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Glasilo občine Loška dolina

Podcerkavski most
Most v Podcerkvi, ki premošča Veliki Obrh, je bil z udarniškim delom prebivalcev Podcerkve zgrajen leta 1952.
Most je v teh letih postal dotrajan ter v stanju, ki ni več zagotavljalo varne uporabe. Zaradi tega je Občina v
proračunu za leto 2015 namenila sredstva za njegovo obnovo, ki je bila zaključena v dogovorjenem roku.
Za izvedbo rekonstrukcije je poskrbelo gradbeno podjetje Obnova Kočevje d. o. o. oziroma njihov kooperant
Samprt d. o. o. iz Pudoba. Most je v armirano-betonski izvedbi dolžine 16 m širine 3.5 m, preko njega je
položen asfalt in nameščena dvojna varovalna ograja. Območje je urejeno s kamnitimi izložbami.
Ob mostu je omogočen tudi dostop za napajanje živine.

Foto: Edvard Šega - Edo iz Žage
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Čas za zadnji letošnji Obrh
Še zadnjič v tem letu sem si vzel čas, da napišem uvodne besede našemu Obrhu in
vam bralcem.
Imam občutek, kakor da sem ravnokar urejal vsebino prve letošnje številke, pa je tu
že peta. Ko boste brali njeno vsebino, bom že v pripravah prve za leto 2016. Vse se
kar prehitro vrti in odvija. Kot bi trenil je leto naokoli. Verjetno je tako zato, ker se
vseskozi nekaj dogaja, vedno se nam nekam mudi, nimamo se časa ustaviti …Tudi
vam čas tako hitro beži? Kaj pa je pravzaprav čas? Odgovor sem poskušal poiskati na
spletu, ki naj bi imel odgovor na vsa vprašanja. Po vseh razlagah o fizikalnih enotah
in načinu merjenja časa sem prišel do spoznanja, da je čas nekaj, kar ne moremo
vzeti v roke, ne moremo shraniti za pozneje, ali ga celo ustaviti, ga preskočiti ali
zavrteti nazaj …Vem le to, da je čas tisto, česar mi vedno primanjkuje. Čas lahko
tudi poimenujemo glede na obdobje, v katerem se nahajamo.
Tokrat je tu praznični božični čas, ki naj bi ob pogrnjeni mizi, ob okrašenem domu,
jaslicah in božični smrekici prinesel mir in naj bi vsaj v teh dneh tekel bolj počasi.
Ker je to tudi čas zahval in dobrih želja, se zahvaljujem vsem tistim, ki ste si vzeli
svoj čas in prispevali svoj del k vsebini našega Obrha, ki v vsaki številki beleži
dogajanje določenega časa v Loški dolini.
Tudi sam sem si vzel čas, da vam napišem praznično voščilo.
Skupaj s članicami in člani uredniškega odbora vam želim, da sporočilo božične noči
doseže tudi vaša srca. Naj bo leto, ki prihaja, zdravo, prijazno in vzpodbudno, da
bi se znali ustaviti in si vzeti čas, čas zase, za bližnje, za prijatelje … pa tudi čas za
prebiranje Obrha, ki mu želim veliko dobrih in vzpodbudnih vsebin. Čestitamo za
praznik dneva samostojnosti in enotnosti. Vzemimo si čas za praznovanje.
Srečno 2016!

Borut Kraševec
urednik

P.S. Posamezne številke Obrha so od 3. številke 2006 dalje shranjene tudi v
elektronski obliki in si jih lahko preberete na letos prenovljeni spletni strani naše
občine www.loskadolina.si, kjer so objavljene tudi druge koristne informacije za
občane.
Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 25. februar 2016
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: Most v Podcerkvi,
tekst: Emil Mlakar občina LD, foto: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Opravljeno delo in pogled naprej
ponudnikom podpisali pogodbo, kar je tudi
pogoj za pričetek del. Upam, da bo letošnja
zima izvajalcu in nam naklonjena ter da
bodo dela potekala nemoteno, kajti dela bi
želeli zaključiti do poletja.

Janez Komidar, župan

V

edno znova, ko se oziram na iztekajoče
se leto, se mi zdi, da je vsako krajše in
v vsakem že zaključenem letu bi postorili še
to in ono. Pa vendar se veliko stvari, sploh
pa ne čas, ne da zavrteti nazaj. Vendar sem
kljub vsemu zadovoljen nad opravljenim in
postorjenim delom.
In tudi letošnje leto je s prehitrimi koraki
že skoraj prišlo do izteka. Veliko načrtovanega dela nam je uspelo v celoti realizirati.
O že izvedenih in zaključenih investicijah je
bilo nekaj napisanega že v prejšnjih izdajah
Obrha, pa vendar sem vam nekaj aktivnosti
dolžan predstaviti tudi v tej številki. Nadaljeval bom kar tam, kjer sem prejšnjič zaključil.
Pri projektu obnove mostu v Podcerkvi so
dela kljub jesenskemu času zelo lepo potekala ter se tudi zaključila v dogovorjenem
roku. Most ima popolnoma drugačno podobo, kot jo je imel stari most. Velik poudarek
pri obnovi je bil dan povečanju varnosti in
uporabnosti novega mostu. Žal je na facebooku možno prebrati tudi nekatere negativne, po mojem prepričanju neutemeljene
in nestrokovne kritike. Pa nič zato. Menim,
da je izvedba tega projekta najpomembnejša
pridobitev tako za vas Podcerkev kot tudi za
vse lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč
na oni strani potoka.
Pri projektu gradnje vodovodnega omrežja
Vrh – Babna Polica do Babnega Polja je žal
prišlo do časovnega zamika. Več neizbranih
ponudnikov je izkoristilo zakonsko dovoljen
vpogled v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika, eden pa je celo napovedal
revizijo postopka. Glede na vse dogajanje
sem zadevo začasno ustavil ter dal prejeto dokumentacijo v ponovno kontrolo. Na
podlagi ugotovitev zunanjega preglednika
smo ponovno vsem ponudnikom posredovali sklepe o izbiri tako, da smo z izbranim

Kot ste že lahko bili seznanjeni z dogajanji
okrog prevzema grajskega parka Snežnik iz
drugih medijev, smo se odpovedali nameri prevzema celotnega kompleksa Snežnik.
Žal nam je ministrica za kulturo dala signal,
da bi se prevzem lahko zgodil, vendar so
usklajevalni sestanki z ministrstvom pokaFoto: arhiv Občina

(Foto: Borut Kraševec)

Menim, da je ponovno potrebno omeniti
tudi projekt kanalizacije Pudob, ki zajema
tudi še vse ostale vasi, ki so del projekta in
sem jih že kar nekajkrat imenoval. Izgradnja
omenjenega omrežja bo potekala v fazah,
saj glede na vse trenutne informacije o možnih zunanjih finančnih virih ne kaže, da bi
nam uspelo izgraditi celoten sistem v letu
2016. Še letos nameravamo objaviti razpis

za izbiro izvajalca gradnje, Občinskemu svet
Občine Loška dolina pa bom predlagal, da
se v proračunu Občine Loška dolina za leto
2016 največ finančnih sredstev za investicije
nameni prav tej investiciji. V kolikor bo vse
potekalo po začrtani poti, je možno z deli
pričeti že v spomladanskem času.

5
zali popolnoma drugačno sliko oziroma, če
po domače rečem, pokazali so, »kam pes
taco moli«. Grad Snežnik ostane v pristojnosti Narodnega muzeja, Pristave bo tržilo
ministrstvo samo, občina naj dela strategije
in projekte in če že želi prevzeti kompleks,
so na voljo parkovne površine in vsa infrastruktura ter s tem jasno povezani stroški, ki
bi jih ministrstvo »brezplačno« preneslo na
občino. Žal ne vidim nobene perspektive v
razvoju kompleksa Snežnik, vse dokler imajo eni zaradi tega dobro plačane službe in
nikakršne odgovornosti. To, kar se dogaja in
mislim, da se bo dogajalo še v prihodnosti,
ponovno vrača Snežniški kompleks vsaj za
deset let v preteklost.
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Borut Kraševec

19. oktober praznik občine Loška dolina

In naj na koncu zaključim še z eno dobro izvedeno in zaključeno investicijo. Prostovoljno gasilsko društvo Iga vas je od letos naprej
bogatejše za podvozje novega gasilskega vozila. Sicer vem, da nas v prihajajočem letu
čaka še kompletna izvedba nadgradnje s cisterno, ki pa bo finančno stala še nekaj več
kot samo vozilo. Večji del sredstev naj bi zagotovila občina, ostalo pa bi zbralo društvo s
pomočjo donatorjev. Menim, da si gasilke in
gasilci resnično zaslužijo dobro, da ne rečem
najnovejšo opremo, saj vsi vemo, da nam z
dotrajano in staro opremo ne morejo zagotoviti enake varnosti kot z novo.

Prejemniki občinskih grbov in županovih priznanj (Foto: Borut Kraševec)

V želji po uspešnem nadaljevanju vseh investicij ter v upanju na ugodno finančno pokrivanje tudi vseh ostalih zakonskih obvez
bom zaključil tokratno pisanje. Dovolite mi,
da vam v teh prazničnih dneh vsem zaželim
blagoslovljene božične praznike in v novem
letu 2016 vse dobro z željo, da se vsakemu od
vas uresničijo osebne želje. 
Janez Levec, podžupan
(Foto: Borut Kraševec)

O

b občinskem prazniku je v kulturnem
domu v Starem trgu pri Ložu potekala
svečana seja Občinskega sveta, na kateri je
Jakob Levec, podžupan Občine Loška dolina,

podelili najvišja občinska priznanja. Podelili
so še tri županova priznanja in priznanja ob
zaključku akcije Najbolj urejena vas občine
Loška dolina.
»Če bomo še naprej tako držali skupaj, ne
dvomim, da bomo premagali vse ovire in
nam bo uspelo v Loški dolini veliko narediti,« so bile besede slavnostnega govornika
Jakoba Levca, podžupana občine, ki je v svojem govoru izpostavil največji investiciji občine v zadnjem letu Medgeneracijski center
Gaber in obvozno cesto, ki so jo prav ta dan
uradno odprli.
Občinsko praznovanje je bilo obarvano tudi
s kulturnim programom, na katerem so nastopile učenke glasbene šole Frana Gerbiča
iz Cerknice v zasedbi tria flavt Ema Avsec,
Lana Intihar in Ema Suhadolnik, z diatonično harmoniko pa Ana Porok. Obiskovalci
so lahko prisluhnili pesmi Sande Turšič Raj
pa imam v interpretaciji Miha Razdriha, ki
je prireditev tudi povezoval. Prireditev so
zaključili s koncertom Mešanega pevskega
zbora Sv. Jurij pod vodstvom Tanje Avsec. 

Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav zaradi tega dne.
Vasilij V. Rozanov

Kot bi trenil, se je odvrtel čas in že vstopamo v novo leto 2016. Ponesimo s seboj izkušnje in spoznanja,
s katerimi nas je obogatilo preteklo leto, ter pogumno zakorakajmo novim izzivom naproti.
Želim vam lepe, mirne in blagoslovljene božične praznike,
v novem letu 2016 pa obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.
Župan Janez Komidar s sodelavci
ter članice in člani Občinskega sveta Občine Loška dolina.
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Anđelka Pogorilić
Foto: Borut Kraševec

prejela srebrni grb Občine Loška dolina
za kulturno-raziskovalni prispevek v Občini Loška dolina
Anđelka Pogorilić je več let raziskovala bibliografijo pesnice Maričke Žnidaršič, slovenske
pesnice in novinarke in svoje raziskovalne ugotovitve v letu 2014 strnila v publikaciji »Prispevek k bibliografiji Maričke Žnidaršič ob stoletnici rojstva 1914-2014«. Izdana publikacija
je nedvoumno pustila svoj pečat k boljši prepoznavnosti naše starotrške pesnice, kar pa je
vsekakor velik strokovni in promocijski prispevek tudi k prepoznavnosti krajev v občini Loška dolina v širšem slovenskem prostoru in tudi v strokovni – kulturniški javnosti.
Ravno tako pa je s svojo prizadevnostjo in sodelovanjem močno zaznamovala spominski
večer ob 100-letnici Matevža Haceta, ki je prepoznaven v širšem slovenskem prostoru.
Poleg svojega raziskovalnega dela je veliko let aktivna pri ohranjanju in negovanju lokalne
kulturne dediščine. Njeno prizadevanje je usmerjeno predvsem v osveščanje in izobraževanje
mlajših rodov, vse z namenom, da se ohrani naše ljudsko izročilo. Še posebej ji je izziv delo z
najmlajšimi, saj je zavzeta izvajalka in organizatorka bralnih uric in raznih delavnic za mlade,
kar močno presega njene službene obveznosti in delovni čas.
Ima pomembno vlogo pri čezmejnem sodelovanju, saj v zadnjih letih veliko prispeva k predstavljanju delovanja kulturnih delavcev iz njene rodne čabranske občine v okviru priprave
dogodkov, kot so predstavitve knjižnih dosežkov Matice Hrvatske v Loški dolini.
Aktivna je tudi pri organizaciji in postavitvah tematskih razstav posameznih avtorjev in vse
z namenom, da se širi bralna kultura med vsemi občani naše občine.
S svojo prizadevnostjo zna posameznika nevsiljivo pritegniti k sodelovanju in s svojim spodbudnim delom in odprtostjo prispeva k bolj živahnemu kulturnemu utripu v občini.
Vse kar Anđelka Pogorilić opravlja vzporedno s svojo službo se lahko opredeli kot neprecenljivo – prostovoljno delo, ki je trajne vrednosti v korist občanov Loške doline.
Mag. Armida Bavec, članica občinskega sveta, na pobudo članic
Bralnega krožka Fran Milčinski pri Društvu upokojencev Loška dolina

Mario Žnidaršič

prejel bronasti grb Občine Loška dolina

za ažurno in poglobljeno obveščanje o dogodkih
Prava informacija na pravem mestu je lahko velikokrat odločilnega pomena. Na lokalni ravni
se srečujemo s težavo dobre obveščenosti in deljenja informacij. Tu so zelo pomembni mediji,
žal pa ti ne dajejo veliko prostora za lokalne novice, zato imajo na tem mestu zelo pomembno
vlogo posamezniki, domačini, ki prevzemajo vlogo medijev. Zato smo v Loški dolini lahko
veseli in ponosni na Maria Žnidaršiča, ki nas dnevno obvešča o dogodkih, ki se zgodijo pri
nas in izven naše občine. Zadnjih sedem let se posveča informiranju prebivalcev in vseh
ostalih, ki ga poznajo.
Mario je, kolikor le more, prisoten na skorajda vsaki prireditvi, s svojim fotoaparatom v
objektiv ujame dogodke in jih deli na spletnem družbenem omrežju Facebook. Nanj se obračajo tudi lokalni in državni mediji, saj vedo, da je dober in kredibilen vir informacij. Mario je
zato velik promotor Loške doline in njenih ljudi. Če samo omenim poplave, ki smo jim bili
v Loški dolini priča dvakrat – takrat je bil aktiven vse dni, ažurno, korektno in obširno nas
je obveščal o vsem. Brez njega bi se informacije porazgubile, nas pa njegov Facebook profil
povezuje, saj je najbolj točen vir informacij.
Od leta 2008, ko je odprl Facebook profil, je objavil toliko fotografij, da jih nihče več ne šteje.
V preko 300 albumih in okoli 100 videoposnetkih je združil Loško dolino v spomine, ki ne
bodo nikoli zbledeli. Zaradi navedenih stvari je Mario Žnidaršič edinstven, saj nihče v občini
tako z veseljem in tako poglobljeno ne opravlja vloge obveščanja.
Zdenko Truden, član občinskega sveta
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Vincenc Avsec

prejel priznanje župana Občine Loška dolina

za aktivno prostovoljstvo v društvu Zveze šoferjev in
avtomehanikov Cerknica
Vincenc Avsec je svojo aktivno pot v Združenju šoferjev in avtomehanikov pričel leta 1969.
Organizaciji in njenemu delu se še danes predaja z dušo in telesom. Ves čas delovanja se še
posebej zavzema za povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. V
vseh letih aktivnega dela v Društvu ZŠAM, ki poleg Loške doline pokriva tudi Občini Cerknico in Bloke je gospod Avsec Vincenc že prejel več priznanj matičnega združenja, občin,
policije, turističnega društva in osnovnih šol.
In prav zaradi izredne skrbi za naše osnovnošolce, organiziranja in sodelovanja v akciji
označevanja stopinj varne šolske poti in izvedbe letošnje akcije varna pot v šolo in domov
mu je namenjeno letošnje županovo priznanje.

Podjetje WEBO

prejelo priznanje župana Občine Loška dolina

za pomoč pri zaščiti in reševanju v občini Loška dolina
Podjetje WEBO je bilo ustanovljeno leta 1992 v Ljubljani. Njihova osnovna dejavnost je ekologija, vendar v zadnjih letih na našem trgu aktivno zastopajo različne priznane svetovne
proizvajalce opreme s področja požarne varnosti in civilne zaščite. In verjetno v državi skoraj
ni gasilca, ki ne bi kdaj pa kdaj pokukal na njihovo spletno stran ter se seznanil z novostmi na
področju opreme za zaščito in reševanje.

Priznanje je prevzel Borut Satler

V letu 2014, ko se je naša občina soočala z izrednimi poplavnimi razmerami in je voda ogrožala večje število stanovanjskih in gospodarskih objektov ter je našim gasilskim enotam že
skoraj pričelo zmanjkovati dovolj zmogljive opreme za črpanje vode iz prostorov, je podjetje
Webo takoj priskočilo na pomoč. Z dobavo dveh zmogljivih potopnih črpalk »Žolna« so
naši gasilci lažje reševali poplavljene objekte in preprečevali nastanek še večjih škod na premoženju občanov. Podjetje WEBO ima dobro izoblikovan čut za resnične potrebe zaščite in
reševanja.

Matija Solce

prejel priznanje župana Občine Loška dolina
za organizacijo festivala »Plavajoči grad«

V imenu Matije Solceta
je priznanje prevzela Janja Urbiha

Konec avgusta je Loško dolino obiskalo več kot 300 različnih umetnikov in 6000 obiskovalcev. Matija Solce je v sklopu festivala Plavajoči grad s svojo ekipo v enem tednu pripravil več
kot sto različnih nastopov in prireditev, prebudil občino in jo tudi scensko spremenil v pravi
pravljični svet. S sodelovanjem z domačini in obilno pomočjo ekipe prostovoljcev je kljub
skromnim sredstvom dokazal, da tudi pri nas lahko organiziramo odmevne dogodke. Velik
odziv na festival je glas o dogajanju v dolini ponesel po celi Sloveniji in širše. Plavajoči grad je
bil brez dvoma ena največjih in najbolje obiskanih prireditev v občini. Združil je domačine,
umetnike in obiskovalce ter nakazal nove smeri za razvoj turizma in kulture v regiji. Pobudnik, glavni organizator in programski vodja festivala Matija Solce si je zato zaslužil županovo
priznanje.
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Romana Nared, Javni zavod Snežnik

Najbolj urejena vas v občini Loška dolina 2015

N

ajlepše urejena vas v občini Loška dolina je zopet Babno Polje. Isti stavek smo
ob enaki priložnosti zapisali tudi lansko leto.
V zadnjih petih letih je bilo Babno Polje kar
štirikrat izbrano za najbolj urejeno vas v občini Loška dolina, enkrat pa se je uvrstilo na
drugo mesto.
Letošnje ocenjevanje je v organizaciji Javnega zavoda Snežnik potekalo 1. avgusta 2015.
Komisija v sestavi: predstavnica Društva
Ostrnice Loška dolina Đurđa Janeš, Tamara
Klepac Sterle in predsedujoči Tomaž Penko
je ocenila vseh 21 vasi v občini Loška dolina;
njihove ocene so dale sledečo razvrstitev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Babno Polje
Markovec
Šmarata
Dane
Stari trg pri Ložu
Babna Polica
Vrh
Sveta Ana
Kozarišče
Pudob
Nadlesk
Podgora
Iga vas
Vrhnika
Knežja Njiva
Podcerkev
Dolenje Poljane
Viševek
Podlož
Lož
Klance

Babnopoljski primat v urejenosti vasi
dopolnjuje tudi posebno priznanje, ki je
bilo podeljeno skupini starejših vaščanov – sosedov iz Babnega Polja za skrbno
urejeno okolico svojih domov: MARIJA
MLAKAR, Babno Polje 100, MARIJA
SLEKOVEC, Babno Polje 102 in ŽAN
POJE, Babno Polje 101.
Nagrajencem je priznanja na slavnostni
prireditvi ob prazniku Občine Loška dolina podelil Bogdan Zevnik vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Snežnik,
kjer je izrekel tudi javno pohvala za urejenost naselja Ograde.
Letos je bilo izvedeno tudi poskusno
glasovanje preko facebooka, kjer je bilo
največ glasov dodeljenih vasi Markovec.
V letu 2016 načrtujemo nekaj sprememb
v načinu in metodologiji izbora, kjer bi
večjo težo dobili ravno glasovi občank in
občanov Loške doline. Naj še spomnimo,
da sta prvi izbor organizirala leta 2006
Turistično društvo Loška dolina in društvo EN-TRN v sodelovanju z Občino
Loška dolina. Akcija je bila imenovana
'Loška dolina lepa in urejena', zmagovalka takratnega izbora pa je bila Babna
Polica.
Poskrbimo, da bo naša občina lepa in
urejena še naprej.

Urejena okolica na Babnem Polju (arhiv: Javni zavod Snežnik)

Prejemniki priznanja za najbolj urejeno vas
(Foto: Borut Kraševec)
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Borut Kraševec

Odprtje povezovalne ceste Stari trg-Markovec
Na dan praznika Občine Loška dolina 19. oktobra je bila uradno odprta nova občinska pridobitev - cesta med
Starim trgom in Markovcem ter prvo krožišče v občini. Trak sta prerezala Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave in
Jakob Levec, podžupan Občine Loška dolina.

»G

ost tovorni promet v Starem trgu,
velike hitrosti avtomobilov na cesti ob šoli in dotrajanost regionalne ceste
so glavni razlogi, da so se v občinski upravi
Občine Loška dolina odločili, da je potrebno
obnoviti in s krožiščem dograditi tudi povezovalno cesto Stari trg–Markovec. Kljub
vedno prenizkim državnim sredstvom za
cestno infrastrukturo so problem prepoznali kot bistven in z lastnim vložkom zgradili
novo povezovalno cesto, nov »most povezovanja«, ki bo še bolj zbližal in povezal
tako domačine kot tiste, ki čez našo dolino
potujejo k drugim ciljem,« je v uvodu dogodka povedal povezovalec programa Miha
Razdrih.
Projekt je v svojem nagovoru podrobneje
predstavil predstavnik investitorja Bogdan
Zevnik direktor občinske uprave Občine
Loška dolina. Povedal je, da je zamisel o obvoznici v Loški dolini stara že 15 let in da so
se odkupi zemljišč na tej trasi pričeli pred 10
leti. Ker obvoznica na nek način nadomešča
regionalno cesto skozi Stari trg, so se pričeli
z državo dogovarjati o skupnem financiranju, vendar pa je kot investitor ostala le Občina Loška dolina.
Pogodba za izvedbo del je bila podpisana
pred letom dni. Zaradi lanskih jesenskih
poplav se je gradnja pričela s štirimesečnim
zamikom in končala v predvidenih štirih
mesecih. Vrednost investicije je brez davka
znašala 900.000 evrov. Obvozna cesta je dolga približno 500 m, z ostalimi navezavami in

Arheologi zaključili
izkopavanja

Trak sta prerezala Bogdan Zevnik, direktor občinske uprave in Jakob Levec,
podžupan Občine Loška dolina (Foto: Borut Kraševec)
krožiščem pa skoraj 1 km. Prav tako je bilo v
sklopu investicije obnovljeno 1km vodovoda
in postavljenih 25 svetilk ulične razsvetljave.
Pomemben del investicije predstavlja tudi
prepust pod cesto za potok Brežiček. Vanj je
vgrajenih 15 ton železa in 130 m3 betona.
V svojem nagovoru je Zevnik opozoril na
pomen obvoznice, ki v prvi vrsti razbremenjuje center Starega trga s tovornim prometom, s tem povečujetudi prometno varnost
otrok in nadaljnji razvoj Obrtne cone Markovec. Z izgrajenim krožiščem se zmanjšuje
hitrosti vozil pred šolo in vrtcem. Z novo

cesto je tako rešen tudi problem nujne sanacije mostu pri čistilni napravi in omogočena
pozidava zazidljivih zemljišč med obvozno
cesto in Starim trgom ter varen dostop do
Medgeneracijskega centra. Zevnik je poudaril, da prepust, ki je zgrajen, predstavlja
pomemben vidik zmanjševanja poplav v
južnem delu občine ter da se je s to investicijo delno uredilo tudi odvajanje padavinskih
voda iz zaledja. Zevnik je ob koncu nagovora poudaril, da je objekt večnamenski in kot
tak predstavlja pomemben element nadaljnjega razvoja občine. 

Občina Loška dolina je pričela z adaptacijo večstanovanjske hiše v Starem
trgu pri Ložu v ulici Pot na Ulako. V hiši bo pet stanovanj, eno izmed njih je
že urejeno. Pred stavbo bo zgrajeno tudi parkirišče. V postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja je morala občina kot investitor pridobiti tudi kulturno
varstveno soglasje, saj objekt stoji v območju registrirane kulturne dediščine.
Za pridobitev tega soglasja je stroka zahtevala predhodna arheološka
izkopavanja na mestu bodočih parkirišč. Med obnovo bo moral investitor
varstveno stroko upoštevati tudi pri izgledu večstanovanjskega objekta.
Arheologi so na tem mestu kopali na podlagi predhodnih raziskav, ki so
bile izvedene že leta 2013. Po rušitvi »Korletove štale« so arheologi očistili
ruševine in pod plastmi odkrili temelje nekaj starejših objektov, ki so v tem
prostoru stali že pred 18. stoletjem.

Pogled na arheološka izkopavanja
(Foto: Mario Žnidaršič)

Pri izkopavanjih so našli predvsem ostanke grobe kuhinjske lončenine ter
nekaj novcev, med katerimi najstarejši nosi letnico 1746. Najdene predmete
bodo še obdelali, nato pa shranili v muzeju.
Po zaključku arheoloških del je zavod za varstvo kulturne dediščine izdal
kulturno varstveno soglasje, ki pomeni zeleno luč za izvedbo gradbenih del.
Bok
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Borut Kraševec

»Zavod nikakor ne sme biti sam sebi namen«
Za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje
Snežnik je bil 17. septembra na 7. redni seji Občinskega sveta imenovan Zdenko
Truden, ki je službo direktorja nastopil v začetku novembra. Ob nastopu
petletnega mandata sem ga prosil, da predstavi svoje načrte in razmišljanja o
delovanju zavoda.
Kako ocenjujete dosedanje delo in razvoj
tega zavoda – zapuščino, ki ste jo dobil
od predhodnikov? Kakšni so temelji za
nadaljnje delo?

Zavod je bil ustanovljen leta 2007. V osnovi
je bilo zamišljeno, da bo upravljal z gradom
Snežnik in s celotnim grajskim kompleksom. Ker pa se to zaradi drugačnih pogledov države ni uresničilo, se je bil primoran
razvijati tudi v drugih smereh. Vsak od
mojih predhodnikov je pri delu zavoda pustil svoj pečat. Ravno tako tudi ustanovitelj,
naša občina. Zavedati pa se moramo, da je
delo na področju kulture in predvsem turizma tek na dolge proge. Čez noč ne pride nič.
Dejstvo je, da je bil zavod vsa leta brez jasne
vizije razvoja, če odštejemo osnovni namen,
za kaj je bil sploh ustanovljen. Upoštevati
je treba tudi nekako negotov status zavoda
v preteklih letih, saj je bilo veliko govoric
in pomislekov o smiselnosti njegovega obstoja, tudi o njegovi ukinitvi. In v teh okoliščinah so se vsi moji predhodniki bolj ali
manj uspešno spopadali z izzivi na področju
kulture in turizma. Temelji za nadaljnje delo
so. Niso pa trdni, ni jasne usmeritve, kaj želimo in kaj pričakujemo od zavoda. Na tem
področju nas vse skupaj čaka še veliko dela.
Katera je vaša prva naloga, ki ste si jo zadali
oziroma katere prioritete čakajo zavod in
kakšne rezultate lahko pričakujemo ob
koncu vašega petletnega mandata?

Nalog je veliko. Od čisto administrativnih
do operativnih. Vsekakor pa si želim, da bi
čim prej spoznal in obvladal vse zakonitosti
in posebnosti delovanja zavoda. Moje mnenje je, da mora biti zavod tisti dejavnik v Loški dolini, ki bo pomagal ustvarjati pogoje za
aktivno udeležbo naših občanov – ponudnikov storitev – na vseh področjih, ki jih zavod
pokriva. Tu pa je nujno povezovanje med
vsemi deležniki v naši občini: ustanovitelj –
zavod – ponudniki storitev. To bo vsekakor
ena od prioritet, saj zavod nikakor ne sme
biti sam sebi namen. Naslednje prioritete so
tudi obogatitev tako kulturne in turistične
ponudbe, zavod se bo aktivneje vključeval
tudi v družabno življenje in seveda zmanjševanje stroškov. Vse to smo v zavodu v prvem
mesecu mojega mandata že zastavili. V tem
mandatu ne obljubljam gradov v oblakih. To

bi bilo neresno in nerealno. Želim pa si, da
bi bili vsi, ki se v Loški dolini ukvarjamo s
turizmom in tudi s kulturo, saj sta ti dve veji
v večini primerov tesno povezani, med seboj
povezani in združeni ob enem, prepoznavnem turističnem produktu. Ali bo to grad
Snežnik ali medved ali kaj drugega, je v tem
trenutku nepomembno. Pomembno je, da
vsi najdemo neko svojo tržno nišo in se ob
tem tesneje povezujemo. Če nam bo to uspelo, potem smo na dobri poti.
Kaj je tisto najbolj pomembno, kar je po
vašem mnenju treba storiti, da bo turizem
v Loški dolini v polnosti zaživel in kaj glede
razvoja turizma in tudi glede kulture kot
direktor načrtujete v letu, ki je pred nami?

Delno sem na to odgovoril že pri predhodnem vprašanju. Treba se je povezati. Ne
samo z zunanjimi ponudniki, ki so nujno
potrebni, ampak predvsem doma. Treba je
za isto mizo spraviti vse turistične ponudnike v Loški dolini in najti en skupni jezik.
Glede na našo majhnost, se je treba zavedati, da vsak gost, vsak turist šteje. S tem
pa tudi vsak euro, ki ga bo tak turist pustil
pri nas. V preteklosti sem večkrat ponavljal
tisti znani slogan: turizem smo ljudje. In
tako še vedno razmišljam. Torej, vsi skupaj,
z roko v roki moramo delati in graditi na
prepoznavnosti ne samo naše občine, ampak tudi širše regije. Šele takrat bomo res
lahko govorili o turizmu. V zadnjem obdobju se pri nas uveljavljajo nekatere množične prireditve in dogodki, ki jih je treba bolj
izkoristiti v ta namen, kot so npr. Dežela
ostrnic, Plavajoči grad in podobno. To bo
temelj, seveda poleg medveda in naravnih
znamenitosti, na katerem bomo gradili, ne
samo na prihodu turistov v Dolino, ampak
predvsem na njeni pozitivni prepoznavnosti. In kdor bo želel sodelovati v tej zgodbi,
je že sedaj lepo vabljen.
Katera je tista znamenitost oz. turistična
točka, ki bi jo priporočili turistu in ga
prepričali, da pride v Loško dolino? Kaj
lahko damo obiskovalcem in občanom na
področju kulture? Kaj obiskovalci v Loški
dolini pogrešajo in nad čim se navdušujejo?

Ena od prioritetnih nalog, ki jo bo nujno
treba narediti v naslednjem letu, je tudi, da

Zdenko Truden novi direktor zavoda
(Foto: Borut Kraševec)

ugotovimo, kaj delamo dobro in kaj moramo spremeniti, s čim so obiskovalci Loške
doline zadovoljni in kaj pogrešajo. Obisk
turističnih in kulturnih znamenitosti je
iz leta v leto manjši, čeprav imamo številne znamenitosti in posebnosti. Po drugi
strani pa je samo letošnji festival Plavajoči grad obiskalo cca. 6000 ljudi. Danes se
moramo osredotočiti na to, da bomo gostu
ali turistu poleg osnovne ponudbe omogočili, da si bo lahko samostojno izbiral,
kako bo preživel dan. Samo na tak način
lahko upamo, da ne bomo zgolj vmesna
postaja večjim in prepoznavnejšim destinacijam, ampak bo turist pri nas tudi prespal. Enkrat, dvakrat … za začetek bo že to
uspeh. Na področje kulture se vsako leto
zgodi kar nekaj koncertov, razstav, recitalov in podobnih prireditev. Če bi samo te
obstoječe prireditve znali našim občanom
in seveda širši javnosti ustrezno predstaviti in promovirati … Mogoče bi prireditve še nekoliko obogatili npr. s pokušino
dobrot katerega od domačih ponudnikov
ali pa s promocijo izdelkov katerega od zainteresiranih zunanjih ponudnikov. Se zavedam, da marsikomu ta ideja ne bo všeč,
vendar menim, da je nek preboj v smislu
večjega obiska kulturnih prireditev treba
storiti. Najslabše je, da rečemo, tako pač
je in prepustimo dogajanja lastnemu toku.
Ena od nalog zavoda ob ustanovitvi je bila
tudi upravljanje gradu Snežnik in grajskega
kompleksa. Kaj bi s tem pridobili? Kakšni so
trenutni načrti in možnosti glede tega?

To je bila ključna in strateška naloga zavoda, ki pa se žal zaradi že povedanega ne
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bo uresničila. Vsaj v bližnji prihodnosti
ne. Prizadevanja za pridobitev gradu in
grajskega kompleksa v upravljanje ne gre
gledati samo s kulturnega in turističnega
vidika. Tu je vsekakor tudi socialni faktor, saj bi v okviru kompleksa lahko imeli
kar nekaj (ne slabih) delovnih mest. Kot
je znano, tudi najemniki grajskih pristav
tarnajo nad državo in če se uresniči tudi
ta črni scenarij, potem bo spet vse po starem. Obiskovalci gradu še kavice ali vode
ne bodo mogli kje popiti, da o WC-jih
sploh ne govorim. Tako pa se turizma ne
da iti.
V veliki meri je zaživel tudi medgeneracijski
center z vsemi svojimi aktivnostmi. Kakšne
načrte imate glede delovanja in razvoja
medgeneracijskega centra?

Medgeneracijski center moramo ohraniti
in razvijati kot primer zelo dobre prakse na
področju sociale in družbenih dejavnosti v
naši občini. To je ena od dejavnosti, na katero smo lahko ponosni ob vsaki priložnosti.
Vsekakor bo center nadaljeval z vsemi aktivnostmi kot do sedaj. Upam pa, da nam bodo
uspela prizadevanja, da bo postal tudi regijski center. To si s svojim dosedanjim delom
in izkušnjami, ki so jih zaposleni pridobili,
vsekakor zasluži.
Kako boste uskladili razmerje
med programi turizma, kulture in
medgeneracijskega sodelovanja tako v
smislu financiranja, kot dela? Katere so
tiste skupne točke, ki hkrati pokrivajo vsa
področja?

Kar se financiranja tiče, bo v veliki meri odvisno od ustanovitelja, kolikšna sredstva bo
namenil za delovanje posameznih področij.
Del sredstev bomo zagotovo pridobili tudi s
tržno dejavnostjo, nekaj tudi z razpisi, ki pa
jih v bližnji prihodnosti ni veliko na vidiku.
Vsekakor bo potrebno zelo resno razmišljati o vstopninah na posameznih prireditvah.
To je zelo nepopularno, vendar skoraj nujno. Kot sem na začetku mandata povedal
tudi zaposlenim, porabili bomo le toliko,
kolikor bomo imeli. Pa še eno stvar moram
omeniti, ki je po mojem mnenju nujno potrebna za dobro delo. To je zaupanje. Trenutno vsi zaposleni uživajo moje popolno
zaupanje in le želim si, da bi bilo zaupanje
obojestransko in da bi čim dlje trajalo. V
veselje vseh naših obiskovalcev, turistov in
uporabnikov naših storitev.
Na koncu bi rad vsem našim občankam in
občanom in vsem obiskovalcem naše lepe
Doline zaželel srečno, zdravo in uspešno
leto 2016. Hkrati pa vabim vse, da se udeležite prednovoletnega dogajanja pod šotorom v Starem trgu, ki ga bo po dolgih letih
organiziral naš zavod. Moto vsega dogajanja bo: zabava DA, petarde NE HVALA!
Vabljeni.

LJUDJE IN KRAJI

december, 2015

Pavla Lavrič

Samo da bo mir in dobro zdravje
Bo že držalo, da kolikor starejši smo, toliko prej je leto naokoli. Ni še dolgo tega, ko smo
zaključili tečaj za družinske oskrbovalce in lepše medgeneracijsko sožitje. Še nekaj srečanj v Klubu oskrbovalcev in že je tu veseli december, ko je vse v pripravah na božične in
novoletne praznike. Če še sneg pobeli naravo, je praznično vzdušje toliko lepše.
Običajno ob zaključku leta radi rečemo, kakšno leto je za nami. V tem letu se je veliko
govorilo o takšnih in drugačnih krizah. Ekonomska, energetska, finančna, demografska
kriza, kriza zakona, kriza družine, kriza vrednot in nenazadnje v jesenskem času še migrantska kriza. Vsem je skupno to, da se nam zoperstavljajo kot izziv, da je potrebno k
njihovemu razreševanju pristopati z največjo modrostjo in odgovornostjo. Naj prevlada
modrost, naj prevlada mir! Naj bo prihajajoče leto leto miru, modrih in preudarnih odločitev, še zlasti tistih, na najbolj vodilnih in odgovornih položajih. Časi so taki, kakršni so.
Važno je, da v teh časih, ki so nam dani, ravnamo tako, da je vsak človek vreden dostojanstva. Da ostajamo ljudje in živimo kolikor mogoče v medsebojnem sožitju, razumevanju
in medsebojni pomoči.
V želji, da bomo čez leto dni s hvaležnostjo in zadovoljstvom lahko rekli, da smo preživeli eno mirno in zadovoljno leto, da bi nam še zdravje kolikor toliko dobro služilo, se z
veselim decembrom – miklavževanjem, praznovanjem božičnih in novoletnih praznikov
počasi poslavljamo od tega iztekajočega se leta. Naj se v prihajajočem letu izpolni čim
več dobrih, iskrenih želja, ki jih bomo izrekali drug drugemu. Gotovo bodo največkrat
izrečene besede: »Samo da bo mir in dobro zdravje.«
Naj se te iskrene želje izpolnijo vsem in vsakomur posebej. SREČNO 2016!

Franc Nelec

Izvor imena Mandrge
V 75. številki Obrha sem objavil članek o pomenu krajevnih imenih v Loški
dolini, ki niso slovenskega izvora. Ker za mandrge, olarija, flegarce nisem našel
odgovarjajoče slovenske razlage, sem upal, da bo kdo od bralcev predlagal rešitev.
Oglasil se je Franc Žnidaršič iz Starega trga, ki meni, da flegarce izhajajo iz nemške
besede Pfleger (skrbnik, varuh). Možno je, da je zemljiški gospod dal nekoč
Pflegerju del zemljišča v najem.
Med tem mi je uspelo razvozlati izvor besede Mandrge. Naši predniki so
poimenovanje tega dela Starega trga prevzeli od staroselcev. Beseda je grškega
izvora in pomeni »škodi živini«. Rastlina ima latinsko ime Mandragoraofficinarum.
Slovensko ime je nadlišek, nadlešček, tudi tolsti koren. Od tod ime vasi Nadlesk,
Nadleški hrib. Nadlišček pa je hrib na Blokah.
Rastlina je poznana že od svetopisemskih časov kot afrodiziak in pomočnik pri
zanositvi. V srednjem veku nastopa v čarovnijah.
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Edo iz ŽAGE

5. Pohod po poteh kulturne dediščine Loške doline
nedeljo, 18. oktobra 2015, je Javni zavod Snežnik v sodelovanju s kopico
prostovoljcev pripravil v Loški dolini že 5.
tradicionalni pohod po Loški dolini.
Izhodiščna točka je bila v Ložu ob Kovinoplastiki. Udeleženci so se podali pod loškim
gradom s krasnim pogledom na Križno goro
in Kovinoplastiko po gozdni poti skozi gozd
do Ograd nad Starim trgom in dalje mimo
lovske preže do Skadulce, kjer je še nedavno
gospodoval lep smrekov drevored ter naprej
po cesti do Markovca, kjer nas je pozdravila
domiselna barvita vaška maskota »Markovljan«, za njo pa so se šibile stojnice, polne
domačih dobrot in pijač.
Tudi tokrat so se Markovljani s svojo gostoljubnostjo skoraj pretirano izkazali. Prešali so sveži
mošt, za kasnejše goste pa zakurili žar. Otroci
so lahko preizkusili vaško igrišče s trampolinom, »guncnicami« in peskovnikom.
Naprej je pot vodila čez most preko Obrha
in mimo nekdanjega Rankočevega mlina
in žage, danes pa domače mini elektrarne
do rezidence nekdanje grofice Grete v Koča
vasi, kjer je v 30 letih prejšnjega stoletja nekaj mesecev kot gost bival naš veliki pesnik
Oton Župančič. Kar nekaj pesmi in pisanj je
posvetil temu kraju – Gabrijela Zakrajšek se
ga osebno spominja, ko se je sprehajal mimo
njihove hiše v Vrhniki proti Žagi.

Foto: Edvard Šega

V

Pred gradom grofice Grete nas je čakala domačinka Milena Ožbolt s pečenimi tepkami
in jabolčki, kot so bili vajeni to delati pred
sto in več leti.
Dalje so pohodniki prehodili širne travnike
in polja vse do Kota. Pred vhodom v Vrhniko je v gladini potoka Obrha odsevala atraktivna podoba cerkvice.
Prečkanje 120-letnega kamnitega mostu s
petimi oboki (zgrajen je bil istega leta kot

znameniti Tower bridge v Londonu) in
pogled v potok pod njim, kjer se še vedno
nahajajo potočne postrvi, je ena od večjih
atrakcij tega pohoda.
Nadaljevanje je sledilo po lepo zaviti makadamski poti pod Racno goro (1140 m) do
zaselka Žaga, kjer je Benjamin Žnidaršič
pripravil ogled stoletnega gatra (še vedno
dela) in slikarske razstave. V preteklosti je tu
delala ena večjih žag v dolini, imela je celo
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nekaj sto metrov dolge tire lastne železnice
za prevoz narezanega lesa na skladiščenje.
Po čaju, ki ga je nudila vaška potepinka Mika,
in ogledu stare konstrukcije žage ter razstave
je pot peljala mimo znamenite Zakrajškove
kopalnice, vrtne ute in Edotove hiše (1877)
nad izvirom in jezom (1922) potoka Obrh
in ob robu travnikov skozi gozdove, kjer ob
velikih deževjih beležimo nenavaden kraški
pojav "natrnce" – to so dokaj močni vodni
izviri tudi 25 ali več metrov nad vodostajem
izvira Obrh v Žagi. Pojav je vredno videti, saj
nakazuje, da je podzemlje, kamor spada tudi
bližnja Križna jama, skrivnostno in še zelo,
zelo neraziskano. Jamarji predvidevajo, da
naj bi tu spodaj bilo podzemno jezero velikih razsežnosti. Tu so bile do nedavnega kar
13 metrov globoko v vodo podzemnega bazena potopljene črpalke za pitno vodo za vso
dolino, saj vode tukaj ni nikoli zmanjkalo.
Takoj za Edotovo hišo je dobro vidna pot
medvedov, ki si vsako noč privoščijo požirke sveže vode iz Obrha. Dalje so pohodniki
šli skozi Okroglico nad jezom proti Sigi. Na
obronku gozda na mali gozdni jasi je domačin Janez Kandare s svojimi otroki naredil
pravo etnografsko poučno uro pripravljanja
butar in drv za kurjavo.
Na pristen starodaven način so prikazali sečnjo bukev, nakladanje na voz, prevoz s konji,
nato pa razrez in sekanje drv za kurjavo.
Poleg sekir in drugega starinskega orodja nista pod s senom polnimi ostrnicami manjkala pravi lojtrni voz in zapravljivček s prelepimi konjički.
Malo bolj utrujeni pohodniki so od tu krenili po krajši poti mimo Katrnega Petra,
pravljične hišice v Viševku, in slikovitim
pogledom na graščino Koča vasi do »Belga
malna«, kjer danes kljubuje času še edini neporušen jez v Dolini. Pohodnike je presenetil "pravi" Oton Župančič, ki je vsaki skupini
prebral pisanja iz časa njegovega gostovanja
pri grofici Greti v Koča vasi. Ob poslušanju
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recitatorja Mihe Razdriha nas je gostila ekipa domačina Kraševca – »Pircevega Toma«.
Bolj vztrajni so pot nadaljevali po obronkih
gozdov na širne travnike med Sigo oz. Iga
vasjo do Podgore, se vzpeli proti Vrhu do
Peščenka, od koder je bil prečudovit razgled
na celo Loško dolino, nato pa naprej skozi
Kozarišče preko mostu Malega Obrha do
snežniškega gradu. Gostinci v Pristavi gradu
Snežnik so postregli s prigrizki in pijačo.
Člana lokostrelskega društva Diana Darko
in Boris sta prikazala tehniko streljanja z lokom v tarčo in makete divjih živali. V veselje
zlasti otrok je bila med Pristavo in gradom
postavljena mini farma ponijev, ki jih je iz
Šmarate pripeljal Vido.
Dalje so udeleženci hiteli skozi vas Šmarato, ki je ob večjih vodah odrezana od sveta
in se morajo domačini na kopno prevažati z
vaškim čolnom, pa naprej pod javorniškimi
hribi proti Danam oz. Golobini, kjer ponika
vodna žila doline Obrh.

december, 2015

Nudil se je pogled na partizansko letališče na
travnikih Nadleska, kjer se je med drugo svetovno vojno odvijal pravi herojski spektakel:
ameriški piloti so ponoči ob malih ogenjčkih, ki so jih pravočasno zakurili domačini,
pristali – samo streljaj daleč od postojanke
okupatorja, naložili preko sto ranjencev in
jih odpeljali na varno v Italijo. Pripoved udeleženca tega podviga Viktorja Kraševca iz
Vrhnike, takrat desetletnega dečka, je enaka
znanstveni fantastiki, neverjetna! Morda se
bo našel producent, ki bo to herojsko dejanje
spravil na platno.
Do Golobine – kot se imenuje velika ponorna jama Obrha na koncu doline, vodi pot
skozi čudovite snežniške in javorniške gozdove. Človek bi kar še in še hodil skozi njih
in si polnil »akumulatorje« ...
Dve veliki jami, podobni velikemu cestnemu tunelu, ki nenadoma pade v globino in
hrup deroče vode vsakogar stisne pri srcu,
ko pomisli, da bi ti spodrsnilo in bi se potem
po podzemnih tunelih pojavil šele na drugi
strani Križne gore v Lipsenju ali Gorenjem
Jezeru na začetku Cerkniškega jezera – seveda ni teorije o preživetju. Vpogled v podzemni svet nam je s fotografijami in razlagami
prikazala tudi Tanja iz Društva ljubiteljev
Križne jame, ki nas je pričakala v Danah.
Samo dva streljaja od Golobine so ob drugi najmanjši cerkvici v Dolini (najmanjša je
nad Podgoro) domačinke ponujale sladkarije in čaj domače kuhinje, za najbolj utrujene
pa "ognjeno vodo" kot sadjevčku rečejo Indijanci. Cerkvico je že večkrat brezuspešno
napadla povodenj – ni je spodkopala. V notranjosti, ki sprejme dva ducata vernikov, je
slikovit oltar in zanimive poslikave.
V neposredni bližini je Kandaretov France
vsakomur, ki ga je seveda zanimalo glavno poslanstvo pohoda »Kulturna dediščine
Loške doline«, razkazoval mogočno staro
kmečko hišo, grajeno leta 1804 (baje je tam
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starejša stala že prej). Poslopje in notranjost
je osupljivo avtentična času izpred sto in
več let, da človek skoraj ne more verjeti, ko
stopi notri ... Gank, lepo oblikovane omare,
postelje, umivalniki s porcelanastimi lavorji, kašča, spodaj pa hlev in poleg stavbe star
skedenj z lesenimi vozovi, orodjem ... fascinantno ... »do amena«!
Iz Dan do Podcerkve je pot vodila po obronkih polj in travnikov mimo pravljične kapelice med dvema smrekama. Tu se pasejo prelepi konji in žrebeta, ki občasno za svoje in
naše veselje uprizorijo pravi dir z galopom.
V sredini Podcerkve si Beno Žnidaršič, ki
smo ga pred tem srečali v Žagi, srčno prizadeva zgraditi kulturni center. In veliko
tega mu je že uspelo z galerijo za umetniške
delavnice, kjer so na razstavi njegove umetniške stvaritve, pa na novo postavljen star
skedenj, ki služi družabnim dogodkom, kot
so proslave, rojstni dnevi, poroke, tekmovanja, plesne vaje, predavanja itd. (za dekor
skrbi v naravni velikosti razstavljena stara
žaga venecianka) ... Novost pa je centralno
ogrevanje na sekance, da bi čim bolj izkoristil naravno nesrečo žleda. Ob skednju je dal
Beno v hrib izkopati polkrožno brežino in
ustvaril pravi amfiteater, ki so ga pred nekaj
tedni krstili z otvoritvijo festivala »Plavajoči
grad«, in sprejme 400 gledalcev. Dogodek je
naredil velik kulturni vtis na celo Dolino in
njene prebivalce po vseh vaseh! Tu nastaja
tudi hostel – za udeležence umetniških delavnic in kolonij, pa pohodnike in obiskovalce Loške doline.
Naprej se je pot vzpela na hrib Ulako nad
Starim trgom, kjer stoji velik spomenik talcem iz druge svetovne vojne, viden po celi
dolini in v opomin, da se kaj podobnega ne
bi nikoli več dogajalo.
Po skoraj 22 km prehojene poti, da o vseh
postojankah in ogledih zanimivosti ne govorimo, je preteklo polnih 7 ur. Udeleženci
so hodili v štirih zaporednih skupinah, ki so
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jih vodili dobro podkovani lokalni vodniki
– Mateja Peček, Andreja Ravšelj, Jure Kordiš
in Janja Urbiha skupaj s spremljevalci – Sašo
Knaus, Matjažem Glažarjem, Janezom Korenom, Vlasto Krajc in Danico Mlakar. Na
krajši poti so pohodnike spremljali Romana
Nared, Boža Troha, Bojana Troha ter Tanja
in Neja Lavrič.
Posamezne zanimivosti in objekte so razložili domačini iz vsakega kraja posebej in komur je bilo mar poslušati, je končal pohod
veliko bogatejši – predvsem pa so vsi zagotavljali, da se vrnejo v naslednjem letu, ko bo
pohod že lahko šel v osnovno šolo - saj bo
že šesti.
Na prej omenjenih lokacijah so se povsod našle
domačinke, ki so na svojih
štedilnikih in v pečeh pripravile dobrote, značilne za
te kraje. Kot je značilna tudi
kaura, ki so jo pripravili kuharji Pooblaščenke in smo
jo utrujeni in zadovolji s slastjo pojedli na cilju. Otroci
so bil nagrajeni s pravimi
polhovimi medaljami, ki jih
je delila ekipa TIC-a Lož –
Lili in Erik. Kot nagrada za
vse pohodnike pa je bil tudi
brezplačen vpis v knjižnico,
za katerega je poskrbela letošnja občinska nagrajenka
Anđelka Pogorilič.
Vseh, ki so pripomogli k
nepozabnemu doživetju, ni
mogoče navesti, saj se njihovo število po podatkih
organizatorjev bliža stotici. Se pa moramo zahvaliti
tudi redarjem, ki so skrbeli
za varno prečkanje cest ter
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gasilcema Anemariji in Valterju, ki sta skrbela za prevoze in prvo pomoč.
Slikovni prikaz celega dne in skoraj vseh pohodnikov je na spletni strani www.loskadolina.info (Foto utrinki Loške doline), v TIC-u
Lož pa si lahko sposodite tudi DVD z vsemi posnetimi fotografijami! Za fotografsko
obeleženje pohoda in znamenitosti Loške
doline sta poskrbela moja malenkost Edo iz
Žage ter Lokin Frenk – Franci Palčič. Na facebooku pa je objavil svoje fotografske umetnine Mario Žnidaršič. Najbolj odgovorna za
celostno organizacijo in izvedbo dogodka pa
sta vsekakor Romana Nared in Zdenko Truden iz Javnega zavoda Snežnik. 
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Tadej Jerman

Ureditev lokve na Babni Polici

Ž

e nekaj let je med Poličani živela ideja o
ureditvi vaške lokve, letos spomladi pa
smo začeli z delom. Najprej smo posekali grmovje in manjša drevesa, starejša smo ohranili in jih bomo spomladi obrezali. Počakali
smo, da se je lokev posušila, nato smo s kopačem odstranili vse korenine posekanih grmov in dreves iz okolice, iz kotanje izkopali
blato, ki se je z leti nabralo na dnu, in ga del
odpeljali na deponijo. Na robu kotanje smo
pustili le dva kamna, ki sta nekoč služila za
pranje perila. Dno smo zatesnili s približno
30 m³ ilovice, ki nam jo je prispevalo podjetje Kovica d. o. o. iz Markovca, za brezplačen
prevoz le-te pa je poskrbelo podjetje Levar
d. o. o. iz Podskrajnika. Ko smo ilovico s
traktorji in kopačem dobro potlačili, smo na
dno vrnili del odstranjenega blata, da se bosta v lokvi čim prej vzpostavili prvotni flora
in favna.
Okrog lokve je nekoč stal kamnit plot. Del
tega so med vrtanjem vrtin za vodovod podrli in ga zasuli z izkopanim materialom, del
pa se je z leti podrl sam, zato smo ves kamen na novo zložili in tako ogradili okolico
lokve. Na koncu smo prostor med kotanjo
in plotom prekopali z mulčerjem, ga dobro
pograbili in zasejali z avtohtonimi vrstami
trav (seneni drob) in s tem omogočili lažje
urejanje okolice v prihodnjih letih.
Bistvo zatesnitve dna je obdržati vodo skozi
celo leto, zato bo morda potrebno kotanjo
še enkrat sprazniti in dno prekriti z umetno
folijo, kot so to storili na Babnem Polju, v
Dobcu … Ko so v lokvi še napajali živino,
je ta celo leto teptala in mešala rastline z
blatom in s tem ustvarila naravno armirano,

Urejena Lokev (Foto: Tadej Jerman)

nepropustno plast. Sedaj tam nihče več ne
napaja živine in lahko korenine rastlin predrejo plast ilovice. Ko rastlina odmre, zgnijejo tudi korenine in skozi te luknje nato
odteka voda.
Danes lokev več ne služi svojemu prvotnemu namenu (pranju perila, napajanju živine, oskrbi vaščanov z vodo), ima pa socialno in naravovarstveno vlogo. »Udarniške«
delovne akcije krepijo dobre odnose med
vaščani, urejena lokev pa lahko ponovno
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V neposredni bližini lokve nameravamo postaviti tudi klop in mizo ter nekoč okolico
opremiti s tablami, na katerih bi predstavili
rastline in živali v lokvi. Urediti nameravamo tudi korito za napajanje živine, podobno,
kot je tam stalo nekdaj.
Za tiste, ki si želite lokev ogledati, naj povem, da se le-ta nahaja na južnem delu planote, približno 300 m iz središča vasi. Do
nje vodi kolovozna pot (z osebnim avtomobilom je malo težje prevozna), ki se začne
med spomenikom in kapelico. Morebitne
obiskovalce pa prosimo, da vanjo ne vnašajo
tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, saj
bi s tem podrli naravno ravnovesje, ki se z
leti vzpostavi samo. Problematične so zlasti
ribe, ki so ljudem sicer všeč, vendar v lokev

Lokev pred ureditvijo (Foto: Tadej Jerman)
postane prijetno zbirališče domačinov, pa
tudi obiskovalcev. Lahko postane tudi del
turistične ponudbe podeželja ali del naravoslovnih učnih poti, zelo primerna je tudi za
naravoslovne dneve osnovnošolcev.

ne sodijo. Veliko škode naredijo tudi akvarijske želve in druge vnesene živali. Tudi rogoz,
lokvanj, vodna leča ipd. ne sodijo v lokev.
Avtohtone rastline in živali se bodo naselile
in razmnožile same. 
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Bok

Quilling ustvarjanje Mojce Sterle

T

ehniko Quilling je odkrila na internetu.
Ker jo ustvarjanje in ročno delo veseli, se
je nad tem takoj navdušila in tudi sama po-

izkusila. Kupila si je nekaj pripomočkov in
pričela z rezanjem, zvijanjem, lepljenjem ...
Kmalu je ugotovila, da bo za dober rezultat
potrebno vložiti veliko truda in vaje. Vztrajala
je in uspela. Nastalo je dovolj dobrih izdelkov,
da jih je lahko pokazala na razstavi.

Foto: Janez Ule

Foto: arhiv KJUC

Kaj pravzaprav je quilling? Quilling ali papirni filigran je tehnika oblikovanja papirja, pri kateri papirnate trakove zvijemo in
oblikujemo v različne dekorativne oblike. S
pomočjo posebne palčke papirni trak navijemo in tako naredimo osnovni svitek. Konec traku nato zalepimo. Če osnovni svitek
nekoliko popustimo, ga lahko oblikujemo v
različne ornamentalne oblike.
Tovrstno ustvarjanje sega že v 18. stoletje.
Takrat je bilo popularno med plemstvom,
ker je bila to ena izmed redkih dejavnosti,
ki so bile dovoljene plemkinjam, saj je to
delo veljalo za dovolj nenaporno za nežne
ženske postave in krhki um. Nune ter menihi v Italiji in Franciji so quilling tehniko
uporabljali za okrasitev knjižnih platnic in
religioznih predmetov. Največkrat so upo-

Foto: Mojca Sterle

V septembru v vitrini starotrške knjižnice in nato oktobra in novembra v
knjižnici na Rakeku se je s svojimi izdelki v quilling tehniki predstavila
Mojca Sterle, ustvarjalka iz Starega trga pri Ložu.

rabljali papirne trakove, narejene iz pozlačenih listov iz knjig. V času kolonij se je razširil
tudi v Ameriko. S časom se je quilling tehnika spreminjala in razvijala. Pojavili so se
novi stili in novi materiali. Danes je tovrstno
ustvarjanje v ponovnem porastu. Nič več ni
omejeno na gospodo, postalo je ustvarjanje
za širši krog ljudi. Tudi material, ki je poceni
in lahko dostopen, to omogoča.
Tovrstna tehnika se uporablja pri izdelavi
poročnih vabil, voščilnic, pri »scrapbooku«,
okrasitvi uporabnih predmetov ... Mojca
Sterle pa je želela quilling izdelati tudi drugače kot je običajno in kot je spoznala na
spletu. Odločila se je, da bo narejene vzorce lepila na strešnike – bobrovec in tako tej
tehniki dodala novo podobo. Pri svojem
ustvarjanju uporablja več različnih vrst papirja, odvisno od motiva in željenega izgleda
končnega izdelka. Njeni najpogostejši motivi so cvetlična tihožitja, pogosto pa motiv
prilagodi določenemu namenu. 

Babnopoljka
Nekoč vas naša na Zavodih je stala,
tam v gnoj se baba je zakopala.
Pa letos ideja je zaživela,
da vas babo veliko bi imela.
Izziv za maskoto
Pudobci so nam posredovali,
pametne glave skupaj smo zbrali.
Posamezniki nalogo vestno so sprejeli,
zadevo v svoje roke vzeli.
Iz naravnih materialov babo so naredili,
ji tudi predpasnik in ruto sešili.
Popotnike baba lepo nagovarja,
krasen razgled proti vasi podarja.
Morda nekoč družbo bo dobila,
da zgodbe z nekom bo delila.
Anita Bajec
november, 2015
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Neja Frbežar

»Zakaj pa ravno Avstralija?«

Odgovor na zakaj mi je postal jasen šele po vrnitvi domov
»Zakaj pa ravno Avstralija?«
Odgovor na zakaj mi je postal jasen
šele po vrnitvi domov.
»Naredi predavanja, pokaži slike,
povej, kje si bila in kaj si videla,
škoda, ker nisi pisala bloga ...«

P

odobno se ljudje pogosto odzivajo, ko
podrobneje spoznajo mojo osebno plat
avstralske zgodbe. Kakor koli, moja zgodba
je preobširna, da bi jo stisnila na kos papirja,
vendar bom skozi delčke nje poskusila predstaviti meni pomembne tako vrednote kot
tudi znanja, ki sem jih pridobila skozi čas.
Ker vem, da obstaja ogromno člankov in
primerjav na temo boljšega življenja tu in
tam, vem tudi, da vse nas zanima (priznajmo si), kje in kako zaslužiti največ po liniji
najmanjšega odpora in imeti hkrati spodobno mirno življenje, ravno tako pa vem, da
enotne definicije za srečo ni in je ne bo. Že
res, da jo vsi iščemo in hrepenimo po njej,
vendar smo si preveč različni, da bi lahko
govorili o enotni definiciji. Za nekoga je
notranji mir, ko se odmakne od zunanjih
dejavnikov in poišče povezavo sam s seboj,
za drugega je to le stanje panike in osamljenosti, ker ne ve natanko, kaj naj počne sam s
seboj. Brez hrupa in vsega aktivnega dogajanja, ki nas obdaja. Torej, če v mojih besedah
iščete recept za boljše življenje v Avstraliji,
grafične prikaze, kako je Slovenija ekonomsko in gospodarsko slabša od Avstralije, za
piko na i pa še kratek sestavek o tem, kako
smo Slovenci ljubosumen in zavisten narod,
tega ne boste našli. V prvi vrsti zato, ker se
z naštetim ne strinjam, v drugi pa zato, ker
s tem namenom nisem odšla od tukaj. Torej
ne kot mlada podjetnica, ki ustvari posel,
ampak kot mlada popotnica, ki se lahko nečesa nauči od drugih in prenaša pridobljeno
znanje naprej – ob tem pa pridobi bogastvo,
ki je navsezadnje neprecenljivo.
''A čisto sama greš? Z enosmerno karto?
Kaj pa starši, a ti pustijo? Pa a greš
sploh lahko, če nimaš še 21 let?'' Zadnje
vprašanje mi je najbolj simpatično. :-)
Na vsa vprašanja sem že na široko prikimavala in odkimavala in preden so sploh vprašali naslednjega, sem nanj že odgovorila.
Nato pa je sledilo: ''Zakaj pa ravno Avstralija?'' Po navadi sem nekaj zmedeno zamomljala in se zasmejala v smislu – ja, zakaj pa
ne! Vedoč, da vem, zakaj grem, občasno pa
sem jim namenila minuto monologa, v kate-

Neja Frbežar na avstralski obali (arhiv Neja Frbežar)
rem sem opisala svoje neizmerne avstralske
sanje in tako dalje. Verjetno si znate predstavljati. No, nisem se čisto zlagala, nisem pa
povedala čisto po resnici. Avstralija je bila
samo ena izmed mojih mnogih sanjskih destinacij. Naravnost rečeno: prav nič posebnega in prav tako posebna kot vsaka država,
ki jo želim obiskati. Še bolj naravnost povedano: nimam pojma, zakaj Avstralija. Mogoče poznate občutek, ko vsepovsod najdeš
nekaj čarobnega, vse si želiš videti, obiskati,
dotakniti, poskusiti in včasih tudi kar ustaviti čas – ker imaš občutek, da gre absolutno
prehitro. Občutek, ko že, če moraš izbrati
nekaj, raje žrebaš – ker tako se ti zdi najbolj
fer. Potem pa sledi še tisti zadnji občutek, ki
je pomešan z razumom in občutkom. Razum ti narekuje nekaj logičnega in posledično v ospredje postavljaš realna dejstva,
občutek pa ti narekuje nekaj drugega, po
navadi nekoliko nedostopno in nespametno
situacijo. Veš, da je skregano z logiko, vendar
veš, da delaš pravilno. Vsi tega ne moremo
občutiti, saj temu niti ne posvečamo pozornosti. Kaj hočemo, in ne, kaj moramo, bi se
morali večkrat vprašati. Večkrat bi morali

poslušati sebe. Večkrat bi se morali ravnati
po tem, kar mi mislimo, da je prav, in malo
manj gledati v določene okvirje naše družbe,
institucij in vseh zunanjih dejavnikov, ki nas
prepričujejo v pravilno rešitev. Pravilna in
edina rešitev za vse nas ne obstaja in nikoli
ne bo. Ne me razumeti narobe, prav je, da
nas vzgaja in obkroža kultura, po kateri naj
bi se ravnali enotno. Le tako namreč lahko
dosežemo spodoben način življenja, pridobimo podobne vrednote, ki so cenjene, in
si pridobimo spoštovanje. Ni pa prav, da se
vedno bolj podrejamo normativom in pravilom, da vsi silimo v isto ulico, ker nam tako
narekuje družba in nas obenem prepričuje,
da je to edina pravilna stvar. Rešitev je več in
za vsakega je lahko drugačna, ker vsakemu
ustreza nekaj drugega. Ker smo vsi svet zase
in ne glede na to, koliko nas je, ne najdeš na
svetu niti enega, ki bi razmišljal popolnoma
enako, kot razmišljaš sam.
S tem ni nič narobe.
Dobila vizo! Po daljših pogajanjih z avstralskimi migracijskimi agenti in prilaganjih
dokazov mi je le uspelo. Ok, sedaj imam
vizo, torej naslednji korak je nakup letalske
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karte. Najcenejši let – ponedeljek bo v redu.
Pet dni imam dovolj za nakup nujnih stvari,
povedati ljudem, kam grem, in mimogrede
še omeniti, da niti ne vem, če se vrnem. No,
nekoč seveda že pridem nazaj – na obisk – to
se ve. Jaaa, pet dni – več kot dovolj. Ja, moje
sanje – več kot odlične.
Moji načrti in moji cilji za Avstralijo so bili
preprosti od samega začetka. Sploh ne vem,
zakaj vedno ne razmišljam tako preprosto!
Prepotovati Avstralijo v vsaj šestih mesecih
s sprotnim delom in v tem času spoznati, kaj
bi sploh rada počela in kje je pravo mesto
zame. Začeti na jugu, delati kakšen mesec
in se pomikati navzgor proti severu. Zveni
enostavno! Česar se moram striktno držati,
je samo to, da ne podpisujem nobenih papirjev ali pogodb. Ravno tako nimam nobene
plačilne napotnice, torej moram najti službo
na ''cashand'', kar ne bo težava. Službe naj bi
bile za vsakim vogalom, prijazni delodajalci
pa zraven. Ker moraš izhajati iz svojih izkušenj in znanja, bi mogoče lahko dobila delo z
otroki. Izkušenj imam veliko, angleščina mi
gre, igrice bom pa že sestavila. Slišala sem,
da jih potrebujejo. Po delu skočim za sprostitev še na surf in počasi krenem proti domu v
majhno hiško ob plaži. Naslednji dan si bom
privoščila avstralski zajtrk, nato pa pogledala za znamenitostmi v bližnjem kraju, ki
seveda niso poceni, ampak hudičevo drage.
Nič zato, bom že. Delala bom toliko časa, kolikor bom hotela, v družbi najboljših ljudi pa
bo vse skupaj še bolj prijetno.
Realnost se je bistveno razlikovala. Mogoče
lahko začnem pri tem, da so moji službeni
pogoji že na začetku odpadli in da sem potrebovala nekaj časa, da sem sploh razumela avstralski naglas – s svojim zavijanjem si
tako otežujejo življenje, da si ga tako še sama
ne znam, čeprav mi gre to po navadi več kot
odlično. Hiške seveda nisem videla niti od
daleč, menjav prenočišča pa nisem več štela. Mogoče je vredno omeniti še to, da je bil
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surf večkrat na meni kot jaz na njem, ampak
vaja dela mojstra. Proti koncu je že kar šlo,
vendar od užitka sem odnesla bolj malo. Res
pa je, da sem spoznala čudovite ljudi, vendar osamljenost, strah in zmeda name niso
pozabili.
Ne glede na razmerje med našo domišljijo
in realnostjo je prav, da si postavljamo cilje,
kreiramo in oblikujemo ideje. Videti se moramo v vlogi, v kateri želimo biti, samo tako
nam lahko uspe. Prav je, da sanjamo, in prav
je, da ciljamo visoko. Ne obremenjujmo se,
česa vse nimamo, ampak si dovolimo predstavljati nasprotno – kaj vse lahko dosežemo
z našimi idejami in razpoložljivimi sredstvi.
V glavi imejmo najlepšo predstavo tega, kar
si želimo uresničiti, vendar nato delajmo na
tem. Če sanjarimo, moramo zraven tudi delovati in poiskati ravnotežje. Stvari se same
po sebi ne zgodijo, mi smo tisti, ki jih lahko
uresničimo. Če je vaša domišljija edina pot
in motivacija, se ji torej prepustite. Ravno takrat se porodijo najboljše ideje. Ko si upate
biti vi. Ne obremenjujte se s tem, da je nespametno in nemogoče, ker ni. Tukaj nastopi pogum, izjemna lastnost, ki je ne vidimo
prav pogosto. Ne se ga ustrašiti in predvsem
ne ustrašite se samega sebe. Včasih je ravno
tista nespametna situacija ključnega pomena, da spoznate pomembno bistvo. Poslušajte ljudi, tudi tiste, ki trdijo nasprotno. Govorijo iz argumentiranih razlogov in ni nujno,
da vam ne želijo dobrega. Zato mirno, vsi
smo zmotljivi in sami nimamo vedno prav.
S tem tudi ni nič narobe.
Od zgoraj naštetega se je uresničila ena, vendar najpomembnejša želja. Prepotovala sem
Avstralijo. Brez agencij in turističnih vodenj.
Sama in včasih v paru, vendar ljudje hitro
odhajajo iz tvojega življenja. Že takoj ko najdeš nekoga, s katerim se povežeš in želiš deliti stvari v dvoje, ta odide po svoje. In jaz po
svoje. Ker sva oba tako navajena in ker imava že svoj začrtan načrt. Potem že spoznaš
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nekoga drugega, stalno si v fazi spoznavanja
in odhajanja ljudi. Pridejo in grejo kot mravljice in spoznaš, da je resnično vse minljivo.
Pa ne samo na potovanjih, tudi v življenju.
Ljudje, ki so obstajali ali ki obstajajo v vašem
življenju, niso čisto samoumevni, ampak so
ob vas z razlogom. Hitro lahko postanete
nekomu pomembni, vendar ravno tako hitro pozabljeni. A vendar se kmalu navadiš,
da očitno to tako gre. Sprejmeš. Poskušaš
sprejeti. Vedela sem, da me to čaka. Nikakor
nisem pričakovala, da bom spoznala ljudi,
s katerimi bom močno povezana za vse življenje. Ne glede na to – ko pride do tega,
da si čisto sam na drugem koncu sveta in ko
ne poznaš naslednjega koraka, te zapusti še
nekdo, ki ga sploh ne poznaš, vendar ti v tistem trenutku pomeni veliko. In še težje je,
ko se zaveš občutka popolne samostojnosti.
Veš, da od vseh ljudi, ki te obdajajo in poslušajo, ne bo nihče poskrbel zate, to boš moral
storiti sam. Ne računaj na druge – ker jim
nisi na prvem mestu. Ker tudi oni tebi niso
na prvem mestu. Mogoče se sliši kot samoumevna stvar, vendar ko se te dotakne – ni
prijetno.
Mogoče je tako tudi v življenju nasploh. Vse
mine. In po svoje je smešna ta navezanost na
ljudi, stvari, celo na predmete. Če pomislite,
smo navezani na svoje obleke, svojo posteljo, prijatelj pa je bil celo močno navezan na
''svoje'' kolo, ki ga je frajer celo ukradel. Ko
so mu ga ukradli nazaj, je bila žalost neopisljiva. Če nas malo odnese v tok, katerega
ne pričakujemo, nam predstavlja tesnobo in
strah. Izpademo iz svojega občutka varnosti
in udobja in ne najdemo več načina, kako
naprej. Najdemo ga, vendar počasi in skozi
bolečino. S časom. Po navadi ga potrebujemo ogromno. Vendar brez slabih izkušenj,
žalostnih trenutkov in težkih obdobij ne bi
bili to, kar smo danes. In vsi jih imamo. Nikoli niste samo vi. Nikoli niste samo vi tisti,
ki se vam dogaja krivica. Vsem se, vendar
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mislimo, da se samo nam. In prav je tako –
ker brez padcev ne moremo rasti in konec
koncev je življenje tako zgrajeno. Ko se nekatera vrata zaprejo, se odprejo nova. Poskusite večkrat ne samo pomisliti na to, ampak
tudi verjeti v to. Poskusite biti bolj pozorni
na stvari, ki se vam dogajajo, saj ni vse zgolj
naključje. Če povezujete svoje misli z dogajanjem stvari, ki se vam pripetijo, znate biti
presenečeni.
S tem ravno tako ni nič narobe.
Ko sem se v družbi treh sopotnikov odpravila za en mesec v puščavo, sem končno začutila utrip avstralske dežele. Ker nesreča ne
počiva, smo imeli hudo nesrečo z avtomobilom. Obtičali smo v puščavi s polomljenim
avtomobilom in popisanim zemljevidom.
Hrane in vode bi bilo za nekaj časa še dovolj. Po naših izračunih sodeč – ko gre zares,
obvladaš matematiko, astronomijo in imaš
izjemen spomin za pot nazaj – bi imeli prvi
stik s civilizacijo prepozno. Preplavil nas je
strah, usedli smo se na tla in iskali rešitev
tako dolgo, dokler je nismo našli. Samo ena
stvar je bila pomembnejša od popravila avta,
in sicer odnos med nami. Naše medsebojno
zaupanje in podpora drug drugemu sta pripomogla k temu, da je občutek strahu kmalu izginil. Skupaj nismo bili popolna ekipa,
ampak vse prej kot to. Bili smo si različni
v vseh pogledih in prav zato je bilo težko
funkcionirati. Pa naj še kdo reče, da minus
in plus sodita skupaj! :-) Kar nas je držalo
skupaj, je bilo to, da smo bili povezani med
seboj in smo drug drugemu pomenili veliko;
na kratko povedano – nismo bili osamljeni.
Počutiti se, kot da si sam na tem svetu za vse,
je tisto, kar nas dela šibke. Priznajmo si, da

LJUDJE IN KRAJI

si vsi želimo biti cenjeni in ljubljeni. Vse,
kar šteje, je namreč to, da imaš ob sebi tiste
ljudi, za katere ti ni vseeno in ob katerih se
počutiš dobro. Vidimo, kako malo potrebujemo, da smo zares srečni, in predvsem, kaj
je tisto, kar potrebujemo. Po navadi ne gre za
predmet ali stvar, ampak za nekoga. Nobena
stvar nam ne more pomeniti toliko, kolikor
nam lahko pomeni nekdo. In nekdo je dovolj, da se nam življenje zavrti v pravo smer.
Razumem in predvsem občutim današnji
hiter tempo – kljub temu poskusite imeti čas
za ljudi, ki so ga vredni. Roko na srce, prav
velika številka ne more biti tako, da ''naloga''
ne more biti pretežka. Vzeti si čas ne pomeni, da odpoveste vse svoje obveznosti, samo
da nekomu naredite uslugo. Dovolj je ena
ura ali pet minut – nikakor pa ne počnite
tega zaradi občutka krivde, ampak zato, ker
si želite. Če si nečesa ne želite, je to v redu,
vendar bodite iskreni. Do sebe in do drugih.
Ker s tem, ne boste verjeli, ni nič narobe.
Odhod domov po daljšem času v tujini ni
lahek. To sem že slišala, vendar sem jemala z
rezervo. Seveda komaj čakaš domov, da vidiš
družino in prijatelje. (Jaz še psa, kar je razlog
več.) Imeli so prav.
Veš, da te doma čakata topel dom in poln
hladilnik in kar naenkrat težava, kaj boš kupil, da boš najbolj sit in da boš hkrati največ prihranil, odpade. Veš, da te čaka polna
omara opranih in zlikanih oblek in čeprav ni
s tem nič narobe, si se vseeno dobro počutil, ko si imel na izbiro samo dve majici in
ene hlače. Težave, ki so se na drugem delu
sveta pojavile, ko nisi našel ugodnega prenočišča, doma nastopijo z izbiro televizijskega
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programa, ker jih imaš na voljo 234, in še to
godrnjamo, da ni nikjer ničesar pametnega.
Adrenalin življenja, ki ga v tistem trenutku
niti nisi tako dojemal, začneš pogrešati. Nadomesti ga rutina, ko padeš v določen sistem. Sam si se spremenil, vendar okolje, v
katerega se vračaš, ostaja isto. In slej ko prej
se boš zlil z njim.
Začneš primerjati. Sprašuješ se, kdo si, in
postajaš zmeden. Kaj je tukaj boljše, kar tam
ni? Kaj je tam boljše, kar tukaj ni? Zalotiš se
med delanjem razlik, slišiš tisoč informacij
in zgodb, zaradi katerih več ne veš, na katero
stran bi se postavil. Iščeš popolno rešitev.
S tem je nekaj narobe.
Narobe je zato, ker živimo v iluziji, da popolna rešitev obstaja. Ne obstaja. Vsepovsod
so plusi in minusi, vsepovsod so določene
prednosti in slabosti. Prej kot se sprijaznimo, lažje nam bo. Svet, v katerem živimo,
je lep, če sami verjamemo v to. Ne moremo
pričakovati popolnosti, če je sami ne moremo doseči.
Tega te ne naučijo v šolah in če sam sebi ne
daš priložnosti, da to spoznaš, lahko zamudiš pomembno bistvo. Naučiš se in spoznaš,
da več, kot daješ, več prejmeš. Nekje se povrne, če delaš dobro. Ne vem, kdaj in ne vem,
na kakšen način, vem pa, da se. Vendar le, če
smo pozorni.
Ne naučijo te, da stanje nepopolnosti lahko
preide v popolnost, ko imaš ob sebi ljudi, ki
jih imaš rad. Z njimi je vse lažje. Že samo to,
da so zraven, je lahko dovolj.
Zdaj mi je nekako bolj jasno, zakaj ravno Avstralija. Odgovor je enostaven.
Včasih moramo oditi daleč, da lahko razumemo, kaj imamo blizu. 

KOLUMNA
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čič in zaspimo pred veliko govorečo škatlo, v
katero strmita starša, se počutim prav varno
in mirno. Moje mačje življenje je zares lepo.
Vsak dan spoznavam nove stvari, vonjave
in okuse. Dvakrat dnevno se moja skodelica napolni z dobrotami, imam več udobnih
počivalnih kotičkov, ljubezni in vsakodnevnega čohanja pa mi tudi ne manjka.

Mislim, da je problem v njihovem prehitrem
gibanju. Če bi se premikale počasneje, bi se
jim tudi me, živali lažje izognile. Edina stvar,
ki mi je pri njih všeč, pa so slastni sendviči
s salamo, ki jih včasih skrivajo v svojih trebuhih. Nekajkrat mi je celo uspelo priti do
njih, ko je katera od pošasti stala na našem
dvorišču. Sledila je zabavna igrica z Mami in
Očijem. Lovila sta me po vrtu, jaz pa sem bežal pred njima s sendvičem v gobčku, dokler
se nista upehala.
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Jera Razdrih

Pogled skozi mačje oči

P

ozdravljeni. Moje ime je Tom. Pravzaprav imam več imen, na katera se
odzivam. Včasih me moja krušna starša
pokličeta z imenom Bejž-dol-s-kuhinjskega-pulta, Neroda, pa še kakšno bi se našlo.
Živim v svetu, ki se mu reče Nadlesk. Včasih
me moja pustolovska žilica pripelje prav do
roba ali celo malo čez rob tega mojega sveta, vendar pa se to ne zgodi prav pogosto, saj
me mami kar naprej opozarja, da to za nas,
mačja bitja pomeni nevarnost. Ne vem, sicer,
kaj ta beseda natanko pomeni, sem pa skozi svoje bogate življenjske izkušnje spoznal,
da vsekakor to ni nič za pojesti. Zato se raje
zadržujem v svojem Nadlesku, še najraje v
podsvetu, z nazivom Vrt. Moj drugi najljubšipodsvet pa je Kavč v dnevni sobi.

Foto: arhiv Jera Razdrih

Pri meni stanujeta že prej omenjena krušna
starša, ki jima je ime Mami in Oči ter brata
črni Nelson-Mandela in Luc(ifer), ki je takih
barv kot jaz, ali medved panda, le s to razliko, da sem jaz lepši. Največkrat ju jemljem
kot nujno zlo in se še vedno po malem sprašujem, zakaj sta ju Mami in Oči sploh nastanila v našem gnezdu.Mi pa občasno njuna
spretnost pride kar prav pri kateremu od
skupnih tatinskih projektov. Držim se namreč načela: »Več tačk več doseže!« Pa tudi,
ko se zvečer vsi trije skupaj zvijemo v klob-

Niso mi pa všeč prav vse stvari v mojem
svetu. Ena od teh so velike ropotajoče pločevinaste pošasti na kolesih, ki vsak dan brzijo mimo moje hiše. Kadar se sprehajam ob
cesti, me večkrat prestrašijo in poskušam se
jim izogibati že na daleč. Z eno od njih sem
imel nekoč namreč bližnje srečanje, ki se je
zame skoraj končalo tragično. Če me takrat
Mami ne bi dovolj hitro našla hudo ranjenega na vrtu in me Oči ne bi odpeljal k prijaznim ljudem v belem na zdravljenje, vam
danes ne bi pisal te kolumne. Na dolgem potovanju do hiše, kjer se zdravimo živali, sem
ležal v trebuhu ene od teh pošasti in se tresel
od strahu in bolečine. Ampak te, naše se zdaj
ne bojim več, ker vem, da je udomačena in
vsak dan vozi Mami in Očija po opravkih.
Ne razumem pa, zakaj te pošasti ne marajo
nas, mačk. Sosedova kužka, Švrk in Blue sta
mi povedala, da napadajo tudi druge živali,
ne glede na to, kakšne velikosti in vrste so.

Še ena stvar, ki me moti, pa je pokanje. Najbolj intenzivno postane pozimi, ko se bliža
konec obdobja, ki mu ljudje rečete leto. Moj
brat Nelson trpi še bolj od mene. Vedno,
kadar zasliši pokanje, pa čeprav tisto naravno, pred nevihto, skoči s svojega trenutnega
počivalnega prostora in švigne pod kavč,
kolikor ga nesejo noge. Tam ostane, dokler
pokanje ne poneha, pa še malo dlje, za vsak
slučaj. Sam sem seveda bolj pogumen, pa me
vseeno ob vsakem takem zimskem pokanju
zmrazi pri srcu. Ne vem, zakaj ljudje uživate
v ropotu, od katerega nimate nič, pravzaprav
še manj kot nič, ker za to pokanje še plačujete. Ali ni škoda denarja, ki bi ga lahko bolj
koristno porabili za naše briketke in paštetke? Zato konca meseca decembra, ki naj bi bil
najlepši del leta, ne maram najbolj. Še bolj pa
postanem žalosten, ko pomislim na svoje živalske sorodnike in prijatelje, ki nimajo take
sreče kot jaz in so brezdomci alipač živijo na
prostem. Ti težje najdejo varna skrivališča,
v katerih bi lahko preživeli napad pokanja.
To jim lahko pusti celo trajne posledice, v
določenih primerih lahko prav zaradi strahu
postanejo napadalni do drugih živalskih in
človeških bitij. Potem pa jih ljudje za kazen
še preganjajo in včasih celo pošljejo v večna
lovišča. Veselim se časov, ko se bo ta nesmiselna moda decembrskega pokanja končala
in se bomo tudi živali lahko v miru veselile
bleščečih novoletnih lučk, svetlečih bunkic,
ki jih je tako zabavno klatiti z jelk in obilice dobre hrane v naših skodelicah … Saj ni
tako težko, samo poskusite včasih pogledati na svet in ljudi skozi mačje oči, kot pravi
moja prijateljica Svetlana, pa bo.
Mmmm, saj bi vam še kaj povedal, pa nimam
več časa. Iz kuhinje so se namreč ravnokar
zaslišali mili zvoki briketov, ki padajo v mojo
skodelico, kar pomeni čas večerje. Te pa, kot
vzoren maček nikakor ne smem zamuditi.
V novem letu vam želim obilo puhaste ljubezni in svet brez pokanja!
Vaš mucek Tom
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SPOMINI DEDKA MRAZA

ZAHVALA
Nikar ne trgaj rož za mene,
kjer rastejo – tam naj cveto,
ko vidiš jih, se spomni name,
lep spomin na mene bo!
Od nas se je mnogo prezgodaj poslovila
Nataša Škerbec, rojena Kočevar,
iz Starega trga pri Ložu
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem, sodelavcem, vaščanom iz rodne Svete Ane in vsem, ki
ste nam izrekli sožalje, nam pomagali,
bodrili, nas tolažili ter darovali cvetje,
sveče in pecivo.
Hvala zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta in Zdravstvenega doma
Cerknica, še posebej njeni osebni
zdravnici dr. Snežni Kordiš za vso pomoč v boju z njeno težko boleznijo.
Zahvala g. župniku Boštjanu Modicu,
molitveni skupini Prenova v duhu, odboru Marije romarice, govornicama
gospe Darji Baraga in gospe Bronislavi
Buh, pevcem in gospe Mileni Oražem
iz podjetja Ave.
Hvala vsem, ki ste jo tako množično in
slovesno pospremili na njeno zadnjo pot.
Žalujoči: mož Drago, mama Marija ter
brata Janez in Jože

Nazaj spomin mi rad beži
in spomnim se na tiste dni,
ko sem po vaših krajih blodil,
ko s polno malho k vam sem hodil.
Sem v tistih časih bil prav sam,
se delal, da nikogar ne poznam,
tedaj Miklavža ni bilo v tem raju,
Božiček pa je bil na severnem tečaju.
Seveda sem oba poznal,
a sem najraje sam popotoval,
po dolini dobro voljo trosil,
na saneh darila nosil.
Potem pa je demokracija še
ona dva poslala,
gužva velika je nastala,
otroci pa nadvse veseli,
so nas vse tri za svoje vzeli.
Zdaj veliko je veselje,
ker vsak od nas nekoga še pripelje.
Miklavž s parkeljni gre v boj,
Božiček Rudolfa ima s seboj,
jaz pa srečen, da ga lahko še krešem
kar s snežinkami zaplešem.
Dolina je bolj razvita,
kot v mojih časih je bila,
se ji kapitalizem res pozna,
takrat sem vedel, kdo oče je, kdo sin,
kdo je priseljen in kdo je domačin.
Takrat sem v dolini vse poznal,
pa čisto vse sem sam obdaroval,
vsem krajanom nekaj sem prinesel,
s poračuni polovice svinjske jim
natresel.

In memoriam

Maksimilijan Milan Rot
Konec novembra nas je zapustil akademski slikar Maksimilijan Rot. Del svojega bogatega
življenja je preživel v Loški dolini, kje je tudi poučeval in ustvarjal. V Pristavah gradu
Snežnik so nastale mnoge umetnine, ki bodo zanamcem govorile o nekem kraju in času,
ki ga ni več. Bil je Človek, ki je spreminjal svet. Skromen in prijazen. V njegovi družbi se
je vedno pelo, plesalo in smejalo. Kljub temu da je bil po izobrazbi slikar, se ga bo večina
spominjala po njegovih prostorskih, kiparskih stvaritvah. Po figurah in maskah, ki jih je
skozi leta ustvaril za cerkniški pustni karneval. Pri svojem slikarstvu je uporabljal različne
tehnike in materiale. Od klasičnih, kot so olje, akril, akvarel, kreda in oglje do popolnoma
novih, kot recimo ustvarjanje na kose žganega lesa. Tehnika, ki bi ji lahko rekli kar »rotova«.
Bil je izjemno tehnično podkovan in vedno je iskal nove rešitve. »Če glava ne dela, telo
trpi!« je vedno govoril. Zanj nič ni bilo nemogoče. Zapisan bo med največje notranjske
umetnike. Pogrešali ga bomo. Milan, hvala ti za vse!
Miha Razdrih

Zdaj pa sta z mano še dva strica,
ki sploh ne vesta, kaj je svinjska polovica,
vesta pa, kaj je tajkun,
ki je pobral Slovencem poračun.
Pa to teh dveh prav nič ne gane,
glavno, da vam 5 eurov
na koncu meseca ostane,
ste domačini brez posla, brez denarja,
zato pa nekaterim tujina standard ustvarja.
Ko včasih firme sem obiskal,
z direktorji si roke stiskal,
so takrat mi oni pomagali,
da praznih rok niste ostali.
Danes se moramo vsi trije večkrat zbrati,
pa o darilih vseh poklepetati,
koliko na koncertu humanitarnem denarja
bomo zbrali,
da lahko otrokom darila bomo dali.
Res tedaj bili so zlati časi,
ko bil s snežinkami sem v vaši vasi,
ko okrog vaške jelke smo se zbrali,
zapeli pesmi, zaplesali.
Zdaj že dolgo nisem sam,
še dva dedka s sabo imam,
vsi trije pa imamo iste želje,
da vam prinesemo veselje,
da vas vse razveselimo,
vam radost, mir zagotovimo,
seveda, najbolj čislan sem pa jaz,
vaš stari, dobri dedek Mraz.
SREČNO V NOVEM LETU
VAM ŽELI JASNA
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Bok

Dva brata, trije svetovi – knjiga o družini Žagar

Foto: Mario Žnidaršič

V

starotrški knjižnici je bila 6. novembra predstavitev biografske
knjige o družini Žagar, ki je na začetku prejšnjega stoletja v Loški dolini in na Rakeku uspešno razvijala lesno industrijo. Vsebino
knjige in njeno nastajanje je ob projekciji zgodovinskih fotografij
opisane družine predstavila avtorica knjige Monika Žagar, doktorica

skandinavskih in literarnih ved. Odlomke iz knjige je na predstavitvi
interpretirala Iva Jakše Strle profesorica slovenščine. Knjigi na pot je
spregovorila Anđelka Pogorilić knjižničarka, ki je dejala: »Človeške
rane se dolgo celijo, še dlje pa rane naroda. Slovenci smo dober primer tega. Avtorica knjige Dva brata, trije svetovi, ki je potomka družine Žagar, piše o posledicah zgodovinskih in družinskih preobratov,
ki so usodno vplivali ne le na družino Žagar, ampak tudi na družine
v Loški dolini in drugod. Šele zapisane male intimne zgodbe, ki so jih
v svoj neusmiljeni vrtinec potegnili veliki dogodki slovenskega 20.
stoletja, lahko morda nekoč le pomirijo med sabo tisto, o čemer se še
kar naprej zdi, da se pomiriti ne da.«
Osrednji del knjige namreč govori o ideološki razcepljenosti med
bratoma Žagar v med in povojnem obdobju ter o konkretnih in skritih posledicah odvzema velikega premoženja po koncu vojne. Zgodba je osebna in hkrati tipično slovenska: v prelomnih trenutkih je
ideologija postavila med brata globok prepad. Avtorica ob raziskovanju preteklosti te razdvojenosti ne poglablja, skuša jo razumeti in
preseči. Edini učinkovit način, da bi se s preteklostjo pomirila in jo
skušala brez jeze, zamere in potrebe po maščevanju razumeti, je bil,
da to zapiše.
»Zgodovine se lahko osvobodimo, jo presežemo, potem ko smo jo zapisali.« To ji je odlično uspelo s prepričljivimi večplastnimi liki, napeto
dramaturgijo, predvsem pa s poetičnim in odprtim koncem. Prepriča
nas, da je zgodba močnejša od ideologije, sedanjost pomembnejša od
preteklosti. 

SIMONA TRUDEN

Foto: Mario Žnidaršič

4. letni koncert Kr'snic v znamenju slovenskih skladb

V prijetnem ambientu prostorov zavoda Ars Viva v Podcerkvi smo Kr'snice 8. novembra izpeljale že 4. letni koncert,
na katerega smo se začele pripravljati septembra. Tokrat smo ga iz poletja prestavile na pozno jesen,
prvič pa smo ga priredile v Podcerkvi pri Benu Žnidaršiču. Koncert smo poimenovale Slovenski biseri,
saj je bil sestavljen iz najlepših slovenskih skladb, tako starejših ljudskih kot modernih, ki smo jih povezale v ljubezensko zgodbo.
Gost večera je bil mlad obetaven kitarist Jaka Mihelač, ki je spremljal sopranistko in zborovodkinjo Kr'snic Anemarijo Štefančič.
Pod njenim vodstvom in bogatim znanjem Kr'snice razvijamo glasove in širimo pevska obzorja.
V decembru nas čaka še nekaj nastopov, eden izmed teh bo v sosednji Avstriji, kamor bomo odšle nastopat prvič.
Pred nami je tudi letos zanimiva sezona.
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Spet je poplavilo!

Mir

Podelili posebne »Medvejdave nadgrade«

GLASBENO-CIRKUŠKI VEČER PLAVAJOČIH UTRINKOV V KULTURNEM DOMU
e, ne bojte se, nič hudega ni bilo! Spet
je namreč poplavil Plavajoči grad.
Koncept, ideja, serija dogodkov, ki jo vodi
Matija Solce v sodelovanju z …? Vsemi!
Vsi, ki bi radi kakorkoli pripomogli k pestrejšemu kulturnemu dogajanju pri nas,
ste namreč več kot dobrodošli, da se nam
pridružite! Lahko pojete, plešete, pišete, slikate, kiparite ali pa pečete štrudelj, nosite
bale sena, pomagate pri organizaciji ali prinesete kak sok. Vseh bomo veseli! Za vse
bomo našli prostor in delo. Vrhunec vsega
dogajanja prihaja poleti, ko bo že od 1. julija
naprej po dolini spet polno različnih glasbenikov z vsega sveta. Letos k nam v goste
namreč prihaja kar cel Etno World Histeria Orchestra, ki bo vadil in igral po dolini.
Najbolje bo, da v roke vzamete koledar
in si označite kar cel prvi del julija. Od
11. do 16. julija bo Loško dolino namreč
zopet začaral Plavajoči grad. Najprej s
koncerti in predstavami po vaseh, od 14.
do 16. julija pa bo pri gradu Snežnik spet
potekal Medvednarodni festival. Baje bo
še boljši in večji, kot je bil letos, zato bomo
potrebovali še več pomoči. Vsi, ki so konec avgusta letos kakorkoli sodelovali pri
organizaciji tega pravljičnega dogodka, pa
so bili v ponedeljek, 30. 11., vabljeni na večer glasbeno-cirkuških plavajočih utrinkov
v Kulturni dom v Starem trgu. Z zgodbo o
nastanku Loške doline je skoraj polno dvorano pozdravila Milena Ožbolt, ki ji je sledil nastop glasbene skupine Zamee. Gre za
indijsko-balkanski projekt, ki ga sestavljajo
izvrstni glasbeniki iz Slovenije, Francije in
Indije. Predstavili so skladbe z zgoščenke,

Foto: Mario Žnidaršič

N

ki so jo izdali ravno nekaj dni pred nastopom pri nas. Dvorano so napolnili mili
zvoki zanimivih glasbil, čudovito petje in
vonj po palačinkah, ki so jih pomočniki pekli kar na odru med glasbeniki in jih potem
razdelili med navdušene otroke. Glavno
besedo je potem prevzel »starec«, lutka, ki
ji je glas posodil kar glavni organizator in
programski vodja Plavajočega gradu, Matija. K besedi je povabil še župana in novega
direktorja Javnega zavoda Snežnik, ki sta
obljubila, da bosta z vsemi razpoložljivimi
močmi in sredstvi pomagala pri organizaciji festivala naslednje leto. Ob zanimivih
točkah, glasbenih vložkih dveh mladih Urbihovih harmonikašev in pomoči cirkusa

Soluna je »starec« potem podelil posebne
»Medvejdave« naDgrade in »kolajne« za
sodelovanje večini, ki so poleti soustvarjali
ta zelo dobro obiskan dogodek. Visokemu
vranu, medvedu, žabi in princeski sta se na
koncu pridružila še psička Frida in panda
Fergus, ki nam je obljubil, da bo Plavajoči
grad po Notranjski s kakšnim glasbeno-gledališkim dogodkom spet začel odmevati februarja prihodnje leto. Obiskovalci so
prinesli pecivo, sokove in »šnopc«, kuhalo
se je vino in smeh se je še dolgo slišal iz
sobe, kjer so se po prireditvi o prihodnjih
načrtih pogovarjali vsi, ki si želijo ŠE VEČ
KULTURE!
Še enkrat torej vabljeni, da se nam pridružite! Plavajoči grad je priložnost, da stopimo
skupaj in vsem pokažemo, kako lepo in zabavno je lahko v Loški dolini!
Mi se imamo fajn, zakaj se ne bi imeli tudi vi?
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Sanda Turšič

O tihem veselju

Stanko Grl

CERKNIŠKO JEZERO

Mineva 20 let, odkar sem z izvirno zamislijo počastila spomin na moževega daljnega sorodnika,
duhovnika in pesnika Leopolda Turšiča, ki je napisal le eno pesniško zbirko, saj je kot vojaški
kurat na vzhodni fronti I. svetovne vojne zbolel za jetiko in prekmalu umrl. Iz njegove pesniške
zbirke »Tiho veselje« sem za ponatis izbrala 35 najbolj posvetnih pesmi in mu v spomin pod
istimi naslovi napisala še 35 svojih pesmi. Literarni kritik, pisatelj Janez Švajncer je zapisal,
da sva oba pesnika notranje močna in da do davnega sorodnika čutim spoštljivo hvaležnost s
svojimi verzi: »Sem večna popotnica tam, kjer od srca do srca, vodijo mostovi prijateljstva.« Zato
spominsko objavljam njegovega »Popotnika« in svojo »Popotnico«:

Tvoje trave kot roke iz vode želijo,
da jih val ne pogoltne, da enkrát zacvetijo,
rade bi rastle daleč vstran od gladine
in čakale dan, da vode gladina spet mine.
Ob suhem jezeru bi ribič zajokal,
brez vode čolníček bi nasedel, razpokal,
ob strugi bi suhi bilo tu vse drugače,
ker brez vode z jezera ne bilo bi palače.

Aleksandra Turšič:

POPOTNICA
Tam sem popotnica,
kjer se val morja

Kot ribe v tvoji strugi hlastámo za zrakom,
se svita zore veselimo,
a trepetamo pred mrakom,
bi v dlan rad ujel še požirek z jezera
in sanjal s teboj tja v temo večera.

Leopold Turšič:

z obalo poljublja

POPOTNIK

in kjer se bela ladja

Vije se cesta v vijolično daljo.

med sinjino morja –

Kam? – Saj še sama ne ve …

v prostranstvu izgublja.

Hišice bele ob nji se smehljajo,
okna jim v zarji gore.

Naj še voda napaja trave in cvetje,
brez vode ne slišal ponirka bi petje,
če bo trava pognala, vesel bo konjiček,
in če jezero bo polno, bo splaval čolníček.
Še sanjal bi rad ob tvoji gladini,
le presahni, poplavi kot naši spomini,
še dajaj življenje, naj narod še upa,
da s tabo še diha, diha stran od obupa.


Popotnica sem tam,
kjer se gora neba dotika

Vije se cesta, samoten popotnik

in kjer se jeklena ptica

stopa počasi po nji …

med bele oblake odmika.

Hišice bele ga vabijo željno:
»Vstopi, pri nas odpočij!«

Tam sem popotnica,
kjer se v daljave vije

Toda ne vstopi popotnik

prašna, bela cesta

in ne potrka na dver:

in velblodi blodijo

»Kaj naj iskal bi

po širnih puščavah peska.

pri vas si nočišča,
zunaj ves zlat je večer …«

Popotnica sem tam,
kjer se v velemestih

V tiho poljano krene popotnik,

nebotičnikov vrhovi dotikajo

leže, zasanja sladko:

in kjer slikarji pod njimi

nočca ga ziblje,

neizmerne lepote slikajo.

gozd mu prepeva,
čuva ga zvezdno nebo …

Sem večna popotnica tam,
kjer od srca do srca –
vodijo mostovi prijateljstva.

Dragan Ignjić

OB JEZERU
Jutro tiho,
v meglico na jezeru
skrito se prebujalo
je v nov, sončen dan.
Ta da je bil drugačen,
ni kakor ostali,
ker vse stvarstvo tu
ob jezeru doma me
je pozdravilo,
onkraj jezera ustvarjeno
od matere narave
človeku v roke podarjeno.
Vsa nežna tišina,
neskončna veličina
v enem dnevu tu ob
presihajočem jezeru odkrita.
Prelepi kačji pastirji,
bogastvo rastlin
in vseh živih bitij
ob Cerkniškem jezeru odkritih
lahko spoznaš,
da tu narava človeku vse
je podarila in to lepoto v
rastlinski in naravni svet je skrila.
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" KAKU JE SONCE
NATE PALU "
U Šrange,
za bajto,
sva se lizala ...
Blu je prcajte,
še malu tmnu ...
Ti se setriesla,
ke s se mau bala,
da bua z grmuja
vn kaj pršlu.
Počas se je
pa dan naridu ...
Z oči sm te
lasje umknu ...
Močnu sm te
k sjebe stisnu
pa guar poglidou
u nebu.
Sm niežnu te
na ličko kušnu,
je ratalu
precej svetlu,
pa še srcje
me je igralu,
pual
k je sonce
nate padalu.



Sanda Turšič

Dom je tam, kjer si ti.
Tam, kjer si sezuješ čevlje,
obuješ copate.
Tam, kjer zakuriš ogenj.
Kjer me zaspano pogledaš
in rečeš:
A greva spat?
Tam, kjer te pobožam
po laseh.
In tam, kjer me zbudiš
s poljubom.
V TVOJIH OČEH

Ljubiti človeka notranjost –
bolj kot zunanjost.
Ljubiti ga v bedi, hibah, norosti,
v gubah, boleznih in debelosti.
Ga pokriti z dlanmi in poljubiti,
ljubiti ga z leti vedno močneje –
saj to je ljubezen, ki šteje.

Solce je posijalu u naše kozarce.
Ceusvejt je spjət prgradə.
Se igrajo.
Nam igrajo.
Vse kar znajo, vse nam dajo.
Mi pa gljədamo.
Pa poslušamo, mau pokimamo…
Pa pijemo.
Puol grjəmo pa damu.
Jst, cerat pa spat.



Napisal bom pesem,
ki bo spremenila svet.
Končala vse vojne,
nahranila otroke
in pozdravila bolne.
V njej bo sonce
in dež.
V njej bo ljubezen.
Zvezde.
In rože bodo v njej.
Ti boš v njej.
Smejala se boš,
plesala in pela.
Vsi bodo peli.
TO NI TA PESEM

SONCE



Včasəh pada dž, uoda naraste,
pride nastop in grad poplavə.
Puol te pa muska pobuoža,
vidš sence u gozdə,
velika ušjəsa
in zmaja.
Kdr je mokru in blatnu
təpr nas
blprou k zlate palce al
pa opčinske nagrade
pridejo enə fajn gumastə škuornə.

LJUBEZEN, KI ŠTEJE
Ljubiti v starosti –
močno kot v mladosti.

december, 2015



Takə, ta nobl,
kukr,
za u gledališče!

Ta čas počasi postaja že kičast.
Poln prisiljenih nasmehov,
praznih besed in lažne prijaznosti.
A je vseeno lep.
Ker diši po ljubezni.
In piškotih.
SREČNO!
RenatoR

FERGUSAVA RəT

Anton Frbežar - Toni©
Cleveland
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Žan Petrinčič dokazuje, da ima Loška dolina
v biatlonu velik potencial
B reprezentant v biatlonu, slovenski mladinski biatlonec sezon 2013/14, 2014/15, 5. na olimpijskem festivalu evropske
mladine, 2. v alpskem pokalu leta 2013 in mnogi drugi dosežki pripadajo mlademu športniku Žanu Petrinčiču. V zibelki
biatlona, Loški dolini, se je spoznal s tem športom, ga vzljubil, sedaj pa napredoval v sam vrh. Da je pred njim svetla
prihodnost ter da bomo zanj še slišali, ne dvomim.
Koliko časa že treniraš biatlon?

Od leta 2004, začel pa sem trenirati tukaj v Loški
dolini v klubu. Leta 2012 sem bil sprejet v slovensko reprezentanco v mladinsko ekipo. Pred
vstopom v reprezentanco sem dve leti treniral
pod okriljem Nejca Kordiša. On me je pripravil
do tega, da sem bil lahko v srednješolskih dneh
sploh sprejet v reprezentanco. Brez njega in njegove pomoči bi se od biatlona že poslovil.
Kako je bilo s treningi, ko si bil dijak in si
hodil v šolo v Ljubljano?

Bil sem v Dijaškem domu Šiška, tam sta bila
tudi Tina Mlakar in Jure Ožbolt, blizu, v Bežigradu pa je bil Nace Žnidaršič, tako da nas
je trener pobiral v Ljubljani za treninge ali
pa smo se tudi mi kdaj zapeljali do Naklega, kjer ima reprezentanca sedež. Prvi letnik
srednje šole sem bil še dosti prisoten, potem
pa čedalje manj, vendar sem vsak letnik
kljub temu naredil. V četrtem letniku sem
dobil koordinatorko, ki se je zavzela, da tako
več ne gre naprej in mi je napisala program,
kdaj pišem kakšen test, s profesorji in sošolci
pa se je dogovorila za zapiske. V šoli sem bil
bolj malo, ko pa sem bil prost, sem se v dijaškem domu učil za teste.
Koliko lahko šola pripomore pri treningih?
Si imel podporo?

Če zna šola selekcionirati športe, potem ni
težav. Recimo ljudje, ki trenirajo ekipne dvoranske športe, trenirajo v dvoranah, ki so
skorajda na vsakem koraku. Mi biatlonci pa
se moramo peljati 100 km na trening in 100
km nazaj, zato ni primerjave, nekatere šole
pa nas vse športnike dajo v isti koš. Moja šola
mi je bila v oporo. Videli so, da jo imam interes narediti, da ne manjkam zato, ker se mi
ne bi dalo biti prisoten pri pouku in so se mi
prilagodili. Vem pa tudi za različne primere,
ko športniki v šoli podpore niso dobili.

Tako kot povsod so tudi v športu vzponi in
padci. Kako je bilo s tem pri tebi?

Jaz nisem bil nikoli talent za šport, pač tudi
na šolskem krosu sem dosegel npr. 17. mesto. Potem sem pa začel trenirati, starši so
rekli, da me pustijo, pa naj se sam odločim
in tako sem nekako prilezel do 9. razreda.
Takrat je bilo prvič, da sem dejansko zmagal
tekmo, drugače sem bil vedno okoli deseti,
nikoli nisem dosegel nekega presežka. Najprej nisem bil sprejet v selekcijo, to je ena
stopnja pred reprezentanco, potem so me
naknadno sprejeli, ampak me niso predlagali v reprezentanco. S prihodom v prvi letnik
šole greš lahko v reprezentanco in ko nisem
bil sprejet, se mi je vse skupaj podrlo. Prepričan sem bil, da v reprezentanco ne bom
nikoli več prišel, zato ker je že na splošno
znano, da tisti, ki ne pride na začetku prvega
letnika tja, nima več možnosti. Potem sem
pa imel srečo, da me je pod okrilje vzel Nejc
Kordiš, on se je veliko trudil zame in sem že
v prvem letu treninga pri njem prišel v reprezentanco. Imeli smo Olimpijski festival
evropske mladine, to so v bistvu kot mladinske olimpijske igre in za tisto tekmo sem se
zelo pripravil in dosegel najboljši rezultat, 5.
mesto. Takrat sem presenetil in posledično
sem se udeležil še svetovnega prvenstva, ki
je bilo v Avstriji. Tam sem se uvrstil med pr-

vih 60, kar je odlično in potem sem bil vsako
tekmo boljši, pa so me potem tudi sprejeli v
reprezentanco.
Kaj te motivira? So zmage tiste, ki te
motivirajo ali motivacija izhaja tudi iz česa
drugega?

Motivira te ta občutek po tekmi, po adrenalinu. Brez tekem bi mi kar nekaj manjkalo.

Sedaj predvidevam, da treniraš tudi z
našimi najboljšimi biatlonci, kot so Jakov
Fak in drugimi.

Trudimo se čim več trenirati tudi s temi znanimi imeni biatlona. To je najboljši način
treninga, da vidiš, kako oni trenirajo, kakšno obnašanje imajo, da začutiš tisti njihov
fokus. Smo zelo dosti v stiku, odnosi so čisto
sproščeni, z njihove strani ni neke hierarhije,
z naše pa ni strahu do njih.

Loška dolina se lahko pohvali z zelo dobrimi biatlonci, kar dokazuje Žan Petrinčič
(foto: osebni arhiv)
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Zmage so definitivno neka dodatna motivacija. Pa seveda sanje, da bi enkrat živel od
tega, ker to rad počnem.
Kako je s financami, kdo ti pomaga?

V osnovni šoli so mi v večini pomagali starši, lani pa mi je sponzorstvo ponudila Kovinoplastika, in sicer 100 evrov mesečno. Od
reprezentance imamo štipendijo 150 evrov
na mesec. Za potrebe vrhunskega športa je
to žal premalo. Opremo in poti sicer financira reprezentanca, vendar če želiš biti dodana
vrednost, moraš odšteti več denarja. Aktivno iščem sponzorje in vsaka pomoč bi mi
prav prišla.
Ima Loška dolina v biatlonu veliko
potenciala?

Ja, sploh zdaj, ko so dobili veliko podmladka. Loška dolina ima že od nekdaj dobre
tekmovalce, spomnimo se Janeza Ožbolta,
Nejca Kordiša, Simona Kočevarja. V Loški
dolini imamo zelo dober klub glede na to,
kakšen napredek je doživel, v kakšnih pogojih smo mi trenirali, pa v kakšnih trenirajo
zdaj. Klub veliko gradi na mladih pa tudi pogoje za biatlon imamo idealne. Loška dolina
je resnično zibelka biatlona. 
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Biatlonci stopili v novo sezono s tekmo
za pokal Slovenije na Pokljuki

P

rvi vikend v decembru se je na Pokljuki začelo tekmovanje za pokal Slovenije. Na
prvi tekmi v sezoni 2015/16 je nastopilo 14 biatlonk in biatloncev iz Loške doline, ki
so dosegli odlične rezultate. V kategoriji starejših mladincev je zmago slavil Nace Žnidaršič, v kategoriji mlajših mladincev pa je prvo mesto dosegel Klemen Vampelj. Žan
Petrinčič, ki spada v kategorijo mlajših članov, je v cilj pritekel drugi, Jure Ožbolt pa je
bil četrti. Med mladinkami se s tretjim mestom lahko pohvali Tina Mlakar, tretji pa je v
cilj prišel tudi Rok Truden, ki spada v kategorijo starejših dečkov. Kot so zapisali v Smučarskem klubu Loška dolina, so te uvrstitve in tudi uvrstitve drugih mladih biatloncev
dodatna motivacija za naprej.
Trije tekmovalci iz SK Loška dolina, Urška Poje, Tina Mlakar in Žan Petrinčič, so v okviru slovenske mladinske biatlonske reprezentance konec novembra nastopili v švedskem
mestu Idre na dveh tekmah IBU pokala. IBU pokal je tekmovanje po kakovosti drugega
ranga, takoj za svetovnim pokalom. Tu nastopa precej tekmovalcev, ki tekmujejo tudi v
svetovnem pokalu, zato je konkurenca še toliko hujša. Naši trije biatlonci so tekmovali v
članski kategoriji, najboljši rezultat pa je dosegla Urška Poje na 47. mestu od skupno 97.
Tina Mlakar in Žan Petrinčič sta zaradi slabega streljanja pristala nekoliko nižje, sicer
pa je njihov glavni cilj sezone uspešen nastop na Mladinskem svetovnem prvenstvu. 

SIMONA TRUDEN

Zmagovalci letošnje nogometne lige so Stari trg – Bobr bar

V

oktobru se je zaključila 39. sezona nogometne lige Občine Loška dolina, ki
jo že osmo leto zapored pod okriljem Športnega društva Loška dolina uspešno vodi
Zdenko Truden. Letos je naslov prvaka slavila ekipa Stari trg – Bobr bar, ki je zbrala
skupno kar 27 točk. Izgubili so namreč samo
eno tekmo, in sicer prvo v sezoni proti ekipi
Iga vas – Bobr bar, potem pa so ostali neporaženi kar 11 tekem zapovrstjo. Drugo mesto je osvojila ekipa Rožnik Stepp z zgolj eno
točko zaostanka, tretjega pa ekipa Andifit
Rihtar z 22 točkami.
Najboljši strelec lige je četrtič v karieri postal Jure Kandare (ekipa Iga vas – Bobr bar),
ki se je v statistiko vpisal s 14 zadetki. Pred
zadnjim krogom lige je zaostajal za konkurentoma Nejcem Rožancem in Janezom
Ožboltom, nato pa je na zadnji tekmi proti
ekipi Andifit Rihtar dosegel štiri zadetke in
se povzpel na sam vrh.
V letošnji sezoni je v ligi nastopalo sedem
ekip, vsako ekipo pa so po večini sestavljali
igralci iz iste ali sosednje vasi. Poleg omenjenih treh prvouvrščenih ekip pa so v ligi
nastopale še Iga vas – Bobr bar, Viševek, Nadlesk – AS Primus in Lesgam Pudob. 

Del ekipe Stari trg – Bobr bar na podelitvi ob koncu nogometne lige
Zmagovalci letošnje lige, ekipa Stari trg – Bobr bar:
Rafael Zabukovec, Denis Turšič, Janez Ožbolt, Darko Ožbolt, Anton Kirasič, Tadej Krajc,
Primož Knaus, Domen Kordiš, Nejc Kordiš, Mladen Obreza, Srđan Petković, Roman Hiti,
Edo Hiti, Damijan Sterle, Rok Bartol, Boštjan Ule, Robert Kočevar in Janez Sterle.
Povzeto po Arvin Sterle.
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Danijel Mrvoš

Geocachingevent druženje po notranjsko
Ali veste, da so okrog nas skriti zakladi? Ja, v redu, vem, da imamo na svetu polno naravnih, zgodovinskih in
kulturnih zakladov, ampak nisem imel tega v mislih. V mislih sem imel prav škatlice, ki jih je treba poiskati nekje zunaj.
Ne, ni hec, res obstajajo. Še v Loški dolini in Babnem Polju jih je skritih okrog 35.

Nočna peka hr
en
Vodenje po notranjskih poteh (foto: Lagosi)

T

a igra iskanja zaklada se imenuje Geocaching. Gre za sodobno GPS igro, pri
kateri v svojo navigacijo vtipkaš koordinate
in poiščeš to škatlico. Vse informacije o točki, ki jo imenujemo kar zaklad, dobimo na
spletni strani www.geocaching.com, kjer je
poleg koordinat opisana tudi težavnost zaklada, težavnost terena, kdo ga je postavil in
zakaj je tisto mesto posebno. Ja, točno tako:
zaklade naj se ne bi postavljalo kar nekam,
ampak so po navadi postavljeni ob kakšnih
kulturnih, zgodovinskih ali naravnih znamenitostih. V opisu dobiš tudi namig, kako
oz. kje je zaklad skrit (v deblu, pod kamnom,
med koreninami …). Škatlica mora namreč
bit zakrita tako, da je ljudje normalno ne vidijo, saj bi jo hitro zamenjali za smeti in vrgli
stran. Škatlice so različne velikosti in osnovni pogoj je, da je v njej vpisni listek, kamor
se geocacherji, ko najdejo zaklad, vpišejo z
vzdevkom, s katerim so registrirani na spletni strani www.geocaching.com. Če je škatlica večja, so v njej stvari za menjavo, kar
pomeni, da lahko nekaj vzameš iz škatlice,
vendar moraš obvezno notri dati eno stvar
približno enake vrednosti.
Ta igra je razširjena po celem svetu in je
stara že 15 let. Igrajo jo vsi, stari in mladi,
samski, pari in družine, tisti, ki imajo radi
hribe, ki radi plavajo, ki imajo radi kulturne
zadeve, ki radi raziskujejo … Če imaš vsaj
malo raziskovalne ali avanturistične žilice, je
geocaching igra zate. Kdor se želi pridružiti,
je dobrodošel, saj je registracija brezplačna.

Ampak imamo tudi pravila, ki se nahajajo na
spletni strani www.geocaching.com tako, da
tisto je pa le dobro prebrati, da ne pride do
težave.
Tudi jaz in moja mama Magda sva geocacherja. Geocacherji se tudi radi družimo na
organiziranih eventih in že nekaj časa nazaj
se nama je porodila ideja, da bi midva organizirala enega v Babnem Polju. Tako sva
objavila event 24. 10. 2015 pri lovski koči

ovk (foto: Lagosi)

Županov laz, ki se ga je udeležilo 40 geocacherjev iz cele Slovenije. Potekal je 2 dni,
udeleženci pa so si lahko ogledali krmilnico
in prežo, okrog katere so nametali jabolka,
prikaz postavljanja škrince, polhanje, pokusili domače likerje, se družili in pripovedovali zgodbe ob ognju, se okrepčali s krompirjevim golažem iz kotlička in poiskali par
novih skritih zakladov. Posebno prijeten pa
je bil večer ob ognju, kjer smo pekli hrenovke in krompir, se smejali in pripovedovali

Ogled preže (foto: Alain Novak)
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Prikaz nastavljanja škrince (foto: Lagosi)
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zgodbe pozno v noč. Vrhunec eventa pa je
naredil Srečo Troha, ki je pripravil pečene
polhe, da so udeleženci sploh lahko poskusili, kakšnega okusa so.
Event je krasno potekal in nama z Magdo
je bilo res posebej všeč, da na Županovem
lazu ni bilo signala za telefon. Tako so bili
udeleženci res drug z drugim, klepetali in
se smejali in nihče ni bil na mobitelu, brskal
po FB, gmailu in podobno. Res, čisto pristno
druženje.

Ob ognju (foto: Alain Novak)

Ura, ko so geocacherji nehali klepetati, je
bila res pozna in ob treh zjutraj je zavladal
mir okrog koče. Sam sem spal zunaj in kuril
ogenj čez noč in zjutraj sem skupaj s še enim
geolovcem iz Brezovice odšel pogledat, ali
smo imeli kak obisk pri krmilnici. Počasi so
se začeli ljudje zbujati in ko so bili po večini
budni, sem jim dal koordinate novih zakladov. Pa vendar se jim ni nikamor mudilo.
Ljudje so si res vzeli čas za druženje, tako da
so še skozi dopoldne kar klepetali, se greli z
likerji in čaji, si izmenjali izkušnje in potem
le počasi odšli odkrivat nove zanimivosti v
Babnem Polju in Loški dolini.
In kakšen je bil vtis udeležencev eventa? Niti
ene kritike, same pohvale in spodbujanje, da
bi ta event postal tradicionalen. Ta event je
bil nekaj novega in posebnega v geocacherskem svetu, saj je potekal ponoči in je bil na
območju brez signala, v času, ko mraz pritiska, lovilo se je polhe, grelo ob ognju in spalo
v prenatrpani koči v družbi smrčečih ljudi.
Skratka ni bil event za pomehkužene in tu so
se res vsi izkazali za dovolj »žilave«, da pridejo na druženje po notranjsko.

Najmlajši se znajo zabavati (foto: Lagosi)

Velika zahvala gre LD Babno Polje za lovsko
kočo Županov laz, ŠD Planjava za pomoč
pri organizaciji eventa ter Sreču Troha, ki je
odlično pripravil svojo lanskoletno zalogo
polhov. Večina udeležencev je tako prvič v
življenju poizkusila polhe. To je bila pika na
I odličnemu eventu. 
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Obisk pri gospe Andi Tomec
Z otroki iz skupine Modri polhki smo se dogovorili, da bomo letos obiskovali
starejše ljudi in jim občasno pripravili kakšno presenečenje ali jim preprosto
polepšali dan. Tako smo se nekega deževnega jutra odpravili h gospe Andi Tomec.
Povabila nas je na njen dom in nam pripravila veliko zanimivega. Povedala nam je,
da je bila učiteljica, njena velika želja pa je vedno bila, da bi postala vzgojiteljica.
Sprejela nas je v veliki dnevni sobi, kjer smo se posedli in nestrpno čakali, kaj nam
bo pripravila. Na mizah so nas čakale stare otroške slikanice, ki jih je z veseljem
prebirala gospa Anda, ko je bila še otrok. Z veseljem smo si jih tudi mi ogledali.
Povedala nam je tudi zgodbo iz starega cekarja Rjavi in rumeni medvedek. Otroci
so jo z zanimanjem poslušali. Ob koncu našega srečanja smo se posladkali s
čokolado in ji zapeli še nekaj pesmic.
Irena Plos in Anita Veber

Obisk vrtca Martin Krpan
v Cerknici
V četrtek, 22. 10. 2015, smo se otroci iz skupine Modri polhki
z avtobusom odpeljali na izlet v Cerknico. Odpeljali smo se do
avtobusne postaje, nato pa smo peš odšli do vrtca. Najprej
smo si ogledali vrtec, potem pa smo odšli v skupino Sovice.
Ko smo se spoznali, smo se skupaj igrali po kotičkih, se
posladkali in tudi zaplesali.
Druženje je bilo zelo prijetno in dobre volje smo se odpeljali
nazaj v vrtec. Upamo, da nas kmalu tudi oni obiščejo.
Irena Plos in Anita Veber

Obisk Medgeneracijskega centra Gaber
V letošnjem šolskem letu bomo otroci iz vrtca Polhek obiskovali Medgeneracijski center Gaber, kjer se bomo družili s starejšimi.
Otroci iz skupine Modri polhki smo jih obiskali prvi. Druženje je bilo zelo prijetno. Zapeli smo nekaj pesmic, skupaj zaplesali in
se igrali družabne igre. Čas je hitro minil in zadovoljni smo se vrnili vrtec.
Irena Plos in Anita Veber
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Krompirjev dan
»Kam greš čez počitnice?« je zelo priljubljena tema, ko se
približujejo dnevi brez pouka in ostalih obveznosti. Letos smo
učence, ki so se vključili v krožek, poimenovan »Tu okrog nas
- zdravo in uporabno iz narave« in poteka v okviru projekta
»Spirit«, prvo soboto krompirjevih počitnic povabili na prav
poseben »Krompirjev dan«. Oni bi vam ponosno odgovorili:
»V Babno Polje, kuhat gremo«.
Dela smo se lotili zelo resno. Po krajšem »teoretičnem delu«
smo nadaljevali v bolj ustvarjalnem vzdušju. Dekleta so se lotila
izdelave pečatnikov iz krompirja in kmalu pripravile razstavo
novoletnih voščilnic. Te dni bodo razveselile starostnike iz
Loške doline.
Naši fantje niso kar tako. Poprijeli so za delo ter olupili precej
krompirja. Učiteljica Anita nas je naučila, kako se pripravi
slastne slivove cmoke. Pojedli smo jih za malico, potem pa smo
se lotili bolj zahtevne priprave nam neznane jedi. Za kosilo smo
imeli »Krompirjevko mlade gospodinje«. Tudi to smo pripravili s
skupnimi močmi. Ko smo čakali da pečica mame Micke speče to
slastno jed, smo šli na sprehod do »babe«, nove babnopoljske
znamenitosti.
Pekač je bil prazen še preden smo uspeli narediti kakšno
fotografijo za dokaz.
Dopoldne je minilo, kot bi mignil, v sproščenem in delovnem
vzdušju. Pa naj še kdo reče, da današnja mladina ni za delo.
Naša dekleta in fantje so!
Vidimo se na »dnevu zelišč« v januarju.

Fantje lupijo krompir

Sprehod do babe

Dekleta ustvarjajo

Mentorici Anita Bajec in Helena Novak Obreza

Z MEDVEDKOM V CIRKUSU
Domišljijski spis

Z medvedkom sva bila v cirkusu. Videla
sva veliko zanimivih stvari. Mislila sva, da
je cirkus v šotoru. V cirkusu je nastopal
medvedkov brat. Nestrpno smo ga
pričakovali. Ko je vstopil, smo začeli ploskati.
Skakal je čez ognjeni obroč. Moj medvedek in
jaz sva ga zelo občudovala.
Po končani predstavi smo se skupaj
fotografirali. Ta predstava z medvedkom v
cirkusu je bila za naju najlepša.

Pri gradu Snežnik je bil cirkus. Z medvedkom
sva gledala predstavo. V predstavi so nastopali
klovni. Medvedku so bili najbolj všeč medvedi.
Jaz pa sem najraje gledala klovne. Medvedek
pa se je najbolj bal tigra. Na predstavi je bilo
veliko ljudi. Na koncu so cirkusanti naredili
piramido. V zahvalo so dobili velik aplavz. Po
koncu predstave smo šli na sladoled.

Moj medvedek je star 10 let. Velik je 4
decimetre. Nastopala sva v predstavi.
Cirkus je bil poln gledalcev. Nagradili so
naju z aplavzom. Zelo sva uživala. Vsi so bili
zadovoljni. Igrala sva zanimivo predstavo.
Bila sva vesela. In nastopala sva rada.

Moj medvedek je začel nastopati leta 1889. Bil
je zelo vesel, ker je lahko nastopal, saj je ob
nastopanju zelo užival. Rad je zabaval ljudi, še
posebej pa otroke. Nekega dne je začel kašljati
in smrkati. Odšel je k zdravniku. Zdravnik mu
je predpisal zdravila in počitek. Otroci so ga
v cirkusu zelo pogrešali. Moj medvedek se ni
nikoli več vrnil v cirkus, saj se je poslovil od
svojega življenja. Vsi cirkusanti so ga nosili
globoko v svojih srcih in nikoli ga niso pozabili.

Z mojo medvedko Metko sva
se včeraj odločili, da greva v
cirkus. Na poti do tja sva se igrali
skrivalnice in se lovili. Nato
sva dali vstopnici in si ogledali
cirkuško predstavo. Najbolj nama
je bila všeč točka akrobatke in
požiralca ognja. V cirkusu je
nastopalo tudi nekaj živali. Ob
koncu so nama dovolili, da sva
pobožali živali. Cirkuška predstava
nama je bila zelo všeč. Blizu
cirkusa je bila trgovina. V trgovini
sva si kupili sladoled in ga polizali.
Nato sva odšli proti domu. Ko sva
prišli domov, sem Metki obljubila,
da greva naslednjič spet v cirkus.

Matevž Lekan , 3. r PŠ Iga vas

Žak Antončič , 3. r PŠ Iga vas

Zala Mele, 3. r PŠ Iga vas

Tanina Gucić, 3. r PŠ Iga vas

Tilen Kočevar, 3. r PŠ Iga vas
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Pomahajmo v svet
Otroci iz vrtca Polhek smo se v letošnjem šolskem letu vključili v
projekt »Pomahajmo v svet«.
To je mednarodni projekt, preko katerega se otroci v vrtcih
in šolah med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se
lahko v živo vidimo, si pomahamo in naučimo prvih tujih besed.
Velik poudarek smo namenili predvsem spoznavanju samega
sebe, kultur, običajev in načinov življenja. Otroci si med seboj
pokažemo kako se igramo, kakšne pesmi pojemo, v kakšnem
okolju živimo, kakšno hrano jemo, kakšen jezik govorimo ...
Program v projektu vsebuje pet tem, za vsak prstek na roki ena
tema.
Otroci iz oddelka Vijoličnih in Oranžnih polhkov smo že
pomahali in se javili otrokom s Poljske in Litve.
Čakamo, da pomahamo še otrokom s Portugalske
Kljub temu da smo majhni in smo pričeli »mahati« iz majhne
države, smo osvojili veliko src in narisali marsikateri nasmeh.

Obisk
Centra starejših
Cerknica
V mesecu novembru so bili otroci iz skupine
Modri polhki povabljeni v Center starejših
v Cerknico, da bi jim polepšali praznovanje
rojstnih dni.
Starejšim smo zaplesali, zapeli, deklamirali
ter jih obdarovali z voščilnicami, ki smo jih
izdelali.
Na naš obisk jih bo spominjala tudi slika, ki
smo jo naredili s pomočjo Dagmar Mlakar.
Na koncu smo se posladkali s torto.
Imeli smo se zelo lepo.
Anita Veber

IMAMO BAZEN.
SE KOPAMO V NJEM.
SE VSEM NAM PRILEGA,
KO SKOČIMO V NJEGA.
SO RIBICE MODRE, RUMENE, ZELENE
IN PLAVAJO Z NAMI
KOT ŠE NOBENE.
TUDI POD VODO
SE RADI SPUSTIMO
SE NIČ NAS NE VIDI
IN NIČ NE KRIČIMO.
KO PA PO ROBU BAZENA HITIMO,
SE VČASIH ZGODI,
DA NA PLAŽI OBLEŽIMO.
PRAV NIČ NAS NE MOTI,
ČE ZUNAJ DEŽUJE,
SAJ NAŠ BAZENČEK
VSEENO DELUJE.
Mavrični polhki, Hermina, Urška in Erika
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Anita Bajec

Petarji izpod
Snežnika

T

udi letos smo se prijavili na nagradni
natečaj »DELUJ EKO - OHRANI
ČEBELO IN SMREKO«, ki ga razpisujeta
Hofer in Medex.

Petošolci smo izdelali EKO smreko, ki je
tematsko naravnana. Razdeljena je na tri
dele. Spodnji del smreke je pobarvan z rajavo tempero. Na rjavo osnovo smo namestili 25 pokrovčkov. Uporabili smo prazne
kartonaste pokrove topljenih sirčkov. V
pokrove smo namestili slike enaindvajsetih vasi, namreč toliko je vasi v Loški dolini. Izpostavili pa smo tudi znamenitosti
Loške doline, kot so grad Snežnik, Križna
jama, jama Golobina in ostrnice. Slikovni
material smo iskali v Glasilu Obrh.
Srednji del smreke predstavlja snežniške
gozdove. V njih živijo male in velike gozdne živali, kot so zajec, polh, veverica,
srna, jelen, lisica, volk in medved. Živali

smo narisali in jih namestili v odpadne
pokrovčke različnih velikosti.
Vrh smreke smo simbolično pobarvali
belo. Predstavlja vrh Snežnika. Tik pod
vrhom smo namestili Planinski dom na
Snežniku. Za izdelavo doma smo uporabili odpadni material.

V snežniških gozdovih se skrivajo majhni
škratki. Oblikovali smo jih iz želodov.
Ker nas je v razredu 20, je na smrečici 20
škratkov.
Upamo, da nam bodo pričarali praznični
decembrski čas. 

Ema Suhadolnik, 9. a

NOVOLETNE DELAVNICE
Z

ačenja se praznični čas, ko se naši domovi napolnijo s toplino, skritimi pričakovanji in dobrimi željami. V tem času se
zbližamo, obdarujemo in skupaj uživamo v prazničnem vzdušju.
Božično-novoletno vzdušje pa se je iz naših domov preselilo tudi
v našo šolo.
V petek, 4. 12. 2015, je na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja
potekal tehniški dan NOVOLETNE DELAVNICE – IZDELKI ZA DECEMBRSKI BAZAR. Učenci smo na tehniškem dnevu izdelovali
različne uporabne in dekorativne novoletne izdelke, ki jih bomo
prodajali na decembrskem bazarju v prostorih šole in na božično-novoletnem sejmu v Starem trgu. Izkupiček od prodaje oz.
prostovoljnih prispevkov bo šel v šolski sklad, iz katerega se
financirajo razne dejavnosti za učence. Učenci smo ustvarjali v
različnih delavnicah. Da bo vaša božično-novoletna jelka okrašena, so poskrbeli učenci, ki so izdelali izvirne okraske in volnene kapice. V eni izmed delavnic so naredili dišeča mila, ki so zelo
uporabno darilo. Da bodo darila tudi paša za oči, smo izdelali
škatlice in darilne vrečke, v obliki lepih Božičkovih jelenčkov
iz valovite lepenke in kartona. Za dekoracijo darilnih škatlic in
vrečk pa so poskrbeli učenci, ki so izdelovali ščipalke v obliki
angelčkov, na katerih so napisana imena obdarovancev ali lepe
misli. Otroci bodo zagotovo veseli okrasnega magneta iz mavca.
Včasih na praznični mizi ni smel manjkati praznični kruh
župn'k, ki so ga postregli na vse svete večere. Otroci pa so dobili golobičke. Ana Zakrajšek in Elka Nared, članici Društva žena
in deklet na podeželju Ostrnice, sta poskrbeli, da se je skupina
naših učencev naučila pripraviti župn'k in golobičke po receptu
naših babic.

Praznično mizo moramo lepo okrasiti. Škrati iz borovih storžev
so lahko dekoracija na podstavkih za čajno svečko ali novoletno
jelko. Praznične obešanke niso le okras doma, temveč tudi vonj,
ki vas bo popeljal v božično pravljico. Čarobne trenutke pričara
tudi primerna svetloba, ki jo oddaja svečnik iz vezane plošče.
Primerno darilo je tudi nakit, ki ga lahko uporabimo kot modni dodatek k svečanemu oblačilu. Za lepe ustnice potrebujemo
naravni balzam, narejen iz kokosovega masla, mandljevega olja
in medu. Vse dogajanje na naši šoli so ves čas skrbno spremljali
naši učenci fotografi, ki so poleg fotografij naredili plakata.
Skupina učencev je pripravila zaključno prireditev, na kateri
so z igro vlog prikazali družinsko vzdušje pred prazniki, ko nas
čaka pospravljanje stanovanja, peka peciva, pisanje voščilnic,
številne prireditve … Kljub obilici dela pa si je družina vseeno
vzela čas za obisk božično-novoletnega sejma.
Vabimo vas, da si tudi vi vzamete čas za obisk decembrskega
bazarja na šoli ali božično-novoletnega sejma, kjer vam bodo
na voljo vsi naši izdelki. Gotovo bo vsak našel nekaj zase ali za
svoje najbližje. 

degustirajo
Oranžni polheki
lke VRTEC
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nih polhkov
Pogrinjek zele

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ali D
Tudi mleko je pomemben del tradicionalnega slovenskega zajtrka,
zato smo v vrtcu letos poudarjali in ugotavljali, kakšen je pomen
mleka. Vzgojiteljice so z otroki spoznavale, od kod pridobivamo
mleko, katere vrste mleka poznamo, katere mlečne izdelke poznajo naši otroci in katere izdelke lahko naredimo iz mleka. Ker večina otrok pozna le okus kravjega mleka, smo jim pripravili manjšo
degustacijo, kjer so poleg kravjega spoznavali tudi okus kozjega in
riževega mleka.

Tradicionalni

slovenski zajtrk

V

seslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal v petek, 20. 11. 2015, izvajamo z namenom, da bi izboljšali
zavedanje o pomembnosti zajtrka in da bi spodbudili zagotavljanje
hrane iz lokalne samooskrbe in domače pridelave.
Lokalno pridelana hrana je najprimernejša za uživanje. Je sveža,
zdrava in boljšega okusa. Nad njo je vzpostavljen učinkovitejši nadzor glede varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov kot pri hrani,
ki prihaja iz oddaljenih delov sveta. Pri sadju in zelenjavi domačega
izvora zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov,
zato sta sicer lahko manj obstojni, vendar pa prepoznavni po bogatem in tradicionalnem okusu. Ta bogat in tradicionalni okus živil
slovenskega porekla smo okusili tudi tokrat.

Vijolični polhki so ob poskušanju riževega mleka povedali:
• v redu, okus po hruškah,
• drugačno,
• zelo, zelo dobro,
• ful fajn, kot riž.

TSZ na šoli

Joj, kolikokrat ste že slišali, da je potrebno zjutraj pojesti zajtrk, saj
se po jutru dan pozna! Verjetno smo vsi zavijali z očmi, ko smo to
neštetokrat slišali že od starih mam. Vendar so (kot po navadi) imele
prav. Malo pa se nas je vprašalo, zakaj je zajtrk res tako pomemben?
Kako zajtrkujejo naše učenke in učenci? Kaj najraje jedo za zajtrk?
Zakaj neki ne zajtrkujejo?
Do vseh teh odgovorov smo se dokopali s kratko anketo z naslovom
»Ali zajtrkujem?«, ki je bila namenjena učencem od 1. do 9. razreda.
V anketi je sodelovalo 319 učencev od 340. Odgovore učencev smo
prikazali grafično.

Uživali smo v:
 medu, ki so ga donirali naši čebelarji iz čebelarskega društva,
 Ljutomerskem maslu,
 jabolkih slovenskega porekla,
 domačem mleku s kmetije Mlakar iz Iga vasi,
 in sveže pečenem kruhu, ki ga je speklo Društvo žena in deklet na
podeželju Ostrnice.

TSZ v vrtcu

V vrtcu so prejeli obisk. Otroke iz Iga vasi je obiskal in z njimi tudi
zajtrkoval župan Občine Loška dolina g. Janez Komidar. Predsednik
Čebelarskega društva g. Janez Žnidaršič in čebelarka ga. Irena Mohar
pa sta obiskala Modre polhke v Starem trgu in z njimi preživela večino dopoldneva. Gospa Irena Mohar jim je ob fotografijah predstavila
življenje čebel, pokazala in predstavila čebelarsko opremo in spregovorila o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Otroci so prebirali cvetni prah, opazovali postopek izdelave sveč iz voska, pripravo satnice
in si ogledali in povonjali različne čebelje izdelke.

Diagram 1: Število učencev, ki (ne) zajtrkujejo preden gredo v šolo.
Ugotovili smo, da od vseh anketiranih učencev zajtrk uživa le 214
učencev, torej 67 % vprašanih. 105 vprašanih, to je 33 % učencev,
torej ne zajtrkuje ali pa zajtrkujejo le občasno.
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Gospod župan na obisku pri
mavričnih polhkih

li DAN SLOVENSKE HRANE
Zanimalo nas je tudi, ali s starostjo učencev zajtrkovanje upada.

Modri
polhki
so izdelali
ogromen
plakat

srca in ožilja, sladkorne bolezni in povečanih količin maščob v krvi.
Stradanje na začetku dneva namreč vodi v prenajedanje v preostalem delu dneva, največkrat zvečer.
Z izpuščanjem zajtrka si torej nakopljemo več težav:
• naše telo jé samo sebe in to ravno tiste svoje dele, ki so za
zdravje pomembni,
• povečamo tveganje neželenega pridobivanja telesne teže in
• oslabimo svoj imunski sistem.
Diagram 2: Število učencev po triadah, ki (ne) zajtrkujejo preden
gredo v šolo.
Ankete so pokazale, da število učencev, ki zajtrkujejo, počasi upada,
kar pomeni, da je število učencev 3. triade, ki zajtrka ne uživajo, večje.
Diagram 3 prikazuje najpogostejše razloge, ki so jih navedli učenci
ob vprašanju Zakaj ne zajtrkujem?

Raziskave kažejo, da tisti otroci, ki zajtrka ne jedo, pogosto izgubljajo pozornost, so nemirni in brez energije. Opuščanje zajtrka vodi
v utrujenost ter vpliva na zbranost in učenje. Pri učencih, ki redno
in zdravo zajtrkujejo, pa so strokovnjaki ugotovili boljšo pozornost,
spomin in reakcijski čas, v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki ne zajtrkujejo.
Iz anket smo ugotovili, da veliko učencev ne zajtrkuje, ker nimajo
časa, saj raje dlje spijo in zato pozneje vstanejo. V takšnih primerih
je dovolj, da popijejo npr. kozarec mleka ali jogurt ali pa na poti v
šolo pojedo kos sadja (jabolko, banano ipd.).
Ostali učenci so zapisali, da zjutraj ne zajtrkujejo, ker nimajo apetita
in jim hrana navsezgodaj zjutraj ne paše. Veliki večini ljudi zjutraj
hrana res ne diši, saj imajo občutek slabosti ob vsakem zaužitem grižljaju. Vzrok leži v razdraženem želodcu, ki je bil preko noči deležen
naporne prebave hrane, ki so jo zaužili za večerjo. Hrana nam mogoče res ne diši, vendar pa telo potrebuje energijo, zato je potrebno
telo postopoma navaditi na takšno spremembo.

Diagram 3: Najpogostejši razlogi, zakaj učenci ne zajtrkujejo.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o pomembnosti zajtrka. Ker velikokrat pozabimo, kakšne so lahko posledice opuščanja zajtrka, jih je
dobro včasih obnoviti. Pa si poglejmo …
Raziskave kažejo, da je izpuščanje zajtrka eden izmed razlogov za razvoj debelosti, s tem pa tudi dejavnik, ki spodbuja nastanek bolezni

Včasih se premalo cenimo. Namenimo čas sebi in našemu telesu.
Zajtrk je tisti, s pomočjo katerega se bo naš dan začel veliko lepše.
Zato ga s svojega jedilnika nikakor ne črtajmo. Od vseh petih obrokov na dan, ki bi jih morali imeti, zajtrk je in ostaja najpomembnejši
obrok dneva! Vsak izmed nas si lahko zjutraj vzame minutko časa
in poskrbi zase.
Vsem izvajalcem se iskreno zahvaljujeva za sodelovanje in uspešno izvedbo vseslovenskega projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Posebna zahvala gre Čebelarskemu društvu iz Loške doline,
ki je poskrbel za donacijo medu in prikaz čebelarstva.
Tatjana Leskovec in Hejdi Baraga
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Vransko:
OGLED AMZS CENTRA VARNE
VOŽNJE in MUZEJA MOTOCIKLOV
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VTISI UČENCEV
Bilo mi je všeč in poučno. Najbolj mi je bilo
všeč v AMZS Centru varne vožnje. V Muzeju
motociklov me je motilo, ker so motorji
razstavljeni preveč skupaj.
Ema Zgonec, 8. b
Danes je bil poučen dan. Najboljši je bil del,
ko smo se vozili z gokardi na pedala. Tudi
predavatelj je bil zelo zanimiv. Pijana očala
so bila zabavna, nekateri so hodili med
stožci, kot da so pijani. Muzej motociklov je
bil zanimiv, veliko novega sem se naučil o
motociklih. Upam, da se bo ta tehniški dan
organiziral tudi za naslednje generacije.
Danijel Kandre, 8. b

Vse fotografije: Arhiv OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

testiranju
a, na srečo pri
Posledice trčenj

i« in
ami s »pijanim
Hoja med ovir nimi« očali
ra
»zadrogi

V sredo, 21. 10. 2015, smo se učenci 8. in 9. razredov odpravili na ogled AMZS Centra
varne vožnje in Muzeja motociklov na Vranskem.
Kmalu po 7. uri smo se iz Starega trga odpravili na pot. Z avtobusom smo se peljali do
Unca, kjer smo zavili na primorsko avtocesto, smer Ljubljana. V vožnji smo uživali, dokler nismo zaslišali nenavadnega šumenja avtobusa. Zavili smo na izvoz Brezovica. Na
servisu so avtobus popravili, mi pa smo medtem pomalicali. Pot smo nadaljevali po ljubljanski obvoznici, v smeri proti Mariboru in nato po štajerski avtocesti. Po dobri uri in
pol vožnje smo prispeli na Vransko.
Najprej smo odšli v učilnico, kjer smo se preizkusili v vožnji motorja na simulatorju. Čez
nekaj časa smo se zbrali na dvorišču pred centrom, kjer smo se vozili z gokardi. Nadeli
smo si tudi očala, ki so nam prikazala, kako vidijo ljudje pod vplivom alkohola ali drog.
Kasneje smo odšli v predavalnico, kjer smo imeli predavanje o varni vožnji. Predstavili
so nam tudi svoj center in povedali, da tam delajo najboljši učitelji vožnje v Sloveniji.
Izvedeli smo, kaj so najpogostejši vzroki za prometne nesreče in zakaj je varnostni pas
tako pomemben.
Nazadnje smo se odpravili v Muzej motociklov. Tam so nam predstavili zgodovino motociklizma. Muzej je družinski, z zgodovino motociklov se ukvarjajo že zelo dolgo in so
strastni ljubitelji motorjev.
Z obiskom muzeja se je naš dan na Vranskem končal. Uživali smo in izvedeli veliko novega.
Zahvaljujemo se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Loška dolina,
ki je omogočil brezplačno izvedbo tega tehniškega dne.
Zala Žnidaršič, 9. b

Meni je bilo vse všeč, še posebej pa gokardi
na pedala in očala (pijana in droge). Center
varne vožnje mi je zanimiv in želim si, da
ga še kdaj obiščem.
Gašper Škerbec, 8. a
V tem centru je bilo zelo poučno, saj smo se
naučili pravil varne in pametne vožnje. V
Muzeju motociklov pa smo izvedeli
vse o zgodovini motociklizma.
Slabega ni bilo nič.
Tinkara Plos, 8. a
Meni je bil ta tehniški dan všeč, ker smo
spoznali Savinjsko dolino. Zanimiv mi je
bil Muzej motociklov, vožnja gokardov ter
hoja s pijanimi očali. Najmanj pa so mi bili
všeč filmčki o prometnih nesrečah. Čeprav
so zgodbe resnične, tega ne privoščim
nikomur.
Ana Kandare, 9. b
Najbolj mi je bila všeč vožnja z gokardi
na pedala. Pri hoji s pijanimi očali pa sem
imela grozen občutek.
Janja Mulec, 9. a
Danes sem se naučil, kako moramo biti
varno vključeni v promet, kako pomembno
je, da se pripnemo z varnostnim pasom v
avtomobilu in da so lahko posledice prometne nesreče tudi tragične. Vožnja z gokardi
na pedala je bila zelo zanimiva. V muzeju
sem veliko izvedel o zgodovini motociklov,
ogled zbirke mi je bil zelo zanimiv.
Patrik Kraševec, 9. b
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jem je bilo
vožnje z motor
Na simulatorju
denih situacij
veliko nepredvi

AMZS Center varne vožnje bi rada še
obiskala. Všeč mi je bil simulator vožnje z
motorjem.
Ana Porok, 9. a
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Lana Intihar, Petra Ovsec, 8. a, Bojana Kovač, 7. a

Najbolj razburljiva noč na šoli
NOČ BRANJA
Noč branja je eden najbolj težko pričakovanih dogodkov na naši šoli. Veselimo se je, ker je
to posebna oblika druženja, ker prespimo v šoli in ker nas obiščejo zanimivi gosti. Najbolj
vznemirljiv pa je nočni pohod po šoli, ki že vnaprej buri našo domišljijo. Pogoj za udeležbo so
štiri prebrane knjige za bralno značko. Če komu ne uspe prebrati vseh knjig, se lahko prijavi
v delavnico Bukvožer, kjer sam ali skupaj s sošolci predstavi zanimivo knjigo. Noč branja je
dodatna motivacija za branje za bralno značko.
Letos je potekala že 6. NOČ BRANJA. Tema so bili gusarji oz. pirati. Ob prihodu v šolo so
nas gusarji temeljito pregledali. S seboj nismo smeli imeti telefonov, prigrizkov in sladkarij.
Obvezna oprema je bila knjiga, vstopnica, svetilka in gusarsko oblačilo. Vsi učenci smo srečno prestali pregled. Po uvodnem pozdravu knjižničarke smo se napotili v učilnice. Sledilo
je branje knjig. Po popoldanskem branju smo ustvarjali v delavnicah. V tehniški delavnici
so izdelali gusarsko ladjico iz stiropora in veliko gusarsko ladjo. Ljubitelji angleščine so se
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udeležili angleških pustolovščin. Učenci, ki
imajo veselje do igranja in nastopanja, so naštudirali dramski prizor iz knjige Urške Kaloper O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah.
Učenci, ki radi plešejo hip hop, so se prijavili
v plesno delavnico. Največja skrivnost je bila
likovna delavnica, saj so tam nastajali kostumi za strašenje na nočnem pohodu. Po večerji
smo si ogledali plesni nastop plesne delavnice in Plesnega kluba Evora ter Plesonoge. V
knjižnici smo imeli literarni večer s pisateljico
Urško Kaloper ter predstavitev delavnice Bukvožer. V novinarsko – fotografski delavnici
smo poskrbele za fotografiranje dejavnosti in
plakat. Po večernih dejavnostih smo odšli v
svoje učilnice in začeli brati. Ker smo vsi komaj čakali na nočni pohod, se nismo mogli
zatopiti v branje. Pred pohodom smo si izdelali gusarsko ladjo in si pripravili oblačila.
Nočni pohod je bil zelo strašljiv. Cela šola je
bila podobna prizorišču v kakšni grozljivki.
Na pohodu smo morali opraviti več zanimivih nalog, povezanih z gusarskimi dogodivščinami. Kljub številnim napadom raznih
pošasti in krikih groze smo vsi člani ladijske
posadke srečno pripluli do kopnega.
Zjutraj so nas naše mame skupaj s kuharjem
Rokom Tratnikom razveselile z okusnim zajtrkom. Po zajtrku smo imeli zaključek Noči
branja, kjer se je predstavila vsaka delavnica,
naši mentorji pa so nam podelili priznanja.
Za konec pa je nastopila posebna gostja,
finalistka šova Slovenija ima talent, Sabina
Veber. Vsi učenci že nestrpno čakamo naslednjo Noč branja. 
Foto: Anja Turšič

Športni pozdrav, Alenka Curl

Elgonova
Notranjski tekaški
pokal 2015
Tekaška sezona Elgonova Notranjskega tekaškega pokala za leto 2015 se je zaključila, zato je v
sredo, 4. novembra, v Kulturnem domu Cerknica
potekala slavnostna zaključna prireditev.
Letos se je tekov udeležilo rekordno število tekačev, 1533, med njimi kar 800 otrok. Tudi to je pokazatelj, da je vedno več ljubiteljev teka in s tem
večja ozaveščenost o pomenu gibanja in športnega načina življenja na boljše počutje in delovno
uspešnost.
Pokal je sestavljen iz devetih tekov:
- Maistrov tek na Uncu
- Tek na Križno goro
- Tek na Slivnico
- Tek okoli Cerkniškega jezera
- Tek po medvedovih sledeh
- Tek po Blokah
- Logaški tek
- Tek po polhovih stopinjah in
- Tek ob Karlovici

Tistim osnovnošolkam in osnovnošolcem, ki so
se udeležili prav vseh devetih tekov, so podelili
posebna priznanja.
Med njimi je tudi 10 učencev in učenk Osnovne šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga pri
Ložu. To so: Nikita Funda, Hana Zabukovec, Tia
Clea Sterle Podobnik, Tinkara Plos, Tine Zabukovec, Anže, Miha in Jure Mlakar, David Pucelj
ter Jure Bebar.
Na vsakem teku tekači zbirajo točke in tisti, ki so
v skupnem točkovanju v treh starostnih kategorijah dosegli od 1. do 6. mesta, so dobili medalje
ali pokale.
Uspešne učenke starotrške šole so bile:
- med najmlajšimi je bila Nikita Funda 2.,
Pia Prevec pa 5.,
- v drugi skupini so bile Hana Zabukovec 1.,
Ema Bebar 2. in Tia Clea Sterle Podobnik 6.,

- pri najstarejših učenkah pa je Tinkara Plos
osvojila 1. mesto.
Tudi učenci so bili zelo uspešni:
- Tine Zabukovec je osvojil 2. mesto,
Jure Mlakar 4. mesto,
- v srednji skupini je Miha Mlakar dosegel
1. mesto, David Pucelj 3., Jure Mlakar 4. in
Boštjan Bartol 5. mesto,
- med najstarejšimi učenci pa je Rok Truden
osvojil 2. mesto, Jure Bebar 4. in
Jan Truden 6. mesto.
Pohvalo in čestitke pa si zaslužijo prav vsi udeleženci tekov iz starotrške osnovne šole, saj so skupaj osvojili pokal za najboljšo šolo po skupnem
številu osvojenih točk!
Čestitke vsem!
Naj volja in športni duh ostaneta še naprej tako
velika, da v aprilu zopet tečemo skupaj. 
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Leonida Zalar, knjižničarka OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

– oktober 2015

zakon!
Šolske knjižnice so

Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice
učence in starše opremljajo za življenje. Mesec oktober je v naši šolski knjižnici vsako leto obarvan z odtenki, ki jih
slika teden otroka, mesec šolskih knjižnic in praznik Čebelice – praznik otroških knjig. Tako praznujemo vse tja do
konca decembra. Takrat se nit odvije, a ne povsem, saj so nove zgodbe vedno na obzorju in le iščejo privez v novih
pristaniščih.

V MEDVEDJI ŠOLI

Hm, v medvedji šoli? Verjetno še niste bili.
Tistega dne, ko je bila medvedja šola, je bilo
popoldne in še prehitro večer. Tam so polnili
svoje bistre glave prvošolci, malce so jim pomagali tudi starši. A bilo je povsem nevsakdanje. Velike pustolovščine, še večji izzivi v
svetu knjižnih junakov, s kupom knjig; poučnih in leposlovnih, tudi čarovnih.
Tam je prvošolce čakal začarani gozd in obilica zank, ugank, tudi pesmi.
In nekje vmes izgubljeni hvaležni medved,
ki je iskal pomoč, da bi mu vendarle nekdo
izdrl trn.
In ko smo že skoraj poiskali oblačila, da bi
odšli domov, nas je nenavadna sled privedla
v knjižnico, ki je povsem spremenila podobo. V siju svetilk je med knjigami spal pravi medved. Ravno tisti, ki mu je ena izmed
mam izdrla trn. Poleg njega je stala zibelka.
V njej pa pravo presenečenje. Hruške? Ne,
niso bile hruške. Bile so knjige Ostržek bere
za bralno značko, darilo Društva Bralna
značka Slovenije.
Vsakemu izmed prvošolcev je medved napisal posvetilo, ki se glasi:

NAJ BO TVOJE POTOVANJE
V SVET BRANJA
SLADKO KOT MED
IN NAJ MEDI V TOPLEM
NAROČJU TVOJIH STARŠEV.
VELIKO POGUMA IN
VZTRAJNOSTI TI ŽELIMO,
DA BOŠ KOS VSEM LAŽJIM IN
TEŽJIM BESEDAM.
VESELIMO SE SREČANJ S TABO.

KNJIŽNI JUNAKI

Medvedja mama pa je prvošolcem napekla
medenjakov, da so se medili še pozno v noč.
Čeprav je bila jesen topla, je medved kmalu
odšel v svoj brlog na zimsko branje.
Takrat so vse okoliške čarovnice sedle na posvet in pripravile pogumnim in vedoželjnim
bralcem razredne stopnje

ČAROVNIŠKO POPOLDNE
Izpod njihovih čarobnih klobukov se je
zaiskrilo pet delavnic.
Čira čara, ni mi para
Bi se gnetli na tej metli
Juha, ki iz buč se skuha
Room on the Broom
Mala čarovnička
Bralci so se preizkusili v različnih
spretnostih, se posladkali s palačinkami
in zvečer prisluhnili pravljici o Jagi babi.
In če vas je slučajno kdaj strah in težko
spite zaradi čarovnic, le obrnite oblačila
in mirno spanje vso noč je zagotovljeno.

BRALNI DOGODEK NOČ BRANJA
ŽE ŠESTO LETO
Letošnja Noč branja je potekala 27.–28. novembra. Pogoj za udeležbo je bilo
ustrezno število prebranih knjig za bralno značko. Na dogodku je sodelovalo
70 učencev, ki so si glede na ponujene dejavnosti poiskali ustrezno vsebino v
popoldanskih delavnicah.
Potekalo je pet delavnic: likovna, tehniška, gledališka, bukvožer,
angleške pustolovščine in zapleši HIP HOP.
Šolske kuharice so poskrbele za okusno toplo večerjo, učiteljice za osvežilne
koktajle, Kulturno izobraževalno društvo Plesonoga in Plesni klub Evora za plesni
nastop, avtorica Urška Kaloper (Mladinska knjiga) za družaben večer, Rok Tratnik
in starši za okusen zajtrk, pevka Sabina Veber za zaključno presenečenje.
Tudi letos je imela noč svojo moč in je presenečala na šolskih hodnikih.
V soboto dopoldne je potekala zaključna prireditev, na kateri smo učencem
podelili priznanja in revije PIL – darilo Mladinske knjige.
Še bomo brali! Se vidimo na 7. noči branja.
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ŠESTOŠOLCI SO TUDI LETOS NAVDUŠILI USTVARJALCE
RADIJSKE IGRE S SVOJIMI NASTOPI

V četrtek, 5. 11. 2015, so se učenci 6. razreda OŠ
heroja Janeza Hribarja iz Starega trga pri Ložu srečali z
ustvarjalci radijske igre 3. programa Radia Slovenija.
Srečanje je potekalo v okviru razrednega projekta
in medpredmetnega povezovanja knjižnično
informacijskih znanj, slovenščine, likovne in glasbene
umetnosti.
Učenci so se v šolski knjižnici predstavili z dramskim
prizorom in s svojo radijsko igro Hektor in velika
avantura, ki je nastala po predlogi pisatelja Dima
Zupana. Napisala jo je šestošolka Eva Lekan.
Sledila je okrogla miza z gosti, ki so jo vodili učenci
novinarji. Pogovarjali so se z režiserko Ireno Glonar,
dramaturginjo Vilmo Štritof, glasbeno oblikovalko
Darjo Hlavka Godina in tonskim mojstrom Matjažem
Mikličem.
Po pogovoru so prisluhnili radijski igri Hektor in velika
avantura, ki je nastala v studiu Radia Slovenija.

PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« ŽE DESETO LETO MED SEDMOŠOLCI
V šolskem letu 2015/2016
poteka projekt »Rastem s
knjigo v OŠ – izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo
vsakemu sedmošolcu« že
deseto leto.
Tudi letos so odšli učenci obeh
sedmih razredov v Knjižnico
Jožeta Udoviča v Cerknico.
Knjižničarka Anita Leskovec je učencem
predstavila vlogo in pomen splošne knjižnice
v odraščanju mladih bralcev, nato pa je sledil
ogled knjižničnih prostorov. Po vrnitvi v
šolo je vsak sedmošolec prejel darilno knjigo
pisatelja Damijana Šinigoja Iskanje Eve.
Knjiga je prejela nominacijo za večernico
2015, nagrado za najboljše izvirno otroško ali
mladinsko delo preteklega leta.

6. NOČ BRANJA 2015
ZAHVALA
Vsem sodelujočim na 6. NOČI BRANJA
se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Skupaj z vami nam je uspelo
doseči cilje bralnega dogodka:
– doživeti branje kot dogodek,
– poudariti pomen ustvarjalnosti
za kakovostno preživljanje
prostega časa,
– razvijati kreativnost ob branju,
– razvijati veselje do branja,
– razvijati jezikovne zmožnosti,
– povezovanje učencev, učiteljev,
staršev in okolja,
– druženje.

(27.–28. 11. 2015)

Še posebej zahvala:
• gostji literarnega večera
Urški Kaloper (Mladinska knjiga),
• pevki Sabini Veber - finalistki
Slovenija ima talent 2015,
• Roku Tratniku in staršem,
ki so nas razvajali z zajtrkom,
• Kulturno izobraževalnemu
društvu Plesonoga,
• Plesnemu klubu Evora,
• mentoricama plesne delavnice
Jerneji Žnidaršič in Petri Jesenšek..
Skupaj z vami nam je uspelo
ustvariti čar 6. noči branja. HVALA.

Učenci in zaposleni OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
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Špela Bohinjec Modic

Rastimo skupaj v medgeneracijskem središču Notranjske

V petek, 6. novembra, smo v MGC Gaber, v sodelovanju z Stičiščem NVO Boreo in Notranjskim študentskim klubom, izvedli
regijsko srečanje mladih in mladinskih delavcev z odločevalci mladinske politike – Rastimo skupaj. Primorsko-notranjsko
srečanje je bilo deveto od dvanajstih regijskih srečanj, ki so potekali po celi Sloveniji.

ogodek je bil namenjen mladim in tistim, ki delajo z in za mlade, da so lahko jasno in glasno spregovorili o vsem, kar
se za njih pomembnega dogaja v lokalnem
okolju, o aktivnostih in idejah, ki jih navdušujejo ter težavah, s katerimi se soočajo.
Z željo, da so slišani in preverijo, ali res na
mladih svet stoji.
Na povabilo so se odzvali odločevalci mladinskih politik dr. Peter Gašperšič, Ministrstvo za infrastrukturo, dr. Peter Debeljak,
direktor Urada RS za mladino, Janez Komidar, župan Loške doline, Marko Rupar,
župan Občine Cerknice in Milenka Simšič iz
ZRSZZ iz Postojne. Na drugi strani pa presenetljivo veliko število mladih; predstavnikov lokalnih skavtov, društev študentov, nepovezane mladine ter mladinskih delavcev,
kar dokazuje, da jim je mar za lastno prihodnost in si želijo soodločanja.
Namen dogodka je bil dvigniti zavest lokalnih odločevalcev za razvoj mladinskega
sektorja, mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni preko izmenjave
znanj, izkušenj in dobrih praks. V strukturirani razpravi so spregovorili o odprtih
vprašanjih mladinskega sektorja in položaju mladih.
Primorsko-notranjska regija spada v manj
razvite predele države, ki se zaradi slabih
zaposlitvenih, izobraževalnih in stanovanjskih pogojev izgublja mlade in perspektivne
kadre ter zamuja razvojne priložnosti, zato
smo za eno izmed tem izbrali beg možganov
iz regije.
Ker je del mladinskih politik tudi razvojna
strategija s področja mladih, ki v regiji ni
zastavljena, smo želeli predstaviti Certifikat
mladim prijazna občina ter spodbuditi lokalne skupnosti, da si začnejo prizadevati,
da varujejo in vključujejo vedno nove generacije mladih (to je oseb, starih od 14 do
vključno 30 let) v posamezne dele življenja
družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
Špela Modic, regionalna koordinatorka dogodka, je mladim uvodoma izrazila zahvalo
za udeležbo, hkrati pa izpostavila pomen prisotnosti političnih odločevalcev. Vsem skupaj je zaželela uspešen strukturirani dialog.
Ob nastopu nove funkcije je zbrane pozdravil
tudi direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden. Portal mlad.si, ki je z dogodka
poročal v živo, je v zvezi s temo brezposelnosti, slabih perspektiv ter beg možganov iz

foto: Mario Žnidaršič
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regije zapisal: dr. Peter Gašperšič, minister
za infrastrukturo je prijetno presenečen nad
številčno udeležbo mladih, kar po njegovem
potrjuje, “da se mladi zanimajo za politiko.”
Tema je vsekakor aktualna, saj se prevečkrat
dogaja beg mladih možganov iz različnih regij celotne Slovenije. Dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino je po pozdravu
vsem prisotnim, predvsem mladim, dejal, da
se dialoga z mladimi veseli.
Kot pravi, na teren hodijo, ker so v analizah
ugotovili, da je med drugim ključ do aktivacije mladih v lokalnih skupnostih. In to z
regijskimi dogodki dokazujejo in obljublja
tudi nadgradnjo teh dogodkov v naslednjem
letu. Glede teme je povedal, da je problem,
ki ga pokriva izbrana tema, zares velik, saj
je tranzicija vrednot prestrukturirala celotno
družbo. Beg možganov je posledica širših
faktorjev, delo pa je potrebno dobro organizirati. Izpostavil je tudi pomembno mobilnost mladih.
Marko Rupar, župan Občine Cerknica, je
povedal, da se mladi pri njih vključujejo v
društva in so aktivni, a pogrešajo direktne
povezave z mladino na lokalni ravni. Opozarja, da, ko bomo selekcionirali prihod
tujega kapitala, bomo povzročali tudi t. i.
beg možganov. Pravi, da, če bomo omejevali razvoj tujega kapitala in podjetništva pri
nas, potem bodo tudi mladi odhajali. Tudi
cestne povezave niso najhitrejše. Opozarja,
da morajo mladi biti samoiniciativni, kar pri
njih pogreša. Glede možnosti občin pravi, da
dokler nimajo prave zemlje in industrijske
cone, potem tudi ne morejo ustvarjati prilo-

žnosti. Janez Komidar, župan Loške doline je
na začetku poudaril, da so pred dvema letoma svoje napore usmerili v dva ciljna področja, zaradi česar problematika izbrane teme
ni tako huda. Ceste, infrastruktura in objekti
so prava podlaga, da mladi ne bežijo, hkrati
pa je pomembno tudi, da so v Loški dolini
vzpostavili pogoje za primerno delovanje
društvenega centra na Babnem polju, kar
jim omogoča aktivno delovanje. Podobno
so storili tudi z Medgeneracijskim centrom
Gaber, kjer so se tako ustvarili pogoji za delovanje vseh organizacij.
Vodja Urada za delo Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana Milenka Simšič je za ta del
regije povedala, da sicer spadajo v vzhodno
Slovenijo, ampak vzpodbudno – tu so edina
regija, ki ima manjšo stopnjo brezposelnosti
kot nekatere regije, ki so v zahodni Sloveniji. Med zaposlitvami v Ilirski Bistrici se med
mladimi kar 50 odstotkov posameznikov
zaposli doma, trend vožnje do Postojne ni
več tako prisoten, 27 odstotkov mladih se
na delo vozi v Sežano in Koper, v Ljubljano
pa 13 odstotkov. Težava je, da ostajajo mladi
brez višje izobrazbe, ta delež se veča in to postaja kronični problem. Hkrati družboslovne
smeri še vedno ne kažejo na večanje zaposlovanja na tem področju. Trudijo se in mlade
aktivno vključujejo v dodatna izobraževanja,
ki širijo nabor kompetenc mladih.
Dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo je glede perspektiv regije povedal, da je
vlada glede cestnih in železniških povezav
nedolgo nazaj določila strategijo razvoja
prometa, ki opredeljuje nadaljnje korake na
tem področju, smernice so začrtane do leta
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Notranjski študentski klub

Špela Drobnič, podpredsednica NŠK-ja, ki
je največji študentski klub na Notranjskem,
je povedala, da vsako leto pokrijejo približno 300 študentov in dijakov, pripravljajo pa
veliko različnih projektov, ki jih združujejo
različna načela, med drugim: dostopnost
in povezovanje. Notranjski študentski klub
organizira 3 večje projekte: Brucovanje, Heksnfest in Zelenfest. Novi festival pa je Blatnfest, ideja zanj pa je nastala, ko so preko
društev kontaktirali mlade in jih povezali, ne
glede na njihove osnovne interese, ki jih vo-

dijo v teh društvih. Predstavilo se je 17 društev, 9 pa se jih je na ovire na festivalu tudi
pripravilo. Kot pravi podpredsednica kluba,
je njihov osnovni namen, da mladim ponudijo alternativo, da se dogaja in da imajo
mladi izbiro glede zabav, rekreacij, druženja,
športnih prireditev, kulturnih prireditev itd.

Hiša mladih Ajdovščina

Helena Harej iz Inštituta za mladinske politike (zasebni zavod, usmerjen v analizo
področja mladine, z namenom oblikovanja
mladim prijaznejšega okolja), ki je hkrati
predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina je predstavila njihove aktivnosti v smeri
participacije mladih, zaposlovanja mladih,
stanovanjski problematiki, izobraževanja
mladih itd. Poudarila je počasnost in kompliciranost birokracije pri zadevah, ki bi jih
mladi želeli opraviti na občinah, kar je po
njenem mnenju razlog, da mladi prevečkrat obupajo, in kot pravi, je pomembno,
da politični odločevalci povedo in pokažejo,
da so mladi slišani in da bodo njihove ideje
v prihodnosti zaživele. Kot je poudarila, je
bilo izjemnega pomena dejstvo, da so mladi
pri začetku ustanavljanja Hiše mladih sami
povedali, kaj, zakaj, kako in koliko potrebujejo in tudi zato danes ta Hiša mladih vsak
dan živi razgiban urnik. Od leta 2012 naprej
se podeljuje tudi certifikat Mladim prijazna
občina. Certifikat, ki je edino tovrstno certificiranje v Evropi, predstavlja priznanje
lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo
ukrepe na identificiranih prednostnih področjih lokalnih mladinskih politik.

Mladinski center Postojna

V MC Postojna je mladim na voljo opremljen prostor na voljo za vaje glasbenih
skupin, ki ga dajejo na brezplačno uporabo
vsem nadobudnim glasbenikom. Prejmejo
tudi opremo (bobne, ojačevalce, ozvočenje).
Mladinski center Postojna skupaj z Nacionalno agencijo Movit nudi možnost mladim
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do 30 let, da se udeležijo projekta imenovanega EVS. Tako so dobili priložnost gostiti v
Postojni mlade iz Srbije in Češke republike,
pa tudi iz Francije, kmalu pa se jim bo pridružil tudi prostovoljec iz Turčije. V MC sodelujejo tudi s projektom BOREO; regijsko
stičišče nevladnih organizacij. Projekt skrbi
za krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij za izvajanje projektov, programov in
javnih politik.

Elizabeta Lakosil iz zavoda Movit

Ker je pomembno financiranje mladinskih
organizacij in projektov za mlade, je Elizabeta Lakosil iz zavoda Movit predstavila
možnosti sofinanciranja iz projektov Erasmus +, ki marsikateri organizaciji omogoča
delovanje in lažjo organizacijo dela. Organizacije in mladi med drugim tako pridobivajo kompetence in izkušnje za boljšo zaposljivost, predvsem pa se mladi lažje integrirajo v
družbo in postajajo kritični državljani. Izpostavila je tudi profesionalizacijo mladinskega dela. Vir: uredništvo mlad.si.
Po zaključku formalnega dela smo za mlade
pripravili tematsko obarvano improvizacijsko predstavo Ekshibicija v izvedbi Improlige, ki je po razpravi, ki jo je vodil trener
Mladinskega sveta Slovenije, iz Loške doline
izhajajoč Jaka Matičič, pomenila bolj sproščujoč in smehu namenjen del dogodka. Z
namenom, da ponudimo mladim tudi priložnost za neformalno druženje, mreženje in
povezovanje, saj so na dogodek prišli mladi iz celotne regije, ter da proslavimo darove jeseni, smo po zaključku dogodka pred
medgeneracijskim centrom pripravili pravi
kostanjev piknik.
Po evalvaciji izvedenega dogodka so bili
mladi z organizacijo dogodka zadovoljni
in pritrjujejo mnenju, da so podobni dogodki v regiji potrebni in zaželeni. Mladi
pa, če najdeš način, kako jih pritegniti in
povabiti, pripravljeni delati in sodelovati.
foto: Mario Žnidaršič

2030. Eden izmed problemov je povezava
bolj oddaljenih regij z avtocestnim omrežjem
in na tem področju je predvidenih kar nekaj
ukrepov. Ena od prioritet je tretja razvojna
os, na tem območju pa se nadaljujejo dela na
projektu tretje A razvojne osi. Vlada si je kot
eno izmed prioritet zadala, tudi vzpostavitev
železniške povezave do Kočevja, a potniški
promet še ni stekel, zato bo potrebno vložiti
še kar nekaj denarja, kar načrtujejo v naslednjih dveh letih. Ta projekt bi naj predvidoma
stekel leta 2018. V 5-ih letih lahko obstoječo
infrastrukturo ohranimo v ustrezni kondiciji,
kar je velik korak in uspeh!
Glede prometnih povezav in posledične
povezljivosti z novimi delovnimi silami s
strani mladih ter novimi vlagatelji sta se Janez Komidar, župan Loške doline, in Marko
Rupar, župan Cerknice, strinjala v tem, da je
avtocestni križ glavna prometna žila, ki odpre nek kraj. Po eni strani ta del Slovenije s
svojo izoliranostjo ponuja del neokrnjenosti,
a mobilnost je posledično za prebivalce teh
krajev velik problem.
Minister Gašperšič je misli strnil tudi v stališču, da je potrebno v oddaljenih regijah iskati priložnosti, ki so tam edinstvene in jih
drugje ni in s tem bo “gospodarstvo prišlo
tudi v te kraje“, kar posledično zavrti kolesje
tudi na ostalih področjih. Minister se je obrnil na mlade in jih pozval k komentarju glede največjih težav, s katerimi se srečujejo na
tem področju. Mladi so se aktivno priključili
debati in predstavili probleme in težave, o
katerih so pred tem ravno tako spregovorili
tudi odločevalci. Kot so povedali, je lahko
dvesto oziroma tristo evrov višja plača v Ljubljani nekaterim prava dodana vrednost, ki
odloča o tem, ali bi se v službo peljali tudi
po uro in uro in pol v eno smer, medtem
ko drugim to ne predstavlja faktorja, ki bi
vplival na odločitev. Kot so se strinjali vsi, z
obema županoma na čelu, je naloga odločevalcev, da panoge, ki so razvite na njihovem
področju, razbremenijo in celoten sistem
poenostavijo, da zadiha, tako pa bodo, kot
pravijo “dosegli, da se bodo lahko prebivalci
zaposlovali tudi v domačih krajih in se ne izseljevali oziroma iskali službo drugod.”
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Foto: arhiv PZ Jasna
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Marija Antončič - Podcerkavska

Obisk v Luciji
Z veseljem smo se odzvale povabilu gospe Vere – mame naše zborovodkinje. Želela si je praznovati skupaj z nami svojo častitljivo obletnico rojstva. Obiskali smo jo v Luciji ter si polni dobre volje izmenjali pozdrave.
Gospa je še vedno aktivna, polna energije in ustvarjalnega duha, ki ji ga nikoli ne zmanjka. Je tudi podpornica našega zbora. Ob nastopih nam skreira modne dodatke. Za svoje praznovanje z nami se je dobro potrudila. Pripravila nam je presenečenje – nastop na Tartinijevem trgu v Piranu, kjer naj bi nas pričakale pevke Piranskega pevskega zbora ter bližnji prijatelji. Zaradi neljubega dogodka na cesti
je načrt padel v vodo. Z nami pa je prišel tudi gospod župan Janez Komidar. Sledila je pogostitev v restavraciji. Zapele smo ji pesem Vse
najboljše ter ji izročile darilo s čestitko. Našemu petju je prisluhnila cela restavracija. Petra je druženje popestrila s srečelovom, gospa
Vera pa je vsaki od nas poklonila torbico za kozmetiko, ki je seveda plod njenega dela. Za odlično postrežbo, ki smo je bili deležni, smo
se lepo zahvalili. S toplimi pozdravi smo se poslovili in odšli domov.

Janja Urbiha

Živo na Živi 2015
P

lesalke iz društva Plesonoga so v novembru nastopile na Živi 2015. Živa je festival plesne
ustvarjalnosti mladih, ki se je dogodil novembra v Ljubljani.
Naša dekleta so nastopila na prvi festivalski dan v kar v treh točkah. Tinkara in Dominika sta na odru
Španskih borcev skupaj s plesalkami iz Rakeka ustvarile živahno skupno plesno točko pod naslovom
»Izvorne«. Hana se je predstavila z izvirno solo točko »Nazaj smo po oglasih«. Potem pa so kot uigran
trio v sestavi Hana, Tinkara in Dominika odplesale še točko »Akcija 3 za 2«
Dekleta so se samozavestno in suvereno predstavile v vseslovenski konkurenci, saj jih mentorica Jelena
kot odlična pedagoginja s posluhom za mlade, vztrajno in zanesljivo vodi po plesni poti vedno novim
zmagam naproti. Ob tej priložnosti so svoje znanje pokazale še z večjim ponosom, saj je bila njihova

Plesna točka Akcija 3 za 2 (foto: Matej Maček)
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Martina Šumrada

Osvežitveni tečaj za prostovoljce – Dobrna 2015

S

kupaj s Špelo Modic Bohinjec iz Medgeneracijskega centra Gaber sva se v novembru letos
udeležili osvežitvenega tečaja za prostovoljce, ki je
potekal v Dobrni. Na tečaju smo se pod okriljem
Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane zbrali
prostovoljci – voditelji medgeneracijskih skupin
in organizatorji mreže iz vse Slovenije. Preko 50
udeležencev se nas je v treh dneh družilo na različnih delavnicah, organiziranih z namenom osvežiti
in izboljšati naše veščine vodenja medgeneracijskih skupin.
Nekateri izmed udeležencev so na področju vodenja skupin dejavni že vrsto let, tudi take s 40-letnim
stažem smo imeli priložnost spoznati. Predstavila
se nam je skupina Snežink iz Ljubljane, ki deluje že
15 let in je v tem času doživela že marsikaj.
Predstavniki Zavoda Antona Trstenjaka so nam
predstavili novosti na področju literature s področja njihovega delovanja, ki jo bomo s pridom
uporabili pri delu v svojih skupinah.
Na spoznavnem večeru smo se predstavili vsi udeleženci in predstavili tudi naše skupine, v katerih delujemo. Ob koncu večera smo
skupaj tudi zapeli nekaj slovenskih narodnih pesmi in tako prijetno
zaključili skupno druženje.

Dobrno smo zapustili zadovoljni in opremljeni z novimi znanji za
svoje prostovoljsko delo kot voditelji in bogatejši za izkušnje drugih
prostovoljcev ter novih poznanstev, ki jih bomo s pridom uporabili
pri svojem delu v skupinah. 

mentorica Jelena Milovanović že na samem začetku festivala ena od letošnjih dveh
dobitnic Listine Mete Vidmar. Listina Mete Vidmar je posebno priznanje za področje
plesne dejavnosti, ki jo podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, od 2002.
Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki poteka v
organizaciji JSKD že od leta 1976 in predstavlja presek aktualne plesne ustvarjalnosti
izbranih plesnih skupin in posameznikov iz vse Slovenije ter s kvalitetnimi gosti iz
tujine. Festival je poimenovan po Živi Kraigher, znani pedagoginji, koreografinji in
dolgoletni voditeljici Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani.
Živa 2015 predstavlja najboljše plesne miniature pretekle sezone, ki so jih ustvarili
mladi plesalci in plesalke skupaj s svojimi mentoricami in mentorji v vseh slovenskih
regijah ter nekaj najbolj vznemirljivih predstav mladih avtorjev in avtoric.

Plesna točka Izvorne (foto: Matej Maček)
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Čebelarji so se spomnili svojega zavetnika

N

a miklavževo nedeljo, dan pred godom
sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev, so se
čebelarji v čebelarskem društvu (ČD) Loška
dolina v čast in zahvalo svojemu zavetniku
za blagoslov njihovega delovanja, čebel ter
v spomin vseh živih in pokojnih čebelarjev
udeležili »čebelarske« svete maše, ki jo je v župnijski cerkvi sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu
daroval starotrški župnik Boštjan Modic, ki je
blagoslovil tudi njihove prapore. Med njimi
sta bila poleg domačih tudi nosilca praporov
iz Begunj in Nove vasi. Čebelarji so za to priložnost s čebelarskimi pripomočki in izdelki
ter poslikanimi panjskimi končnicami okrasili glavni in oba stranska oltarja.
V čebelarskem društvu Loška dolina imajo v svojih vrstah 65 članov. Veseli so, da se
zanimanje za čebelarstvo povečuje. Rihard
Strle, tajnik ČD Loška dolina, je v nagovoru
ob koncu maše povedal, da se je letos njiho-

Druga
aša
čebelarska m
a
Čebelarskeg
društva
Loška dolina

Nosilci čebelarskih praporov Igor Kržič iz ČD Begunje, Janez Kranjc iz ČD Nova
vas, Tone Kandare iz ČD Loška dolina s praporom ZČD Cerknica in Janez Žnidaršič
predsednik ČD Loška dolina, ki je ob tej priložnosti nosil tudi prapor društva
(foto: Borut Kraševec)

Zmagovalna panjska končnica
Davida Pucelj (foto: Borut Kraševec)

vemu društvu priključilo nekaj novih članov ter da se za čebelarstvo v Loški dolini ni bati,
če bo le narava naklonjena in bodo med nami ljudje, ki čebelarje razumejo, podpirajo in jim
pomagajo.
Člani ČD Loška dolina so bili v odhajajočem letu poleg dela s svojimi prijateljicami, kot imenujejo čebele, aktivni tudi sicer. Bili so soorganizatorji prireditve ob čebelarskem prazniku,
ki je vsako leto v drugem slovenskem kraju. Letošnjega 13. po vrsti so pripravili 23. maja v
športni dvorani v Cerknici. Organizirali so ga skupaj s ČD Cerknica, ČD
Rakek, ČD Begunje in ČD Nova vas, s katerimi sestavljajo Zvezo čebelarskih
društev (ZČD) Cerknica.
Pomemben letošnji dosežek ČD Loška dolina je po zaslugi njihovega predsednika Janeza Žnidaršiča tudi pridobitev statusa društva v javnem interesu,
kar pomeni, da lahko državljani del dohodnine namenimo tudi temu društvu.
Da se za čebelarstvo v Loški dolini ni bati, s svojim znanjem, vztrajnostjo in
marljivostjo dokazujejo tudi mladi čebelarji v čebelarskem krožku pod vodstvom čebelarja Toneta Trudna. Na tekmovanju mladih čebelarjev dosegajo
lepe rezultate. Eden od teh je letos doseženo prvo mesto krožkarja Davida
Puclja na natečaju za najboljšo poslikavo panjske končnice.
Po zaključeni maši so čebelarji pred župnijsko cerkvijo pripravili druženje,
na katerem so postregli tudi s svojimi medenimi dobrotami.
Naj medi!

Prapor
Čebelarskega
društva
Loška dolina
Riharda Strle se je v nagovoru pri čebelarski maši
zahvalil starotrškemu župniku Boštjanu Modicu za
opravljeno mašo in blagoslov čebelarjev
(foto: Borut Kraševec)

(foto: Borut
Kraševec)
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Špela Bohinjec Modic

Delavnica za krepitev spomina Babno Polje

V četrtek, 26. novembra, smo v večnamenskem objektu v Babnem Polju popestrili zimsko dopoldne z zanimivim strokovnim predavanjem o bolezni demence, ki
ga je za MGC Gaber pripravil David Krivec iz združenja Spominčica Alzheimer
Slovenija. Predstavil nam je značilnosti bolezni, potek, obravnavo, trud strokovnjakov za nacionalno strategijo za obvladanje demence, predvsem pa poudaril, da
je pomembno takoj, ko se opazijo prvi znaki bolezni, obiskati zdravnika. Nadalje
bo zdravnik specialist, psihiater ali nevrolog, opravil pregled, postavil diagnozo
in predpisal zdravila, ki so najučinkovitejša v zgodnji fazi bolezni. Svojci osebe z
demenco potrebujejo čimprej in čim več informacij o poteku bolezni ter o tem,
kako z osebo z demenco ravnati. Informacije lahko dobite na svetovalnem telefonu
059 305 555, v bližnji skupini za samopomoč, na spletni strani: www.spomincica.
si, lahko pa se obrnete tudi na svetovalno pisarno MGC Gaber ali se pridružite
Klub oskrbovalcev, ki v centru poteka vsak 3. ponedeljek v mesecu.Vedno se je
potrebno zavedati, da demenca ni normalen potek starosti. Število oseb z demenco
skokovito narašča, saj se z daljšanjem življenjske dobe človeka, veča tudi verjetnost,
da se bolezen pojavi in je zato nujno, da se sodobna družba primerno pripravi na
porast najdražje bolezni tako z zdravstvenimi kot socialnimi in širše družbenimi
prilagoditvami.
Drugi del delavnice, kjer smo razmigali in bogatili možganske povezave, je vodila
strokovnjakinja Teja Kozel iz Gerontološkega društva Slovenije. S pomočjo reševanja miselnih ugank, možgani ostanejo prožni dlje časa, s tem pa krepimo tudi svoj
spomin. Možgani za shranjevanje spominov uporabljajo različne poti in dobro je,
da z različnimi vajami vzdržujemo te poti. Vsi udeleženci so prejeli brošurice za urjenje spomina. Od Spominčice pa smo prejeli 2 priročnika za svojce in družabnike
oseb z demenco Živeti z demenco doma. V kolikor vas tema zanima, si ga lahko
brezplačno sposodite v MGC Gaber, na voljo pa je tudi še nekaj brošuric.
Ker je del preprečevanja demence tudi skrb za dobro telesno kondicijo, je za fizično
vadbo poskrbela prostovoljka Mojca, ki poleg Miljenke in Olge vodi medgeneracijsko skupino za starejše v Babnem Polju. In ker sta pozitivizem in smeh eden od
najboljših načinov za preprečevanje negativnih posledic stresa, ki tudi vpliva na
pojav demence, smo se med delavnico tudi prisrčno nasmejali.
Dobra udeležba kaže na to, da vaščani Babnega Polja dobro skrbijo za aktivno staranje in socialno povezanost med ljudmi.

Za vas pa smo iz priročnika pripravili nekaj vaj iz
brošurice:
1. Katere živali se skrivajo v naslednjih
črkovnih skupinah?
ČAKMA, ZAOK, GERIT, CEZAJ, VRAAK, LEŽAV,
BOADL, NRAS, DOKORILK.
2. V liku se skriva 15 imen. Napisana so v štirih
smereh: z leve na desno, z desne na levo, od zgoraj
navzdol in od spodaj navzgor. Med seboj se tudi
križajo. Ko najdete in prečrtate vsa imena, vam
ostane pet polj. Črke na njih preberite vodoravno;
tako dobite še eno ime. Katero?
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Vir: PETEK, M. (et al.), 2015, Vaje za vadbo spomina in zbranost 3,
Ljubljana, Gerontološko društvo Slovenije.
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Donacija za nadgradnjo
gasilskega vozila

P

rostovoljno gasilsko društvo Iga vas je v začetku decembra prejelo donacijo Zavarovalnice Triglav v višini 2000 evrov. Janezu
Nelcu predsedniku prostovoljnega gasilskega društva je simbolični
ček na slovesnosti v prostorih občine izročil Jože Celin direktor postojnske območne enote največje slovenske zavarovalnice. Povedal
je, da sredstva namenjena obdarovanju poslovnih partnerjev, že
drugo leto zapored raje preusmerijo v preventivne projekte.

(vir: www.noviceznotranjske.net)

Foto: Mario Žnidaršič

PGD Iga vas pokriva območje južno od Obrha in je z 200 člani in 40
operativci največje društvo v Gasilski zvezi Loška dolina Njihovo sodelovaje z Zavarovalnico Triglav se je kot dobrodošlo izkazalo zlasti
v lanskih ujmah. Nelec je pojasnil, da bodo tokratno donacijo namenili za nadgradnjo gasilskega vozila, ki je specializirano predvsem
za gozdne požare, pa tudi za vse ostale intervencije, ki se pojavljajo
na njihovem območju. Ker je vozilo terensko jim bo dobrodošlo ob
morebitnih poplavah, ko je dostop do krajev na poplavljenem območju otežen. Dejal je, da so tudi obstoječe vozilo leta 1998 kupili s
pomočjo te zavarovalnice.
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ZGODBE OB KRUŠNI PEČI

bo o polhih iz knjige
Miha Razdrih pripoveduje otrokom zgod
nske
Kraj
e
Slava Vojvodin

arhiv: Zavod Ars Viva

O POLHIH
Z zgodbo o polhih na otroški način smo
13. oktobra v Zavodu ARS VIVA začeli novo
sezono Zgodb ob krušni peči. Miha Razdrih je
s pripovedjo Valvasorjeve »Slave Vojvodine
Kranjske« hotel poudariti zgodovino in
pomen polharije v naših krajih. Zgodba, kako
hudič žene polhe, s katero je Valvasor skušal
pojasniti nenadne populacijske eksplozije
polha, ki se zgode v letih obroda bukve,
se je zdela otrokom mistična in zanimiva.
Stane Marolt je otrokom predstavil tradicijo
in način lova na polhe. Pripomočke za lov
je prispeval tudi Janez Žnidaršič. Otrokom
smo pokazali polhove kožuščke. Predvsem
smo hoteli otrokom predstaviti kulturno
dediščino kot naše izročilo.
Včasih je bil polh zelo pomembna lovna žival
za veliko polharjev, sploh tistih iz Loške
doline in Cerknice. Ljudje so živeli v hudem
pomanjkanju hrane ter ostalih dobrin.
Polhovo meso pa je zelo hranljivo in bogato

z vsemi minerali in rudninami, ki jih človeško
telo močno potrebuje. Njegova mast je tudi
zelo zdravilna in se uporablja pri zdravljenju
različnih tegob in bolezni. Poleg hrane in
masti pa je bil zelo cenjen kožuh. Iz polhovih
kož so izdelovali tople kučme. To je naglavno
pokrivalo, ki je pokrivalo tudi ušesa. Kučma
je imela tudi značilen repek. Iz polhovih kož
pa so izdelovali tudi plašče. Vsa ta oblačila
so zelo topla in nepremočljiva. V starih časih
so bila takšna oblačila zelo pomembna in
nepogrešljiva dobrina.
Polhi so zelo lepe, mirne in nenevarne živali.
Lepo jih je opazovati, kaj lepega prebrati
o njih. Polharija je bogat del naše kulture,
katere namen je bil včasih preživeti oziroma
bi se ljudem takrat brez polhanja zelo slabo
godilo. Danes pa namen in cilj polharije ni več
uplenjenje polha, marveč ohranjanje tradicije,
skupno življenje in povezanost z naravo,
predvsem pa je to zelo dober in družaben
dogodek, ki med seboj odlično poveže ljudi.

ku
Frenk Prevec je predstavil zgodbo o psič

Arneju

MELJE, MELJE MLINČEK
ARS VIVA je v sodelovanju Javnega sklada
ljubiteljske dejavnosti iz Cerknice 24.
novembra pripravili Zgodbe ob krušni peči z
naslovom Melje, melje mlinček. Pravljico je
napisala Anja Štefan, ki pravi: “da je branje
odlična hrana, če sežemo po knjigi z dobro
vsebino in jezikom. Če so poleg tega dobre
še ilustracije, lahko to otroka in odraslega
obogati. Pripovedovanje pa ima druge adute.
Ko pripovedujem, sem v tesnejšem stiku s
poslušalci: gledam jih, vidim njihove reakcije,
sproti oblikujem besedilo in ga lahko tudi
sproti uglasim s trenutkom in ljudmi, ki me
poslušajo. Dobra ljudska pravljica deluje
na več ravneh. Podobe, ki jih ponuja, lahko
razumemo na različne načine. In pripovedi,
ki dopuščajo več interpretacij, so običajno
bolj dragocene od tistih z enoplastnim, zelo
neposrednim sporočilom.«

Otroci zbrano poslušajo Marušo

Pravljico je interpretirala Maruša Opeka, ki je
rekordno število otrok, 31 jih je bilo, očarala
s pripovedovanjem. Očarala pa jih je tudi z
izdelovanjem cofkov. Seveda gre zahvala za
pomoč tudi vsem mamicam in mamam, ki so
pomagale pri izdelavi.
ARNE NA POTEPU
Kar 27 mladih poslušalcev se je 10. novembra
zbralo, da bi poslušalo dogodivščine malega
psička Arneja iz ust ata Frenka Prevca. Ob
krušni peči je tekel pogovor o naših domačih
ljubljenčkih. Prav vsi otroci so sodelovali z
predstavitvijo svojega pasjega prijatelja.
Sledila je zgodba o potepu in dogodivščinah
literarnega junaka, ki je bila potem povod, da
je pogovor v nadaljevanju stekel še o pasmah
psov. In izkazalo se je, da naši mali poslušalci
te kar dobro poznajo. Za nagrado pa so si
pobarvali še vsak svojo pasjo pobarvanko.
(BŽ)
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arhiv: Zavod Ars Viva

SLIKARSKO IZOBRAŽEVANJE V AVSTRIJI
probleme, ki nastajajo v procesu izdelave umetnine. Izobraževanje na
področju likovne umetnosti nas uči, kako sodelujemo kot ekipa, kako
uporabljamo veščine kritičnega mišljenja za reševanja problemov.
Mentorica nam je hotela pričarati dejstvo, da likovna umetnost zajema
vse ljudi, ne glede na njihovo starost, barvo kože, veroizpoved in
ekonomsko ozadje. Udeleženci smo ob slikanju gradili samozavest in
samozaupanje ter istočasno uživali v izkušnji učenja. Raziskave prav
tako kažejo, da izobraževanje na področju likovne umetnosti s tem,
da nas postavlja v proces učenja, reflektira tudi na drugih področjih
našega udejstvovanja; vodi k dobrim delovnim navadam, saj risanje
in slikanje vključujeta koncentracijo in oblikovanje samodiscipline,
vključuje kreativna odkrivanja in samoizražanje, saj se udeleženci
takšnih tečajev naučimo, kako usmeriti reševanje problemov na

v Avstriji
Ustvarjalno vzdušje na izobraževanju

Na pobudo avstrijske založbe slikarjev in Mednarodnega združenje
slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, smo se 27.–30. oktobra
2015 zbrali slovenski, hrvaški, srbski in avstrijski slikarji v hotelu
Moselebauer v vasici Kliening blizu Wolfsburga v Avstriji.
Srečali smo se z namenom, da se izobražujemo pod strokovnim
vodstvom profesorice akademije iz Novega Sada prof. dr. Marine
Popović Vojnović z motom "Malenauf der Alm – Slikanje na paši".
Pod mentorstvom smo osvajali likovne vsebine in tehnike slikanja,
ki jih je profesorica razvila na podlagi svojih akademskih znanj,
permanentnega izpopolnjevanja in dolgoletnih pedagoških izkušenj.
Mentorica je naše delo spremljala s potrpežljivostjo in kreativnostjo
ter zagotavljala pozitivno in spodbudno izkušnjo z ustvarjanjem.
Naša filozofija pri delu je bila: napak pri ustvarjanju ni – brez njih
bi se namreč težko kaj naučili. To je tudi pomembna življenjska
veščina – ko delamo napake v življenju, velikokrat ne moremo začeti
znova in popraviti stvari. Sprejeti moramo to, kar imamo in iz tega
potegniti kar se da največ dobrih izkušenj. Seznanila nas je tudi s
tem, s kakšnimi potrebščinami in triki poklicni umetniki rešujejo

ustvarjanju
Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj pri

inovativne načine. Omogoča nam, da intelektualno in emocionalno
rastemo, da prostor in čas bolj doživimo, ga cenimo in za nas postane
bolj pomemben.
Zato pozdravljamo takšna izobraževanja, ki jih prirejajo naše založbe
in naše mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami.
Udeleženci so bili: avstrijski slikarji, Heinz Halwachs, Paulus Ploier,
Thomas Fershad Pezeshki, slovenski umetniki, Vojko Gašperut Gašper, Benjamin Žnidaršič - Beno, Željko Vertelj, Silvo Mehle, Martina
Pavlovič, iz Srbije Dejana Bačko in iz Hrvaške Stjepan Perkovič. (BŽ)

arhiv: Zavod Ars Viva

OBISK ČLANOV DSU KOČEVJE
Obisk delavcev Doma starejših Kočevje 9. novembra 2015 je bil
sestavljen iz teoretičnega dela, ki smo ga izvedli v dvorani Zavoda
ARS VIVA in turističnega dela vodenja po Loški dolini, ki ga je
pripravila Janja Urbiha.
V našem kulturnem centru smo predstavili delovanje našega
zavoda, v nadaljevanju pa smo v pogovoru izvedli motivacijsko
delavnico. Benjamin Žnidaršič je z njimi delil izkušnjo, kako je kot
mlad invalid preživel deset let v domu starejših, kaj je za pozabo
in česa se bo vedno z veseljem spominjal.
Turistični del je potekal pod vodstvom Janje Urbiha, ki je
obiskovalce peljala na izvir Veliki Obrh, na Žago, kjer so si ogledali
razstavo ZLDS in staro kulturno dediščino, na Babni Polici so si
ogledali cerkev sv. Antona in sušilnico sadja Pr Tamladih, po
okolici gradu Snežnik so si privoščili sprehod in razmigali noge,

tudi galerijo zavoda Ars Viva
Zaposleni v DSU Kočevje so si ogledali

pri cerkvi sv. Jakoba v Pudobu jih je Janja seznanila z nivoji naših
poplav, na zadnje pa so si ogledali tudi Cerkniško jezero.
Za zaključek pa smo imeli v Skednju pozno kosilo in zabavni večer.
(BŽ)
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Z USTI IN NOGAMI SLIKALI V MURSKI SOBOTI
V okviru projekta Z IGRO DO DEDIŠČINE so 7. oktobra v
murskosoboški Galeriji uprizorili likovno demonstracijo
slikanja z usti oz. nogami: Angela Medved, Željko
Vertelj, Benjamin Žnidaršič.

Angela,
Željko
Benjamin in
dušili
izjemno nav
obiskovalce

Angela Medved, ki slika z nogami (pa tudi plete,
kvačka, šiva, poleg tega z nogami opravlja tudi vsa
osnovna gospodinjska dela, ker živi sama), šteje že
83 let, s slikanjem pa se je pričela ukvarjati šele v 56. letu
starosti. Bila je enkratna sogovornica vsem, ki so se ustavili ob
njenem slikarskem stojalu s platnom, ko je slikala cvetje.

arhiv: Zavod Ars Viva

Benjamin Žnidaršič, ki vodi Zavod Ars Viva, je dolga leta uspešen slikar, ki svoja
slikarska dela slika z usti oziroma njegova usta in glava usmerjata delo čopičev.
Tako je z nasveti pomagal marsikateremu od obiskovalcev, ki se je želel preizkusiti
v slikanju s čopičem v ustih. Je pa Benjamin v okviru svojega zavoda poleg že
uveljavljenega galerijskega prostora ustanovil še gledališče.
Željko Vertelj pa ustvarja izjemno lepe pokrajinske pejsaže. Tudi on drži svoj čopič
v ustih, ko na mizi, na manjšem slikarskem stojalu, stoji platno, da ga ozaljša z
zamišljenimi motivi.

Demonstracijo slikanja z usti so izvedli:
Benjamin Žnidaršič, Željko Vertelj in
Angela Medved

Številne obiskovalce, od najmlajših do najstarejših, je trojica slikarskih ustvarjalcev
izredno navdušila, Z zanimanjem so si ogledali tudi razstavo ostale osmerice
slovenskih slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, Vojko Gašperut - Gašper, Silvo
Mehle, Roman Gruntar, Neja Zrimšek Žiger, Dragica Sušanj, Martina Pavlovič,
Nevenka Gorjanc in Erik Pibernik. (BŽ)

arhiv: Zavod Ars Viva

ZAKLJUČEK ZLATE PALETE 2015

Renato Forjanič ob svojemu
nagrajenem radiu

Zbrani slikarji iz cele Slovenije pričakujejo, kako se je odločila strokovna komisija

V Delavskem domu v Trbovljah se je 14. novembra zaključil že 17.
projekt Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta. Letni projekt
zaobjema slikarski izbor najboljših del iz tematskih razstav za:
risbo, grafiko, realizem, moderno umetnost, kiparstvo, fotografijo
in tokrat novo področje odstopanja. Novost letošnje Zlate palete
je tudi, da poleg zlate palete podeljuje zveza tudi srebrne in
bronaste palete. Podeljuje pa tudi zlato, srebrno in bronasto

paleto najboljšim društvom v okviru izbora za Zlato paleto.
Odziv društev in avtorjev je zelo spodbuden, saj je bilo v letošnjem
letu oddano rekordno število del in je sodelovalo rekordno število
avtorjev. Od Zavoda ARS VIVA se je na zaključno razstavo uvrstilo
delo Renata Forjaniča Radio za lepe sanje, ki je dobilo certifikat
na tematski razstavi Odstopanja.
(BŽ)
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RAZSTAVI V LJUBLJANSKI MESTNI HIŠI
V Mestni hiši v Ljubljani sta v zgodovinskem atriju na voljo za ogled dve
razstavi, ki sta bili pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana odprti 25.
novembra 2015. Razstavljavce je na otvoritvi pozdravil Zoran Jankovič, župan
Mestne občine Ljubljana. Društvo likovnikov Ljubljana že 35 let tradicionalno
organizira razstavo EX TEMPORE - PODOBA LJUBLJANE in praznuje letos 45.
obletnico ustanovitve društva, zato je bila tokratna razstava še posebej
praznična, saj so z veliko združeno razstavo obeležili oba jubileja.
Na ogled je bilo preko osemdeset likovnih del, podeljene so bila nagrade in
priznanja avtorjem. Ob 45. obletnici ustanovitve so ob razstavi izdali tudi
katalog razstavljenih slik in avtorjev.

arhiv: Zavod Ars Viva

Petra Komidar ob svoji sliki s hčerko Evo

at, Željko
Ljudmila Turk, Petra Komidar, Marija Strn
Benjamin Žnidaršič

Vertelj in

V kulturnem programu je voditeljica, dramska igralka
Tjaša Železnik, z izbranimi besedami predstavila
razstavo, predsednik društva Rajiko Bogataj je
predstavil zgodovino društva in podelil jubilejna
priznanja, ženski pevski zbor iz Brezovice je zapel
slovenske evergrine o Ljubljani.
Na ex temporu so priznanja dobili tudi: Ljudmila Turk,
Petra Komidar, Željko Vertelj, Silvo Mehle in Benjamin
Žnidaršič. (BŽ)

arhiv: Zavod Ars Viva

MEDNARODNA RAZSTAVA
V ZAGREBU
Hrvaška Založba USUN je 1. decembra na Nacionalnom
sveučilištu v Zagrebu organizirala mednarodno likovno
razstavo na temo Hrvaška mesta. Na razstavi poleg
hrvaških umetnikov sodelujejo tudi slovenski slikarji z usti.
Istega dne je potekala likovna delavnica, na kateri je lahko
širša javnost spoznala, kako v živo umetniki ustvarjajo z
usti in nogami. V slikanju z usti so se lahko preizkusili tudi
otroci. V kulturnem programu, ki ga je vodila Tanja Horvat,
je nastopil pevec Boris Čiro Gašparac.
Profesor umetnostne zgodovine Stanko Špoljarič je kot
kritik o razstavi in slikarjih z usti in nogami povedal:
»Oblikovanje likovnega dela se sestoji iz dveh komponent.
Razumljivo iz osnovne samega talenta in druge, tako
kreativne kot obrtne zamišljene koncepcije slike. Talent in
entuziazem slikarje postopoma pripelje do tega rezultata,
da se fizična nemoč na sliki niti ne opazi. Verjetno je razlog
tega svojevrstno dokazovanje sposobnosti za oblikovanje.
Takšno načelo velja tudi za razstavo na Nacionalnem
vseučilišču v Zagrebu, saj tudi tokrat umetniki, ki slikajo z

aršiča poskusili slikati z usti
Otroci so ob navodilih Benjamina Žnid

usti ali nogami, v svojem dialogu z umetnostjo, interpretirajo lepoto vedute
hrvaških mest, njihovo slikovitost, karakteristično vizuro in sebi značilno
poetiko. V vsakem primeru je veselje do ustvarjanja glavno gonilo vsakega
od njih.«
Likovna dela so razstavljali umetniki iz Hrvaške: Stjepan Perković, Goran
Radić, Anka Slonjšak, Maria Kristina Božičević, Marija Glavičić Počuć in Alen
Kasumović; iz Slovenije prihajajo Vojko Gašperut -Gašper, Benjamin Žnidaršič
- Beno, Željko Vertelj, Silvo Mehle, Martina Pavlovič, Dragica Sušanj, Neja
Zrimšek Žiger, Nevenka Gorjanc ter iz Srbije Dejana Bačko. Razstava je bila
odprta do 15. decembra. (BŽ)
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BREZPLAČNO
ARHITEKTURNO
SVETOVANJE

Foto: Mario Žnidaršič

MIKLAVŽEV VEČER

Sveti Miklavž obdaroval pridne otroke

Lužarjev skedenj v Podcerkvi je bil 3. decembra napolnjen do zadnjega kotička. Veliko otrok je prišlo
v spremstvu staršev gledat prvega od treh dobrih
mož, ki nas obiščejo v teh decembrskih dneh.
Obiskovalci so si najprej ogledali igro, ki je govorila o
tem, kako si dva otroka želita bolj moderne igrače. Videli so angelski zbor, pa svetega Petra, ki si je zapisoval vse
otroke ter kljukal, kdo je priden in kdo poreden. Podali so se ...
tudi v sam pekel, kjer so imeli parkeljni s svojim poglavarjem demonski ples. Vseeno se
je sveti Miklavž odločil, da med otroke pride s spremstvom tako kot že stoletja in da bodo
darila skromna kot vedno.
In prišli so skozi velika vhodna vrata, angelčki s svečami, parkeljni ter sveti Miklavž. Seveda
so se najmlajši otroci ob pogledu na grozne parkeljne stisnili k svojim staršem, a ko so videli,
da jih ima sveti Miklavž pod nadzorom, so se po obdaritvi marsikateri fotografirali z njimi.
Veselja je bilo obilo, otroci s starši pa so zadovoljni in ponosni z darili počasi odšli domov.
Za izvedbo letošnjega miklavževanja so poskrbeli: Miklavž s svojim spremstvom (KD Miran
Jarc Škocjan) in Zavod ARS VIVA.

Pri vsakem večjem projektu,
ki se ga lotimo, je pomoč
i dobrodošla, zato skupina
Arhitekturn
arhitektov in krajinskih
nasvet
arhitektov zadnje leto in
pol izvaja brezplačne arhitekturne in
krajinsko
arhitekturne
svetovalnice po celotni
Prvi teden
Sloveniji. Po izredno
brezplačnih
ih in
uspešni vseslovenski
arhitekturn
krajinsko
septembrski turneji se
ih
mladi strokovnjaki vraarhitekturn
ic
n
al
svetov
čajo na teren. V sklopu
tedna brezplačnih svetovalnic bodo konec novembra
obiskali 30 mest, v katerih bodo obiskovalcem
nudili osnovno pomoč pri reševanju vseh vrst prostorskih zagat.
ti
ek
it
h
Z izvajanjem tovrstnih
ar
Mladi
svetovanj želijo opoin krajinski
ujejo
zoriti na pomembnost
arhitekti svet
.
dobro in pametno
v PODCERKVI
oblikovanega prostora
in nuditi vsaj osnovno
pomoč pri vprašanjih v zvezi
z gradnjo, prenovo, sanacijo, adaptacijo ter
urejanjem okolice.
Pridružite se nam na svetovalnicah ARS VIVA,
Podcerkev 24, Stari trg pri Ložu.
Rezervirajte si termin na
http://arhnasvet.si/svetovalnice/.
(BŽ)

ČLANI DRUŠTVA SVETLA POT OBISKALI ZAVOD ARS VIVA
V Sloveniji imamo veliko društev, ki zdravljenim odvisnikom pomagajo k prvim samostojnim korakom po odvisnosti. Dejavnost programov društev je psihosocialna obravnava
odvisnih od alkohola in drugih oblik zasvojenosti in njihovih bližnjih z namenom vztrajanja v abstinenci, rehabilitacijo in njihove
ponovne vključitve v socialno okolje. Torej
nudijo pomoč vsem tistim družinam, ki so se
znašle v stiski zaradi različnih oblik odvisnosti in zasvojenosti.
Eno od teh je tudi Društvo Svetla pot, ki je 24.
novembra organiziralo izlet v Loško dolino. S
turističnim ogledom, ki jim ga je pripravila
Mateja Peček, so začeli na Rakeku, popoldne
pa jim je v dvorani zavoda Jure pripravil kosilo. Po kosilu jim je Benjamin Žnidaršič ob
kavi pripravil motivacijsko delavnico. S svojo
življenjsko izkušnjo je obiskovalcem hotel

tudi galerijo zavoda Ars Viva
Zaposleni iz DSU Kočevje so si ogledali Viva)
(Foto: Zavod Ars

vliti voljo in dati motiv, da v svojem prizadevanju vztrajajo. Benjamin jim je položil na dušo:
»Nikoli nisem verjel, da lahko vzdržim najhujše trenutke. Na srečo sem bil dovolj močan, da
sem vzdržal in sem na to tudi ponosen. Ko ti v življenju uspe in ugotoviš, da je vredno in smiselno vztrajati, začutiš smisel življenja, ustvarjalno moč in pomen povezanosti med ljudmi.«
(BŽ)

Jasna Lekan

Vsem občanom občine Loška dolina,
bralcem glasila Obrh in
obiskovalcem naših prireditev in dogodkov
želimo prijetne praznične dni in
vse dobro v prihajajočem letu 2016.
Javni zavod za kulturo, turizem in
medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

BOŽIČNI MOŽIČKI

2 rumenjaka

Vesel božič
in
srečno
novo leto
2016.

ZA OKRASITEV:

JP Komunala
Cerknica d.o.o.

SESTAVINE:
350 g moke
80 g olupljenih mandljev
250 g masla
20 g praška za vanilijev puding
1 vanilij sladkor

1 beljak
2 žlici limoninega soka,
150 g sladkorja v prahu
rdeča, modra, zelena jedilna barva

PRIPRAVA:
Zmešajte moko in sladkor,
dodajte 50 g mandljev, maslo,
prašek za puding in vanilijo,
ter rumenjaka.
Vse skupaj dobro pregnetite in
dajte testo za eno uro v hladilnik.
Preostale mandlje
prepolovite po dolžini.
Iz testa delajte velike in
majhne kroglice.
Toliko, kot je kroglic, oblikujte testo v
koničaste kape in jih položite na pekač
poleg ostalih piškotov.
Pecite na 180 stopinjah 25 minut.
Beljak zmešajte s sladkorjem v prahu.
Preliv pobarvajte z jedilnimi barvami.
Okrasite možičke.
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Urša Blejc, Za regijski premik naprej

Center za inovativnost in razvoj
V Pivki je pod okriljem Regionalne razvojne agencije Zeleni kras začel delovati Center za inovativnost in razvoj. Njegov cilj je
ustanovam, podjetjem in posameznikom
pomagati pri ustvarjanju obetavnejše prihodnosti. S tem sistematično pristopajo k
dvigovanju stopnje inovativnosti in razvoja v Primorsko-notranjski regiji.
»Inovativnost ne pomeni nujno revolucije.
Pomeni le, da smo sposobni razmišljati izven
ustaljenih okvirjev. Ne moremo le sedeti in
čakati, da bo nekaj naredil nekdo drug,« pravi
Jana Nadoh Bergoč. Z Marinko Petrc skupaj
vodita delovanje centra in obe sta prepričani,
da je v regiji dovolj takih posameznikov, malih
in večjih podjetij, institucij, zavodov, nevladnih organizacij in drugih, ki so sposobni na
prihodnost pogledati širše.
Razvojno miselnost bi radi v Centru za inovativnost in razvoj vpeljali na vsa področja družbenega delovanja, še posebno pa si želijo razvoja inovacij (izdelkov, storitev in procesov),
ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja.
Regija potrebuje inovativnost
Za zdaj nove načine razmišljanja in delovanja spodbujajo s svetovanjem, usposabljanji
(na področju trženja) in delavnicami, ogledi
dobrih praks, podporo pri pridobivanju finančnih virov, vodenju in izvajanju različnih projektov, sodelovanju v mednarodnih
mrežah in vzpostavljanju povezav med različnimi partnerji, kot so raziskovalne orga-

nizacije, podjetja, samostojni inovatorji in
drugi. Poudarjajo pomen vitkega poslovanja
in povezovanja z drugimi. Razmišljajo tudi o
možnosti vzpostavitve regionalnega coworking centra, skupnih prostorov za različne
ustvarjalce in podjetnike.
Urban Birsa, direktor podjetja ORO 3 CNC,
je eden od regionalnih podjetnikov, ki z
RRA Zeleni kras večkrat sodeluje in pozdravlja tudi idejo Centra za inovativnost in
razvoj. »Saj ne govorimo o kakšni Silicijevi
dolini, bolj gre za to, da podjetja vidijo prihodnost v tem, kar delajo, pa naj gre za lesno
industrijo, turizem ali kaj drugega. Lahko
delamo le tisto, kar mislimo, da znamo, a to
ni zadosti. Gledati moramo na to, kaj se še
da narediti, da bomo imeli v prihodnosti od
tega več, večjo dodano vrednost.«
Od letošnjega junija je Center za razvoj in
inovacije vpisan v evidenco raziskovalnih
in razvojnih organizacij, kar mu pri prijavi
projektov na različne razpise prinaša nekaj
prednosti. Prav tako je prednost v organizacijskih sposobnostih ljudi v centru, ki pripomorejo zamisel pripeljati do izvedbe.
Zato lahko najbolj pomagajo tistim, ki imajo pobude in poznajo svoje dolgoročne cilje,
le pot do njih jim povzroča težave. »Ljudje si
inovacije pogosto predstavljajo ozko, kot preboj nekega izdelka na trg, a v ozadju je bolj
ideja o progresivnem razmišljanju, pogledu
»čez planke«, vse do naših vrednot in razmišljanja o tem, kam gremo in kakšen svet soustvarjamo,« pravi Jana Nadoh Bergoč.
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Vrata so odprta
Predvsem si želijo, da bi se s pobudami in
svojimi lastnimi potrebami nanje obračala
ne le podjetja, ampak tudi različne druge
organizacije in ustanove. Vrata so odprta
vsem. »Lastna želja po spremembah je temeljni pogoj, da lahko do razvoja dejansko
pride,« poudarjata svetovalki.
Center za inovativnost in razvoj so razvili v
okviru projekta Smart Inno, ki ga je financirala Evropska skupnost (program IPA Adriatic). Delovanje centra bo delno odvisno od
finančnih virov, ki jih bodo uspeli pridobiti.
Zato se s svojim projekti že prijavljajo na
razpise in se povezujejo tako z domačimi kot
s tujimi uveljavljenimi podpornimi agencijami, kot so tehnološki park iz italijanskega
Barija – Tecnopolis, BIC Euronova, Univerza na Dunaju, madžarska South Transdanubian Regional Innovation Agency in druge.
Že v novembru poteka center načrtuje usposabljanje na področju trženja in 3-dnevno
delavnico o oblikovanju novih turističnih
produktov v regiji. Več o tem in drugih aktualnih dejavnostih centra je objavljeno na
spletni strani www.cir.si.
Vabljeni k sodelovanju
Več informacij o centru in možnostih
sodelovanja najdete na spletni strani
http://www.cir.si/.
Vsi, ki jih sodelovanje zanima, pa se lahko
obrnejo tudi na Marinko Petrc
(05 721 22 33, marinka@rra-zk.si) ali
Jano Nadoh Bergoč
(05 721 22 48, jana@rra-zk.si) z
Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, d. o. o.

Klasični kras na Seznam svetovne dediščine UNESCO?
V Sloveniji so na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO vpisane Škocjanske jame od leta 1986, Prazgodovinska kolišča okoli Alp od leta 2011
in Dediščina živega srebra Almadena in Idrije od leta 2012. Letos je stekla
tudi priprava kandidature za vpis Klasičnega krasa, ki je sicer že uvrščen na
Poskusni seznam svetovne dediščine od leta 1994. Od takrat so se kriteriji
in postopki spremenili, zato je prvi korak, da Republika Slovenija posodobi obstoječi vpis na Poskusnem seznamu. Ta je neke vrste najava države
Centru za svetovno dediščino v Parizu, s katerimi lokacijami namerava v
prihodnjih letih kandidirati za vpis na ta prestižni seznam. Klasični kras
bo v kategoriji »narava«, pomembna kulturna dediščina, vezana na kras,
pa ima vlogo pojasnjevalnega elementa.
Postopek vpisa Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine vodi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj z Ministrstvom za kulturo,
pomembno vlogo pa ima tudi Urad za UNESCO, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Koordinator projekta je Park
Škocjanske jame, javni zavod Ministrstva za okolje in prostor.
Priprava te zahtevne dokumentacije obsega pripravo strokovnih gradiv ter
upravljavskih dokumentov za predlagana območja in bo trajalo predvidoma eno leto. Priprava bo temeljila na že obstoječih varstvenih režimih in
statusih. Vsa odprta vprašanja se bo reševalo v okviru obstoječih možnosti.

Delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki različnih strok, je začrtala
potencialne lokacije, in sicer
a) Podzemni tok reke Reke na Matičnem Krasu (na delu občin Divača in Sežana),
b) Brkinske slepe doline v Matarskem podolju (na delu občin Hrpelje –
Kozina in Ilirska Bistrica),
c) Postojnski kras s površjem med Pivško kotlino in Planinskim poljem s
Postojnsko jamo in Planinsko jamo kot delom širšega Postojnsko-planinskega jamskega sistema, Predjamski sistem ter Pivška presihajoča
jezera s površinskim tokom reke Pivke (na delu občin Postojna, Pivka
in vplivnim območjem na delu občine Ilirska Bistrica) in
d) Kraška polja z Rakovim Škocjanom, med katerimi sta najpomembnejše Planinsko in Cerkniško polje (na delu občin Cerknica, Postojna, Logatec, Loška dolina in vplivnim območjem na delu občin Bloke, Loški
Potok in Vrhnika).
Vpis na Seznam svetovne dediščine pomeni na eni strani priznanje, da
znamo in zmoremo ohranjati in varovati naravno in kulturno dediščino,
po drugi strani pa predstavlja priložnost za razvoj drugih dejavnosti, predvsem turizma. Med javnostjo je pogosto zmotno mišljenje, da UNESCO
prinaša dodatne omejitve za lokalno prebivalstvo. Katere koli omejitve bodisi pri gradnji bodisi obnovi ali urejanju prostora izhajajo iz državne ali
lokalne zakonodaje.
dr. Rosana Cerkvenik
koordinatorka priprave nominacije Klasični kras, Park Škocjanske jame
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Patricija Širca Ule, logopedinja

Govorno-jezikovni razvoj in težave, ki ga lahko spremljajo

D

andanes se vse vrti okrog komunikacije. Ljudje si niti ne predstavljamo, da se
ne bi mogli pogovarjati, izražati svojih želja,
težav in počutja. Čeprav slednje izražamo
tudi, če ne govorimo, pa je eden od naših
primarnih načinov komunikacije ravno govor. Govor je del komunikacijskega procesa,
natančneje besedne komunikacije. Čeprav
komuniciramo z besedami, pa lahko o našem
trenutnem stanju okolica veliko izve tudi iz
naše melodije, načina in hitrosti govora.
Razvoj govora poteka skozi obdobja intenzivnega učenja, v katerih otrok osvaja govor
svojega okolja. Uči se ga počasi, s poslušanjem in posnemanjem govora tistih oseb, s
katerimi preživi večino svojega časa. Te osebe otroku predstavljajo govorni model. Najpogosteje so to starši, vzgojitelji, stari starši
… Sposobnost poslušanja ima pri komunikaciji izreden pomen, zato moramo razvoju
te sposobnosti posvečati veliko pozornosti.
Otrok posluša in svoj govor primerja z vzorcem, ki ga ima na razpolago. Prilagaja ga tistemu, kar sliši oz. kako sliši.
Preden otrok sploh prične govoriti, komunicira z jokom, premikanjem telesa, brcami,
smehom, pogledom … Za komunikacijo
uporablja tudi različne zvoke, uporablja
geste, nam kaj pokaže ali pa nas povleče za
rokav. Na ta način nam sporoča svoje potrebe, želje, neugodje oziroma ugodje. Otrok se
postopno nauči, da njegovo vedenje vzbudi
določen odziv. Ta zavest se pojavi okrog 6.
meseca otrokove starosti. Npr. ko joka, dobi
hrano, ko se oglaša in gleda igračo, jo dobi,
na določen zvok prikliče mamo …
V obdobju najzgodnejšega otroštva, učenje
govora poteka nekako takole:
Prvo obdobje (od 6 meseca do 1 leta):



otrok posluša sogovorca; odgovarja z
gestami, obrazno mimiko, glasovi;
otrok uporablja glasove, ki so vezani na
njegovo telesno pozicijo (ker je dojenček
veliko časa v ležečem položaju, začne
tvoriti glasove, ki jih izgovarjamo v
zadnjem delu ustne votline, npr. glas g; ko
je sposoben sedeti, se pojavi glas b itd.);






otrok postopoma začne čebljati (igra se
z glasovi, tako da jih ponavlja; okrog 7
meseca se začnejo pojavljati zlogi, kot
so »ba«, »ma«, »da«, ki jih kmalu začne
tudi kombinirati npr. »ba-ba«);
otrok posnema glasove odraslih oseb,
čeprav še ne razume njihovega pomena;
okrog prvega leta se pojavi prva smiselna
beseda, ki jo otrok uporablja, le za
določeno stvar (npr. mam, ko želi jesti).
Drugo obdobje (od 1 do 3 let):







otrok začne uporabljati vedno bolj
smiselne besede;
besede krajša, izpušča tiste glasove, ki so
mu »težki« (npr. š, č, ž, r);
okrog drugega leta zmore otrok uporabljati
besede v stavku (npr. muca spi);
otrok postaja vedno bolj »zgovoren«,
zastavlja enostavna vprašanja, nanja
odgovarja;
otrokov govor postaja vedno bolj
razumljiv, sposoben je opisa določenih
dejavnosti in tudi pogovora.

V osvajanju govora otrok na osnovi glasovnega razpoznavanja in posnemanja najintenzivneje napreduje med četrtim in osmim
letom starosti. 5-leten otrok naj bi že znal
izreči vse glasove maternega jezika. Glede na
statistične podatke pregledov 5- in 6-letnih
otrok ugotavljamo, da se kar pri četrtini populacije pojavljajo določene težave v govoru.
Te težave so lahko bolj ali manj izrazite, pojavljajo pa se lahko tako pri poslušanju kot
tudi pri izražanju lastnih misli z govorom.
Čeprav se hitrost govorno-jezikovnega razvoja od otroka do otroka razlikuje, kljub
vsemu poteka v določenih časovnih okvirjih, ki ustrezajo splošnim razvojnim zakonitostim. O zaostanku na področju govora
oz. zakasnelem govornem razvoju govorimo
takrat, kadar otrokov govor ne ustreza njegovi starosti in močno odstopa od govora
otrokovih vrstnikov. Vsi otroci v začetnem
razvoju govora delajo napake v jezikovnih
strukturah, vendar je z razvojem teh napak
vse manj. Pri otroku, ki kasni na področju
razvoja jezika, napake vztrajajo in razkorak
v primerjavi z vrstniki je vedno večji.

Kdaj lahko govorimo o
govorno-jezikovnih težavah?
Če pri 2 letih otrok še ne govori.
Če menimo, da nas otrok ne razume.
Če je otrokov govor pri 3–4 letih še
vedno težko razumljiv za okolico
(govori po svoje).
 Če po 4. letu še vedno spušča dele
besed, zamenjuje zloge in glasove
znotraj besed
 Če so stavki nepopolni (manjkajo
vezniki, predlogi, pomožni glagoli).
 Če govor ni slovnično ustrezen (ne
uporablja pravilnih sklonov, časov, oblik).
 Če težko najde izraze za pojme ali pa
težko zastavlja vprašanja.
 Če ima težave s poslušanjem, stvari si
težko zapomni …
Če starši presodijo, da govor njihovega otroka ni primeren njegovi starosti, naj poiščejo
pomoč logopeda. Ta bo s svojim strokovnim
znanjem presodil, ali otrok potrebuje pomoč.




Kako lahko logoped pomaga
otroku in staršem?
Če starši ali pa otrok sam opazijo, da z otrokovim govorom nekaj ni v redu, je prav, da
se obrnejo na logopeda ali pa lečečega pediatra, ki jih bo napotil do ustrezne pomoči. Pomembno je, da se težave opazi dovolj zgodaj,
saj jih na ta način lahko dokaj hitro odpravimo. Učenje govora in govornih spretnosti
morata biti otroku podana na zabaven, prijeten in zanimiv način. Ker se v možganih “za
vedno” vtisnejo le močna doživetja, mora
otrok pri osvajanju pravilnega govora doživljati čim več pozitivnih doživetij in uspeha. Da bo otrok nove glasove, besede lažje
spoznaval, jih utrjeval in uporabljal v svojem
govoru, je prav, da mu to omogočamo na
različne načine. Posredujemo jih na njemu
ustrezen in zanimiv način, kljub temu pa
tudi govorno in jezikovno pravilno.
Otroci so odlični imitatorji, čudovito znajo
posnemati ritem, intonacijo, naglas … To
otrokovo lastnost s pridom uporabimo pri
gradnji njegovega govora in pri premagovanju njegovih govornih težav. 
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dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije

Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet

Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na
svetu in čebele imajo med vsemi opraševalci najpomembnejšo vlogo. Z opraševanjem opraševalci omogočajo kmetijsko proizvodnjo, ki zagotavlja varno preskrbo s hrano, čebele pa poleg tega s svojimi visoko hranljivimi izdelki pomembno prispevajo
še k izboljšanju kvalitete prehrane za ljudi.

Č

ebele imajo preko opraševanja pozitivne učinke na celoten ekosistem in z
njim povezanim ohranjanjem biotske raznovrstnosti v naravi. Biotska raznovrstnost je
ključnega pomena za razvoj in ohranjanje
naravnega okolja. Med drugim nam zagotavlja hrano, kisik, čisti vodo in zrak, stabilizira vreme in podnebje ter pomaga pri sposobnosti prilagajanja na spremembe. Čebele
so poleg tega tudi dober bioindikator razmer
v okolju. Preko opazovanja njihovega razvoja in zdravstvenega stanja lahko ocenjujemo,
kdaj se v določenem okolju nekaj dogaja in
kdaj je potrebno ukrepati. Če na opozorila
ne reagiramo pravočasno, so lahko kasnejše
posledice še večje.
V zadnjem obdobju so, predvsem na območjih z intenzivnim kmetijstvom, čebele in
ostali opraševalci vse bolj ogroženi. Njihov
življenjski prostor se spreminja in krči, s tem
pa so razmere za njihovo življenje in razvoj
vse slabše. Medovitih površin je zaradi vse
večjih površin monokultur in spremenjene
ter intenzivnejše tehnologije pridelave travinja vse manj in še te nudijo čebelam potrebno hrano le v krajših obdobjih in zmanjšani
pestrosti kot nekoč.
V okviru prizadevanj za zaščito čebel ima
pomembno vlogo ozaveščanje javnosti o
pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zato
bo Republika Slovenije na pobudo Čebelarske zveze Slovenije Organizaciji združenih

APIMONDIA 2015 v Južni Koreji podprla
tudi največja svetovna čebelarske organizacija Apimondia. Pobuda združuje različne
organizacije, posameznike in tudi različne politične stranke, saj pobudo z veseljem
podprejo skoraj vsi, ki se z njo seznanijo.
Logotip pobude Svetovni dan čebel
narodov predlagala, da 20. maj razglasi za
SVETOVNI DAN ČEBEL. 20. maj smo predlagali, ker je to dan, ko se je rodil Anton
Janša (1734–1773), ki je poznan kot začetnik
modernega čebelarstva in eden takratnih
najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je
že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski
šoli na Dunaju. Njegovo delo in življenje je
opisano v mnogih čebelarskih knjigah, med
drugim tudi v knjigi Svetovna zgodovina čebelarjenja, ki je bila izdana v letu 1999.
Do sedaj so pobudo podprle že številne organizacije in posamezniki. Med drugim je
pobudo v okviru 44. čebelarskega kongresa

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom pobude v sredini ter logotipoma mednarodne
čebelarske organizacije APIMONDIA in lokalne čebelarske zveze, v tem primeru ČZS

Znak akcije Svetovni dan čebel
združuje Slovence in povezuje svet z
logotipi partnerjev, v okviru katere
bo predsednik ČZS g. Boštjan Noč z
zaposlenimi obiskal vsa ČD po Sloveniji
Ker želimo, da pobudo podprejo in se z njo
še bolje seznanijo tudi slovenski čebelarji
in ostala zainteresirana javnost, bodo v
mesecih od decembra 2015 do marca 2016
predsednik ČZS g. Boštjan Noč z zaposlenimi s prepoznavnim vozilom obiskali vsa
čebelarska društva v Sloveniji in o pobudi
informirali prisotne. Na dogodke bodo
povabljeni župani, znane osebnosti in še
kdo z določenega območja, ki bodo želeli
v okviru dogodka pobudo podpreti. O terminu obiska bodo čebelarska društva obveščena, z njimi bo dogovorjena lokacija
obiska in morebiten program. Informacije
bodo posredovane tudi lokalnim medijem, da bodo lahko informirali krajane,
da se bodo lahko srečanj udeležili in na ta
način podprli prizadevanja ČZS. 
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Rok Černe

Pomoč rejcem drobnice in čebelarjem na območju
prisotnosti rjavega medveda

Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom je eden glavnih ciljev projekta LIFE DINALP BEAR, v okviru katerega bodo zainteresirani rejci živine in čebelarji prejeli zaščitna sredstva v obliki donacije. V namene preprečevanja nastajanja
škode na Zavodu za gozdove Slovenije uporabljajo preverjeno metodo varovanja s pomočjo električnih ograj. Od predvidenih
40 kompletov, ki jih bodo razdelili v okviru projekta, so jih letos na teren postavili 17, s čimer so 6 rejcem drobnice in 11 čebelarjem pomagali zaščititi premoženje. Nihče od prejemnikov zaščitnih sredstev od prejema ni več utrpel škode po medvedu.

V

Cilj projekta LIFE DINALP BEAR je v Sloveniji razdeliti skupno 40 zaščitnih kompletov.
V letošnjem letu so na Zavodu za gozdove
Slovenije pričeli z razdeljevanjem prvih
kompletov ogroženim rejcem drobnice in
čebelarjem na območju prisotnosti medveda. Komplete so razdelili 17 prejemnikom,
in sicer 6 rejcem drobnice ter 11 čebelarjem
z območij Primorske, Notranjske, Osrednjeslovenske regije in Kočevsko-ribniškega ob-

Foto: Miran Vartol

arovanje premoženja s pomočjo elektrike je eden izmed najbolj učinkovitih in
preverjenih načinov varovanja premoženja
pred rjavim medvedom. Ob stiku z elektriko namreč medved doživi močno negativno
izkušnjo, zaradi katere se k ograji praviloma
ne vrača. Pogoj za učinkovito varovanje z
električnimi ograjami je stalna prisotnost
električnega toka napetosti vsaj 5 kV.
Sama ograja namreč zverem ne predstavlja
fizične ovire, ampak za odvračanje poskrbi
električni tok, ki živali zada bolečino in tako
predstavlja psihično oviro. Navadna fizična
ograja za varovanje ni dovolj, saj jo medved
z lahkoto prepleza. Poleg stalnega električnega toka je za učinkovito delovanje ograje
ključna še pravilna postavitev, pri čemer je
treba z rednim vzdrževanjem poskrbeti, da
se v ograji ne izgublja električni tok.

močja. Pri štirih čebelarjih so čebelnjake in
panje zaščitili z žičnato ograjo s šestimi žicami, ostalih sedem čebelarjev pa bo prevozne
čebelnjake varovalo s pomočjo premične visoke električne mreže.
Zaščitni komplet v osnovi vsebuje električne
mreže višine 170 cm, pašni aparat, akumu-

lator, opremo za ozemljitev in napravo za
merjenje napetosti v ograji. Takšen komplet
je primeren za varovanje živine, pri čemer
je uporaben predvsem za nočno zapiranje
črede ter za varovanje premičnih čebelnjakov. Za stacionarne čebelnjake je primernejše varovanje s 6 žicami, saj so takšne ograje
stalne.

Foto: Rok Černe

»V prihajajočem letu bomo na teren razdelili
dodatnih 23 kompletov. Interes za tovrstno
zaščito je velik predvsem s strani čebelarjev,
ki imajo čebelnjake stalno ali začasno nameščene na območju medveda. Prejemniki
zaščitnih kompletov v letošnjem letu niso
utrpeli škod po rjavem medvedu. Prepričani
smo, da lahko s tovrstnimi ukrepi pripomoremo k boljšemu sobivanju med človekom
in rjavim medvedom v Sloveniji« pravi Tomaž Berce, koordinator aktivnosti za zmanjševanje števila škodnih primerov.
Več informacij o aktivnostih, povezanih s
preprečevanjem konfliktov med ljudmi in
medvedi in o ostalih projektnih aktivnostih,
najdete na spletni strani:
http://dinalpbear.eu/sl/.
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ure
27 v poletnem28času odP12:0029
E10
• četrtekE11
do 18:00

v zimskem času od 11:00 do 17:00
E10
• sreda, četrtek,
petek odM7,
8:00
do 15:00 ure
M3
M11
M9
• sobotaM4
od 8:00 do 12:00E8ure
P
E4
E7
E9
• nedeljaE3,
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zaprto
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1

v zimskem času od 11:00 do 17:00
BIO ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
Zimski MEŠANI
in poletniKOMUNALNI
čas sta ločena
s premikom
ure naODPADKOV
poletni oziroma
zimski čas.
ODPADKI
= OSTANEK
PO LOČEVANJU
MEŠANA EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
PAPIR
Odvoz odpadkov
v času praznikov:
PRAZNIKI

• ponedeljek, 6. 4. 2015

4 Klance, Škrilje, Podcerkev, Nadlesk, Pudob, Podgora, Markovec, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Šmarata, Viševek, Vrhnika
- odvoz
se7prestavi
na soboto,
4. 2015
/območje
E1 in E2/
*V naseljih, kjer so postavljeni
5 in
m3 kontejnerji,
ne velja4.
podatek
za pobiranje
"M"
pri Ložu, Laze, Otok
BIO-ODPADKI (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož)
B
• petek,
25. 12. 2015
5 Rakek
Zbirni center
Cerknica:
Zbirni center Stari trg pri Ložu:
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI = OSTANEK ODPADKOV PO LOČEVANJU
M
/območje
M5,
M6,ure
M12 in E12/
6 Lipsenj, Goričice, Gorenje Jezero, Žerovnica, Grahovo, Martinjak, Marof pri Cerknici, Rakov Škocjan
•ponedeljek: zaprto - odvoz se prestavi na soboto, 26. 12. 2015
•torek:
od 8:00 do
14:00
EMBALAŽA (plastična, kovinska in sestavljena)
E
7
•torek: v poletnem času•od
12.001.
do1.
18.00
•četrtek: v poletnem času od 12:00 do 18:00
petek,
2016
P Korošče, Jeršiče, Sv. Vid, Zala, Osredek, Čohovo, Rudolfovo, Lešnjake,PAPIR
v zimskem času od 11:00 do 17: 00
v zimskem času od 11:00 do 17:00
Koščake,
Tavžlje, Ravne, Zahrib, Hruškarje, Bečaje,
- odvoz se prestavi na soboto, 2. 1. 2016 /območje E5, E6 in B/
PRAZNIKI
•sreda, četrtek, petek od 8.00 do 15.00 ure
•vsaka prva sobota v mesecu:
Hribljane, Pirmane, Štrukljeva vas, Slugovo, Kremenca, Milava, Cajnarje, Reparje,
Krušče, Ponikve, Mahneti, Podslivnica,
•sobota: od 8:00 do 12:00 ure
v poletnem času od 8:00 do 12:00 ure
Otonica,
Stražišče,
Otave, Gorenje
Otave,
Župeno,
Beč, Kržišče,
Pikovnik, Dolenja vas
*V Bezuljak,
naseljih, Dobec,
kjer so Kožljek,
postavljeni
5 in 7Dolenje
m³ kontejnerji,
ne velja
podatek
za pobiranje
"M"
8 Velike Bloke, Ulaka, Nova vas, Fara
•nedelja in prazniki: zaprto
•nedelja in prazniki: zaprto
9 Begunje,
Selšček, Topol,
Brezje,d.o.o.,
Slivice, Notranjska
Unec, Ivanje selo
JP Komunala
Cerknica
cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; faks: 01 709 31 75; e-pošta: komunala-cerknica@siol.net; www.komunala-cerknica.si
10 Hribarjevo, Rožanče, Sleme, Sv. Trojica, Lovranovo, Jeršanovo, Malni, Ograda, Zales, Bočkovo, Mramorovo pri Pajkovem,
Zimski in poletni čas sta ločena s premikom ure na poletni oziroma zimski čas.
Andrejčje, Hiteno, Pajkovo, Polšeče, Zavrh, Štorovo, Ravnik, Gradiško, Lepi Vrh, Škufče, Lahovo, Kramplje, Volčje, Nemška
vas, Sv. Duh, Škrabče, Zakraj, Godičevo, Strmca, Mramorovo pri Lužarjih, Radlek, Veliki Vrh, Runarsko, Benete, Studenec,
Odvoz odpadkov v času praznikov:
Ravne, Topol, Hudi Vrh, Metulje, Glina, Studeno
•petek, 1.1.2016 - odvoz se prestavi na ponedeljek 4.1.2016 /območje BIO/
11 Bločice, Bloška Polica, Babno Polje, Babna Polica, Vrh
•petek, 1.1.2016 - odvoz se prestavi na soboto 2.1.2016 /območje E5 in E6/
12 Gora, Kranjče, Sveta Ana, Dolenje Poljane
•ponedeljek, 28.3.2016 - odvoz se prestavi na soboto 26.3.2016 /območje M1 in M2/
•ponedeljek, 15.8.2016 - odvoz se prestavi na soboto 13.8.2016 /območje, M1 in M2/
•torek, 1.11.2016 - odvoz se prestavi na soboto 29.10.2016 /območje E3, E4 in E11/

JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica; tel.: 01 709 79 10; faks: 01 709 31 75; e-pošta: komunala-cerknica@siol.net; www.komunal-cerknica.si
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MARIJA PLOS JELASKA

Okupacija moje Loške doline v štirih slikah

VELIKA NOČ
Šestega aprila leta 1941 je bila velika noč. V Markovcu nismo imeli cerkve, zato so pri Potočenovih v hiši naredili nekakšen majhen oltar. Ko
pravim v hiši, mislim na veliko sobo, kjer je bila krušna peč. V njej
je bila tudi tisti dan miza pokrita z velikim belim prtom, na njej pa
cerkveni simboli. Tukaj se je odvijal velikonočni »žegen« – blagoslov
jedi. Odrasli in otroci so prinesli košare in košarice s poticami, pirhi
in suhim mesom. Vse to naj bi blagoslovil – »žegnal« duhovnik, ki naj
bi prišel z ministrantom in oblečen v obredno oblačilo iz Starega trga.
Tistega dne smo dolgo čakali, da bo prišel duhovnik. Otroci – kot otroci – smo neprestano hodili gledat, ali že prihaja. A duhovnika ni bilo
… Čez eno uro in pol so nam rekli domači, naj vzamemo svoje košare
in košarice in gremo domov. Tudi jaz sem prišla na to »žegnanje« pri
Potočenovih s svojo malo košarico, ki mi jo je dala mama. Nekako žalostno smo se razšli in se napotili na svoje domove.
No, ni minilo veliko časa, ko so se zaslišali čudni zvoki – nekakšen ropot in rožljanje, ki je prihajalo v Markovec. Ropot je postajal vse močnejši in nenadoma se je izza Kovačeve hiše pojavil velik stroj, ki ni imel
koles, ampak čudne železne gosenice … Bil je tank, za njim pa drugi
in tretji.
V naši idilični Loški dolini ni bilo avtomobilov. Vse kar smo kdaj videli,
je bil motor s prikolico, zato sem se ropotanja teh tankov zelo prestrašila. Spominjam se, da sem se skrila med skale ob mostu čez Obrh. Od
tam sem lahko skrivaj gledala te tanke, ki sem jih videla prvič. Šli so
proti Vrhniki.
Tako se je takrat začela velika noč – noč okupacije. Prišli so Italijani.
Klic po svobodnem življenju (avtorica dela Marija Plos Jelaska)

LETO 1942, JULIJ IN AVGUST

Mrtvaški ples 1942 (avtorica dela Marija Plos Jelaska)

Tega leta sem v mesecu januarju dobila še enega brata, ki so mu dali
ime Vladimir. Sedaj smo bili štirje: jaz – Marija, stara deset let, brat
France, star sedem let, sestra Danica, stara dve leti in novorojenček.
Starejši trije smo se rodili doma, v Markovcu, le Lado – tako smo ga
klicali – se je rodil v Ljubljani. Slovenija in vsa Jugoslavija sta bili okupirani in babica ni več hodila pomagat porodnicam po Loški dolini.
Ko je mama Marija prišla z dojenčkom v Markovec, je z njo prišel tudi
ata France. Pozneje ga nismo več videli in jaz niti nisem spraševala,
kje je …
Leta 1942 v mesecu juliju je šel mimo naše hiše s konjem in vozičkom
M. J. iz Vrhnike in se ustavil pred našo hišo. Tu je zunaj stala naša
mama in pomenljivo jo je ogovoril: »Mica, (tako jo je klical, ker sta
bila v mladosti sovaščana) ali si kaj 'pospravila'?« (povedano v loškem
dialektu) In mama mu je odgovorila: »Pa menda ne boste požigali hiše
otrokom?!« On pa: »Nič se ne ve!« Zamahnil je z bičem po konju in šel
naprej. Mama je to njegovo vedenje in vprašanje razumela kot opomin,
da se bo zgodilo nekaj hudega. Ne spominjam se, da bi mama po tistem
nosila kaj iz hiše, a sem pozneje izvedela, da je ata zakopal železen
kovček z nekimi dokumenti na loko za hišo. Po vojni so ga iskali, a ga
niso nikoli našli.
Tisto Vrhničanovo vprašanje, češ, ali je kaj »pospravila«, je mamo pripeljalo do odločitve, da se z nami, otroki, umakne iz Markovca v Vrhniko, v hišo svoje matere Marjete Bavec, k Matijevim po domače.
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V Markovcu je bila hiša zaklenjena, v hlevu
pa so ostali prašič in kokoši. Teh živali mama
ni mogla pustiti brez hrane in vode, zato me
je vsak dan pošiljala v Markovec, da bi jih nahranila. Iz Vrhnike sem nosila večjo kanto s
kuhano hrano. Tudi stara mama je imela prašiče, krave in kokoši in od hrane zanje se je
nekaj nosilo v Markovec. A ni dolgo trajalo.
Ko sem nekega dne spet prišla v Markovec,
bilo je nekako okoli poldne, sem pred hišo
našla vojaški kamion zelene barve, pokrit
z zeleno »cerado«, in vojake v sivo zelenih
uniformah z velikimi puškami. Z njimi je bil
mlad moški v civilni obleki. Ustavila sem se,
ko sem prišla do tega kamiona, saj nikogar
nisem poznala. V rokah sem držala velik
ključ od vežnih vrat. Nihče me ni poznal.
Kanto sem postavila na tla in ko sem videla, da so vežna vrata na stežaj odprta, sem
glasno spregovorila: »Kako so odprli vrata,
ko imam jaz ključ?« Bila sem otrok in nisem
vedela, da se vrata lahko odpirajo tudi brez
ključa, na silo. Okvir naših vrat je bil sivo zelene barve in po sredini okrašen s kovanim
železom in steklom. Vrata so bila odprta, jaz
pa sem naredila nekaj korakov naprej mimo
kamiona in skozi okno videla velik plamen,
ki je gorel v naši sobi. Zelo sem se prestrašila, pustila sem kanto na cesti in začela bežati proti žagi. Tam so bile »šiške« – deske,
zložene v obliki kocke, in tam sem se skrila.
Koliko časa sem se skrivala tam, ne vem več,
ne vem niti, kako sem prišla do mame v Vrhniko. To travmo še vedno nosim v sebi …
Pozneje sem jo spraševala, kako sem prišla
v Vrhniko, a se tudi ona ni mogla spomniti.
Hiša je zgorela in vse v njej. Kaj je bilo s prašičem, ne vem. Verjetno je tudi nesrečna žival pretrpela to grozoto.
Ata je bil takrat v partizanih in pozneje je
pripovedoval, kako je gledal z Racne gore, ko
mu je gorela hiša, ki jo je s svojimi rokami
gradil tri leta. Sam je na Loki, ki je bila vsa
v skalovju, dobil kamen za gradnjo, saj je vedel, kako se skale pravilno razbijajo, da pridobiš uporaben material. Od šeste ure zjutraj do
petih popoldne je delal na žagi v Markovcu in
potem garal na Loki do pozne noči.
Ko so takrat Italijani in belogardisti prišli v
Markovec, niso vedeli, katera je naša hiša.
Srečali so Ravšljevo Francko in jo prisilili, da
jim je pokazala našo hišo. Zaradi tega ji je
bilo neizmerno hudo, ko je videla, kaj se je
potem zgodilo, moji starši pa ji tega niso nikoli zamerili, saj so vedeli, da ni imela izbire
in tudi njihovega namena ni poznala.
Vprašanje Vrhničana »Mica, ali si kaj pospravila?« pa nakazuje, da je vedel, kakšen
namen imajo okupatorji in domači, ki so se
pridružili osvajalcem naše zemlje. Ni gorela
samo naša, gorele so tudi druge hiše, ki so
bile na spisku! Kamion, pokrit s »cerado«,
ki sem ga videla pred našo hišo, je krožil po
dolini. Na njem je bila slama in ostrnice s
suhim senom.
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Leto 1942 pod Snežnikom (avtorica dela Marija Plos Jelaska)

V VRHNIKI MED OKUPACIJO
Moja mama se je umaknila z nami, štirimi
otroki, v svojo rojstno hišo, k Matijevim.
Tam smo potem živeli moja stara mama
Marjeta, mamina sestra Nežika in naša
mama z nami. Mamin brat Jakob je bil aretiran in odpeljan v Stari trg. Mamina sestra
Marjetka je odšla v partizane, brat Jakob pa
ni hotel v partizane, ker je menil, da ne more
pustiti živine materi, ki je bila že v letih.

v internacijo na otok Rab. Kdo je odločal o
tem, koga ubiti in koga internirati? Italijani,
čeprav so bili prisotni, o tem gotovo niso
odločali, saj niso poznali prebivalcev Loške
doline – to so lahko naredili le domači ljudje, ki so se vključili v belo gardo. Del krivde
nosi tudi cerkev, kjer so s prižnice pozivali
ljudi, naj se vrnejo domov, ker se jim ne bo
nič zgodilo …

Te aretacije so se dogajale po vsej Loški dolini. Ljudi so enostavno pobrali iz njihovih hiš
in odpeljali v Stari trg. Teden dni po požigu
naše hiše v Markovcu, se je začelo požiganje
v Vrhniki. Vsako hišo, iz katere je bil nekdo v
partizanih, so požgali. Toda zgodilo se je, da
je začela močno pihati burja in zagorele so
tudi hiše, ki niso bile na spisku. Nekatere so
bile pokrite s slamo … to je bilo nekaj strahotnega. Ljudje so nekaj vlekli iz hiš, spustili
živino iz hlevov, a zaradi velikega ognja in
dima se ni dalo veliko rešiti, v glavnem je
zgorelo vse. Ljudje so stali kot nemi kipi in se
držali za glavo. Ni bilo vpitja, zavladala je nenavadna tišina. Jaz sem iz mamine domače
hiše izvleka neko odejo, a mi je zaradi burje,
ki je pihala, vseeno zgorela.

A se je … To sem upodobila na sliki Mrtvaški ples na Ulaki nad Starim trgom in v internaciji na hrvaškem otoku Rabu. Tisti, ki
so bili določeni za Ulako, so bili pobiti, rešil
se je samo eden. Mnogi se z Raba niso vrnili,
saj so umrli od lakote že tam ali pri vračanju
v svoj kraj.

Medtem ko se je vse to dogajalo, se je v Starem trgu odločalo, koga ubiti in koga odpeljati v internacijo. Mamin brat Jakob, ki
je bil odpeljan v Stari trg, je bil določen za

Zaradi resnice moram povedati tudi to:
Stara mama Marjeta je bila zelo pobožna ženska. Nobenega kosila ali večerje se ni smelo
pojesti, ne da bi prej izmolili Oče naš. Ko so
Italijani in »naši« domači odpeljali maminega
brata Jakoba, je šla stara mama v Stari trg k
župniku prosit, naj ga spustijo domov. A župnik ji je rekel: »Do komolca se zahvali Bogu,
da ti ga Bog ne vzame!« Niso ga ubili, poslali
so ga na Rab, kjer je umrl od lakote.
Očetov brat Tone je tudi odšel v partizane
v Racno goro, a ga je žena pregovorila, naj
se vrne domov, saj se mu ne bo nič zgodilo.
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Verjela je duhovniku, toda zgodilo se je drugače – ubili so ga na
Ulaki. Oče mi je po vojni pripovedoval, da ga je nagovarjal, naj ne
verjame in naj se ne vrača domov. Ni ga poslušal. Šel je domov in
pustil življenje na Ulaki, doma pa ženo in dve vojni siroti.

MOJA LOŠKA DOLINA MED
OKUPACIJO
V Vrhniki je zgorelo veliko hiš in skednjev. Nekaterim je uspelo kaj malega pogasiti, a v glavnem je bilo vse uničeno. Staro
mamo so vzeli k sebi Anžetovi, ki jim hiša k sreči ni zgorela,
in tam je bivala do smrti. Tako je ob šestih otrocih ostala sama
v tuji hiši. Mi smo stanovali v Malnarjevem skednju, ki prav
tako na srečo ni zgorel. Bil je blizu cerkve in tistih hiš niso požigali. Malnarjevi so imeli svinjsko kuhinjo, kjer se je kuhala
hrana za prašiče. Spali smo v skednju na senu, pokriti z nekimi odejami. Z nami je bila mamina sestra Nežika. Moram spet
omeniti M. J., ki je prišel po cesti do Malnarjevega skednja in
ko je videl brata Franceta, ga je poklical: »France, pridi, dal ti
bom bonbon!« France je prišel k njemu in dobil bonbon. Nato
ga je vprašal: »Ali kaj pride ata?« France je odgovoril, da ga ni
videl. Nato ga je M. J. brcnil v zadnjico. Toliko o njem, moram
pa povedati resnico tudi o njegovi ženi. Mama je bila s štirimi
otroki brez vsega, brez denarja, da bi kupila sol, milo, sladkor
… Vse to ji je na skrivaj poslal žena M. J. in mamo prosila, naj
nikomur ne pove, od koga je to dobila. Stvari je mami prinesla neka ženska iz Vrhnika, samo povedala je ime osebe, ki ji
to pošilja in takoj izginila … Ženska je očitno sočustvovala z
našo nesrečo in še danes sem hvaležna za to.

Tako so gorele hiše. Avtorica je narisala svojo mamo Marijo Bavec
poročeno Plos s svojimi štirimi otroki desetletno Marijo,
Francetom, ki ima šest let, dveletno Danico in Vladimirja,
ki je imel takrat devet mesecev. (avtorica dela Marija Plos Jelaska)

Ko se spomnim svoje mame in pomislim, kako je prenašala
vse trpljenje, moram povedati, da ni bilo nobenega joka in pritoževanja, vse je prenašala molče. Nas otroke je hotela zaščititi
pred vsem hudim, ki se je dogajalo.
Zvečer nas je »čuvala« vaška straža. Mlad fant z dolgo puško v
civilni obleki se je vso noč sprehajal pred skednjem, kjer smo
spali. Pred kom nas je »čuvala« ta vaška straža? … Verjetno so
pričakovali, da se bo pojavil naš ata, a se ni … Mama in ata sta
bila dogovorjena za srečanja tako, da je mama šla sredi belega
dneva z motiko in košaro, kakor da gre na njivo tam blizu
žage. Oba sta znala dobro žvižgati in to žvižganje je bilo dogovorjeni znak za njuno srečanje … Tudi žvižganje je glasba.
To požiganje hiš, ki sem ga doživela, sem pozneje upodobila v
tehniki laviranega tuša. Narisala sem, kako je videti požgana
hiša, krušna peč, dimnik, mama in otroci pa kot neke prikazni. S sliko »Požgani dom z ženo in štirimi otroki« sem po
vojni sodelovala v Splitu na neki razstavi. Oseba, ki je pazila
na slike, mi je sporočila, da imam kupca za to sliko. Hotela
sem ga videti in ga vprašati, kdo je in zakaj hoče prav to sliko.
Izkazalo se je, da jo hoče neki mladenič kupiti za poročno
darilo svojemu prijatelju. Bila sem presenečena. »Zakaj taka
tematika za poročno darilo?« Pojasnil mi je, da se pomorščaki,
ko odhajajo na morje, bojijo, da se ne bi zgodila kakšna nesreča, medtem ko njihove družine ostajajo same na kopnem …
Slike nisem prodala, ker je v njej ena sama velika žalost, ki se
je zgodila v drugi svetovni vojni. Ponudila sem, da mu zastonj
naslikam ali narišem nek drugi, lepši motiv. Ni pristal, jaz pa
tudi ne – saj denar ni vse.
S tem končujem prvi del, ki sem ga poimenovala Okupacija moje Loške doline v štirih slikah. Prišel je tretji september1942, ki nas je zaznamoval, da smo za vedno zapustili
Loško dolino in moj Markovec, mojo Vrhniko, moj Stari trg.
Morali smo reševati gola življenja. 

Požgani domovi (avtorica dela Marija Plos Jelaska)
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Stare slike ali kako se svet spreminja
najdete na: http://cerknica.org/stareslike

Na tej internetni strani
objavljamo stare fotografije

1937 Francija – Ponosni na svoja kolesa

iz Cerknice in okolice – torej
tudi iz Loške doline. To so
fotografije najrazličnejših
virov, ki jih objavljamo z
namenom, da bi se ohranili
spomini, ki so vezani
na vsebino posamezne
fotografije. Vabimo vas,
da tudi vi prispevate svoje
komentarje. Še posebej bomo
hvaležni, če boste opisali
dogodke, spomine ali celo
osebe, ki so na objavljenih
fotografijah.
“S taprvimi plačami, takoj ko so mogli, so si moški v Franciji najprej kupili nove
gvante, kolesa in ure. To jim je bilo zelo važno. Prihranili so si denar že kar v par
tednih, saj je bila plača vsake štirinajst dni. Spomnim se pripovedovanja, da so se moj
oče Ludvik, njegova dva brata in dva bratranca iz Kozarišč, Jefkena, potem vsi lepo
zrihtali eno soboto, obrili (noben ni imel brade), oblekli v nove gvante, dali robček ali
žepno urco v aržek in ponosno ogledovali eden drugega. Nikdar še niso bili tako lepo
oblečeni kdaj prej.
Spucali so si tudi kolesa in šli v trg k slikarju, da pošljejo čim prej slike materam
domov, da bodo videle, kako je sinom lepo v tujini. Slikali so se posamezno in skupaj
v studiu, neki je stal, drugi sedel, al’ pa stali pri kolesu. To so vsi tako delali, se slikali
kmalu po prihodu, ” se tistih časov spominja Milena (Emilienne Trude Australija;
rojena v Franciji, odraščala pa v Kozariščah 11).


Srednji kolesar je Franc Plos, ki smo ga na naši strani že bežno spoznali.
Dobro poglejte! Njegovo kolo ima že takrat dirkalno obliko bilance!
Po Mileninem zapisu in zadnji strani fotografije sodeč, ki je enaka nam že znani
fotografiji iz leta 1937, sklepam, da je tale posnetek nastal istega leta ali še pred tem.
Torej je iz predvojnega obdobja.
Kaže, da so tudi naši trije kerlci na
sliki storili enako.
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Varnostni ukrep: po
kolesarsko, z veliko
kovinsko sponko spodaj
spete široke hlačnice.

In toplotni dodatek, malo pa tudi modna muha – komašne. Komašne ali gamaše
so prevleka za čez čevlje, ki varuje gležnje ali tudi meča pred mrazom in snegom,

Slovarček:

ponekod imenovane tudi golenice.

• taprvim: prvimi
• gvante: boljša moška obleka
• važno: pomembno
• zrihtali: uredili
• gvante: knjižno
• v aržek: v žepek
• spucali: skrtačili
• slikar: fotograf; tisti, ki jim je izdelal slike
• kerlc: postaven, sposoben moški
• komašne: gamaše; lično izdelani gornji
del čevlja (komašne);
Še ena fotografija Franca Plosa,
za spomin iz povojnega obdobja.
Zadaj preberemo:
Za spomin iz Francije, 24. 6. 1951
Foto: Billant

Viri:
• Janez Šumrada
• Milena Truden
Kraj: Francija
Datum: Slika 1) leto 1937 ali prej;
Slika 2) 24. 6. 1951
Avtor: Slika 1) neznan
Slika 2) Billant
Zbirka: Janez Šumrada
Skenirano: 10. 9. 2014
Oblika: dve fotografiji
Skenirano in obdelano: Miloš Toni
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Franc Nelec

Kako sem peljal žito v mlin in kopalna sezona

Dve zgodbici iz mladih let
Dogodki in doživljaji iz rane mladosti se globoko
vtisnejo v podzavest, zato ostanejo v spominu
mnogo let. Vendar časovni filter je neusmiljen,
na situ jih ostaja vedno manj, ostajajo le tisti, na
katere nas spomnijo kasnejši dogodki, povezani
z doživetji iz otroštva.
Tak dogodek se je zgodil, ko sem peljal žito v
mlin. Pri Štorovih sva v mlin vozila mlajša dva,
jaz in Ivanka. Ko sem nekoliko zrasel in pridobil
na moči, je moja partnerka lepega dne izjavila,
da ne bo več hodila z menoj v mlin. Dejala je,
da sem dovolj močan, da kočijo z enim žakljem
lahko peljem sam. Uprl sem se njeni odločitvi in
ji našteval vse klance, v katere bom moral sam
vleči kočijo. Nič ni pomagalo. Nazadnje me je
razorožila z argumentom, proti kateremu ni bilo
pravega ugovora. Rekla je, da me je lahko sram,
ko bodo ljudje videli, da mora takemu »fantu«
»baba« pomagati vleči tako lahko kočijo.
Predenje šlo žito v mlin, ga je bilo potrebno
»obrovnat«, to je očistiti primesi, ki so še ostale
po vejanju. Mama je to počenjala na ganku pred
kaščo, na katerega se je prišlo po nekaj stopnicah. V rešeto je stresla primerno količino žita,
dvignila rešeto in ga sukala z rokami tako, da se
je zrnje v njem vrtelo in s tem potiskalona vrh
pleve in druge primesi, ki so se zbrale na sredini
rešeta. Primesi je vrgla kokošim, ki so se takoj,
ko so zaslišale znan zvok rešeta zbrale v polnem
številu pred stopnicami in vsakič, ko so priletele primesi, je cela jata družno planila na redka
zrna, ki so bila med primesjo.
Pri nas smo vozili v Bajer, k Renkotu, Adolfu in
v Beli malen. Po kakšnih kriterijih je mama določala vrstni red, se ne spominjam. Najraje sem
peljal v Bajer, ker je bilo blizu. V mlin sem šel
kar rad,zdelo se mi je zabavno počenjati vragolije s kočijo po cesti. Klanci, posebno bajerski, pa
so me kar namučili. Ko pa je bilo treba peljati v
mlin dve vreči, sva to opravila ssestro z majhnim
vozičkom, ki smo mu rekli vlak.
S konjsko vprego smo peljali v mlin,navadno na
jesen, ko so se koruzi in pšenici dodale ševreče
z mešanico ječmena ovsa in rži, ki jo je mlinar
grobo zmlel za oblodo, to je domača močna
krma za prašiče. V tistih časih je vsaka kmetija
redila prašiče in brezdodane oblode ni bi bilo debelega prašiča, posebno pa ne debelega špeha, ki
je bil bolj cenjen kot meso, saj se je takrat belilo
le se svinsko mastjo. Gospodinje so na vasi kar
tekmovale, katera bo zredila prašiča z najdebelejšim špehom. Debelina se je merila po približni enoti. Če je bil debel tri prste, je bil debel, če
je imel štiri prste je bilmed rekorderji.

Enkrat sem peljal z lahkim vozom (kula) nekajvreč žita v mlin k Renkotu s kravo. To kravo je
kupil Miro od Mlakarja iz Iga vasi, od starejšega
gospoda trgovca, ki je dobro skrbel zanjo in čeprav je bila stara že blizu deset let, je bila v dobri
kondiciji, bila je mirna, znala je pa tudi voziti.
Mlinar mi je pomagal razložiti vreče in mi povedal, kdaj naj pridem iskat. Odpravil sem se proti
domu. Malo čez most pa me je ustavil možakar,
ki ga nisem poznal. Bil je v ribiški opravi in me je
vprašal, ali bi rad zaslužil kaj denarja? Odgovoril
sem, da bi ga, on pa: »Zaslužil ga boš, če mi nabereš nekaj deževnikov.« Hitro sem šel nazaj do
mlinarja in mu povedal, da potrebujem škatlo, v
katero bom dal deževnike, za katere mi je možakar pri mostu obljubil denar, če mu jih prinesem.
»Tisto je Edvard Kardelj,« je rekel. Našel je sivo
okroglo škatlo od konzerve, katere se je še držal
pokrovček, in pokazal, kje so deževniki. Bilo jih
je veliko in kmalu sem jih imel več kot pol škatle.
Ko sem se vrnil na most, je možakar ravno pripravljal opremo za ribolov, vzel je dano škatlo, jo
odprl, se zasmejal in dejal: »Toliko deževnikov
na kupu še živ dan nisem videl,« segelje v žep in
mi dal 50 dinarjev. Bankovec za petdeset dinarjev, na katerem je bil upodobljen drvar in kup
zloženih klafter, je bil kar dober zaslužek.
Medtem ko sem iskal deževnike, se je krava znašla
po kravje. Pasla se je ob cesti po brežini, ki je bila
takrat večja kot sedaj, koje cesta razširjena in asfaltirana, in počasi vlekla kula za seboj, iz katerih
so zaradi nagiba začele padati stranice. Poberem
prvo stranico, ki je ležala skoraj na cesti in hitim
za kravo, da jo spravim nazaj na cesto. Nato pa
se kar od nikjer pojavita dva človeka, vsak z eno
stranico in brez besed sama od sebe mimogrede
sestavita voz. Kasneje sem dojel, da sta bil ta dva
dobra gospoda najbrž od Kardeljevega spremstva.
Celo pot do doma se mi je smejalo, saj sem mislil na denar, ki sem ga imel v žepu. Doma sem
mami najprej pokazal denar in ji povedal, da mi
ga je dal Kardelj, ker sem mu nabral deževnike.
Tudi mama je bila vesela, čez nekaj časa pa je rekla: »Kdo bi si mislil, da boš kaj dobil od njega,
ko nas vse hoče spraviti v kolhoze.«
Drugi dogodek, ki mi je ostal v spominu se je
zgodil v času kopalne sezone. Kopanje je v tistih
skromnih povojnih letih pomenilo otrokom veliko veselje. Kljub vsesplošnemu pomanjkanju
in skromnosti smo bili otroci razigrani in veseli. Ob večerih smo se dobivali na vasi in vedno
kakšno ušpičili. Ob nedeljah smo se obvezno
igrali za vojake, borbe med »partizani in Nemci« so bile najbolj priljubljene. Prekinili smo jih
le poleti, ko je prišel čas za kopanje. Takrat smo
se po kosilu zbrali in družno odšli v Pšenične se

kopat. Najraje smo se kopali v Širokem bregu,
ker je bila voda najbolj topla, bila je bolj kalna,
a to nas ni motilo.V Drčici in Ključu je bila voda
čista, vendar nekoliko hladnejša.
Podgurski otroci so bili vedno pred Igavci. Igavci
smo se komaj zbirali, ko so Podgurci že šli po
vasi in to vedno s tako hitrostjo, da so manjši na
pol tekli, da so dohajali starejše. Kopalk nismo
imeli, večinoma smo se kopali kar v spodnjih
hlačah ali tem podobnim.
Neko nedeljo pa so podgurski presenetili vse
kopalce na širokem bregu. Pojavili so se v lepo
krojenih kopalkah iz črnega blaga in nas podučili, da se njihovim kopalkam reče minimalke.
Takrat sem prvič slišal to besedo. Šivilja, ki je
kopalke sešila in verjetno dala tudi pobudo, je
morala biti srčna in dobrovoljna ženska in ji gre
vsa pohvala, saj je otrokom naredila veliko veselje. Naslednjo nedeljo je bila večina drugih otrok
že v minimalkah.
Spomnim se, da nas je mularijo vedno zeblo,
da smo imeli kurjo polt in modrikaste ustnice,
zato pa ni bila kriva le voda ampak povojna leta,
ko je vsega primanjkovalo, zato je bila pomanjkljiva tudi našarejenost. Še mesa nismo imeli
veliko okrog kosti, maščobe pod kožo, ki bi nas
varovala pred mrazom, pa tudi nismo imeli, zato
nam je mraz hitreje prišel do živega. Obvezno
smo vedno zakurili, da smo se malo ogreli in
spekli krompir, ki smo ga spotoma narabutali na
njivah, včasih se je krompirju v ognju pridružil
tudi kakšen rak.
Nekoč, star sem bil dobrih pet let, smo ob ognju
klepetali in pri tem s palicami zavzeto obračali
vsak svoje počrnele krompirje, ki smo jih jedli že
napol pečene, kajti hladna voda nas je hitro zlačnila. Prijetno dogajanje okrog ognjaje že trajalo
nekaj časa, ko nekdo vstane in reče: »Poglejte,
kdo je tam.« In z roko pokaže proti Ključu. Vsi
vstanemo in se ozremo v pokazano smer. Tam
sta na nasprotni strani Obrha stala moški in ženska in opazovala kopalce.
Moški, zdel se mi je visok in koščen, je bil oblečen v belem od klobuka, suknjiča in hlač. Modrovali smo med seboj, kdo naj bi bil človek v
belem. Prizor je pritegnil tudi starejše kopalce in
slišal sem Krajno Ano iz Pudoba, ko je rekla: »To
sta Marička Žnidaršič in Oton Župančič.«
Tako sem v rani mladosti spoznal dva znana človeka. Prvi je bil politik, teoretik, po pomembnosti drugi človek v nekdanji Jugoslaviji, slaven in
pomemben, sedaj pa bolj ali manj že pozabljen.
Drugi pomemben slovenski pesnik, dramatik in
prevajalec. Rad je zahajal v gradič Koča vas, kjer
je našel mir in ustvarjalni navdih. 

Vabimo vas na

9. DOBRODELNI NOVOLETNI TEK IN HOJO
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu in Športna zveza Loška dolina
vabita v prazničnih dneh na že tradicionalni Dobrodelni novoletni tek in hojo

v nedeljo, 27. decembra 2015
Udeležili se boste lahko teka ali pohoda na 10 km ali 6 km.
Start: hoja ob 10.30, tek ob 11.00 na parkirišču Kovinoplastike Lož.
Startnina gre v dobrodelni namen OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
Tek ni tekmovalnega značaja, je predvsem druženje športnih navdušencev in ljudi dobrega srca.
Želimo si, da bi se prireditve udeležili v čim večjem številu.
Športna zveza Loška dolina in OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Vabljeni na tradicionalni

ognjemet na Vrhniškem mostu
31. decembra ob 22.00 uri

ta

je ob koncu le
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Veselo druže

ROM
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žu
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v

30. december 2015
17.00 Pihalni orkester
Kovinoplastika Lož
20.00 PREDNOVOLETNA ZABAVA
Band 501

31. december 2015
15. 00 Domači glasbeniki in pevci
20.00 SILVESTROVANJE
Ansambel Tomaža Rota
Naj vas v novo leto 2016 pospremita
dobra družba in živahna glasba!

Javni zavod Snežnik,
Cesta 19. oktobra 49,
1386 Stari trg pri Ložu
tel. 081 602 853,
zavod.sneznik@gmail.com,
www.loskadolina.info

seveda s pijačo in sladkarijami!
»Najraketarji« bodo nagrajeni s simboličnimi darili in medaljami!

