večja in še
večja polja in ravnice, posejane predvsem
z žitom. Nikjer nobene vasi, ne hiše, nobenega avtomobila, ne traktorja, le kakšen
romar na kolesu me prehiti. Kako poseben
občutek! Polno doživetje hoje. Utopljenost
v naravo. Čutim tisto draž romanja, kakor
so jo doživljali srednjeveški romarji. V zraku je duh preteklosti. In res, ob cesti pričajo
spominska obeležja, da je verjetno prav tu
v prvotnih časih camina vodila pot romarje
proti santiagu. Pravim, da hodim sam, pa
vendar ni tako. Nikoli nisi sam. Stvarnik je
nasul okrog tebe polno znamenj, žive in nežive narave, ki te spremljajo. Po njih ga lahko zaznaš, občutiš ljubezen. Tudi ptice čutijo to povezanost v eno, preletavajo ob meni
iz veje na vejo. Ne plašijo se ko se ustavim
nekaj metrov od njih, da bi jih fotografiral.
pot, ki leže čez cesto, me spominja na mojo
pot skozi življenje. Ali bo varno prišel na
drugo stran? Bo mene ta pot pripeljala do
cilja? Ali se bom moral po polovici poti vrniti domov, kot je morala gospa iz Gorice?
In moja življenjska pot. Kdaj, kje in kako se
bo končala? Kako prvinsko je razmišljati o
skrivnosti življenja? ...« 

Stanislava Kvaternika in njegovo delo je predstavil avtorjev nečak Blaž Knez (Foto: Borut Kraševec)
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LOŠKI SLIKAR

PLAVAJOČI GRAD

O grad plavajoči, v vodi tvoj je odsev,
bi se njega dotaknil, če bi mogel,
če bi smel,
zdaj vode gladina podobo ti riše
in roka mi z lica spet solzico briše.
Kljubuj še viharjem,
saj si mnoge prestal,
videl lepote, grozote, a si trden ostal,
a notranjski narod še diha s teboj
in ko danes odhajam,
gre košček tebe z menoj.
Slišal sem glas nežnih strun violine,
kakor da joče, slišal glas mandoline,
slišal vzdih starca, so leta vzela nasmeh,
videl srečo ljudi, a tudi solze v očeh.
Videl sem klovne, ovčice, konjičke,
slišal piščali, ki oponašajo ptičke,
videl zvonček željá, ki vabil je roke,
srečo nosi za stare in tudi otroke.
Danes tvoj stražar se nič ne huduje,
tu vseh barv so ljudje,
njih besede so tuje,
ob tebi življenje spet vre kot nekoč
in polna luna zdaj sije,
daje čarobno ti moč.
O, grad, le povej,
si želiš graščakov nazaj,
spletičen in lovcev, še kopja sijaj,
si narod mogoče spet želi to blaginjo,
kot grof tvoj slavil je Dijano, boginjo.
Zavij se v svoj molk in jesenske meglíce
prihaja jesen in odšle bodo ptice,
se Obrha dotaknil poljub bo leden,
spet čar bo poletja za vedno izgubljen.
Stanko Grl

Nikoli ne bom Nikola Tesla.
Vesla.
Se lomijo.
Realnost je resna zadeva.
Vsak dan, ko sanjam, me trese elektrika.
Reka ljudi poplavlja celino.
Išče nove struge.
Kot so jih nekoč iskali naši dedi.
Vode se ne bojimo,
živimo v njej, ob njej, na njej.
Prinaša nam novo prst,
da semena lažje vzklijejo.
Noči vpijejo od teme in mraza.
Dolga zima nas čaka.
Čas, da v sebi najdemo junaka.

Tiha meglena pokrajina
v tančico skrivnosti zavita se
postavi pred loškega slikarja,
da jo na platno naslika.
Čudoviti kraški svet podobo
na slikarjevem platnu dobi,
ko nežno čopič loškega
slikarja po platnu drsi.
Slikar slika deželo loško
onkraj Snežnika pa vse do
Javornika in od Planinskega
do Cerkniškega polja,
ko se mu pogled po čudoviti
deželi nespretno izmika.

#ROJEN V BEGUNJAH


Danes mi je poštar prinesel položnice.
Danes ni dober dan.
V zraku smrdi po gnilih dušah.
Danes ne grem v trgovino.
Danes bom doma.
Ne bom jedel.
Gledal bom TV in čakal
na dobre novice.
Obupal bom in v joku zaspal.
Sanjal bom, da bo bolje.
Upam, da mi poštar jutri zjutraj ne bo spet
prinesel položnic.
#KAPITAL2


V jesenskih oblakih se skriva sonce.
Vem, da je tam, a ga ne najdem.
Dimniki na strehah se prebujajo.
Jabolka tiho padajo na prazne njive
in gozd se preoblači.
Ti boš stala tam, v dežju in mi z enim samim
nasmehom
spremenila pogled na ta siv svet.
#POLENA LJUBEZNI

RenatoR

Skrite sence ostrnic v
poletni vročini loški slikar
onkraj Snežnika na svojo
sliko tihožitno pokrajino naslika.


V SREČI JE LEPO
BITI SKROMEN

Samo sončen dan potrebujem.
Samo en par oči imam, da ga vidim.
In dve luknji v nosu, da ga vonjam.
Samo eno posodo in en pribor v kompletu,
da ne jem ravno s tal ...
Samo roke in noge, da nekaj naredim,
lahko hodim, se premikam,
komu še kaj podarim.
Samo eno telo imam,
ki je pretežno zdravo, a minljivo.
Samo eno streho potrebujem,
en ogenj in odejo ...
Samo toliko, kot rabim,
da ne pozabim,
da sem človek,
med drugimi ljudmi,
ki grabijo vse več in več stvari.
Na glavni postaji krmim golobe ...
In svet je znorel, od dnarja zadet.
Ko gledam prestrašene, slepe podobe,
ki iščejo srečo nekje, kjer je ni ...
Pa čutim, da zmedeno radi
nazaj bi prišli.
Tja, kjer sem sam.
In sreča je z mano, a zanje je ni.
Art Ajva 2015
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Kevin Funda in Nik Ravšelj v lokostrelstvu nizata zavidljive uspehe
Kevin Funda in Nik Ravšelj sta osnovnošolca 9. b razreda, člana kluba Društva ljubiteljev lokostrelstva Lož Snežniška Diana, dobra prijatelja
in odlična lokostrelca. Glede na to, da se z lokostrelstvom ukvarjata šele eno leto, v njem nizata odlične uspehe. Oba sta pred dvema tednoma
postala državna prvaka v arrowhead fild disciplini, vsak v svoji kategoriji z lokom. Ko ju vprašam, koliko od 1 do 10 uživata v lokostrelstvu, mi
pravita 15. Poleg fizične moči in psihične stabilnosti, ki jo morajo lokostrelci imeti, pa sta pomembni tudi zbranost in koncentracija.
Kako sta se odločila, da se podata v
lokostrelstvo?
Kevin: Spomnim se, ko sva šla lani z Nikom na
polhanje, bil je ravno en tak čas. Ker sva strastna
lovca, sva rekla, da bova šla na jago. Nastavili smo
nekaj skrinjic, jaz sem naredil potem lok, on pa
fračo, po gozdu pa sva lovila živali. Potem sva na
začetku šolskega leta dobila liste s krožki in je rekel Nik, da bi to morala iti. Tako se je vse začelo.
To je bilo lani oktobra.
Glede na to, da se z lokostrelstvom ukvarjata
šele dobro leto, nizata odlične uspehe. Kaj
vse sta v tem času dosegla?
Nik: Na 3 D tekmovanju letos sem dobil slovenski
3 D pokal, bil sem prvi, potem sem bil prvi na državnem prvenstvu v 3 D, v arrowhead tekmovanju
sem bil na državnem tekmovanju prvi, v Kočevju
na notranjem državnem prvenstvu sem bil prvi, pa
še na šolskem državnem prvenstvu sem bil prvi.
Kevin: Jaz sem pa sedaj na sredini sezone zamenjal loke in s prejšnjim lokom, s tem, ki strelja
Nik, nisem imel dobrih rezultatov. Enkrat sem
bil na 3 D tekmovanju drugi, s tem lokom, ki ga
imam sedaj, sem pa drugi v državnem arrowhead pokalu, tretji na 3 D pokalu, zdaj pred dvema
tednoma sem postal pa še državni prvak v arrowhead tekmovanju in tako naprej.
Pravita, da streljata z različnimi loki?
Kakšni so to?
Kevin: Jaz streljam s sestavljenim lokom. Narejen
je na škripec, ima ročaj, krake, ima še dva kolesa, kable, tri vrvi, za razliko od ene, ima merilno
napravo kot pripomoček, mehansko sprožilo, petelina, stabilizatorja, da se lok umiri. Nik recimo
strelja po občutku s svojim lokom, jaz pa z merilno
napravo in pomagali. Mi s tem lokom streljamo na
daljše razdalje pa tud lok je malo močnejši in težji.
Nik: Tudi jaz bom sedaj zamenjal lok. Gre v bistvu za enak lok, ki ga imam sedaj, samo da se
mu doda še merilno napravo in stabilizatorje. To
bo ukrivljeni lok, sedaj streljam pa z golim lokom.
Prešel bom na olimpik lok, edino s tem lokom se
strelja za olimpijske discipline, z drugimi loki za
olimpijske discipline nimaš možnosti, imaš pa za
svetovna in ostala prvenstva.
Koliko treningov imata na teden in koliko
tekmovanj čez leto?
Oba: Trikrat na teden po uro in pol, enkrat pa
po dve uri.
Nik: Sedaj naj bi na treninge hodil pomagat tudi nekdo iz reprezentance, sicer enkrat na mesec. Pozimi so
treningi notri v telovadnici, drugače pa jih imamo
zunaj. Tekmovanj pa pride vse skupaj okoli trideset.
Potekajo večinoma ob sobotah, med vikendi.

Kako potekajo tekmovanja, se morata
razvrstiti v kakšne skupine glede na starost
in tip loka?
Nik: Prijava poteka že en teden prej, treba je
plačati vstopnino, ki je približno 10 ali 15 evrov.
Potem imaš na tekmovanju najprej strele za ogrevanje, potem pa že razvrstitev v skupine, recimo
dečki – goli lok itd. Razvrstitev poteka glede na
starost in tip loka, s katerim streljaš.
Kevin: Pri arrowheadu imaš na tarčo 3 poskuse,
se pravi 3 puščice na eno tarčo, pri 3 D, če je državno prvenstvo, so 2 puščici na tarčo, drugače
je pa samo ena puščica na tarčo. Recimo pri 3 D
tekmovanju moramo oceniti razdaljo in potem
merilno napravo nastaviti na tolikšno razdaljo
in če zgrešiš, si pač zgrešil, imaš le en poskus. Na
tekmah imamo proge, na 100 ali več prijavljenih
so trije ali štirje sodniki, ki nas spremljajo od tarče do tarče in ocenjujejo. Pravilo je tudi, da moramo biti oblečeni vidno, da nas kdo ne zadane s
puščico (smeh).

Pri lokostrelstvu morata najbrž imeti mirno
roko in dobro koncentracijo. Kaj je najbolj
bistveno za dober uspeh?
Kevin: Bistvena je koncentracija, narediti moraš dober strel, kar pa se pozna glede na to, ali si
pravilno ocenil razdaljo. Na začetku, ko sva začela tekmovati, se je seveda tudi malo tresla roka,
sedaj sva pa že toliko navajena, da s tem nimava
težav.

Kaj pomeni 3 D tekmovanje? Kam moraš
ustreliti s puščico, da si kar se da boljši?
Nik: 3 D pomeni, da imaš maketo živali in potem
so na njej narisani krogi, recimo srce, pljuča in ti
moraš tja zadeti. Pri tem tekmovanju je 28 tarč,
streljaš po gozdu, pri arrowheadu jih je pa 24.
Kevin: Ja, tekmovanja po večini potekajo zunaj,
nekaj jih je tudi notri v telovadnicah.
Nik: Tam imaš pa v bistvu eno tarčo in vedno
streljaš tja.

Sedaj se vpisujeta naprej v srednjo šolo,
bosta trenirala še kje drugje?
Nik: Ko bova šla v srednjo šolo, bova imela možnost trenirati na strelišču Lokostrelske zveze Slovenije v Ljubljani.

Koliko približno stane lok? Je to drag šport?
Nik: Jaz imam lok zdaj za približno 150 evrov,
drugo leto oz. čez nekaj časa si bom kupil lok za
800 evrov.
Kevin: Moj lok brez vseh pripomočkov stane 750
evrov, potem je merilna naprava med 250 in 300
evrov, stabilizatorji so okoli 200 evrov, sprožilec
je okoli 100 evrov, pa se nabere okoli 1800 evrov.
Tudi puščice so kar drage, 10 evrov je ena, gredo
pa kot po tekočem traku, recimo se zlomi, ker
zgrešiš tarčo, ali pa zadeneš puščico v puščico itd.

Loška dolina ima veliko športnega potenciala, kar
dokazujeta naša mlada lokostrelca. Pri nadaljnji
športni karieri jima želimo še naprej veliko dobrih uspehov.

Kevin Funda (prvi z leve) in Nik Ravšelj (prvi z desne) sta uspešna lokostrelca
(foto: Darko Razdrih, facebook)
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Slovenija je peta najboljša evropska država
v malem nogometu
Nejc Komidar in Jure Kandare sta z malonogometno reprezentanco Slovenije dosegla peto mesto na evropskem
malonogometnem prvenstvu, ki je bilo od 21. 9. 2015 do 26. 9. 2015 v hrvaškem Vrsarju. V četrtfinalu je Slovenija izgubila s
šestkratnimi evropskimi prvaki Romuni in si tako med 32 najboljšimi evropskimi reprezentancami prislužila peto mesto.

P

ot nas je štiri predstavnike iz Loške doline, vratarja Nejca Komidarja, igralca
Jureta Kandareta, vodjo delegacije Zdenka
Trudna in mene kot predstavnico za odnose z javnostmi vodila v nedeljo v hrvaški
Vrsar, kjer so se v ponedeljek začele tekme
evropskega prvenstva. V torek je slovenske
reprezentante čakala prva tekma v skupini,
žal pa so bili Madžari, ki so se letos prvič
udeležili prvenstva, preveliko presenečenje
in premagali naše fante s 3 : 0. Reprezentanti
so se po nepričakovanem porazu, ki pa ni bil
usoden za nadaljevanje tekmovanja, zbrali
in naslednjo tekmo z Italijo odigrali veliko
bolje. Tekmo so v sredo igrali samo en polčas, saj do drugega zaradi močnega deževja
ni prišlo. Srečanje je z dobrimi obrambami
zaznamoval Nejc Komidar, ki pa je proti
koncu polčasa naredil prekršek za rdeči karton in preprečil vodstvo Italijanov.
Na drugi polčas so morali Slovenci počakati
do petka, v četrtek pa so se morali za napredovanje iz skupine dokazati proti Moldavcem, kar so tudi storili. S 5 : 2 so jih nadigrali, en zadetek pa je v moldavsko mrežo zabil

Jure Kandare, ki se je na prvenstvu dobro
izkazal. Nejc Komidar zaradi kazni ni smel
igrati tekme z Moldavijo in drugega polčasa
z Italijo. Reprezentantom se je po zmagi nad
Moldavijo povrnila moč in samozavest in so
v petek drugi polčas proti Italiji odigrali vrhunsko s 4 : 1 ter si prislužili napredovanje v
osmino finala. Tam so se pomerili s Slovaki,
ki so bili zmagovalci svoje skupine, in jih po
napeti igri v zadnji minuti premagali z 2 : 1.
V četrtfinalu so jih čakali že stari znanci Romuni, ki so bili žal tudi tokrat pretrd oreh.
Romuni, ki so v finalu premagali Hrvate, so
že v tekmi proti Sloveniji dokazali, zakaj so
šestkratni evropski prvaki, kljub porazu pa so se jim Slovenci zelo
dobro upirali. Slovenske sanje o evropskih medaljah
so se tako žal končale v
četrtfinalu. Slovenija
je med 32 najboljšimi
evropskimi reprezentancami dosegla
odlično peto mesto,
kar je zelo dober
uspeh.

Letos smo imeli v Vrsarju veliko podporo
navijačev. Nekateri so bili z nami cel teden, prišli so na tekme v vsakem vremenu
in preglasili vse ostale gledalce. Zelo smo se
razveselili tudi navijačev iz Loške doline, ki
so prišli podpret reprezentanco, še posebej
pa Nejca in Jureta v tekmi proti Slovaški in
Romuniji. Zagotovo brez takšnega navijanja
in podpore Slovenci ne bi prišli tako daleč,
kot so. Marsikdo si lahko le želi takšne navijače, mi pa jih imamo. Zato se vam vsi zahvaljujemo, da ste prišli v Vrsar in se z nami
veselili ter nas podpirali. Velika zahvala gre
tudi sponzorju As-Primus, d.
o. o., ki nam je omogočil potovanje na
evropsko prvenstvo. 

Malonogometni reprezentanti, v ozadju pa najboljši slovenski navijači (foto: Adnan Mujičić)

30

ŠPORT IN REKREACIJA

oktober, 2015

Helena Bavec

Jutranja vadba Gaialates
Jutranja vadba Gaialates je namenjena starejši generaciji. Ustvarjeni smo, da se gibamo in premalokrat se zavedamo, kako
naše telo in um to potrebujeta. Učinki skupinske redne vadbe se kažejo v boljši telesni in umski vzdržljivosti in v prijetnem
aktivnem druženju. Poleg jutranje vadbe vodim v Loški dolini že vrsto let popoldansko vadbo za vse generacije, saj
prilagodim vadbo glede na sposobnost vadečih. Vsebina tega članka splošno velja za vse.
Na kaj vse vplivamo,
če se redno vodeno gibamo?
Z umirjenim, a še vedno učinkovitim tempom vadbe in s poudarkom na samonadzoru gibanja zmerno pospešimo in ohranjamo
vitalno delovanje srčno-žilnega sistema.
Redna telesna vadba zmanjša tudi učinke
osteoporoze, saj mišična aktivnost upočasni
proces redčenja kostne gostote. Z gibanjem
tako krepimo kostni in mišični skelet ter
zmanjšamo maščobne obloge.
Na jutranji vadbi Gaialatesa se naučimo pravilne telesne drže v različnih položajih. V našem
vsakdanu se dolgotrajno napačno držimo, npr.
med sedenjem, najbolj nevarne pa so drže pri
fizično zahtevnejših opravilih. Tako si sami
ustvarimo bolečine v hrbtenici in medenici.
Zaradi slabe drže prsnega koša in ramenskega
obroča plitvo dihamo in se soočamo z utrujenostjo. Z učenjem pravilne drže se izognemo
marsikateri bolečini in slabi volji.
Pri vadbi krepimo trebušne, hrbtne, stegenske mišice, mišice zadnjice in mišice
medeničnega dna. Naštete mišične skupine
tvorijo naš telesni center moči, iz katerega
izhajajo vsa gibanja. Močan mišični center
trupa poveča zmožnosti gibanja, tako da
lahko še v poznih letih izvajate vse, kar ste
delali v mladih letih. Ljudje s šibkimi trebušnimi mišicami imajo pogosteje bolečine
v spodnjem delu hrbtenice. Ko se zredimo
okrog pasu, pa dodatna masa samo še bolj
obremeni ledveni del hrbtenice in tako pride
do kroničnih bolečin. S krepitvijo in razte-

zanjem trupa pospešimo in olajšamo tudi
delovanje prebave.
Na vadbi izvajamo poseben trening mišic
medeničnega dna, ki preprečuje inkontinenco. Mišice medeničnega dna so izredno
pomembne, saj podpirajo trebušne organe
in hoteno uravnavajo izločanje blata, vetrov
in vode. Tako v visoko starost nimamo težav
z našimi bolj intimnimi potrebami.
Telesna vadba je del vseživljenjskega učenja, saj
smo med vadbo umsko osredotočeni in takrat
treniramo naše možgane, motorične sposobnosti učenja in zaznavanja lastnega telesa.
Zmerna telesna aktivnost sprošča, poživlja in
obnavlja. Pripomore, da smo tudi v zrelem
obdobju svojega življenja radoživi in polni
načrtov, kaj vse bi lahko še počeli in doživeli.
Lepo vabljeni, da se pridružite
na vadbi Gaialatesa.

Pričetek vadbe oktobra 2015
v STAREM TRGU MGC
Gaber od 6.10. dalje
JUTRANJA VADBA vsak torek
ob 8.30 nadaljevalke, 9.40 začetnice
PILATES vsak torek ob 18.30
PRIJAVE IN INFO
GAIALATES Helena Bavec s. p.
031 287 276
gaialates@gmail.com
www.gaialates.com
Gaialates
Opomba: Termini vadbe se lahko spremenijo, zato je bolje, da spremljate sveže objave
urnikov ali me pokličete ali pišete na zgoraj
navedenih stikih.

SIMONA TRUDEN

Balinarke Loške doline na državnem prvenstvu dosegle 4. mesto
Pet balinark iz Loške doline, Cilka Zrimšek, Zdravka Zrimšek, Milka Kandare, Zora Juvančič in Ivanka Kočevar kot rezerva
so na državnem prvenstvu 4. 7. 2015 v Ljubljani za pokal Balinarske zveze Slovenije dosegle četrto mesto.
Da bi se balinarke Loške doline lahko uvrstile na državno prvenstvo, so
morale 20. 6. na Rakeku v tekmovanju doseči lepo uvrstitev, kar jim je tudi
uspelo. Cilka Zrimšek, Zdravka Zrimšek, Milka Kandare in Zora Juvančič
so dosegle drugo mesto in si prislužile vstopnico za na državno prvenstvo.
Enajst najboljših ženskih ekip se je pomerilo za pokal Balinarske zveze
Slovenije, dobile pa so ga Krimovke, ki so sicer tudi evropske prvakinje.
Balinarke iz Loške doline so se na prvenstvu najprej pomerile z ekipo Angel
Besednjak s Štajerske in jih premagale z 10 : 5. V polfinalu so naletele na
Krimovke, ki so bile žal premočne nasprotnice, v tekmi za tretje mesto pa so
po napeti igri morale priznati premoč tudi ekipi iz Milj in si tako priigrale če-

trto mesto. Cilka Zrimšek pravi, da so imele balinarke hudo konkurenco ter
nekaj manj sreče pri žrebu, kljub temu pa so z rezultatom zelo zadovoljne.
Balinarke Loške doline dosegajo lepe rezultate tudi po drugih turnirjih. Na
turnirju v Dragomeru so dosegle drugo mesto med dvanajstimi ekipami.
Igrajo tudi za ekipo invalidov in tudi na tovrstnih tekmovanjih dosegajo zelo
dobre rezultate – v Košani so bile četrte, v Pivki pa prve. Vredno je omeniti,
da so se balinarke iz Loške doline začele ukvarjati s tem športom v glavnem
šele po tem, ko so se upokojile in glede na to, da tekmujejo tudi z ekipami,
ki se z balinanjem ukvarjajo že celo življenje, dosegajo zelo dobre rezultate.
Saj se še spomnite, da so bile pred leti celo državne prvakinje, kajne?
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Čarobni svet Pristav Snežnik?

K

ot domačini in navdušenci nad parkom
in muzejem grad Snežnik smo v okviru
naše družbe Elgo-Nova d. o. o. na podlagi javnega zbiranja ponudb junija 2014 postali najemnik dela objektov Pristav. Z veliko vnemo
in zagonom smo v naslednjih petih mesecih
opravljali zaključna dela obnove prostorov,
pripravo in opremo prostorov, ureditev okolice ter načrtovanje vsebinske, kulinarične,
nastanitvene in kulturne ponudbe.
Takoj po otovoritvi gostišča Pristave Snežnik,
ki se je zgodila 1. decembra lansko leto, smo
gostišču poleg gostinsko nastanitvene ponudbe želeli dodati še ponudbo kulturnih,
družabnih, športnih in zabavnih dogodkov
ter delavnic za otroke. Tako so se v naši organizaciji ali z našo pomočjo zgodili večeri
degustacij vin, dogodki, posvečeni literaturi, različni koncerti, med katerimi se nam je
prav koncert odlične sopranistke Anemarije
Štefančič najbolj vtisnil v srce in spomin. Prav
prijetno smo se skupaj poveselili in zaplesali
ob dnevu žena, hudomušno čestitali tudi mučenikom ob njihovem prazniku, se predstavili
na velikonočni tržnici v Cerknici z naborom
zanimivih jedi ob tem prazniku. Kako pomembno je ohranjanje kulturne dediščine
naših krajev, smo želeli poudariti tudi skozi
nekaj drugih dogodkov in želimo pokazati

tudi z našim vsakdanjim delovanjem. Prav
veseli nas, da smo se z vsemi sosedi dobro
ujeli. Tako razbijamo slovenski mit »sosedske
foušije« in z vsemi sosedi dobro sodelujemo.
Z lovci LPN Jelen vedno radi poklepetamo in
jih pogostimo, predstavniki TD Loška dolina
nam vedno priskočijo na pomoč, Narodni
muzej Slovenije s svojimi sodelavci prisluhne
našim željam, gospa Vika pa nam je posodila
kar nekaj orodja, ki smo ga v obilici priprav
pozabili prinesti, in nas razveselila tudi s svojim cvetjem. Čeprav žal niso več naši sosedje,
pa moramo pohvaliti sodelavki Zavoda za
kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Romano in Lili. Menimo, da smo vsi, ki
delujemo v Loški dolini, lahko zelo veseli, da
nas predstavljata tako velikodušni, prijazni in
povezovalni dami. Ne moremo pa tudi mimo
naše naklonjenosti športnim aktivnostim.
Vse pohvale delovanju Lokostrelskega kluba
DLLL Snežniška Diana, Smučarskemu klubu
Loška dolina in navsezadnje KID Plesonoga.
Tako lahko rečemo, da smo z delovanjem
gostišča na ponudbeni in vsebinski ravni
iz dneva v dan bolj zadovoljni. Žal pa se na
področju sodelovanja z lastnikom objektov
Pristav, torej Ministrstvom za kulturo (MK)
zadeve kar ne uredijo in ne izboljšajo. Ko smo
že mislili, da je z otvoritvijo gostišča priprav

in tehničnih popravil konec, se je hujše obdobje šele začelo. Kljub zagotovilom, da je gostišče ustrezno kvalitetno obnovljeno, da so bile
pred izdajo uporabnega dovoljenja izvedene
vse potrebne meritve in tlačni preizkusi, so se
prave težave šele začele. Iz dneva v dan smo se
soočali z novimi tehničnimi težavami. Danes
je kot že mnogokrat iz neznanega razloga nehala delovati centralna kurjava, naslednji dan
so tožili gostje, da v apartmaje ne priteče topla
voda, nekaj dni pozneje je bilo v gostišču prevroče, pojavljali so se pogosti izpadi električne
energije, niso delovali senzorji izplakovanja,
ni bilo TV sprejema v apartmajih, zamašil se
je odtok, snela so se vrata, sprožal se je požarni alarm in tako naprej. Pa kaj bi vse naštevali.
Težave so bile, na njih smo opozarjali, a zgodilo se ni nič. Tako smo se skupaj z lokalnimi
strokovnjaki lotili odpravljanja tehničnih pomanjkljivosti. Kar nekaj znoja je preteklo in
nastalo nepotrebnih stroškov, da lahko danes
rečemo, da tehnične zadeve v gostišču nekako
delujejo in nam omogočajo normalno delo. A
zgodba se žal tu šele zaplete.
Deli objektov Pristav gradu Snežnik so bili
obnovljeni pred več leti. Dela so se izvajala
etapno, več izvajalcev si je podajalo kljuko
Pristav. Danes teh izvajalcev ni več, že več let
so v stečaju, odgovorne osebe so se izgubile.
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Zaposleni pristave Snežnik. (arhiv: Pristave Snežnik)
Tako Ministrstvo za kulturo, ki je, roko na
srce, predolgo čakalo z zaživitvijo gostinsko
nastanitvene ponudbe v kompleksu gradu
Snežnik, danes ne more na nikogar pokazati s prstom za slabo izvedbo del, od nikogar
zahtevati popravil, kaj šele uveljavljati garancij ali zahtevati finančna povračila. In krog je
sklenjen. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja dela objektov Pristav je projekt prenove
za MK zaključen, zato ne sme vlagati nadaljnjih finančnih sredstev za popravila slabo izvedenih del. Podaja le suhoparne odgovore
kot, citirano: »MK v okviru finančnih zmožnosti integralnega proračuna RS postopoma izvaja in dokončuje posamezne investicijske sklope«. Tako do povračila stroškov
izvedenih popravljalnih del in odprave napak najemnik ni upravičen nikakršne pravice, citirano: »Najemnik si je prostore ogledal
pred oddajo ponudbe in z oddajo ponudbe
sprejel pogoje razpisa (klavzula videno najeto)«. Tako lahko danes sami sebi pripišemo, da ob prvem hitrem ogledu objektov z
zaposlenimi na MK (takrat je bil to njihov
prvi obisk Pristav in niti namembnosti posameznih, takrat še nezaključenih prostorov
niso poznale) nismo opazili, da centralna
napeljava ne deluje, da se kabli električne inštalacije izgubijo v stenah, da nismo preverili
elektro omarice, v katero ima sicer dovoljen
dostop zgolj pristojno elektro distribucijsko
podjetje, da nismo preverili vseh izplakovalnikov, da nismo šli v notranjost greznice
preveriti njeno vodotesnost, da nismo splezali na streho in pregledali vseh strešnik in
ostalih morda še bolj nesmiselnih stvari.
Danes od MK ne zahtevamo in ne pričakujemo povračila denarja. Ne, želimo si nadaljnjega aktivnega delovanja MK kot lastnika
gradu, parka in Pristav Snežnik, čeprav ima
človek občutek, da je to sedaj za nekaj let
njim zaključena zgodba in se s tem ob obi-

lici ostalih neodložljivih obveznosti raje ne
bi ukvarjali. Želimo si nadaljnjega razvoja
Pristav Snežnik, izvedbo nujnih aktivnosti,
da bo grad Snežnik zares zaživel kot večkrat
imenovani notranjski turistični biser. Tukaj pričakujemo tudi podporo domačinov,
lokalne skupnosti, Občine Loška dolina in
ostalih organizacij, ki delujejo na področju
turizma. Menimo, da moramo skupaj združiti glas in MK kot lastniku gradu, parka in
Pristav Snežnik jasno in glasno povedati, da
mi vsi tu delujemo in si prizadevamo za razvoj turistične ponudbe. Do sedaj se je žal
izkazalo, da uradniško delovanje iz Ljubljane
ne obrodi želenih sadov.
Tako park, grad in gostišče za
normalno delovanje potrebujejo
urejena parkirišča in prometni
režim v parku, zunanjo razsvetljavo
in parkovne označbe ter opremo
(označevalne table, koši za smeti,
klopce, otroška igrala). Vemo, da
lahko veliko stvari sami izpeljemo
in naredimo, a ker ne smemo mimo
zakonov, predpisov in uredb, od
MK pričakujemo pravno ureditev
potrebnih zadev.
Najbrž bolj malo obiskovalcev ve, da promet
in parkiranje motornih vozil v parku ni dovoljeno, z izjemo gostov nastanitvenih kapacitet in zaposlenih gostišča ter prebivalcev
Pristav. Kako pa naj bi brez obveščevalnih
tabel in označenega parkirišča to vedeli, se
vprašamo. Prizadevanja občine Loška dolina za ureditev ustreznih parkirišč so že dolgoletna, a ušesa MK ter Zavoda za varstvo
kulturne dediščine ostajajo gluha. Parkirišča
ni, parkirati se po parku ne sme, če pa so av-
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tomobili parkirani po vseh zelenicah parka,
pa naj bodo. Tako pač je.
Menimo, da si park zasluži osnovno zunanjo
razsvetljavo, da nima človek ponoči občutka,
da je na koncu sveta in ga za prvim vogalom
čaka kakšna gozdna zver. Samo na projekt zunanje razsvetljave čakamo že več kot leto dni.
Prav tako si park gradu Snežnik zasluži
nekaj estetskih, kulturnemu spomeniku
ustreznih igral za otroke, klopic in košev za
smeti. Seveda si, ampak počakajmo najprej
na kulturovarstveno soglasje, nato sledi še
naravovarstveno soglasje, kasneje še morda
pritožba kakšnega zavoda, da to ni ustrezno,
pa bo minilo morda pet let, ko si bo obiskovalec lahko v parku odpočil na ljubki klopci,
otroci pa izkoristili igrala za lepo preživet
čas v parku.
Ne moremo verjeti, da so reševanja posameznih področij na MK in Zavodu za varstvo
kulturne dediščine tako dolgotrajna. Premakniti pa, vidimo, ne mi ne lokalna skupnost
ne moremo nič ali pa zelo malo, premalo.
Tako še najbolj vztrajne, optimistične in zagnane deležnike v delovanju kompleksa gradu Snežnik počasi mineva zagon. Stroški se
kopičijo, obljube o promocijskih aktivnostih
so izzvenele, napori za izboljšanje situacije
so presegli vse meje. Bo splet okoliščin pripeljal do zaprtja gostišča Pristave Snežnik?
Bodo pravljični svet parka gradu Snežnik
obiskovali le nepravljični uslužbenci raznih
zavodov, ministrstev, inštitutov in razglabljali o povsem nepravljičnih stvareh? Ali pa
se bo pravljičnost gradu Snežnik izgubila v
administrativnih zapletih? Ne vemo. Obljubljamo pa, da bomo vložili še zadnje napore
v izboljšanje zapletene situacije, saj to očarljivim Pristavam Snežnik tudi dolgujemo.
Ne želimo si, da bodo zapuščene zopet čakale na ustrezne prostorske, administrativne in
zakonsko ustrezne rešitve.
Tudi mi podpiramo stališče Občina Loška
dolina, da bi bilo za ustrezno upravljanje,
promocijo in delovanje kompleksa gradu
Snežnik najbrž najbolje, da preide pod upravljanje in nadzor Občine Loška dolina. Le mi
domačini si bomo prizadevali za ustrezen
razvoj turistične ponudbe ne da bi s tem okrnili varovanje kulturne dediščine ali oskrunili veličastni kulturni spomenik, kar grad
Snežnik tudi v državnem merilu zagotovo je.
Iskreno lahko rečemo, da smo za obuditev
življenja okrog gradu Snežnik storili veliko,
menimo, da si vsi zaposleni in vsi, ki nam
niso pokazali hrbta, zaslužimo s strani lastnika in lokalne skupnosti iskreni »hvala«,
saj smo v oblikovanje ambienta, kulinarične
in nastanitvene ponudbe vložili obilo truda,
sredstev, časa in napora.
Ne bomo se vdali kar tako, zato še vedno
velja: »Dobrodošli v Pristavah Snežnik, pomagajte nam ohraniti pravljičnost gradu
Snežnik, naj grad Snežnik zaživi z vami!« 
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Spretnostne igre (arhiv šola)
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Aleš Ožbolt je dosegel odličen rezultat
(arhiv šola)

Udeleženci Žogarij na Bledu
(arhiv šola)

V torek, 8. 9. 2015, smo se na Bledu udeležili velikega slovenskega finala športne prireditve Žogarija. Sodelovalo je devet regijskih zmagovalcev, ki so se med seboj pomerili v
spretnostnih igrah, kvizu znanja in nogometu. Po napetih in požrtvovalnih nastopih smo
osvojili zelo dobro peto mesto. Plesalke plesne skupine Plesne zvezde so pod vodstvom
mentorice Barbare Turk zaplesale tudi ob Blejskem jezeru in požele navdušen aplavz mnogoštevilnih obiskovalcev prireditve.
V igri Tudi vi, profesor nas je zastopal Aleš Ožbolt, ki je ob bučnem navijanju dosegel
odličen rezultat.
Iskrene čestitke in hvala vsem tekmovalcem, ki so zastopali našo šolo.
Helena N. Obreza

Nagrajeni za
kreativno drevo
Rdeči polhki smo v šol. letu 2014/15
sodelovali na nagradnem natečaju »Uhu
– ustvari kreativno drevo«. Na izboru smo
dosegli 1.mesto in si prislužili glavno
nagrado: izlet v Logarsko dolino, v
Pravljični gozd…juhuhuuuu! Pot je bila
kar dolga, a nas je ob prihodu objela
lepota, čarobnost narave. Pričakal nas
je tudi škrat Nejko in nam predstavil
veliko knjižnih junakov/pravljic – bilo je
zanimivo in zabavno; na koncu je vsakemu
otroku podaril zaklad. Pred odhodom smo
se še okrepčali s kosilom in posladkali s
sladoledom ter se polni prijetnih vtisov
vrnili domov.
Jana Mlakar

Nogomet (arhiv šola)
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Ožbej Plos

Udeležba na Expo-scienceinternationalv Belgiji (ESI)

Maja 2015 sem se udeležil državnega tekmovanja iz
Konstuktorstva, ki ga organizira ZOTKS in osvojil zlato
priznanje s predstavitvijo Elektro kolesa. Kmalu za tem sem
dobil povabilo na svetovni sejem mladih raziskovalcev, ki ga
organizirajo vsaki dve leti.
Sejem je potekal od 19. do 24. julija 2015 v belgijskem mestu
Bruselj. Na sejmu sem se predstavil kot edini predstavnik
Slovenije (Slika 1). Predstavil sem se s svojim projektom –
Elektro kolo. Dobil sem odličnega spremljevalca Tima Prezlja,
s katerim sva skupaj preživela teden v Belgiji. Najina pot se je
začela na letališču Jožeta Pučnika, kjer sva se skupaj z elektro
kolesom vkrcala na letalo za Bruselj. Sejma se je udeležilo skoraj
1000 predstavnikov iz nekaj več kot 50 držav iz vsega sveta.

jev
Plos v družbi organizator
Podelitev priznanj, Ožbej cebook.com/ESI2015
Vir:https://www.fa

Skupaj smo predstavili cca. 400 projektov. Naš dan na ESI je potekal
nekako tako. Nastanjeni smo bili v hotelih v okolici sejma. Vstajali
smo zgodaj (6.30) in se do 8.00 ure zbrali na sejmu. Del dneva smo
bili na razstavnem prostoru poleg svojih projektov (Slika 2) in jih
predstavljali obiskovalcem sejma. Tekom sejma smo se udeleževali
različnih tematskih delavnic in predavanj. Organizatorji so nam
bivanje v Bruslju popestrili z ogledom mesta in z družabnimi
srečanji. Tam sem spoznal vrstnike iz različnih držav sveta.
Znanje angleškega jezika nam je vsem prišlo zelo prav, saj je bil to
pogovorni jezik.

scienceinternational
ktro kolo v Belgiji na Expo
Ožbej Plos in njegovo ele arhiv: Ožbej Plos

Razigrani in
Mavrični polhki
v Iga vasi preživljamo
lepe in prijetne
dopoldneve
Poletje se je poslovilo. Najmlajši otroci
pa so se odpravili popolnoma novim
dogodivščinam naproti. Skupaj s starši
so pridno hodili na obiske, se postopno
navajali na nove osebe, prostore in
ritem njihovega novega življenja
v vrtcu. Nekateri dnevi so minili
bolj kislo in jokavo, a skupaj smo
premagali vse strahove, se navadili
na spremembe in veselo korakamo v
prijetne jesenske dni. Otroci se brez
težav ločijo iz varnega zavetja staršev
in se sproščeno igrajo ter raziskujejo.

Vesel sem, da sem dobil to priložnost, da obiščem sejem. S tem
sem pridobil veliko dobrih izkušenj, novih idej in novih znancev.
Razmišljam že o novih projektih, ki jih še želim uresničiti. 

, Francijo …
potovali na Češko, v Rusijo
S plesnim vlakom smo od iv: vrtec Polhek
arh

Sodelovanje v jutra
njem krogu
arhiv:
vrtec Polhek

Razigrani polhki
arhiv: vrtec Polhek
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Bivanje v
CŠOD dom Lipa
V ponedeljek zjutraj smo se za pet dni
odpeljali v Črmošnjice. V CŠOD Lipa smo
prišli ob desetih. S tremi sošolci sem si
delil sobo.
Prvi dan smo si ogledali okolico doma
Lipa. Naslednji dan smo z vodnim
termometrom merili temperaturo vode
v Divjem potoku. V potoku smo tudi
lovili živali. Ulovili smo vodnega raka z
velikimi kleščami.
Ugotovili smo, da je voda čista, ker v njej
živi rak. Ujeli smo še vodnega pajka, tri
žabe in žuželke. Živali smo si ogledali in
jih spustili nazaj v vodo. Najbolj sem se
zabaval v streljanju z lokom. Zadel sem
sredino.
Uživali smo se pri tabornem ognju.
Noge so me bolele od pohoda, saj smo
prehodili sedem kilometrov. Plezali
smo po plezalni steni, prišel sem do
vrha. Zadnji dan smo se vozili s kolesi. V
Črmošnjicahje bilo lepo, ampak doma je
najlepše.
Jure Mlakar, 4. b

Slika iz naravnih
materialov
V CŠOD Lipi mi je bilo všeč. Najboljše je bilo,
ko smo delali sliko iz gozdnih materialov.
Učiteljica nam je povedala, kaj in kako.
Razdelila nas je v skupine. Uporabili smo
žagovino, listje, travo, rože ... Veliko slik je
bilo krasnih. Na naši sliki je bilo prikazano
drevo, veverica, gore in sonce. Naredili smo
tudi okvir iz žagovine. Bila je lepa velika slika.
Dogovorili smo se, kdo bo kaj delal. Ko smo
vsi končali, nas je učiteljica fotografirala.
Učiteljica Irena nas je pohvalila. Ogledali
smo si tudi druge slike. Bile so zelo lepe. Tega
dneva nikoli ne bom pozabila.
Lea Bavec, 4. b
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Nočni pohod
V ponedeljek zvečer smo šli na nočni
pohod.
Iskat nas je prišel učitelj Tone. S seboj
smo vzeli petrolejke. Odšli smo do
cerkve, ki je bila na hribu pri gozdu. Tam
smo poslušali čričke, žuborenje potoka
in avtomobile. Na nebu smo videli
Mlečno cesto, Veliki in Mali voz in tudi
Kasiopejo. Nato smo se odpravili nazaj
v dom Lipa. V domu smo se po nočnem
pohodu stuširali. Potem sta nam
učiteljici prebrali zgodbico za lahko noč.
Po končanem branju smo se odpravili v
postelje in zaspali.
Klara Kraševec, 4. b

Opisala vam bom
meni najlepši dan
v domu Lipa
Z učiteljico Ireno smo se odpravili v gozd.
Razdelili smo se v štiri skupine. V naši
skupini smo bile: Neja, Nina, Rebeka in jaz.
Dogovorili smo se, da bomo izdelali sliko
iz naravnih materialov. Ti materiali so bili:
žagovina, kamni, lubje, listje dreves, pesek,
storži, palice, mah in panj.Ustvarile smo
sliko z naslovom Gozd. Smreko smo naredile
iz lubja. Za veje smo uporabile palice, listi so
bili listi pravih dreves. Naredile pa smo tudi
gore iz kamnov, sonce iz žagovine, veverico
iz češarkov in žagovine. Na koncu smo si
ogledali izdelke naših sošolcev. Poleg naših
izdelkov nas je učiteljica Marjeta slikala.
Po končanem projektu smo se srečni vrnili
nazaj, v dom Lipa. To je bil res lep dan.
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Lokostrelstvo
V torek smo imeli lokostrelstvo. Pri
tej dejavnosti nas je poučeval učitelj
Damjan. Razdelili smo se v dve skupini.
Bila sem v drugi skupini.
Na začetku nam je povedal, kako se
uporablja lok, kako se pravilno postaviš.
Vsi smo ga pridno poslušali. Ko nam je
vse razložil, smo začeli s streljanjem.
Na začetku me je bilo malo strah. Že po
prvem strelu je bil občutek boljši. Ko
sem ustrelila zadnjo puščico, pa sem bila
prav zares vesela. Nato pa nam je učitelj
povedal, da bomo tekmovali. Tekmovali
smo v dvojicah. Moja nasprotnica je bila
Jera. Premagala sem jo. Počutila sem se
zelo dobro. Po zaključku streljanja smo
odšli na malico.
Gerbec Lara, 4. b

V Lipi sem bil en teden. Moja najljubša
dejavnost je bil nočni pohod. Približno ob
osmi uri smo se zbrali na igrišču. Vsak drugi
par je dobil svojo petrolejko. Učitelju smo
sledili do gozda in še malo naprej. Ob poti
smo odložili petrolejke in nadaljevali pot
v temi. Tako smo prišli do cerkve in se tam
ustavili. Tam smo imeli pouk o zvezdah.
Učitelj nam je pokazal Veliki voz, Mali voz,
Kasiopejo in zvezdo Severnico. Bilo mi je
zanimivo. Potem smo šli v temi nazaj do
svetilk. S svetilkami smo šli do začetka asfalta
in, tam nam je učitelj še enkrat pokazal
Kasiopejo. Potem smo se vrnili v dom. Na
pohodu je bilo zelo zanimivo. Zvezde bom še
opazoval.
Nejc Ožbolt, 4.b

Nana Kočevar, 4. b

Ko smo bili v šoli v naravi, smo se tudi vozili s kolesom. Kolesa smo si izposodili v domu
Lipa. Moje kolo je bilo rdeče barve. Ker je bilo že staro, je ob gumo drgnila strehica. Zato
mi kolo ni bilo všeč. Raje bi videl, če bi lahko pripeljal s seboj svojega.
S kolesom smo se vozili pol ure. Ko smo pospravili kolesa, smo šli na kosilo.Ta dan, ko smo
se vozili s kolesom, mi je ostal najbolj v spominu.

Nejc Modec, 4. b
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predsednik društva:
Branko Troha

Štirideset let
društva
upokojencev
Loška dolina

Plezanje po
plezalni steni
V četrtek smo plezali po plezalni
steni.
Pred plezanjem nam je učitelj pokazal
plezalno opremo. Plezalno opremo
sestavlja: čelada, grigri, varnostni
pas, vrv in plezalni čevlji. Potem smo
šli plezat. Najprej smo plezali po nizki
plezalni steni. Ko smo to preplezali,
smo preplezali še visoko steno. Ko
sem prišla do vrha plezalne stene,
sem se dotaknila stropa. Nato me je
učitelj spustil dol. Čeprav sem se malo
bala, mi je bilo zelo všeč.
Naučila sem se, da brez prisotnosti
odrasle osebe ne smem plezati.
Larisa Suhadolnik, 4. b

Kolesarjenje
Najprej smo šli v garažo. Nadeli smo si
čelade in kolesa odpeljali do igrišča.
Na igrišču je bil spretnostni poligon s
sedmimi ovirami. Bil sem v skupini,
ki je popravljala ovire. Druga skupina
je kolesarila. Potem smo se zamenjali.
Nekatere ovire so bile težke, nekatere
pa lahke. Meni je bila najlažja ovira
prestavljanje kocke iz enega stojala
na drugo. S kolesom smo vozili tudi
slalom.
Naučil sem se, da je potrebno ves čas
vožnje držati roki na zavorah. Učitelj
nas je naučil, da s sprednjo zavoro
bolj zaviramo kot z zadnjo. Odslej
bom še bolj užival v kolesarjenju.
Klemen Mihelčič, 4. b

Letos mineva 40 let, odkar se
je skupina desetih takratnih
upokojencev, včlanjenih v
cerkniško društvo, odločila, da
ustanovi v Loški dolini lastno
društvo, z namenom še bolj
približati delovanje društva
potrebam in željam svojih članov.
To je bil formalni začetek Društva
upokojencev Loška dolina.
Skozi vse obdobje je društvo raslo, pridobivalo nove člane in razvijalo razne dejavnosti – od osnovnih potreb za upokojence, do rekreacije, druženja in podobno.
Seveda so bili takrat pogoji dela bistveno
drugačni kot danes.
V vseh letih obstoja delo društva temelji
na prostovoljstvu, kar je osnova za uspešno delovanje. Društvo se je moralo ves
čas prilagajati spremenjenim razmeram
v družbi (sprememba sistema, države in
podobno), a to ni spremenilo ciljev društva – delo za svoje člane in vključevanje
v vsakdanje življenje.
Obletnico društva smo obeležili v avgustu z družabnim srečanjem ob izviru
Obrha pod Racno goro, v »Žagi« s kulturnim programom, nastopom Pevskega
zbora Jasna in kvartetom trobil Pihalnega
orkestra Kovinoplastika Lož. Seveda ni
manjkal tudi »pesniški« prerez delovanja
društva, ki ga je pripravila Jasna Lekan,
pozdrav predsednika društva, gospoda
Branka Troha, pozdravil pa nas je tudi
župan Občine Loška dolina, gospod Janez
Komidar. Razvit je bil tudi nov društveni
prapor, sledilo pa je družabno srečanje in
zabava z gosti in vabljenimi.
Srečanja se je udeležilo več kot 300 članov
in vabljenih, ki so ob zvokih ansambla
»Pozdrav« preživeli prijetno druženje ob
plesu, kramljanju in športnih dejavnosti,
ki so jih pripravili člani športne sekcije.
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Ob tej visoki obletnici smo tudi izdali almanah, v katerem je – glede na dosegljive pisne
in fotografske vire – prikazano delovanje od
ustanovitve do današnjega dne.
Delovanje društva upokojencev je zagotovo pomembno, tako za člane kot družbo,
saj gre za največje prostovoljno društvo (s
preko 700 člani) v občini, ki deluje na številnih področjih, od športnih in rekreacijskih
dejavnostih, izobraževanja, pevskega zbora,
do projekta »starejši za starejše« in, kar je

Razvitje društvenega prapora
(foto: Mario Žnidaršič)

Predsednik DU Branko Troha
(foto: Mario Žnidaršič)

še najbolj pomembno – prostovoljstvo pelje
društvo naprej, proti novim izzivom in aktivnostim.

Ob tej priložnosti vabim vse, ki se še niso
odločili, da se nam pridružijo – včlanijo v
društvo in s svojim znanjem in idejami popestrijo delovanje. Hkrati pa se želim zahvaliti vsem, ki so nas podprli ob praznovanju
40 letnice s svojimi prispevki in donacijami
ter vsem članom, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi srečanja. Zahvaljujem pa se
seveda tudi Občini Loška dolina, ki nam po
svojih močeh in možnostih stoji ob strani
pri financiranju programov. 

Zbrane je nagovoril tudi Janez Komidar župan občine Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)

Foto: Mario Žnidaršič

Tudi v prihodnje bomo skušali obdržati nivo
dela na današnji ravni, za kar bo potrebno
pridobivanje novih članov, z novimi idejami
in delovnim elanom ter zagotoviti normalne
pogoje za delo (kar pa je v trenutnih razmerah težko), kajti brez potrebnih finančnih
sredstev ni mogoče izvajati določenih aktivnosti, kljub vsemu prizadevanju in prostovoljstvu. Upamo pa, da bo delo uspešno kot
do sedaj in v zadovoljstvo članov društva in
širše okolice.
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Jasna Lekan

Pohodništvo se je razvnelo,
veliko je ljudi prevzelo,
mnogo še sedaj hiti jih na pohod,
naše srečaš vsepovsod.

Se je leto 1975 pisalo,
ko deset se upokojencev je zbralo,
pa so na sestanku se odločili,
da svoje društvo bodo ustanovili.

Darinka jih uspešno je vodila,
povsod se z njimi je podila,
zdaj pa je Matjaž prevzel nalogo,
sledijo vsi njegovo nogo.

Cerknica se je oddaljila,
so naši jo poslali na odmor,
je kinodvorana jim služila
za ustanovni občni zbor.

Leta 2001 smo podpisani na listi,
pobratili smo z drugimi se penzionisti,
se več let srečevali, tekmovali
Vesela 3L družba smo postali.

Jakob Mlakar se za društvo prvi je boril,
ko naloge je predsedniške dobil.
Vse vestno je izpolnjeval,
za vedno prvi predsednik bo ostal.

Na piknikih še danes se dobimo,
da kaj pojemo in se zavrtimo,
da čas za kakšen dan hitreje mine
in da pozabimo na majhne pokojnine.

Za njm Vinko Turšič je prišel,
pa Alojz Humar po štirih letih je
mandat prevzel,
Jože Berglez je nadaljeval,
četrti predsednik društva je postal.

Udeležujemo se skoraj vsakega izleta,
saj zato niso važna leta,
vam pa dajem tu na znanje,
da obiskano najbolj je martinovanje.

NAŠE DU

Po štirih letih se Truden Jože je pojavil,
kot peti se predsednik upokojencem predstavil,
potem pa Zrimšek Zdravko
je bil pred prvo žensko – Slavko.
Franc Nelec je od nekod prišel,
pa predsedništvo je Slavki vzel,
žal mu bilo tega je koraka,
saj ni vedel, kaj ga čaka.
Ko je nekaj let minilo,
ko se vse je umirilo,
Franc je Avsec Jožeta poiskal,
ki se do tedaj doma je stiskal.
Jože v mandatu štiriletnem je užival,
na delo deklet svojih komaj vplival,
ko pa konec je dočakal,
je mrtvo hladno odkorakal.
Zadnji predsednik Branko Troha – na nivoju,
čeprav je komaj pet minut v pokoju.
Skrbel za upokojence bo vse
in dal jim tisto, kar jim gre.
So vsi predsedniki skrbeli,
da upokojenci bi dobro se imeli,
a podpredsedniki so dvigali le kvoto
v odboru so bili le za lepoto.
V športu je naše društvo 1 A,
povsod zmaguje, kjer se da,
balinanje in šah, pa še pikado
Darka društvo ima rado!

Kultura v društvu se odvija,
bralni krožek vsem nam prija,
dotakne tankočutno se vseh nas,
ko na proslavah slišimo njih glas.
Pevke zbora Jasna
smo pred desetimi se leti zbrale,
v času tem krajanom
sto nastopov smo že dale.
Družbo, pesem, smeh me rabimo,
saj ob petju kar pozabimo,
na Karla, pa na to, kar zine,
lepo nam čas ob petju mine.
Veronika Strle pa v društvu poskrbi,
da se na dom starejših ne pozabi,
saj vsak od članov mnogokrat
spodbudno le besedo rabi.
Tudi prostovoljke imamo,
ki starejšim članom delajo veselje,
jih obiskujejo in obdarujejo,
jim nosijo najlepše želje.
Tako je naše društvo danes,
ki nastalo je pred štiridesetimi leti,
mi pa mu želimo dolgo še živeti.
Naj torej dolgo še živi,
naj širi se in se krepi,
z njim sodelovali bomo še naprej
ob rami z ramo,
saj veste: MI SE NE DAMO!
Srečno, še na mnoga leta!

oktober, 2015

26. aprila se je v Cerknici odvijala
tradicionalna prireditev Zdaj zaori pesem
o svobodi. Za godbenike iz Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož je bila
letošnja prireditev izjemnega pomena, saj
so prejeli Zlato plaketo Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Slovenije.
Orkester je zlato plaketo prejel z
obrazložitvijo, da predano in zelo
uspešno utrjuje zgodovinsko resnico,
vrednote ter dosežke NOB slovenskega
naroda, spoštuje žrtve in ohranja
kulturno dediščino NOB ter da
vključuje mlade rodove v uresničevanje
programskih nalog Zveze. Nagrado je na
proslavi v imenu orkestra prejel dirigent
orkestra Tadej Jerman. Plaketo mu je
izročil Miroslav Mlinar. Godbeniki
so na to priznanje zelo ponosni in si
prizadevajo, da bodo še naprej delovali v
tem duhu, kot so do sedaj.
Kljub veselju ob prejetju tako
pomembnega priznanja pa je godbenike
v mesecu maju in juniju čakalo veliko
obveznosti. Mesec maj so tradicionalno
začeli z budnico po celotni Loški dolini.
Njihovo igranje se je slišalo že od pol
šestih zjutraj, ko so se prvič oglasili
v Starem trgu, končali pa so okrog
dvanajste ure dopoldne v Markovcu.
15. maja so svoje delovanje predstavili
osnovnošolcem v Starem trgu ter
v Grahovem. Teden dni kasneje so
igrali na prireditvi ob 13. čebelarskem
prazniku slovenskih čebelarjev, ki je
potekala v športni dvorani v Cerknici.
Mesec maj pa so zaključili z igranjem
pri gradu Snežnik na dan Snežniških
zgodb, ki je potekalo v sklopu prireditve
V deželi ostrnic.
Letos je godbenikom ponovno uspelo
izvesti pohod na Snežnik. Prvo nedeljo
v juniju so tako ob lepem vremenu
začeli sproščeno in dobre volje, kljub
zavedanju, da jih v tem mesecu čaka še
veliko nastopov. Že naslednji vikend
so godbeniki igrali na Babni Polici
v sklopu prireditve Ob košnji, 20.
junija pa so igrali na proslavi ob 60.
obletnici Gasilske zveze Cerknica v
Grahovem. Ob dnevu državnosti so
pred kinodvorano v Starem trgu imeli
promenadni koncert, da so tudi oni
slavnostno počastili državni praznik ter
ga polepšali tudi vsem njihovim zvestim
poslušalcem. Godbeniki pa bodo svojo
godbeno sezono končali z nastopom na
proslavi ob 90. obletnici prostovoljnega
gasilskega društva Ivanje selo.
Po poletnih počitnicah imamo
godbeniki že mnogo novih načrtov, zato
upajo, da bodo med poletjem pridobili
čim več novih moči za nadaljevanje
njihovega dela. 
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Barbara Lah

Zlata plaketa – poplačilo za uspešno delo

Izročitev Zlate plakete ZZBNOB Slovenije
(Foto: Valter Leban)

Na 13. čebelarskem prazniku v športni dvorani Cerknica
(Foto: Mario Žnidaršič)

Koncert na vrhu Snežnika (Urša Šepec)

Godbeniki na Snežniku (Urša Šepec)

Igranje na proslavi
ob 60. obletnici GZ
Cerknica v Grahovem
(Mario Žnidaršič)

40

DRUŠTVA

oktober, 2015

Živana Meljo

DIS (Društvo izgnancev Slovenije) 1941–1945

Ob letošnji slovesnosti, 70-letnici konca 2.
sv. vojne, sem srečala ljudi, ki so preživeli
izgon iz svojih domov v času vojne. Zavedla
sem se, kako malo vemo o ljudeh izgnancih,
taboriščnikih, prisilnih delavcih, taboriščnikih – ukradenih otrocih, o ljudeh, ki so to
doživeli in še lahko pričajo o tem. G. Valentin Cimprič je eden izmed njih. Bil je tudi
predsednik območne organizacije DIS za
Notranjsko (Cerknica – Logatec). G. Valentinu je težko govoriti o osebnem doživljanju
tistega časa. Obudijo se spomini, ki so boleči in težko razumljivi za (takrat) otroško
dušo, pa tudi spomini, ki so dajali upanje.
Po pogovoru mi je podaril knjige prof. Ivice
Žnidaršič – ustanoviteljice DIS 1941–1945.
Njeno izredno delo, vztrajnost in pogum pri
zbiranju podatkov, informacij, sodelovanju
z mednarodnimi institucijami je občudovanja vreden. Je dokaz, da lahko posameznik s
svojo odločenostjo, slediti pravici in resnici,
doseže cilj. V knjigah je dokumentirano in
argumentirano obdobje raznarodovalne in
genocidne politike okupatorjev in njihovih
pomagačev do Slovencev. Zato bom uporabila izključno njene navedbe in navedbe dr.
T. Ferenca. (Glej vire na koncu.)

DIS 1941–1945 je bilo ustanovljeno 9. 6.
1991 na gradu Rajhenburg v Brestanici pri
Krškem. Hlevi in konjušnice tega gradu so
bili leta 1941 eno največjih zbirnih taborišč v
Evropi. Tu je sedaj Muzej slovenskih izgnancev in leta 1971 je bil sprejet sklep, da bo 7.
junij dan slovenskih izgnancev.
Slovensko ozemlje je bilo med 2. sv. v. med
najbolj razkosanimi deželami v Evropi.
Okupirale so jo 4 države: Nemčija, Italija,
Madžarska in NDH (Neodvisna država Hrvaška). Cilj okupatorjev je bil jasen in krut
– izgon in poboj Slovencev in naseljevanje
Nemcev na slovenske domove. Izgnani Slovenci so bili ob vse premično premoženje,
nepremično je bilo uničeno ali poškodovano. Okupatorji so požigali vasi, rušili objekte, izkoriščali naravna bogastva, plenili premoženja Slovencev in ga pošiljali v matične
države. Zaplenjeno premoženje slovenskih
izgnancev je Uradu za utrjevanje nemštva
prinašalo vsako leto več milijonov mark dobička. Izgnanim Slovencem je premoženje
zaplenila in prevzela družba DAG (Deutsche
Ansiedlungs-Gesellschaft). Gospodarila je
na posestvih izgnanih Slovencev, dokler jih

niso prevzeli nemški priseljenci in nemška
podjetja. Nemškim priseljencem so bile izplačane velike vsote denarja in podarjena
zaplenjena imovina slovenskih izgnancev in
beguncev kot podpora.
Slovenski izgnanci so bili prisilno izgnani v države od Poljske do Francije, severne
Nemčije in po nekdanji Jugoslaviji s ciljem,
da Slovenci kot narod izginemo z zemljevida Evrope. Po ukazu Hitlerja: »Naredite
mi to deželo spet nemško.« je sledil še ukaz
Göringa: »Ne ubiti, naj se na delu mučijo do
smrti.« in generala M. Robottija: »Ubija se
premalo.«
Nemški okupator je v letih od 1941 do 1944
samo iz Spodnje Štajerske, Gorenjske in Mežiške doline izgnal 63.000 Slovencev, 17.000
se jih je z begom izognilo nasilnemu izgonu. Med izgnanimi Slovenci je bilo več kot
20.000 otrok do 10 let starosti. Torej samo iz
treh zasedenih slovenskih pokrajin je bilo izgnanih okoli 80.000 Slovencev. Več deset tisoč Slovencev so odpeljali v koncentracijska
taborišča in na prisilno delo. To pomeni, da
je bil izgnan vsak deseti Slovenec, ki je takrat

Člane Društva izgnancev Slovenije v MGC Gaber je nagovoril Janez Komidar župan občine Loška dolina
(foto: Mario Žnidaršič)

41

DRUŠTVA

oktober, 2015

Srečanje članov Društva izgnancev Slovenije v MGC Gaber
(foto: Mario Žnidaršič)

živel na nemškem zasedbenem območju. To
je največji odstotek izgnancev v vseh zasedenih evropskih deželah (zahodna Poljska 9
odstotkov)!
Poleg izgona velikega števila Slovencev so
okupatorji izvajali raznarodovalno in genocidno politiko. Odstranili so slovenske napise s cest, trgovin, uradov, spreminjali imena
krajev v nemška, italijanska in madžarska.
Razpuščena so bila vsa slovenska društva
in organizacije, ukinjeno je bilo slovensko
časopisje, prepovedana umetniška beseda
in pesem. Uničevali so slovenske knjige in
knjižnice, ukinjene so bile slovenske šole,
prepovedana uporaba slovenskega jezika,
spreminjali so krstna imena in priimke. Najbolj poniževalno pa je bilo rasno ocenjevanje, predvsem slovenskih izgnancev.
Od teh ocen je bila odvisna usoda vsake družine. Ocenjevalne komisije so v obsotelskem
in obsavskem izgnanskem pasu rasno pregledale 70 162 oseb. V nekaj mesecih pa je
bila rasna in politična ocenitev prebivalcev
izvedena še na drugih slovenskih ozemljih.
Česa podobnega nemški okupator ni storil v
nobeni drugi zasedeni pokrajini!
Leta 1945 so bile pozvane vse države zavezniške koalicije, naj predložijo podatke o
škodi, ki je bila povzročena zaradi agresije,
izgona in rasne diskriminacije med 2. sv. v.
Sprejeti so bili zakoni in pravilniki ter kriteriji za ugotavljanje vojne škode. Največ
napora je bilo potrebno vložiti v dokazovanje upravičenih zahtev, saj so bili slovenski
izgnanci prve množične žrtve nacizma in fašizma. V posmeh trpljenju žrtev nacizma in
fašizma je 31. 3. 2007 Unija Istranov iz Trsta
poslala Evropski Uniji, vladam članicam EU,

Evropskemu sodišču za človekove pravice
in ZN gradivo s stališči, da so begunci samo
Italijani in Nemci, ki so se leta 1945 vrnili
v svoje države! Slovenija pa je bila navedena med agresorskimi državami! DIS je takoj izrazilo protest, opozorilo vse slovenske
evropske poslance in vse državne organe za
to prirejanje zgodovine. Iz Slovenije ni reagiral nihče.
Kljub temu:
 da je bil v letih 1941–1944 v Sloveniji
izgnan največji odstotek izgnancev v
VSEH zasedenih evropskih deželah
(izgnan je bil vsak 10. Slovenec)
 da so bili slovenski izgnanci prve
množične žrtve vojnega nasilja
 da so bili slovenski izgnanci ob vsem
trpljenju in poniževanjih še temeljito
RASNO in politično ocenjeni. Tega
nacisti niso storili v nobeni drugi
zasedeni pokrajini!
 kljub vsemu temu slovenski izgnanci
niso imeli statusa žrtev vojnega nasilja!
Nemčija jih je uvrstila v kategorijo »
razseljene osebe« in » ostali svet«
DIS je od leta 1989 zbral obsežno dokumentacijo o žrtvah vojnega nasilja. Pot do tega je
bila naporna, ker ni bilo političnega soglasja
(pri odločanju je manjkal 1 ali 2 glasova) in
volje za ureditev teh vprašanj. DIS-u je uspelo to spremeniti s sodelovanjem mednarodnih organizacij: z IOM (mednarodne organizacija za migracije), komisijo EU, z župani
nemških mest, kjer so bila taborišča in so
grobovi slovenskih izgnancev, s sorodnimi
društvi v Evropi, z nemškim skladom Spo-

min, odgovornost in prihodnost, z avstrijskim Skladom za spravo, mir in sodelovanje
ter velikim humanistom Martinom Dayem
in njegovo odvetniško skupino (London),
ki je zastopala nejudovske upravičence, ki
so bili vključeni v »ostali svet«. Tako je bil
oktobra 1995 sprejet Zakon o žrtvah vojnega nasilja, februarja 2001 pa Zakon o skladu
za poplačilo odškodnin žrtvam vojnega in
povojnega nasilja. Po tem zakonu je v letih
2002 in 2003 prejelo odškodnino za psihično in fizično trpljenje in za izgubo življenja
bližnjega okrog 70.000 upravičencev. Tako
je slovenska država (sama!) uredila osebne
pravice tudi za civilne žrtve vojnega nasilja.
Odprto in nerešeno je še vedno vprašanje
odškodnin za premično in nepremično premoženje.
Od zahtevka odškodnine povzročene škode v
2. sv. v. je Nemčija, do sedaj, izplačala le 2 %.
V upanju, da se vse vojne na tem planetu
končajo in da vsi prebivalci tega planeta živimo človeka dostojno in spoštovanja vredno
življenje.
Viri:
I. Žnidaršič, O izgonu Slovencev,
organiziranosti slovenskih izgnancev,
prisilnih delavcev in beguncev ter
prizadevanju za uveljavitev pravic do vojne
odškodnine
I. Žnidaršič, Nekaj o vojni škodi in pravicah,
zgodovinska, pravna in humanitarna dejstva
I. Žnidaršič, Nemčija še ni plačala vojne
škode, vojna škoda in vojne odškodnine
Dr. T. Ferenc, Nacistična raznarodovalna
politika v Sloveniji 1941–1944
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Marija Antončič - Podcerkavska

Deveta sezona pevskega zbora Jasna

S

eptembra 2014 nas je 22 pevk
optimistično vstopilo v 9. sezono
našega zbora. Uspešno smo izpeljale 15
nastopov, od tega so bili pomembnejši obisk
v Šentanelu na Koroškem, naš novoletni
koncert, nastop na Reviji ter v Stični.
Nastopale smo na različnih prireditvah
NOB-a ter na nekaj občinskih prireditvah.
Odzvale smo se tudi povabilu iz Logatca
ter se udeležile srečanja upokojencev
Notranjske regije.
Z nastopom smo popestrile tudi prireditev
»Ob košnji« na Babni Polici. Zapele
smo skupaj z zborom Sveti Jurij ter se
predstavile kot grabljice. Udeležile smo se
tradicionalnega tabora slovenskih pevskih
zborov. Letos je ta prireditev potekala že
46. leto zapored. Zapeli so tudi zbori iz
zamejstva.
V mesecu oktobru nas je nepričakovano, a
zavedno zapustila Ana Kraševec - Kukčeva.
Nekaj mesecev pozneje pa še bolehna
Jožica Vesel. V zboru sta pustili praznino in
bolečino, saj nas je njuna smrt zelo prizadela.
Obema smo zapele tudi na pogrebu.

Foto: Marija Antončič

Marija Antončič - Podcerkavska

Izlet pevskega zbora Jasna

S

privarčevanim denarjem, smo si tudi letos privoščile zaslužen izlet. Tokrat smo
se podale v naše glavno mesto – Ljubljano.
Ogledale smo si znamenitosti, ki si jih ogleda
večino turistov, ki pohajajo po Ljubljani. Ljubljana je eno izmed lepših evropskih mest.
Našemu povabilu se je odzval tudi Domen
Šraj, ki je naš harmonikar in je tako tudi tokrat poskrbel za dobro voljo. Izleta se je udeležilo še nekaj prijateljic, ki sicer niso članice
zbora.
Na turobno četrtkovo jutro smo se tako odpeljale v Ljubljano. Naš prvi postanek je bil
botanični vrt. Vodič nas je popeljal po skrbno negovanem in z različnimi rastlinami ter
mogočnimi drevesi zasajen zunanji vrt.
Pod lipo, staro preko 200 let, smo zapele pesem »Lipa zelena je«. Ogledale smo si tudi
tropski rastlinjak, ki zahteva posebne pogoje
v zvezi z vlago in temperaturo.
Po ogledu botaničnega vrta nas je pot zanesla do vzpenjače na Ljubljanski grad.
Vzpon na grad je bil prava paša za oči, saj

se nam je odprl pogled na
celotno mesto.
S pomočjo časovnega stroja
smo podoživeli,
kaj se je skozi
stoletja dogajalo
na Ljubljanskem
gradu in v mestu.
Časovni stroj je
zgolj sinonim za
12 likov oziroma
oseb, ki so skozi
stoletja
pripomogle k preživetju grada in meščanov Ljubljane.
V sklopu grada
smo si ogledale
tudi 60 m visok vodnjak. Ko smo zapuščale grad, smo posedele tudi na dišeči kavici,
ki smo jo že pošteno pogrešale.

Livada. Na barčici smo imele tudi kosilo. Pot
do Vrhnike oziroma Podpeči je ob zvokih
harmonike in petju minila hitro.

Čez ljubljansko tržnico smo se sprehodile
pod Mesarski most ter se vkrcale na barčico

Z izletom smo zelo zadovoljne in ostal nam bo
v spominu, saj nam tudi vreme ni ponagajalo. 
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MINISTRICA ODPRLA GALERIJO »ŠTALA«,
WORLD HISTERIA ORCHESTRA PA GLEDALIŠČE »CIRKEL«
V Zavodu za kulturno integracijo in
socializacijo družbenih skupin ARS VIVA
v Podcerkvi pri Starem trgu je 23. in
25. avgusta 2015 potekal niz kulturnih
dogodkov. V nedeljo so na še nedograjenem
letnem gledališču »CIRKEL« imeli koncert
WORLD HISTERIA ORCHESTRA, kjer je
nastopilo skoraj 50 glasbenikov iz številnih
držav. V torek pa so slovesno odprli novo
galerijo »ŠTALA« in razstavo likovnih del
slikark in slikarjev članov VDMFK. Pred
odprtjem je umetnostna zgodovinarka in
likovna kritičarka Polona Škodič številnim
ljubiteljem likovnih umetnosti poudarila
pomen teh kulturnih dogodkov in objektov
za celoten kraj in tudi širše. Ob tem je še
posebej poudarila pomen in vlogo našega
likovnika, poeta in pisatelja Benjamina
Žnidaršiča, ki ima prav gotovo veliko
zaslug za razvoj kulturnih dejavnosti
njihovega kraja.
Galerijo in razstavo je v torek 25. avgusta
2015 za tem odprla ministrica za kulturo
mag. Julijana Bizjak Mlakar. Pripomnila je,
da je ob tem kulturnem dogodku izjemno
prijetno presenečena. Prisluhnila je namreč
vsakemu slikarju na delavnici in ob tem

arhiv: Zavod Ars viva

spoznala, kako velik duh in kako velika volja se skriva v njihovem umetniškem izražanju. Še
posebej pa je poudarila, da je počaščena, da je osebno spoznala delo, ki ga ti slikarji iz svojih
čutenj prenašajo na platno. Po odprtju razstave si je z njimi tudi ogledala njihova dela.
Na slovesnem kulturnem dogodku so bili prisotni tudi predstavniki Založbe Unsu, delegacija
iz hrvaške Založbe Usun in pa seveda župan občine Loška dolina Janez Komidar, ki spremlja
vse dogodke, povezane z aktivnostjo paraplegikov in tetraplegikov v njihovi slikoviti dolini.

(jg)

MEDNARODNA RAZSTAVA SLIKARJEV VDMFK
postane način življenja. In ko dotik prenese
likovnost, estetiko, izraznost in poetiko na
posameznika, so kulturne dobrine in z njimi
nov način življenja osvojene in posvojene.
Danes ta trenutek utripa ter povezuje razstavljavce in gledalce.

arhiv: Zavod Ars viva

V Galeriji Černe v Novi Gorici se je na mednarodni razstavi 6. avgusta 2015 predstavilo 9
slikarjev Mednarodnega združenja, ki slikajo
z usti ali nogami. Ob odprtju razstave je bil
prisoten podžupan Mestne občine Nova Gorica gospod Marko Tribušon, z glasbenim vložkom pa sta zbrane navdušila brata, kitarista
Alen in Anej Potočnik.
Umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj
Šajn je o umetnikih izpostavila: »Ustvarjalci

na področju kulture so tisti, ki opozarjajo, da
je treba zaustavljati ta hitri, v materialnost
usmerjeni tempo življenja. In »drugačni«
umetniki so tisti, ki še posebej vzpostavljajo nov sistem vrednot, ki jim rok uporabe ne
preteče, vrednosti, ki osmišljajo bivanje in
predstavljajo pot k samemu sebi in k sočloveku. Kulturna dobrina namreč postane umetnina, ko se dotakne posameznika. Dotakne
na način, ki osmisli posameznikovo življenje
in to tako, da skupek zaustavljenih trenutkov

Čeprav so pogledi na razstavljena dela morda
le hipni, učinkujejo dolgo. Podobe so namreč
v spomin zasidrajo z gotovostjo, saj predstavljajo likovno zanimive in prepričljive stvaritve, ki si nedvomno to zaslužijo. Ko se nas
dotakne še njihov način ustvarjanja, neomajna volja ustvarjalcev, predanost, trud, ljubezen do likovnega izražanja in sla po novem
iskanju življenjskega smisla, ko spoznamo
enormno moč, s katero posameznik bije svoj
življenjski in ustvarjalni boj, potem so vsa ta
dela neizbrisno, trajno prisotna v našem spominu, v nas samih.« Za tem pa je podrobneje
predstavila vsakega od razstavljavcev.
Razstavljavci: Vojko Gašperut, Benjamin
Žnidaršič, Silvo Mehle, Željko Vertelj, Roman
Gruntar, Dragica Sušanj, Tina Pavlovič iz Slovenije, Itzak Adir iz Izraela in posthumno Elias Raftopulos. (bž)
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DREVAK ZANIMIV PROJEKT ZA OSNOVNOŠOLCE

arhiv: Zavod Ars viva

Foto: Edvard Šega

Foto: Edvard Šega

Zavod ARS VIVA in Osnovna šola heroja Janeza Hribarja sta v
ponedeljek, 14. septembra 2015, pripravila ogled izdelave drevaka
in žage. V času tehničnega pouka so si ogledali pogonski ustroj
gatra – polnojarmenika in elektrarno. Izmerili so drevak v naravni
velikosti, da bodo lahko izdelali pomanjšane makete. Franc Kodrca
pa je pokazal, kako on izdeluje drevak in kaj je pomembno pri
izdelavi. Pri izdelavi pomagajo tudi mladi zagnani osnovnošolci
višjih razredov, ki jih zanima ustvarjanje z lesom. (bž)

RAZSTAVA ZA
ZLATO PALETO V ŽAGI

SLIKARSKO KIPARSKA DELAVNICA
NA VELIKEM OBRHU

Zveza likovnih društev Slovenije je skupaj z Zavodom ARS
VIVA in Občino Loška dolina 26. septembra 2015 organizirala
tematsko razstavo »Odstopanja«, ki je bila tokrat prvič
uvrščena v program Zlate palete. Dela so bila omejena le na
kilažo (25 kg) in mere 100 cm x 100 cm x 100 cm in tematiko
Žival, Tihožitje in Nočne sanje. Izbor za Zlato paleto je
opravila tričlanska komisija v sestavi: Karmen Bajec,
magistra umetnosti, Tomaž Perko, akademski slikar, Polona
Škodič, umetnostna zgodovinarka (predsednica komisije).
Predsednica je zapisala: »Nekaterim avtorjem je bila bliže
poetična izpoved, drugim je dajala navdih dramatičnost
in velika mera domišljije. Slogovna in barvna razgibanost
zaobjema dela vse od figuralno, bolj realistično zasnovanih
kompozicij do izrazitejših, ekspresivnih in abstraktnih
rešitev. Tokrat se platnom pridružujejo kolaži, sliko – relief
s keramiko in nekaj del v mešanih tehnikah. Posebno mesto
zavzemajo tudi skulpture ali bolje rečeno objekti – predmeti
oziroma novodobne izpeljanke – od preprostih instalacij
do izdelanega dizajna.« Strokovna komisija je podelila
deset certifikatov, izmed teh pa bodo na zaključni prireditvi
podeljene tri palete, bronasta, srebrna in zlata.
V kratkem kulturnem programu sta nastopila Nejč Slapar na
harmoniki in Dino Gojo na violončelu, Benjamin Žnidaršič je
predstavil Zavod Ars Viva, predsednik ZLDS Brane Železnik je
podelil priznanja in certifikate, župan občine Loška dolina
pa je odprl razstavo.
Med dobitniki certifikata je bil tudi član Zavoda Ars Viva
Renato Forjanič. Razstava bo na ogled do konca oktobra
2015. (bž)

Zavod ARS VIVA je v sodelovanju z Občino Loška dolina in neformalnim
združenjem žena Potepink na izviru Veliki Obrh že šestič pripravil
slikarsko kiparsko delavnico. Na Žagi v Loški dolini so umetniki iz cele
Slovenije od 17. do 20. julija 2015 ustvarjali v slikarstvu, kiparstvu in
glini. Obenem pa pripravili mednarodno razstavo, katere otvoritev
je bila 17. 7. ob 20. uri in je trajala do 24. 7. 2015. V otvoritvenem
programu je nastopil pevski zbor Krsnice. O razstavi je spregovorila
umetnostna zgodovinarka Polona Škodič. Župan Janez Komidar pa je
odprl razstavo. V imenu organizatorja se je Benjamin Žnidaršič zahvalil
vsem sodelujočim in vsem, ki so pomagali pri organizaciji. Predstavnica
Potepink Marija Trubačev pa je predstavila delovanje in poslanstvo
združenja.
Letos je na delavnici v štirih dneh sodelovalo 26 slikarjev iz treh držav,
med njimi 6 invalidov, 19 otrok in mnogo ljubiteljev vizualne umetnosti.
Tokratna tema je bila bolj splošna oziroma posvečena povezavi človeka
z naravo, pa tudi medsebojnemu sodelovanju med ljudmi. Delavnica z
glino sta vodila mentorja Tatjana in Boštjan Dobovšek.
Na razstavi so sodelovali: Marta Frei, Marija Forjanič, Petra Komidar,
DagMAR, Itzak Adir (Izrael), Bernd Wittschinsky (Nemčija), Ludvik Šraj,
Silvo Mehle, Željko Vertelj, Igor Somrak, Rasso Causevig, Vinko Bogataj,
Radovan Gros, Jože Potokar, Brane Kumer, Dražen Poje, Emil Škrbec,
Boštjan Močnik, Dušan Sterle, Dušan Štrajhar, Marko Novak, Damjan
Rogelj, Predrag Szilvassy, Janez Ovsec, Vojko Gašperut in Benjamin
Žnidaršič.
Za pomoč pri organizaciji se posebej zahvaljujemo Občini Loška
dolina in Potepinkam. (bž)
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PROJEKCIJA FILMA DREVO
V dvorani Zavoda ARS VIVA smo 24. avgusta
2015 izvedli projekcijo slovenskega filma
»Drevo«. Film opisuje družino, ki se znajde
v brezizhodni situaciji krvnega maščevanja,
ko je varna samo za zidovi lastne hiše
in dvorišča. Ko čas izgine, se zatočišče
spremeni v zapor. Nič pa ne more preprečiti
sanj in želje po svobodi. Gre za film z
močnim čustvenim učinkom, ki – raje kot da
bi pripovedoval zgodbo – opisuje duševno
stanje in neznosno situacijo.
Komorna drama Drevo je celovečerni
prvenec Sonje Prosenc, premierno prikazan
v tekmovalni sekciji Vzhodno od zahoda na
festivalu v Karlovih Varih. Sonja Prosenc,
režiserka in soscenaristka iz prve roke:
»Želja, da bi naredila ta film, je nastala iz
zgodb, ki sem jih slišala in prebrala med

raziskovanjem za projekt z nekega drugega
področja. To so bile zgodbe o otrocih, ki
zaradi maščevanja, ki grozi njihovi družini,
odraščajo ujeti za zidovi lastnega doma. S
soscenaristom in direktorjem fotografije
Mitjem Ličnom sva vzela ta moment in
okoli njega zgradila svoj fiktivni svet, ki
sicer ne poskuša posnemati realnosti, a
nosi realna občutja ujetosti in tesnobe.
Lani je med snemanjem filma meni ljuba
oseba, del naše družine, umirala. Vsak
snemanja prosti dan sva z Mitjem preživela
z njo v bolnišnici. Vsakič znova, ko sva
se vračala na snemanje, je v nekajurni
vožnji ideja, ki naju je obsedala v filmu,
bolj in bolj preraščala v najino lastno
občutenje ujetosti v položaj, ki ga ne moreš
spremeniti, in tistega neizbežnega, ki

prihaja. Kar je bilo med pisanjem scenarija
ideja, je sedaj skozi izkušnjo neizbežne
prihodnosti postalo pristno občutenje in
še poudarilo fokus najinega zanimanja.
Zgodba o maščevanju tako ni jedro, ampak
je postavljena kot okvir filma, znotraj
katerega se izrisuje in vibrira portret
določenega stanja – stanja ujetosti in
tesnobe; naj bo to fizična ujetost, kot jo
doživlja Veli, ujetost v sistem skozi oči
Milene ali pa ujetost v lastne občutke
krivde in odgovornosti, ki zaznamujejo
Aleka v tretjem delu filma. Preden se je
snemanje končalo, je Sara umrla. Film sva
posvetila njej.«
Po kopici nagrad in nominacij je režiserka
Drevesa Sonja Prosenc izbrana še med
deset režiserjev, ki se bodo aprila na
največjem filmskem dogodku na Danskem
(CPH PIX) potegovali za New Talent
Grand PrixAward, ki bo podeljena skupaj
z 10.000 evri, namenjenimi razvoju
naslednjega filma. (bž)

TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE
V. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije je letos potekal v nedeljo, 5. julija 2015, na
gradu Komenda v Polzeli. Tabora se je lahko udeležil kdorkoli, ne glede na članstvo v Zvezi likovnih
društev Slovenije ali likovnih oz. fotografskih društvih.
Grad Komenda s svojo okolico je ponujal mnogo motivov in navdiha za ustvarjanje. Večina udeležencev
pa si je poiskala hlad in senco ob Braslovškem jezeru in bližnjih lokacijah, ki so ponujale zatočišče pred
neznosno vročino. Tabora se je udeležilo okrog 60 slikarjev. Med drugim tudi člani zavoda ARS VIVA in
ZPS: Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj in Marija Forjanič.
Več o samem gradu si lahko preberete tudi na spletni strani turističnega društva Polzela:
http://www.td-polzela.si/index.php/zanimivosti/grad-komenda.html.
Vljudno vabljeni na razstavo, ki bo od 9. septembra dalje na Gradu v Polzeli! (bž)

arhiv: Zavod Ars viva
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VEČER Z BENJAMINOM
ŽNIDARŠIČEM
V četrtek, 23.7.2015, se je pod okriljem TD Podgura ter
s pomočjo Občine Postojna odvijal prav poseben večer,
katerega gost je bil Benjamin Žnidaršič – pesnik, pisatelj,
slikar in človek, ki je dejaven na mnogih področjih.
Spregovoril nam je o svoji življenjski zgodbi in o dogodku, ki
ga je vsestransko gledano globoko zaznamoval ter mu odprl
nov pogled na življenje. Padec s češnje ga je tako rekoč v
trenutku priklenil na invalidski voziček. Njegova zgodba se
nas je vseh globoko dotaknila ter nam odprla oči za to, kar v
življenju resnično šteje. Benjamin Žnidaršič nas je nagovoril
tudi prek svojih pesmi in knjige, kjer opisuje veselje do
življenja kljub oviram, ki jih le-to vsakodnevno prinaša.
Glasbena gosta Nejč Slapar na harmoniki in Dino Gojo na
violončelu sta s svojo sproščenostjo in ustvarjalno glasbeno

DELAVNICA Z GLINO
V petek, 17. junija 2015, v četrtek in petek, 27., 28. julija, in soboto,
8. avgusta 2015, smo pod mentorskim vodstvom Tatjane in Boštjana
Dobovšek spoznavali tehnologijo izdelave izdelkov iz gline. Osnova
ustvarjalne delavnice je bila priprava gline za uporabo. Delavnico
z glino smo razdelili na več dni prav zaradi tehnoloških faz žganja
gline. Otroci in starejši so v ustvarjanju iz gline uživali in urice so
minile, kot bi mignil. Pod spretnimi prsti malih umetnikov in njihovih
mamic, babic, očkov so nastajali krasni izdelki. Ob izdelovanju
smo prijetno poklepetali, se nasmejali in idej za izdelovanje kar ni
zmanjkalo. Nestrpno smo čakali, da so se izdelki posušili, da smo
jih dva dni prvič žgali v posebni peči. Potem smo jih poslikavali in
jim dali še glazuro. Med udeleženci sta bila tudi slikarja z usti Željko
Vertelj in Benjamin Žnidaršič.

noto obiskovalcem pričarala poseben občutek domačnosti, ki jo je
bilo v zraku še kako jasno čutiti. Na koncu smo se pred odhodom
okrepčali še s slastnimi žganci in mlekom ter z druženjem, ki nas
je še dodatno povezalo ter tako nagovarjajočemu večeru dalo še
dodaten pečat.
Anja Podobnik

Naš namen je, da popestrimo dogajanje v Loški dolini, razvijamo
ustvarjalnost, različne spretnosti in veščine iz najrazličnejših
področij ter razvijajo znanja, za katera zmanjka časa v vsakdanjem
življenju.
Udeleženci delavnice so oblikovali svoje glinene kreacije.
Poskušali so preliti svojo domišljijo v glino in ustvariti nove
podobe in uporabno posodo. Sam proces oblikovanja gline razvija
in krepi otrokovo motoriko, deluje na osebo pomirjujoče, krepi
posameznikovo ustvarjalno samozavest, ga osvobaja napetosti in
je vsestransko blagodejen. Kajti glina je zdravilna snov, ki so jo
nekoč, tako kot danes, uporabljali v zdravilne namene. V zemlji je
počivala milijone let in v sebi hrani mnoge minerale, ki so potrebni
za pravilno delovanje človeškega organizma. Spodbuja obnavljanje
celic in odstranjuje strupe iz našega telesa. Poleg tega premore
še mnoge druge zdravilne učinke. Glino so naši predniki sprva
uporabljali za izdelovanje glinenih bivakov. O tem nam govorijo
arheološke najdbe, ki segajo 7.800 let pred naše štetje. Kmalu so
naši predniki ugotovili, da,
če glino spečejo pri visokih
temperaturah (900 stopinj
Celzija), postane izredno
obstojna. Kasneje so izumili
tudi nanašanje glazur
na pečeno glino ter tako
odkrili keramiko. Človeška
zgodovina je prepletena
z ustvarjanjem glinenih
izdelkov.
Med njimi so posode, vaze,
kipi, okrasje in najrazličnejši
osebni predmeti, ki jih
hranijo muzeji. Danes iz
njih črpamo navdih za naše
ustvarjanje. (bž)
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NOVICE IZ ZAVODA ARS VIVA

V BEGUNJAH JE BIL USTANOVLJEN LAS NOTRANJSKA

Pri sami ustanovitvi je sodelovalo 56 podpisnikov pogodb, glasovalo pa je 53 oseb. Pred
glasovanjem je bilo ugotovljeno, da sta dva
kandidata za vodilnega partnerja odstopila.
Odločili so se, da o vodilnem partnerju vseeno glasujejo. Za vodilnega partnerja LAS je
bil izvoljen RRA Zeleni kras d.o.o. Za predsednika LAS in za nadzorni svet LAS-a se bo
glasovalo na naslednji seji. V upravni odbor
LAS-a pa so bili izvoljeni:
 (javni sektor) Jože Doles, Občina Bloke,
Bogdan Zevnik, Občina Loška dolina, Zdenko
Truden, Javni zavod Snežnik, Marko Rupar,
Občina Cerknica;
 (ekonomski sektor) Janez Sterle, Zavod
Oron, Martina Lah, HIJA d. o. o., Mihaela
Klančar – nosilka dop. dej. na kmetiji, Silva
Šivec, Skontoplus d. o. o.;
 (zasebni sektor) Benjamin Žnidaršič, Zavod ARS VIVA, Matej Pakiž, TD Bloke, Martin
Košir, TD Menišija, Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram.
LAS je organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih (občine, javni zavodi ter druge
javne institucije) in zasebnih subjektov (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge
ekonomske institucije, zainteresirani posa-

Zavod ARS VIVA in Društvo Arhitekturni
nasvet sta v Podcerkvi 24, v četrtek, 10.
septembra, ob 19. uri izvedla brezplačno
arhitekturno predavanje in svetovanje
»Kvaliteten prostor je več kot samo vsota
njegovih delov«.

mezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe) na izbranem območju in je ustanovljen na
podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji.
Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
V skladu z uredbo EU 1303/2013 so lokalne
akcijske skupine sestavljene iz predstavnikov
javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni odločanja niti javni
organi niti katera koli posamezna interesna
skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER

- CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj
navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne
usmeritve. Glavni izziv CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih
območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter
ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti
ter obvladovanje demografskih sprememb.
Članstvo v LAS je odprto, kar pomeni, da lahko člani v LAS pristopajo kadarkoli. (bž)

TURNEJA DRUŠTVA
ARHITEKTURNI NASVET
arhiv: Zavod Ars viva

Tekom turneje Arhitekturnega nasveta
na temo urejanja zaprtega in odprtega
prostora smo nudili 30-minutna brezplačna
svetovanja. Prijave na svetovalnice in
predavanja sprejemajo na arhnasvet.si/
turneja. Ob zaključku vsakega predavanja bo
čas za odprta vprašanja v zvezi s posamezno
tematiko. V Podcerkvi, kraju v čudoviti
Loški dolini, smo predstavili izhodišča pri
novogradnji ali prenovi bivalnih prostorov.
Predavatelj Aleksander Polanko, u. d. i. a., na
to temo pravi:
»Uspeh je v veliki meri odvisen od "kvalitete"
celostne vizije, ki narekuje faze projekta:
koncept, funkcionalna prostorska zasnova,
razmislek o ambientih, materiali, detajli.« (bž)

arhiv: Zavod Ars viva

V sredo, 23.9.2015, je bila v gasilnem
domu v Begunjah pri Cerknici ustanovna
skupščina in podpis Partnerske pogodbe o
ustanovitvi in delovanju LAS na območju
občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. S
tem je bil ustanovljen LAS Notranjske.
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Zavod Rihtarjeva domačija, Alenka Veber

Poletje v Babnem Polju – kulturne in druge prireditve

Dr. Petra Draškovič Pelc o naravnih lepotah Švedske
(Foto: Stane Pelc)

Zavod Rihtarjeva domačija, zavod za izobraževanje, kulturo, razvedrilno in rekreacijsko
dejavnost ter turizem je leta 2011 ustanovila
Alenka Veber iz Babnega Polja. Sedež zavoda je na rojstni domačiji slovenskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega v Babnem Polju 67. Zavod je nevladna in
neprofitna organizacija.

Zavod se financira pretežno s sredstvi ustanoviteljice ter donatorskimi in sponzorskimi
sredstvi. V zavod so vključeni številni prostovoljci, tako iz občine Loška dolina kot širom Slovenije in zamejstva.
V času od ustanovitve leta 2011 do septembra 2015 je zavod organiziral številne prireditve. Leta 2013 je zavod izdal prvo knjigo
izseljenskega pisatelja Franka Trohe Rihtarjevega Božični in velikonočni spomini.
Leta 2014, meseca junija pa začel z obnovo
pisateljeve rojstne domačije, ki leži v samem
jedru vasi. Danes se na domačiji lahko že
ustavijo obiskovalci in prisluhnejo zgodbi o
eni izmed notranjskih domačij s konca 18. in
začetka 19. stoletja ter njeni neizogibni po-

vezanosti z valom množičnega izseljevanja.
V sklopu celotne domačije je za obiskovalce
odprta Rihtarjeva kašča, ki lahko naenkrat
sprejme do 35 obiskovalcev. Pomembna
pridobitev domačije je tudi tlakovano dvorišče (ok. 100 m2) med skednjem in kaščo,
ki služi med drugim tudi kot prireditveni oz.
razstavni prostor.
Zavod je v letošnjem poletju pripravil niz
prireditev, ki jih je poimenoval Poletje v
Babnem Polju. Vstop na vse prireditve je
bil prost. Vse prireditve so potekale na dveh
lokacijah: na Rihtarjevi domačiji in v večnamenskem objektu nekdanje podružnične
šole.
Z različnimi prireditvami od delavnic, predavanj, monodrame do prireditve v okviru
Dnevov evropske kulturne dediščine in Svetovnega dneva turizma je zavod želel nagovoriti širši krog občinstva ter širše predstaviti
občino Loško dolino, Primorsko-notranjsko
regijo kot zamejsko Hrvaško.
V celoti gledano so bile prireditve zelo dobro obiskane, nekatere celo nad pričakovanji. Zavod je tako dosegel načrtovane cilje
neformalnega izobraževanja, medgeneracijskega druženja kot širjenja vedenja o regiji.

DEDIŠČINA PODEŽELJA
– premalo slutena možnost

Niz prireditev Poletje v Babnem Polju smo
začeli s predavanjem Alenke Veber Dediščina podeželja. V njem je predavateljica
predstavila (ne)znane naravne in kulturne
znamenitosti našega območja. Sprehod po

Pesnica in pisateljica Antica Marijanac
(Foto: Alenka Veber)

Zavod se ukvarja z delom na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, turizma, interpretiranja in ohranjanja kulturne
in naravne dediščine, trajnostnega razvoja
podeželja in sožitja z naravo, organizacijo
prostočasnih, razvedrilnih in rekreacijskih
dejavnosti ter kulturno, raziskovalno, založniško, informacijsko in komunikacijsko
dejavnostjo.
Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja
kvalitete življenje na telesni, duševni in duhovni človeški ravni.

Članice Turističnega društva Pudgura na Rihtarjevi domačiji
(Foto: Alenka Veber)
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dediščini smo nadaljevali z ogledom dokumentarnega filma Ljudski ribolov na Cerkniškem jezeru, ki ga je z lastnimi izkušnjami podkrepil Miro Kunstek.
Nadaljevali smo z delavnico izdelovanja papirnatih nageljnov, ki so jo izvedle članice
Turističnega društva Pudgura iz sosednje
občine Postojne. Delavnico je s svojim nastopom obogatil tudi mlad harmonikar na
diatonični harmoniki Žan Kontelj.

Ogled dokumentarnega filma Spomini na Kampor se je marsikoga dotaknil
(Foto: Stane Pelc)

Žan Kontelj je z diatonično harmoniko
popestril delavnico izdelave papirnatih
nageljnov (Foto: Alenka Veber)
Dediščinsko naravnan sklop smo zaključili z
delavnico poslikave panjskih končnic, ki sta
jo izvedla Rok Valjavec in Tomaž Rehberger.
Da zgodovinski spomin na koncentracijsko
taborišče Kampor na otoku Rab med našimi
prebivalci še vedno živi, so izkazali številni
obiskovalci, ki so si ogledali dokumentarni
film Spomini na Kampor, avtorja Rasima
Karalića.
Potopisna predavanja so že pregovorno najbolj obiskana, naša gostja dr. Petra Draškovič Pelc pa je pritegnila številne obiskovalce
tudi iz sosednjih občin ter nas popeljala po
naravnih lepotah Švedske.
Čeprav se je pesnica in pisateljica Antica
Marijanac pred časom že predstavila v starotrški knjižnici, sta bila njen nastop in pred-

Zvoki praznovanj zaprašenih muzejskih
predmetov (Foto: Alenka Veber)

stavitev v Babnem Polju za marsikaterega
zelo čustveno obarvana. Antica Marijanac je
namreč obiskovala šolo tudi v Starem trgu in
naše druženje je bila priložnost, da se nekdanji sošolci po dolgih desetletjih ponovno
snidejo in izmenjajo življenjske izkušnje.
Gostili smo tudi igralko Metko Pavšič. Z
monodramo Vinka Möderndorferja Ničesar
ne obžalujem je zbranim odstrla marsikatero
tančico o ženskah.
Zadnjo nedeljo v avgustu je Alenka Veber
predstavila slovenske muzeje, ki jih velikokrat smatramo za ropotarnice. A v njih se
odkriva neprecenljivo bogastvo naše samobitnosti.
Z nami je bila tudi dr. Romana Kress, univ.
dipl. psih. in transpersonalna psihoterapevtka. Z njo smo odkrivali življenjska obdobja,
ki imajo svoje zakonitosti in od nas pričaku-

jejo, da jih poznamo in izpolnjujemo na kar
se da zavesten način.
Z Marjanom Bradeškom smo prepotovali
dobršen del Slovenije. Izkušen planinec, potopisec in fotograf nas je popeljal po manj
znanih krajih domovine.
Sklop prireditev Poletje v Babnem Polju smo
strnili zadnjo septembrsko nedeljo. V okviru
Evropskih dnevov kulturne dediščine smo
medse povabili Ljudske pevke Žejno iz občine Brežice, Alenka Veber pa je predstavila
svoje najnovejše predavanje Zvoki praznovanj zaprašenih muzejskih predmetov.
Na prireditvi smo skušali poiskati vzporednice med praznovanji nekoč in danes.
Predvsem pa smo skušali ugotoviti, kakšna
so bila praznovanje v preteklosti, kaj se je
spremenilo in zakaj. 

Ljudske pevke Žejno
(Foto: Stane Pelc)
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Milan Šraj

ŠRD SNEŽNIK – Kozarišče čez poletje ni mirovalo …

Pred odhodom na kolesarsko turo (arhiv ŠRD)

K

ljub dopustniškim in počitniškim mesecem smo člani ŠRD Snežnik – Kozarišče
bili aktivni tudi med poletnimi meseci. Vsako
nedeljo popoldan je v našem športnem parku
potekala rekreacija, konec avgusta, natančneje v soboto, 22. avgusta, pa je končno prišel
dan dolgo načrtovanega dvodnevnega kolesarskega izleta. Beseda je dala besedo že na
pomlad, ko je naš član Dušan prišel na dan
z idejo, da osvojimo s kolesi Trnovski gozd.

Tako se je ekipa šestih kolesarjev ŠRD Snežnik – Kozarišče v soboto zjutraj, 22. avgusta, izpred kozarskega bloka odpravila na
dvodnevno kolesarsko avanturo.
Pot je bila že začrtana, kolesarji pripravljeni,
sledil je še skupinski posnetek in štart proti
Hrušici, kjer je bil predviden prvi postanek.
Po krajšem počitku pri gostišču Stara pošta (858
m) v Hrušici je sledila pot preko Cola nad Ajdo-

Postanek ob poti (arhiv ŠRD)

vščino (611 m), preko vasi Otlica, kjer je znamenito Otliško okno, vasi Kovk in še nekaterih
manjših vasi, do Predmeje (880 m) Po nekaj
kilometrih blagega vzpona po senci in že malo
načetem asfaltu je kolesarje pričakala makadamska cesta prav tako pa tudi nekaj kilometrski vzpon, ki je, čeprav ves čas v senci, povzročil
potno čelo. Ura je bila že blizu 13.00 in seveda
čas za kosilo, ki smo si ga kolesarji privoščili na
turistični kmetiji v Lokvah (965 m).
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Trebuščki so bili polni in prilegel bi se počitek
v senci kakega drevesa, vendar, če smo hoteli
pravočasno priti do cilja prvega dne, do Idrije, je bilo potrebno zopet pognati kolesa.
Sledil je kar zahteven spust po makadamu
do vasi Čepovan (604 m) in preko stare
vojaške ceste, čez preval Drnluk (761 m)
do Dolenje Trebuše (189 m) – ravno tako
zanimiva makadamska cesta, ki je zahtevala veliko mero previdnosti, saj je cesta zelo
ozka in prepadna. Ker pa nam avanture še ni
bilo dovolj, čeprav je bila ura že blizu 17.00,
smo se v Dolenji Trebuši napotili čez preval
Oblakov vrh (721 m) v dolino proti Spodnji
Kanomlji, Spodnji Idriji in končno do Idrije,
ki je predstavljala ciljno točko prvega dne.
Če ste bralci pozorni na številke v oklepajih,
boste lahko takoj spoznali, da je bila pot polna spustov in tudi vzponov. V Idriji, v nekdanjem dijaškem domu, kjer sedaj pod okriljem mladinskega centra deluje Hostel, smo
se najprej osvežili in namestili v skupinsko
spalnico, nato pa krenili proti mestu, na zasluženo pizzo. Naslednji dan pa nas je čakala
še pot domov, iz Idrije preko Kalc, Planine
do štartne in hkrati ciljne točke v Kozariščah. No, naj omenim, da je ekipa sicer štela
sedem in ne šest članov, saj sem pisec tega
besedila kolesaril kar s štirimi kolesi, in sicer
na motorni pogon … Kljub naporni poti je
bila avantura resnično avanturna, ostalo je
polno lepih spominov in vtisov s poti.
V nedeljo, 27.9. 2015, pa smo izvedli I. tek
na Kucelj. Tek je bil dvoetapni oz. zasledovalni. Prvi štart je bil v ŠP Peščenek na nadmorski višini 578 m, cilj pa na vrhu Kuclja
na nadmorski višini 679 m, drugi štart pod
vznožjem Kuclja. Tekmovalci so štartali z
zamikom tako, kot so prišli v prvem teku na

Najboljši tekači na Kucelj (arhiv ŠRD)
cilj. Udeležba je bila sicer skromna – teka se
je udeležilo le 6 tekačev, vendar naj še enkrat poudarim, da je bil tek prvič in nas je
predvsem zanimalo, ali je načrtovana proga
dovolj velik izziv za tekače in odgovor je bil
pritrdilen. Prvo mesto je zasedel tako v prvi
kot v drugi etapi Janez Levec, sledil mu je
Izak Hribar Meden, tretji je bil Damjan Sterle, četrti Rolando Turšič in peti Toni Lipovac. Še posebej pa smo bili veseli udeležbe
Kiare Sterle, saj je edina kot predstavnica
nežnejšega spola odlično pretekla obe etapi. Čestitamo tekačem, ki so sodelovali na
I. teku na Kucelj, upamo, da se bo naslednje
leto številka udeležencev vsaj potrojila.

In še nekaj načrtov za naprej: najprej nas v
soboto, 3.10., čaka naš najodmevnejši dogodek, Tek po polhovih stopinjah, ki bo letos
že dvanajstič. V četrtek, 8.10.2015, pa se v
telovadnici šole Iga vas začne telovadba pod
strokovnim vodstvom fizioterapevtke. Do
konca leta najverjetneje še kakšen pohod in
dvoranske aktivnosti, kar pa boste občani
člani ŠRD Snežnik – Kozarišče in tudi ostali
prebivalci Loške doline obveščeni preko kabelske televizije in spletne ter facebook strani
našega društva.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite!

Marija Antončič - Podcerkavska

Srečanje upokojencev Notranjske regije v Logatcu
V nedeljo, 6. 9. 2015, smo imele pevke PZ Jasna prvi nastop
v deseti sezoni. Sodelovale smo na srečanju društev upokojencev Notranjske regije v Logatcu. Srečanja so se udeležili še
trije zbori iz Notranjskega okoliša. Z nami je odšlo tudi nekaj
članov Društva upokojencev Loška Dolina.
Prireditev se je začela ob 14h. S toplim pozdravom sta nam
dobrodošlico zaželela gospod Puc in župan občine Logatec
gospod Menart. V nadaljevanju so nastopili pevski zbori. PZ
Jasna je zapel tri pesmi, nato pa smo zapele tudi dve pesmi z
drugimi zbori. Spremljala nas je harmonika.
Nekaj besed sta nam namenila tudi gospa Anka Tominšek in
gospod Marjan Sedmak. Govorila sta o problematiki upokojencev v današnjem času.
Za dobro razpoloženje in živo glasbo je poskrbel Litijski duo.

Foto: Mario Žnidaršič
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Mojca Pišek

Medgeneracijski center Gaber
– medgeneracijsko središče notranjske

V okviru projekta Medgen borza
smo v Loški dolini obnovili objekt
nekdanje upravne stavbe podjetja
Svea d. d. v industrijski coni Gaber v
Starem trgu in pričeli aktivno krepiti
medgeneracijsko pomoč v občini in
širše v regiji. Po zaključku projekta se
je center pridružil Javnemu zavodu
Snežnik za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje.
Center za dnevno druženje je novejša oblika
aktivnega preživljanja prostega časa, namenjena starejšim, ki živijo doma in želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi, ali takim,
ki težko skrbijo zase in jim hišna opravila
vzamejo preveč moči in energije ter potrebujejo le delno pomoč in oskrbo. Občanom
omogoča, da zadovoljujejo svoje potrebe in
čim dlje ostanejo v domačem okolju. Vsak
delovnik med osmo in štirinajsto nas obišče
10 starejših, nekateri pa prihajajo občasno
ali le kakšen dan. Starejšim, ki si želijo pripraviti obrok, nudijo pomoč pri skupnem
kuhanju družabnica, socialna oskrbovalka
in prostovoljci. Dan si popestrimo s strokovno podprtim in pestrim programom, kot so
druženje, delavnice, telesna vadba, igranje

družabnih in miselnih iger proti demenci,
tombola, klepet.
Poleg druženja pa v centru dnevnih aktivnosti potekajo tudi druge dejavnosti za vse
generacije. Jeseni pričnemo s študijskimi
skupinami za učenje francoščine, angleščine, nemščine, slovenščine za tujce, raziskovanje lokalne zgodovine, za osebnostno rast
in ročnih spretnosti. Vsak delavnik od pol
osmih do osmih zjutraj s pomočjo prostovoljcev Društva šola zdravja telovadimo na
prostem. V jesensko-zimskem času planiramo izvesti še več različnih aktivnosti, prireditev, delavnic, dogodkov in usposabljanj
(vadba za starejše, delavnice za otroke in
njihove starše, predavanja o skrbi in zdravju
zase, o podjetništvu, o naravni in kulturni
dediščini, potopisna predavanja …).
Večje število prostovoljcev, strokovnjakov z
različnih področij, ponuja brezplačno svetovanje (pravo, psiho-sociala, psihoterapija,
vzgoja in izobraževanje otrok, domska oskrba in oskrba na domu, vem točka – podjetniško svetovanje).
Velik dosežek v majhni lokalni skupnosti je
tudi veliko število usposobljenih prostovoljcev, družinskih oskrbovalcev, družabnikov
ob učenju računalništva, ki smo jih s stro-

Druženje (arhiv MGC Gaber)

kovno podporo Inštituta Antona Trstenjaka
usposobili za delo s starejšimi ljudmi. Ponosni smo, da smo v manj kot v letu dni izvedli
ogromno medgeneracijskih aktivnosti, prireditev, pridobili prostovoljce, podpornike
in osveščali občane o učinkih demografske
krize. Pri krepitvi medgeneracijske pomoči,
solidarnosti in sodelovanja nas podpirajo
tako župan, celotna lokalna skupnost, šola,
vrtec, društva, javni zavodi kot tudi aktivni
posamezniki. Vse to nakazuje, da smo v Loški dolini zmožni stopiti skupaj in reševati
težave in to ne samo takrat, ko nastopi gospodarska kriza, žled ali poplave.
Izjavi:
Marija: »Na Gaber hodim z velikim veseljem,
saj živim sama in rada pridem v družbo. Všeč
so mi različne aktivnosti, kot so telovadba,
tombola, miselne igre proti demenci, klepet ob
čaju in kavi.«
Anica: »V medgeneracijskem centru se dobivamo predvsem upokojenci, da se družimo,
igramo družabne in miselne igre in izmenjujemo mnenja ter izkušnje med seboj. Včasih
preberemo tudi kakšno dobro misel. Poskrbimo
za razgibavanje tako, da malo potelovadimo. V
jesenskih mesecih pa se bodo začela predavanja, ki se jih bomo z veseljem udeležili. Center
radi obiskujemo in vedno več nas je.« 
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arhiv: MGC Gaber

Špela Bohinjec Modic

Filmska predstava
Maček
in
FILMSKAMuri
PREDSTAVA
MAČEK
MURI IN
druge
risanke
DRUGE RISANKE

arhiv: MGC Gaber

V medgeneracijskem središču so se malčki in njihovi spremljevalci na deževen petkov večer namesto tačkanja po lužah lahko
družili z risanimi junaki, ki nastajajo izpod
svinčnika mojstrov iz Studia Invida Škofja
Loka. V Murijevem ustvarjalnem kotičku so
si otroci lahko ustvarjali lastne mačje knjige
in nato se je odvrtela prava filmska predstava. Ob gledanju Pasavca iz Potovanja na ladji
Beagle so izvedeli kaj več o zanimivi živalici,
ki ji grozi izumrtje. Cipercoper nas je popeljal v svet čarovništva, potovanja skozi dneve
v tednu in obisk strašnega čarovnika zobozdravnika Zdravka Škrbca. Na koncu pa nas
je razveselil še Maček Muri, ki letos praznuje
že 40 mačjih let. Muri je knjižni junak, ki ga
pozna mlado in staro iz vse Slovenije. Knjige
Kajetana Koviča Maček Muri prebiramo že
od 70-ih, pesmi, ki jih prepeva Neca Falk, pa
se otroci učijo že v vrtcu. Ker je Maček Muri
pri srcu tako najmlajšim kot starejšim, smo
se odločili, da ga povabimo v Loško dolino.
Nekaj čez 80 nadebudnih malčkov in staršev
se je stisnilo v dvorano in se prepustilo filmski predstavi, ki jo je organiziralo Medgeneracijsko društvo Bloški prstki, sofinancirala
pa Občina Loška dolina. Prilagamo nekaj
utrinkov. Lep MIJAUUU pozdrav! 
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Po jutru se dan
pozna
- Šola zdravja

Kvalitetno in zdravo življenje v družbi je
odvisno od posameznikov, njihovih navad
ter hobijev. Sami lahko največ naredimo za
svoje zdravje. Zato smo v MGC Gaber v sodelovanju z društvom Šola zdravja, konec
septembra pripravili brezplačno motivacijsko predavanje priznanega strokovnjaka
Nikolaya Grishina dr. med.: VSAK TRENUTEK JE LAHKO NOV ZAČETEK. Udeležba
na predavanju je bila uvod v sodelovanje pri
medgeneracijskem druženju in razgibavanja
na prostem – Jutranja telovadba 1000 gibov,
ki smo jo po zgledu številnih slovenskih kra-
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jev in s pomočjo prostovoljk iz Šole zdravja
Cerknica uvedli tudi v Loški dolini.
Vsak delovni dan se zberemo ob 7.30, zunaj
na prostem pred MGC Gaber, v primeru dežja pa se preselimo v notranjost in skupaj le v
pol ure razgibamo celotno telo. Začnemo pri
dlaneh in zaključimo s podplati. Povečujemo
gibljivost telesa in omilimo bolečine ter se
povezujemo z energijo več kot 1500 ljudi, ki
prav tako vadijo po celotni Sloveniji od prekmurskih ravnic do Jadranskega morja.
Vaje so preproste, primerne za vsakogar. Za
udeležbo na telovadbi ne potrebujete predhodne kondicijske pripravljenosti, drage športne
opreme in polne denarnice. Vaje so preproste
in primerne za vsakogar, udeleženci jih izvajajo po svojih zmožnostih. Redna in zmerna
telesna dejavnost ima številne pozitivne učinke na zdravje ljudi. Začeti dan s telesno aktivnostjo pomeni, da naš vsakdan obogatimo z
dobro voljo in vadbo v dobri družbi.

oktober, 2015

Pomembnosti zdravega duha v kriznih časih
je namreč še toliko večja. Redna in zmerna
telesna dejavnost ima številne neposredne
in posredne pozitivne učinke na zdravje ljudi. Nezdrav življenjski slog, katerega ključni
del je premalo gibanja, vodi do depresivnih
stanj, nezadovoljstva z življenjem, neučinkovitostjo na delovnem mestu …
Osnovni koncept Šole zdravja je redna vadba v bližini, skupna vadba – socialna podpora ter dostopnost in brezplačnost.
Vsak udeleženec jutranje telovadbe je sam
storil prvi in osnovni korak na poti do zdravega življenja. Vzemite odgovornost za vaše
zdravje v svoje roke, pridružite se nam pri
vadbi 1000 gibov in naredite korak naprej
skupaj z nami.
Zdrav človek = zdrava družba = zdrava država. Množična udeležba na jutranji telovadbi
v Sloveniji je dokaz, da človek to potrebuje in
tudi v Loški dolini je tako.
(www.srce-me-povezuje/solazdravja)

Udeleženka:
Zame so
»Telovadbo sem od nekdaj sovražila.
pa, ko se
j
Seda
ma.
bile ure telovadbe prava trav
tisto,
dim
prebudim pomislim: če že zjutraj nare
rešen.
česar ne maram, a je dobro zame, je dan
super dan
Pravzaprav je dan lepši oziroma to je
da ali ne,
mi
se
ali
in potem ne razmišljam več,
ob sončnem
že
ampak vstanem in grem. Vsako jutro
in družimo.
vzhodu izvedemo vaje, se pohvalimo
e čutim
Meni ustreza. Že v kratkem času vadb
mojega
ritem
in
spremembo v pozitivno smer
.«
življenja se obrača na bolje
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Na obisku pri sosedih Babnopoljcih

Obiščimo sosede

(Foto: Tomaž Penko)

Kdaj ste nazadnje obiskali sosede?
Veste, kaj je novega pri njih,
kaj imajo, kako so?
Udeleženci študijskega krožka Obiščimo
sosede smo poiskali nekaj odgovorov
na gornja vprašanja in še dosti drugih.
Krožek je organizirala Ars Palada Tišler
Markovec ob sofinanciranju Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, izvaja pa ga
mentorica Janja Urbiha.
Cilji krožka so izboljšana turistična ponudba
v krajih regije zaradi boljše informiranosti,
mreženje med turističnimi ponudniki in
večja prepoznavnost regije.
In kje smo obiskali naše sosede? Obiskali
smo jih v Trnju pri Pivki, kjer smo obiskali
turistično kmetijo oz. penzion in kamp
»Na meji«; Lise in Zvone Pavšič sta nam
predstavila njihov B&B Trnje vključno z
islandskimi konji.
Malo smo pogledali v podzemlje sosedov
na Planinskem polju (Planinska jama z
največjim evropskim podzemnim sotočjem
rek) in spoznali še turistične entuziaste
društva Škratovka Planina, ki kultivirajo
razvaline dvorca Haasberg.
Naše sosede smo obiskali tudi v Čabranski
dolini, saj smo pogledali kulturne spomenike
–Palčičevo šišo v Plešcah ter delujoči
Salankin mlin v Zamostu, poskusili sire pri
Aniti v Čabru, videli izdelavo vrhunskih
lesenih očal in samostrelov Vilok v Prezidu
ter na poti nazaj na »domačem dvorišču«
obiskali še Zavod Rihtarjeva domačija na
Babnem Polju.
Izlet na Vidovsko je predstavil sosede iz vasi
Sv. Vid in obnovljeno hišo na Purgi (Silva
Šivec in hči Katja), potok Zala ter slap Kotel.
Sledil je obisk destilarne Bahne in ogled
njihove pridelave sadja na Rudolfovem.
Spoznali smo Društvo ljubiteljev narave
Vidovski hribi in si ogledali terene, kjer je
organizirano državno prvenstvo v streljanju
s fračo ter seveda poskusili streljati z
različnimi fračami.
Ker nas naši sosedje opazujejo tudi z neba, iz
trave in trstičja, smo jih obiskali z vodnikom
Dragom Teličem na Cerkniškem jezeru
(opazovali smo ptice).
Udeleženci krožka prihajamo obiskovat
sosede z različnih področij delovanja in
bivanja iz cele regije (Bloke, Cerknica, Loška
dolina, Pivka, Postojna) in smo ponudniki
namestitev ali storitev, turistični vodniki in
informatorji v TIC.
Poglejte še vi, kaj nudijo in imajo lepega ter
dobrega v soseščini ter sosede razveselite s
svojim obiskom. 

Zbrali smo se pod suhim slapom
Kotel na Zali

Poslušali smo o zgodovini Planine

(arhiv študijski krožek)

(arhiv študijski krožek)

Opazovali smo ptice na
Cerkniškem jezeru
(arhiv študijski krožek)

Pri sosedih Hrvatih smo si ogledali
trgovino v Palčevi šiši v Plešcah
(Foto: Tomaž Penko)

Ugotovili smo, da Selankin mlin v
Zamostu še melje koruzo na kamen
(Foto: Tomaž Penko)
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Anita Manfreda, Andreja Ravšelj, Zlatka Turk

Poletno vrtičkanje študijskega krožka

Pod vodstvom mentorice Janje Urbiha smo
tudi to poletje nabirali nova znanja, izmenjevali izkušnje, preizkušali različne okuse
čajev, semen, zelenjave, mlečnih izdelkov ter
peciva iz bolj ali manj znanih in običajnih
sestavin, ki jih pridelujemo ali predelujemo
v našem okolju.
Izvajalec druženja v obliki študijskega krožka je bila Ars Palada Tišler iz Markovca, sofinanciralo pa ga je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.
CILJI KROŽKA:
• ohranjati podeželje in okolje,
• razvijati pozitiven odnos do narave,
• izboljšati zaposlitvene možnosti
brezposelnim, najti možnosti za
dopolnilno dejavnost na kmetiji,
• ozaveščati o zdravi pridelavi hrane,
• prilagajati kmetijske dejavnosti
spremenjenim podnebnim razmeram,
• vplivati na prehrambene navade ljudi,
• aktivirati, ponovno vključiti ranljive
družbene skupine v družbo,
• izboljšati ponudbo lokalno pridelane
hrane ipd.
Da bi dosegli vse zastavljene cilje, je skupinica 12 radovednih, novega znanja in izmenjave izkušenj željnih udeleženk za poletno
vrtičkanje poleg uvodnega srečanja kasneje
načrtovala še pet srečanj in jih s pomočjo
spretne in iznajdljive mentorice Janje tudi
uspešno izpeljala.
Najprej smo si na Kozjem Vrhu ogledale
kmetijo družine Lautar, ki deluje po načelu

Družina Sterle iz Podgore je letos zasadila
celo njivo ajde (arhiv študijski krožek)

Nazorna demonstracija čiščenje semen (arhiv študijski krožek)
biodinamike. O zdravilnih lastnostih in pridelavi konoplje je predaval Tomaž Ileršič iz
Rakeka, nasad konoplje pa smo si ogledale
v Žagi v Vrhniki.
V Martinjaku smo si ogledale testni nasad
»nevsakdanjih« rastlin za naše podnebne
razmere in izvedele več o možnostih pridelave netradicionalnih pridelkov in načinih
uporabe teh izdelkov. Lastnik nasada, Marko Cvetko, univ. dipl. inž. agr., predsednik
društva Modro nebo in predsednik zveze
društev SEME, nam je predaval tudi o kalč-

kih, pripravil je tudi degustacijo le-teh in demonstracijo čiščenja domačih semen. Kako
uspeva ajda v Loški dolini, pa smo preverile
kar v Podgori.
Za zaključek smo se odpravile še v Ilirsko
Bistrico na EKO kmetijo Tamare Urbančič,
agronominje in mentorice kmetijskih krožkov. Od tam smo odšle obogatene z veliko
drobnimi in praktičnimi nasveti o oblikovanju nasada malin in jagod, čebelarjenju,
vzgoji zajcev ipd.

Zakonca Lautar sta odkrila skrivnost, zakaj je korenček letos tako lepo obrodil
(arhiv študijski krožek)
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Sončnice morajo biti na vsakem vrtu,
tudi na Kozjem Vrhu (arhiv študijski krožek)
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• Večji pridelek korenčka bomo imeli, če ga
sejemo na vrh gomilaste grede (grobov),
ker je zemlja okrog korenin bolj zračna in
rahla.
• Seme zelja se rado hitro "presorta", če
različne sorte semenijo v krogu 150 m.
• Odpadna in umazana ovčja volna je
na vrtu zelo uporabna. Primerna je za
zastirko, pri pripravi visoke grede, za
cvetlične lončke, ker zadržuje vlago,
zagotavlja dušik, odganja škodljivce ...
• Sončnice na vrtu niso samo okras, ampak
tudi privabljajo sončno energijo, ki
pozitivno vpliva na vrtnine.
• Rastline bodo bolj zdrave in dale bodo
večji pridelek, če seme pred setvijo čez
noč namočimo v žajbljev čaj.
• Težav s fižolovim moljem ne bomo imeli,
če bomo fižol pred shranjevanjem dali za
kakšen teden v zamrzovalnik.
• Ajdo – žito kratkega dne, sejemo v
začetku julija, ko ni prevroče. Rabi suho
in bolj peščeno zemljo. Neopehano se jo
lahko zmelje na mlinu za žito in preseje
na situ za moko.
• Jesenski česen bomo sadili 21. oktobra,
ko je dan za korenino, na njivo po fižolu,
krompirju, ogrščici. Tudi pobiramo ga na
»dan za korenino«.
• Topinambur, zelenjava, podobna
krompirju, ki ima pod zemljo podolgovate
bradavičaste gomolje, se uživa surov. Čez
zimo ga lahko pustimo kar v zemlji, jemo
ga surovega, zelo je dober za sladkorne
bolnike. Rad ga ima tudi voluhar, zato
pusti sosednje rastline pri miru.
• Konoplja je sorodnica koprive, višina
rasti je odvisna od vrste zemlje in gostote
sajenja. Raste povsod po svetu, do 1000
m nadmorske višine. Obstaja je več vrst,
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Potepanje po vrtu Tamare Urbančič. V ozadju urejen nasad malin, robid in jagod,
poln sočnih sadežev (arhiv študijski krožek)
ki se med seboj križajo. Poleg lana je prva
rastlina, ki jo je v preteklosti gojil človek.
• Za vzgojo konoplje je potrebno
dovoljenje.
• Za konopljin čaj uporabljamo lahko
celo steblo, ko še ni semen. En vršiček
konoplje je dovolj za eno skodelico čaja.
Prelijemo ga z vročo vodo, pustimo stati
3–5 min, nato precedimo.
• Konopljin čaj je dober proti migreni,
zdravljenju očesnega pritiska,
pri žilnih obolenjih umirja krče,
uravnava nihanje razpoloženja, deluje
protivnetno … Uporabljamo ga lahko
v kombinaciji z ajdo.

• Konopljino olje se uporablja za
zdravljenje bolezni srca in ožilja, artritisa,
vnetja mehurja, luskavice, pri težavah s
črevesjem in sklepih, proti strjevanju krvi,
PMS sindromu …
• Konopljina smola se uporablja za zdravljenje
vnetij, ran, opeklin (vsega, kar se rado gnoji).
• Vsaka terapija s konopljo mora biti vztrajna.
• Sadike maline sadimo v razdalji 40–55 cm
narazen. Nasad je roden 15 let.
• Ob pojavu malinove sušice porežemo vso
rastlino, spomladi se obraste.
• Letos rodne poganjke robide obrežemo
jeseni, ostanejo 2–3 poganjki, ki jih je
potrebno privezati na ustrezni višini.

Del članic študijskega krožka, na katerem je bilo vedno veliko dobre volje ob
zanimivi izmenjavi znanj in izkušenj (arhiv študijski krožek)
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5. POHOD PO

LOŠKI DOLINI

NEDELJA, 18. oktober 2O15

START IN CILJ: Lož, parkirišče podjetja Kovinoplastika,

ESTERHAZYJEVE
REZINE
SESTAVINE:
3 beljaki, 1 vanilijev sladkor,
12 dag sladkorja, 15 dag lešnikov ali
mandljev ali orehov
KREMA:
1 vanilijev puding, 3 dl mleka, 1 in pol
žlice sladkorja, 15 dag masla,
12 dag sladkorja, 2 vanilijeva sladkorja
3 rumenjaki, malo ruma
GLAZURA:
10 dag sladkorja v prahu, sok limone
žličko beljaka, rebro čokolade in
malo masla
PRIPRAVA:
Beljake stepemo v sneg, dodamo sladkor in vanilij, rahlo vmešamo lešnike ali
mandlje ali orehe. Na peki papir razravnamo testo in ga spečemo na 200 stopinjah. Še toplo razrežemo na 5 cm široke
trakove in jih ohladimo. Namažemo jih
s kremo in jih zložimo drugega vrh drugega. Zgornji trak glaziramo z beljakovo
glazuro. V vrečico za brizganje damo čokoladno glazuro in v majhnih presledkih
potegnemo po dolžini tanke vzporedne
črte. Te črte pretrgamo z mokrim nožem. Z njim potegnemo po glazuri počez
ravne črte v presledkih po 3 cm.
KREMA:
Iz mleka, pol žlice sladkorja in pudingovega praška skuhamo vanilijev puding.
Ko se hladi, ga večkrat premešamo. Penasto umešamo maslo, sladkor in vanilijev sladkor ter rumenjake. Ohlajen
puding po žlicah vmešamo v masleno
kremo. Odišavimo z rumom.
GLAZURA:
Sladkor v prahu, beljak in limonov sok
gladko zmešamo. Namažemo na zgornji
trak in takoj naredimo črte iz čokoladne
glazure.

start med 8.00 in 9.00 uro.

POTEK POHODA: Označena krožna pot po Loškem polju.
VODENJE: Če želite, se lahko pridružite vodenim skupinam.
DOLŽINA CELOTNE POTI: 20 km.
DOLŽINA KRAJŠE POTI: 11 km.
ZAHTEVNOST: Nezahtevna, večinoma ravninska pot.
OPREMA: Lahka pohodna obutev in vremenu primerna
športna oblačila.
PRIJAVE: Na dan pohoda od 7.30 do 9.00 ure.
ZANIMIVOST: Ob poti vam bomo prikazali tudi zanimivosti

iz življenja v Loški dolini.

Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.
Več informacij v TIC Lož
Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu
081 602 853
041 634 224
tic.loz@kabelnet.net
www.loskadolina.info
Javni zavod za
kulturo, turizem in
medgeneracijsko
sodelovanje Snežnik

Najlepša hvala vsem, ki ste v
spontani akciji med 18. in 20.
septembrom prispevali obleke,
odeje, hrano in ostale stvari za
migrante, begunce!
Sara Evelyn Brown je stvari osebno
dvakrat odpeljala na mejne prehode
in jih tam predala humanitarnim
organizacijam na terenu. Bili so zelo
veseli vsega in se vsem še enkrat
najtopleje zahvaljujejo. Kljub vsemu
pa nam je ostalo nekaj vreč oblek,
ki smo jih predali Rdečemu križu
Logatec, ki je nadaljeval z zbiranjem
potrebnih potrebščin.
Velik odziv na našo spontano
akcijo nas navdaja z optimizmom
in dokazuje, kako odprti in prijazni
ljudje živimo v Loški dolini!

Zahvala
Še enkrat iz vsega srca
najlepša hvala!
Sara in Miha
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S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh prispevamo k umirjanju
prometa.
Policijsko preventivno in represivno delo
je usmerjeno predvsem v problematiko
otrok in mladoletnikov kot potnikov ter
v nadzor nad upoštevanjem prometnih
predpisov voznikov na območjih, kjer se
otroci najpogosteje zadržujejo.
• aktivnosti policije pred
začetkom šolskega leta

Vojko Mlakar
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Ob začetku vsakega šolskega leta
je na cesti veliko razigranih otrok, ki
še ne poznajo nevarnosti v prometu.
Zato je zagotavljanje varnosti otrok
v prvih septembrskih dneh ena
najpomembnejših nalog policije.
Vozniki, poskrbimo, da bodo naši
otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med
počitnicami srečujemo otroke,
med njimi se jih mnogo poda v šolo
prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na
šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s
katerimi se lahko srečajo na šolski poti
in v vsakdanjem prometu, je izredno
pomembna. Ob tem pa seveda ne
smemo pozabiti tudi na učence, ki se
po dolgih počitnicah vračajo v šole in
so še razigrani.

Za večjo varnost otrok vam policisti
svetujemo:

Starši!

•Te in prihodnje dni čim več časa
namenite prometno varnostni vzgoji
otrok!
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in
zmorejo, ne le na šolski poti, ampak
tudi na sprehodu, na kolesu ali v
avtomobilu.
• Pri tem ne pozabite, da z lastnim
ravnanjem dajete zgled svojim
otrokom!
• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte
z varnostnimi pasovi oziroma jih
prevažajte zavarovane v ustreznih
sedežih.
• Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!

Otroci so kot prometni udeleženci
nepredvidljivi, prometne predpise si
razlagajo po svoje (predvsem prometne
znake, ki obveščajo o varni hoji),
poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti
hitrosti in oddaljenosti bližajočega
se vozila. Zato moramo za njihovo
varnost skrbeti predvsem drugi
udeleženci v cestnem prometu.

• Kot udeleženci v prometu bodite na
otroke in njihovo nepredvidljivost še
posebej pozorni!
• Temu prilagodite tudi način svoje
vožnje.
• Še posebej bodite pozorni v bližini
vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda
otroci igrajo (npr. na ulicah, na
parkiriščih ...).

Otroci in mladoletniki spadajo v t.
i. skupino šibkejših prometnih
udeležencev, saj se zelo redko
pojavljajo kot povzročitelji prometnih
nesreč. Vozniki moramo nanje še
posebej paziti!

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih
septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. V skladu z usmeritvami
na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega
šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti.

Pred začetkom šolskega leta policisti pregledamo cestnoprometno signalizacijo
v okolici šol in o ugotovitvah obveščamo
vzdrževalce cest. Vodstva šol opozarjamo na dolžnost varovanja otrok na šolski
poti, skupaj z vodstvom posamezne šole
pa pripravimo načrte varnih poti v šolo
in predlagamo morebitne spremembe prometne ureditve.
Da bi zagotovili čim višjo raven prometne
varnosti naših najmlajših, šolam predstavimo tudi možnosti sodelovanja z
drugimi institucijami pri varovanju
otrok (npr. z avtomoto društvi, združenji
šoferjev in avtomehanikov, občinskimi
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu). Pridobimo tudi informacije
o vsakodnevnih organiziranih prevozih
otrok v šolo in iz šole.
• aktivnosti policije v prvih
šolskih dneh
V okolici šol policisti v prvih šolskih dneh
izvajamo poostren nadzor prometa, še
posebej med prihodom učencev v šolo
in odhodom domov. Preverjamo varno
hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami
in odsevnimi telesi za večjo varnost ob
zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z
motorjem. Redno preverjamo tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Policisti
v začetku šolskega leta tudi poostreno
nadziramo tehnično brezhibnost vozil
za prevoze otrok ter uporabo varnostnih
pasov in dodatne opreme za privezovanje
otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo
otroke v šolo.
Cilji opisanih preventivnih aktivnosti:
• zagotoviti varnost otrok v prometu,
• zagotoviti partnersko sodelovanje z
drugimi institucijami,
• aktivno vključiti otroke v učenje o
prometni varnosti in
• krepiti pozitivno podobo policistov
med otroki.

Vir: Policija.si
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PRODAJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ, KMETIJ IN GOZDOV
Kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi so nepremičnine s posebnim gospodarskim in družbenim pomenom. Zaradi tega
zakonodajalec ni mogel dovoliti, da bi promet s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami ali gozdovi potekal brez kakršnihkoli omejitev. Promet le-teh urejajo Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev in Zakon o gozdovih.
Postopki prenosa lastninske pravice na tovrstnih nepremičninah
so relativno zahtevni. Zajemajo pridobitev potrdila o namenski
rabi zemljišča, ponudbo, sprejem ponudbe, sklenitev pravnega
posla, upoštevanje predkupnih upravičencev, odobritev pravnega posla s strani upravne enote, pridobitev potrebnih soglasij (npr. pridobitev soglasja upravne enote po določbah Zakona
o ohranjanju narave), plačilo davka na promet nepremičnin,
overitev zemljiškoknjižnega dovolila in vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo. Zaščitena kmetija se v postopku prodaje ne
sme deliti, razen v primerih, ki so določeni v zakonu (npr. če se
na ta način povečuje ali zaokrožuje druga kmetija; če se odtujijo
stavbna zemljišča; če se odtujijo zemljišča, ki se jih po predpisih
o dedovanju kmetijskih gospodarstev sme nakloniti z oporoko).
V praksi je pri prodaji teh nepremičnin največkrat ovira prodajalčevi prosti izbiri kupca zakonska predkupna pravica. Prodaja
brez javne objave prodajne ponudbe in upoštevanja predkupne
pravice ni mogoča. Če se javi kupec s prednostjo, je treba posel
skleniti z njim, čeprav si prodajalec tega praviloma ne želi. Da bi
bilo mogoče uresničiti namero prodajalca, da sklene pogodbo
z želenim (ne katerimkoli) kupcem, vam predhodno svetujemo
in poiščemo ustrezne pravne načine.

DEDOVANJE PO OPOROKI
Področje dednega prava je tisto, s katerim se v življenju sreča skoraj
sleherni posameznik. Pri dedovanju je pomembno razlikovati dedovanje po oporoki in dedovanje po samem zakonu. Žal ni veliko
tistih, ki se za časa življenja odločijo sestaviti oporoko, čeprav je strošek le-te bistveno nižji od npr. stroška raznih zavarovanj, ki jih brez
razmišljanja sklepamo vsako leto. Če pride do dedovanja na podlagi
samega zakona (torej, ko ni oporoke), zakon določa krog oseb, ki
pridejo v poštev za dedovanje glede na svoje razmerje z zapustnikom
(sorodstvo in zakonska zveza). V primeru, da je zapustnik napravil
oporoko, pa s tem svojemu premoženju nameni drugačno usodo, saj
predvsem lahko določi, kdo naj bo sploh dedič. Če se odloči, da bo
dedičev več, določi tudi, kaj naj posameznik dobi. Nujnih dedičev
s tem sicer praviloma ne more povsem izločiti. Vendar lahko oporočitelj iz zakonsko določenih razlogov v oporoki razdedini dediča,

DOBRO JE VEDETI

oktober, 2015

ki ima pravico do nujnega deleža. Najpomembneje je vedeti, da pri
dedovanju po zakonu, če ni dogovora med dediči, sodišče s sklepom
o dedovanju povzroči, da dediči postanejo lastniki vsake stvari po
deležih in ne more nihče sam razpolagati s kako stvarjo iz premoženja pokojnega. Sledi dolgotrajen in drag nov postopek za delitev tega
premoženja, ki se ne začne avtomatično, ampak ga je treba predlagati pri sodišču in kriti visoke stroške. V praksi priporočamo predvsem pisno oporoko pred pričami. Oporoka se seveda uveljavi šele
po smrti oporočitelja, do tedaj pa oporočitelj s svojim premoženjem
razpolaga po svoji volji. Oporočitelj lahko tako do smrti vedno na
enostaven način prekliče svojo oporoko, ne da bi moral pri tem iskati
kako soglasje.
Da bi promet kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov izvedli na želeni
način ali da bi se izognili dvoumnim določbam v oporoki in napakam v obliki, zaradi katerih bi bila oporoka neveljavna, je priporočljivo le-to zaupati strokovnjaku. Strošek je zelo nizek, varnost in uspeh
pa veliko večja.
Zlatka Turšič, univ. dipl. pravnica, PDI

• Stanje v zemljiški knjigi • Nepremičninske
Pogodbe
pogodbe (prodajne, darilne, menjalne,
ustanovitevIzvršbe
služnosti) • Dedovanje •
Delitev solastnine • Pooblastila • Pravni dopisi
• OpozorilnaOdškodnine
pisma • Delovno – pravne zadeve
(odpovedi, pogodbe) • Družinsko pravo
GSM 051-210-230
(razveze,
stiki,
preživnine,
delitev premoženja)
info@uredite.si,
www.uredite.si
• Izjave in predlogi o prekrških (npr. prometnih)
Ius plus d.o.o., Partizanska 6, Cerknica
• Izvršbe • Odškodnine (prometne nesreče,
delovne nesreče) • Predlogi za začetek stečaja
• Prijave terjatev
IUS PLUS d.o.o.,
Partizanska 6, Cerknica
GSM 051-210-230
(pon. - pet. od 8h - 16h)
info@uredite.si
www.uredite.si
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Janja Urbiha

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

1968 Na lazu
Vir dohodkov iz naših obsežnih
gozdnih površin so bili tudi lazi. Že
v starih časih je bilo po gozdnatih
pobočjih cerkniške doline kmetom
dovoljeno krčiti gozdove za travnike
tudi v bolj oddaljenih gozdovih, stran
od naselij. Take travnike so imenovali
lazi in jih številne še danes najdemo
sredi snežniških gozdov.
Za pravico koriščenja takih travnikov
so kmetje graščakom plačevali letni
davek. V času Marije Terezije in Jožefa
so kmetje postali lastniki lazov in
globoko v snežniških gozdovih so tako
nastale številne enklave zasebne kmečke
posesti.
O gozdovih Notranjske je pisal že slavni
Valvasor in jih tako slikovito opisal:

»Zelo mnogo nadvse velikih gozdov pokriva lep del Srednje Kranjske. Tako nastanejo izredno velike, dolge
in grozovite divjine kakor pri Čušperku, Krki … zlasti pa pri Snežniku. … V njej so strašne, ostudne in
neverjetne pustinje. Povsod je dosti hribov in dolin, povrhu je svet še zelo kamniten, tako da se mora njegovi
neprijaznosti izogibati ne le oko, ampak tudi noga. Ne plaši pa se njegovega kamnitega tlaka nobeno drevo.
Bukve, jelke, smreke in podobna drevesa zrastejo v njem kar najviše.«

O prvih dohodkih iz obsežnih snežniških
gozdov najdemo zapise v starih urbarjih,
ki za Snežnik navajajo kot glavne dohodke:
bukov obrod, lov na polhe, nabiranje
kresilne gobe in kuhanje bukovega lesa za
pridobivanje pepelike.
Nabiranje kresilne gobe je pomenilo
za velik del prebivalstva Loške doline
pomemben vir zaslužka, podobno tudi
lov na polhe, ki so bili tudi pomemben vir
prehrane.
Šumrada piše, da so se polšjega lova
udeleževali še pred zadnjo vojno predvsem
ljudje iz gozdnih in obgozdnih vasi in to
skoraj stoodstotno.
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1969 Ǝntriga
Kmetje so si umislili tale pripomoček, imenovan əntriga, za lažje
in hitrejše spravilo sena iz strmega pobočja. Zato pri nas za tako
opravilo niso potrebovali košev. Ǝntrigo so v lazih uporabili tudi za
hitrejšo izdelavo ograbkov.
Prav tako je bila zelo koristen pripomoček na mokrih travnikih za
umik sena iz močvirnega terena v ograbek ali kasneje za spravilo
suhega sena do voza.
Preko noči pa je tale dokaj preprost pripomoček na dveh kolesih
in z ukrivljeno lojtrnco spremenil svoj namen. Kosci so ga obrnili
na glavo, preko lojtrnce naložili seno in tako dobili pod njim suho
prenočišče. Torej je əntriga služila tudi kot neke vrste šotor za
kosce v času košnje.

Osebe na sliki so v povezavi le z gornjim opisom in nimajo nobene povezave s
spodnjimi definicijami.
Ime tega nenavadnega vozila je mogoče izposojenka iz nemščine in izvira iz
glagola (ein)tragen (prinašati, donašati – tako kot trage – nosila itd.), v našem
pogovornem jeziku pa se izgovarja enako kot francoska izposojenka intriga
(intrigue, spletka).
Je možno, da naša əntriga izvira celo iz slednje? Ne vemo.
Vsekakor pa je z njo v sorodu, saj pomeni tudi:
• əntriga – neprijetnost, težava, konflikt, prepir, spletka: tale plot je tu samo za
əntrigo / z njim so imeli samo əntrigo / za samo əntrigo je pri hiši
• əntriga – spletkar, kdor s svojimi zahtevami, vmešavanjem povzroča slabo
voljo, neprijetnosti, težave, prepire, konflikte, spletke, intrige: bil je velika
əntriga / že spet je tu, ta əntriga / nehaj že əntriga salamenska / bali so se
əntrigarjev in prepirljivcev / vaški əntrigar
• əntrižləu – kot pridevnik; prepirljiv, konflikten, zgagast, intrigantski; ki s
svojimi zahtevami, vmešavanjem povzroča slabo voljo, neprijetnosti, težave,
zgago: ta otrok je pa res əntrižləu, əntrižləu človek

Ivanka: Tale əntriga me je spravila v smeh takoj, ko sem zagledala
naslov, ker so mi najprej na pamet prišli vsi razloženi izrazi.
Delovnega pripomočka pa nisem poznala. Zelo všečno.
Heda: Na sliki so otroci: Jaki Hren, Roman Hren in Mateja Hren, pa
mami od Mateje, Jožka Hren
Ana: Mi smo pa taki zadevi rekli jntrga.
Janja: Danes sem izvedela še za en izviren način uporabe tegale
pripomočka. Otrokom je əntriga služila tudi kot fina gugalnica.

Viri:
• Jože Ovsec
• Marko Urbiha
• Milena Ožbolt
• Bojan Štefančič
• Slovar slovenskega knjižnega jezika
• Franc Perko: Zapisano v branikah, Postojna 2002.
• M. Rupel: Valvasorjevo berilo, 1969 MK Ljubljana
Slika 1: Kraj: na lazu v Slivnici, blizu Brezij
Datum: 1968
Avtor: neznan
Zbirka: Heda Opeka
Skenirano: 31. 12. 2010 Miloš Toni
Slika 2: Kraj: pri Bezuljaku
Datum: 1969
Avtor: neznan
Zbirka: Heda Opeka
Skenirano: 7. 6. 2011 Miloš Toni

