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Glasilo občine Loška dolina

Mostova v Belem Malnu
Most s štirimi kamnitimi oboki, je bil zgrajen v začetku 19. stoletja. Voda in zob časa sta naredila
svoje, zato žal postaja ruševina. V letih, ko je še v polni meri služil svojemu namenu, so preko njega v
mlin ob njem vozili pšenico in koruzo in iz njega moko. Pogoste poplave so ga večkrat zalile in tako
onemogočile prehod. Novembra 1929 leta je bila otvoritev novozgrajene ceste do Viševka in tudi
novega betonskega mostu v Belem Malnu. Cesto in most so zgradili višje od obstoječega in tako
rešili problem prometne povezave v Dolini tudi v času, kadar je bil poplavljen Pudobski most.
(več zanimivosti o mostu in mlinu na str. 41)
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Pozdravljeni. Če ste eden tistih, ki revije običajno začne listati z zadnje strani, ste že
vas z njo vsaj malo razveselili tudi zato, ker je nagradna. Če ste jo že rešili ali pa ste si
reševanje križanke pustili za posladek, naj nagradno geslo ne ostane le v njej. Rešitev
prepišite še na dopisnico in jo pošljite na naslov uredništva. Z malo sreče bo lahko ena
od nagrad vaša.
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malo manj zanimivi. Takšna je pač vsebina, ki se je v Loški dolini pisala od prejšnje
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ni obstajalo ali da v Obrhu ne želimo objaviti drugih vsebin. To enostavno pomeni, da
drugih sporočil, zgodb, misli, konstruktivnih kritik, predlogov, obvestil … enostavno
ni nihče spravil na papir, jih posredoval na naše uredništvo ali pa katerega od naših
soustvarjalcev ni nanje opozoril … Če vidite sebe v vlogi tistega, ki bi napisal, narisal
številko. Vsekakor se bo tudi tokrat dogajalo res veliko. Nekaj od tega je zapisanega
tudi v članku Zavoda Snežnik, ki napoveduje pestro kulturno in turistično obdobje.
Predlagam, da si članek preberete, predvsem pa, da obiščete katero izmed prireditev
in dogodkov, ki se obetajo.
Seveda ste vabljeni k branju tudi drugih vsebin te številke.
Želim vam ustvarjalen, po košnji in senu dišeč junij.
Iskrene čestitke ob 25. obletnici dneva državnosti!
Borut Kraševec
urednik

22

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 27. junij 2016
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Za vsebino člankov v Obrhu odgovarjajo avtorji sami. Stališče v vsebinah posameznih prispevkov ni nujno tudi
stališče uredniškega odbora ali izdajatelja.
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.loskadolina.si • naslovnica: Mostova v Belem
malnu • Tekst in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Izvajanje zastavljenih načrtov

K

Foto: Mario Žnidaršič

Prav je, da nekaj besed namenim tudi obnovi stanovanjskega objekta Pot na Ulako.
Občanke in občani lahko dnevno sami vidite spremembe na objektu in sledite napredku obnove. Lahko rečem, da je to zelo
zahteven projekt. Če bi nam bilo s strani
Zavoda za varstvo kulturne dediščine dovoljeno objekt odstraniti in zgraditi novega, sem prepričan, da bi dela že zaključili.

Foto: Mario Žnidaršič

ljub muhastim vremenskim razmeram
v pomladanskem času so vse investicije, ki so bile planirane za izvedbo v prvi
polovici leta, nemoteno potekale. Med tistimi, ki jih slabo vreme ni oviralo, je tudi obnova stanovanjskega objekta Pot na Ulako
in ureditev sejne sobe v prostorih občine.
Nova sejna soba je svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Loška dolina prvič
uradno gostila 5. maja na njihovi 10. redni
seji. Lahko rečem, da prostor nudi bistveno
izboljšane pogoje za delo Občinskega sveta.
Z vso tehnično podporo je zasnovan tako,
da bo to tudi glavni prostor za delo vseh
delovnih teles Občinskega sveta in drugih
organizacij, ki bodo prostor potrebovale za
izvedbo svojih aktivnosti. Ob tej priložnosti
pa ne smem pozabiti izreči besed zahvale
PGD Stari trg, ki nam je v njihovih prostorih vsa pretekla leta omogočalo izvedbo sej
Občinskega sveta Občine Loška dolina in
drugih dogodkov.
Tako pa se srečujemo s problemi, ki niso
predvideni in jih je precej težje reševati kot
pri novogradnjah. Vendar tudi problemi so
zato, da se jih rešuje in vem, da jih bomo
uspešno rešili ter gradnjo zaključili v predvidenem roku.
Tudi na področju gradnje infrastrukture
dela niso zastala. Obnova vodovodnega

omrežja Gradišče-Smelijevo naselje je zaključena. Zaključku se približujejo tudi dela
na vodovodnem omrežju Podgora–Babno
Polje. Na navedenem odseku je potrebno
izvesti še nekaj manjših gradbenih del ter
montirati opremo za črpalne postaje. Za
enkrat vse kaže, da bo izvajalec dosegel pogodbeni rok ter dela pravočasno zaključil.
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Foto: Mario Žnidaršič

Za zaključek naj se vrnem še v center Starega trga, ki je v času, ko to pišem, grdo razrito in razkopano. Načrti po postopnem
urejanju centra ter obnavljanju obstoječih,
pa vendar dotrajanih objektov, so nam narekovali, da smo že uredili oporni zid za
banko. Sedaj je sledila obnova opornega
zidu ob zelenici pod kulturnim domom ter
odstranitev zelenice ter prizidka ob njem.
Za v prihodnje pa načrtujemo še ureditev
prometnega režima na celotnem območju
med cesto Pot na Ulako do ceste proti Nadlesku.
Na koncu ne smem pozabiti tudi nadaljevanja projekta Medgen. S partnerji že pripravljamo prijavo na razpis za izvajanje aktivnosti v medgeneracijskih centrih. Upamo,
da bomo prijavo na razpis lahko oddali nekje v mesecu juniju. Vzporedno pa vodimo
tudi vse aktivnosti, da bi naš medgeneracijski center dobil status regijskega medgeneracijskega centra. ■
Pričela se je tudi izgradnja dolgo pričakovane in potrebne gozdne ceste v Stene. Lastniki gozdov, izvajalci sečnje in spravila
ter strokovni delavci Zavoda za gozdove se
verjetno najbolj zavedajo, kaj bo pomenila
ta cesta v pogledu gospodarjenja z gozdovi. Območje Steni je bilo še edino zaprto
oziroma nedostopno območje za gozdarska vozila na območju naše občine. Planirana dela naj bi bila zaključena do sredine
meseca junija. Zatem bodo lahko lastniki
gozdov nemoteno že po novi gozdni cesti
spravili les, ki ga je bilo zaradi gradnje treba posekati. In če še nadaljujem pri cestni
infrastrukturi, se moram obvezno dotakniti krožišča na cesti Bloška Polica–Babno Polje, kot se uradno imenuje. Vsi verjetno veste, da gre za projekt povezovalne
ceste Stari trg–Markovec. Ureditev krožišča je še zadnja aktivnost, ki jo je potrebno
dokončati. Prav zaradi vremenskih razmer
in nižjih temperatur smo se z izvajalcem
dogovorili, da se dela in dokončna ureditev izvede, ko bo nastopil primeren čas.
Predvsem je obstajala bojazen, da bi prišlo do pozebe mladih rastlin, ki se s toplih
drevesnic in rastlinjakov presadi na plato
krožišča. Prepričan sem, da bo že do konca maja krožišče dobilo takšno podobo, kot
ste nam jo v času zbiranja predlogov za ureditev krožišča predlagali nekateri občani.

Na kratko iz občinskega sveta

10. redna seja

V

četrtek, 5. maja 2016, se je Občinski svet Občine Loška dolina sestal na svoji 10.
redni seji.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, morajo o svojem poslovanju enkrat letno poročati Občinskemu svetu. Tako se je Občinski svet na
tej seji seznanil z letnimi poročili Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg, Javnega podjetja Komunala Cerknica d. o. o. in Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje
Snežnik. Občinski svet je potrdil tudi Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina
za leto 2015, ki ga mora v skladu s Statutom občine župan predložiti Občinskemu
svetu v sprejem. Na začetku seje so se člani Občinskega sveta strinjali, da se na dnevni
red uvrstita dve dodatni točki, in sicer so na pobudo svetniške skupine SD sprejeli
sklep, s katerim so podprli peticijo Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, da se v
Ustavo Republike Slovenije zapiše neodtujljiva pravica do vode. Občinski odbor NSi
– krščanski demokrati pa je predlagal, da se sprejme sklep o podpori predlogu novele
Zakona o davčnem potrjevanju računov, katerega je v Državni zbor vložila poslanska
skupina NSi – krščanski demokrati. Občinski svet je tudi ta sklep sprejel. ■

Foto: Zavod Oron

O projektu gradnje kanalizacijskega omrežja Pudob pa le stavek. Odpiranje ponudb za
gradnjo je 23. maja. Resnično si želim, da
bi lahko izbrali najboljšega izvajalca ter da
ostali ponudniki ne bi nagajali s pritožbami, ki bi postopek izbire zavlekle. Če bi se
vse izšlo tako, kot si želimo, potem bi z gradnjo kanalizacijskega omrežja lahko pričeli
že v letošnjem letu.

Andreja Porok
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Borut Kraševec

Janez Kebe, nekdanji starotrški župnik, je postal
častni kanonik ljubljanskega kapitlja

L

jubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore je nekdanjemu starotrškemu, sedaj kopanjskemu župniku Janezu Kebetu podelil naslov častni kanonik stolnega
kapitlja v Ljubljani. Slovesnost s sveto mašo
je potekala 26. aprila v ljubljanski stolnici Sv.
Nikolaja. Poleg mnogih župljanov iz Starega trga pri Ložu, Babnega Polja, Cerknice in
Kopanja pri Grosupljem, so se slovesnosti
udeležili tudi dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, Janez Komidar, župan Občine
Loška dolina in Marko Rupar, župan Občine
Cerknica.
Ob podelitvi je Listino o imenovanju prebral kancler ljubljanskega stolnega kapitlja
in stolni dekan prelat Vinko Vegelj, zatem
je nadškof Janezu Kebetu izročil kanoniško
moceto, kanoniško verižico, svetinjo in biret,
znamenje časti stolnega kapitlja, in kapiteljski statut.
V nagovoru je nadškof Zore med drugim
dejal: »Ko je bila leta 1461 ustanovljena ljubljanska škofija, je bilo določeno, da bo škofu pomagal voditi škofijo zbor dvanajsterih
duhovnikov, članov stolnega kapitlja, ki se
imenujejo kanoniki. Poleg rednih kanonikov
je po statutu stolnega kapitlja predvideno, da

nadškof imenuje tudi častne kanonike. Ta čast
je namenjena duhovnikom, ki so se odlikovali
s posebnimi zaslugami za Cerkev. Po tem, ko
sem za mnenje vprašal člane stolnega kapitlja,
sem za častnega kanonika imenoval duhovnika ljubljanske nadškofije, g. Janeza Kebeta.
Gospod Janez Kebe je bil kot dolgoletni župnik na zahtevni župniji Stari trg pri Ložu in
soupravitelj župnije Babno Polje ter dolgoletni
dekan v dekaniji Cerknica tudi izredno dejaven in plodovit na zgodovinopisnem področju, katerega sad so tri zajetne monografije in
knjiga o cerkvi na Križni gori ter drugi članki.
Tudi sedaj kot župnik na Kopanju, kjer je pastoralno že poživil župnijo, raziskuje zgodovino in pripravlja novo knjižno delo. Zaradi
vseh teh zaslug je imenovanje za častnega kanonika utemeljeno in nadvse primerno.«
Janez Kebe je v zahvali ob imenovanju dejal:
»Spoštovani gospod nadškof metropolit!
Lepo se Vam zahvalim za imenovanje za častnega kanonika Stolnega kapitlja v Ljubljani, ki me je presenetilo. Ko ste mi na veliki
četrtek omenili, da mi boste podeliti to dostojanstvo, sem Vam dejal: »Ali mi bo to na
onem svetu pri sodbi kaj koristilo?« in Vi ste
mi rekli: »Škodilo ti pa tudi ne bo.« No, pa
naj bo po Vaše!

Janez Kebe, častni kanonik skupaj z ljubljanskim nadškofom, župani občin Cerknica, Grosuplje
in Loška dolina s soprogami ter drugimi vidnejšimi predstavnik (arhiv: Janez Kebe)

V svoji zahvali se je spomnil tudi kanonikov in jih nagovoril: »Glavna naloga
rednega kanonika je bila molitev in opravljanje sv. maš po namenu ustanovitelja
kanonikata. Spoštovani kanoniki! Tudi
jaz, kot častni kanonik, sem vam bom ob
vaših urah molitve poskušal pridružiti s
skromno molitvijo na Kopanju.
Saj vemo, da nič ni tisti, ki sadi in seje,
ampak ta, ki daje rast, Bog.«
Seveda pa se je ob umestitvi za častnega
kanonika spomnil tudi zgodovinske povezanosti Notranjske in Loške doline s
kanonikatom.« Notranjski kmetje so bili
z Lambergerjevim kanonikatom (sedaj ga
ima kanonik dr. Borut Košir) zelo povezani z dajatvami že od njegove ustanovitve
leta 1708. Pod tem kanonikatom so bile v
Nadlesku pri Starem trgu pri Ložu 3 polovične kmetije: Srpankena kmetija (zanimivo, da je bila pok. sestra kanonika dr. Petra
Kvaternika in mati župnika Pavla Okoliša,
ter znanega zgodovinarja Staneta Okoliša, direktorja šolskega muzeja v Ljubljani
poročena prav na tej kmetiji), Benčinova
in Andrejceva kmetija. Po urbarju iz leta
1764 je vsaka kmetija dajala malo pravdo: 2 kokoši, 15 jajc, 6 mernikov pšenice,
4 mernike prosa, 6 mernikov ovsa (konjske sile so rabile oves …) in 15 povesem
prediva (laneno platno so rabili za mašno
oblačilo); v Vrhniki pri Ložu je imel kanonikat 3 polovične kmetije: Pirnatova,
Šumradova in Anžetova; v Ložueno polovično (Andretovi); v Žerovnici eno polovično kmetijo; v Cerknici dve polovični
kmetiji; v Dolenji vasi pri Cerknici je bil
pod kanonikatom Gornikov mlin. Leta
1783 so dohodki Lambergovega kanonikata znašali 78 gld. in 54 kr. Za ustanovitelje
je pa moral kanonik opraviti vsako leto 12
sv. maš. Podobne dohodke in dolžnosti so
imeli tudi drugi kanoniki.
Notranjski kmetje pa so tudi poskrbeli, da
ljubljanske kanonike ni zeblo, ko so se
čez vse leto dvakrat na dan zbirali k molitvi. Kajti zime so bile hude, stolna cerkev
mrzla. Franc Anton pl. Steinberg, ki je leta
1758 napisal znamenito knjigo o Cerkniškem jezeru, nam je ohranil podatek, da so
ljubljanski kožarji na veliko kupovali kožice od polhov, ki so jih kmetje lovili v javorniških in snežniških gozdovih in iz teh
kožic šivali korne plašče (Khor=Mantel)
za gospode kanonike.« ■
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Alenka Veber

Bronasta plaketa članu Lovske družine Babno Polje
Janetu Webru

Pozdravne besede dr. Arpada Köveša, predsednika
Uredniškega odbora Lovca (Foto: Alenka Veber)

Podelitev plaket je bila še toliko bolj povedna, saj sta od
zadnje podelitve minili več kot dve desetletji.
Za LD Babno Polje pa je bila novica, da je med prejemniki plaket tudi njihov član, več kot razveseljiva.
Navkljub dejstvu, da je zdajšnji član LD Babno Polje Jane
Weber že v zgodnji mladosti zaradi šolanja in kasnejše
poklicne poti zapustil domači kraj, je v njem vedno plamtela želja po lovskih stečinah. Že kot desetletni fantič je
rad prisluhnil zgodbam starejših babnopoljskih lovcev, ki
so postavljali temelje babnopoljski družini ter z rosnimi
16 leti tudi že opravil lovski izpit. Vseskozi je spremljal
življenje in delo LD Babno Polje ter po skoraj treh desetletjih lahko uresničil svojo željo in postal član babnopoljske družine.
V glasilu Lovec tako lahko že leta 1980 najdemo prvi članek, ki ga je napisal šele 14-letni fantič. Uredništvo pa
mu je v prvih letih objavilo tudi nekaj fotografij. Od mladostnih začetkov pa do danes je Weber za glasilo Lovec
napisal vrsto člankov – tako o življenju LD Babno Polje
kot strokovnih člankov. Slednji so ga tudi uvrstili med
prejemnike bronaste plakete.
Še pred Webrom je v glasilu Lovec objavljal tudi babnopoljski kronist Jože Janež, po domače Logarčkov Jože.
Sprva se je oglašal z domačimi prispevki, po odselitvi v
Prekmurje pa o tamkajšnjem lovu.
Iz vrst LD Babno Polje kot dopisnik Lovca prihaja tudi
Janez Škrlj.
LD Babno Polje je lahko ponosna na svoje dopisnike, saj
je številčnost člankov o življenju in delu zelene bratovščine v samem vrhu v republiškem merilu. Med drugim
tako Weber kot Škrlj v Lovcu pišeta tudi o hrvaškem lovstvu v Gorskem kotarju ter tamkajšnjimi lovci, katerih
delo in projekte podpirajo. ■

L

ovska zveza Slovenije je v četrtek, 10.
marca 2016, v Bistri pri Vrhniki pripravila slavnostno podelitev plaket glasila Lovec
sodelavcem in dopisnikom. Med prejemniki
plaket tudi član Lovske družine Babno Polje
Jane Weber.
Najvišjo, zlato plaketo, sta prejela Janez Papež, član Kluba DIANA in Fotografskega
kluba Grča – Kočevje ter dr. Arpad Köveš,
dolgoletni izjemno delaven dopisnik glasila.
V izjemnem okolju Tehniškega muzeja Bistra
domuje tudi Lovski muzej. Pred uradno podelitvijo plaket je vodstvo muzeja za vse goste
omogočilo voden ogled razstavnih prostorov
lovskega muzeja ob strokovni razlagi kustosinje dr. Romane Erhatič Širnik, dobitnice srebrne plakete revije Lovec (II. stopnje).
Slavnostne podelitve v prostorih kočijačnice
Tehniškega muzeja Slovenije so se udeležili
številni prejemniki in gostje. Prireditev pa
so pospremili tudi lovski rogisti KUD Prekmurski rogisti.

Jane Weber z mag. Ladom Bradačem (predsednikom LZS in znancem LD Babno Polja
z Lova prijateljstva) in z Borisom Leskovicem (že več desetletij odgovornim
urednikom glasila Lovec) (Foto: Alenka Veber)
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Sanda Turšič

Štajerka v Loški dolini
20 let sem živela na Štajerskem, že 56 let pa
sem v Loški dolini. Najstarejša od treh sem
se rodila pred II. svetovno vojno in sem kot
otrok preživela mnogo strahot (bombardiranja, zapor, lakoto …) po vojni pa več vrst pomanjkanja (obleke, obutve, hrane …). Vzor
sta mi bila moja razgledana in pogumna starša, čeprav je bil ata težek invalid.
V osnovno šolo na Pragersko sem brez prave obutve in obleke pešačila le 1,5 km daleč,
v nižjo gimnazijo na Spodnjo Polskavo pa 4
km v eno smer. Prevoza ni bilo, šolskih malic
pa še do polovice srednje šole ne. Pešačenja
je bilo manj, ko sem se z vlakom začela voziti
okrog 20 km daleč v Maribor na Učiteljišče.
Kot vzorna dijakinja sem popoldan obiskovala še Dramsko šolo mariborskega gledališča, se učila esperanta in vodila lutkarski
krožek na Vadnici (osnovni šoli učiteljske
prakse). Naša revna občina Slovenska Bistrica me je minimalno štipendirala šele v drugi
polovici šolanja. Zato sem si lahko privoščila le strogo zahtevane učbenike, vso ostalo
razlago profesorjev pa sem si pisala, da sem
se iz zapiskov lahko učila. Ko smo dobili na
šolo malico, si je nisem mogla privoščiti.
zato sem med odmori hodila kuharici, ki je
bila obenem še pomivalka posode in čistilka
jedilnice, pomagat pri teh opravilih, da sem
dobila ostanke malice. Profesorju slovenščine, našemu razredniku, sem pomagala pri
organizaciji in vodenju proslav, učenju iger
in risanju scen. Ničesar od tega nisem mogla prispevati domačemu okolju, ker me je
soprog prekmalu pripeljal v Loško dolino in
takratno občino Cerknico, kjer sem se razdajala na vseh omenjenih področjih, pa tudi
na etnografskem in novinarskem, čeprav je
bilo okolje do mene vseskozi mačehovsko.
Edina od kar nekaj takratnih učiteljev sem
bila sprejeta pogodbeno. »Mašila« sem številne šolske luknje in čeprav sem bila zelo
rada učiteljica, mi novi ravnatelj po osmih
letih ni več obnovil pogodbe, ker se je verjetno bal moje vsestranskosti. Že zaradi sebe
same nisem smela ostati brez zaposlitve, zato
sem se usmerila, kam drugam, kot v Kovinoplastiko. Tu šele sem čutila največja ponižanja, a se zlomiti nisem pustila. Je že tako,
da kar te ne dotolče, te utrdi! Medtem ko so
bile nekatere moje najslabše učenke, s komaj
dvoletno administrativno šolo zaposlene kot
pisarniške delavke, so mene dali delat k težkemu proizvodnemu delu na »knakerje«, da
se je tega sramoval celo moj predpostavljeni
– oče moje nekdanje učenke, ki sem ji pomagala na mariborsko Srednjo fizkulturno

šolo. Zatem so me prestavili za telefonistko
v telefonsko centralo, pa v računovodsko
in finančno službo, da sem neukim vodjem
prevajala nemške in makedonske dopise, ki
jih niso razumeli, v slovenščino ter jim sestavila še kakšen tuji dopis. Vse sem zmogla.
Nazadnje so me prestavili v orodjarno, kjer
so rabili obračunovalko delovnih nalogov,
za kar sem bila plačana, neplačana pa sem
za sindikat Kovinoplastike bila še ugledna
kulturna animatorka in zapisničarka na občinski ravni, kar je terjalo še najmanj eno delovno silo. V teh dveh službah (eni plačani
in eni neplačani) so me končno pustili pri
miru, da sem se kasneje upokojila z beraško
pokojnino, ki znaša skupaj z mojo invalidnino (ve se od kod izhaja invalidnost) borih
450,00 evrov. Bom že zmogla!
Vseskozi pa sta mi bila v veselje moja otroka
in moji vnuki, sedaj pa so mi še pravnuki.
Nazadnje sem napisala in v samozaložbi izdala (zato so skromnega videza, a bogate vsebine) še 6 knjig (2 pesniški zbirki in 4 prozna
dela) ter 5 revij, za katere ne čutim, da bi bile
Notranjcem kaj prida mar. Le odkar organizira in vodi proslave Miha Razdrih, poskrbi,
da na njih recitirajo kakšno mojo pesem, za
kar sem mu hvaležna. So se pa lansko jesen
izkazali moji Štajerci in me z izvirniki, ki jih
hranim, obvestili:

Iz mojega nekdanjega Učiteljišča,
sedaj III. Gimnazije – pedagoške
smeri iz Maribora:
V veliko veselje in v ponos so nam v
Vaši bivši šoli Vaše knjige. S primernim
komentarjem smo jih vključili v šolsko
knjižnico, kolegice slavistke pa so jih
s posebnim komentarjem vključile v
izobraževalni proces.
Želimo Vam obilo zdravja in vedrega
duha ter ustvarjalnega nemira z lepim
i
pozdravi
– ravnatelj Janez Pastar, profesor.

a narodnega
In iz Slovenskeg
ibor:
gledališča Mar
m zahvaljujemo,
»Najlepše se Va
ah z nami delite
da v Vaših knjig
ki
odbe in zapise,
Vaše spomine, zg
ši
na
en spomin v
bodo ostali v traj
zbirki.
gledališki knjižni
zdravja, Vam in
ilo
ob
Želimo Vam
e
pošiljamo prijazn
Vaši družini pa
a
išč
al
ed
gl
a
eg
sk
ibor
pozdrave iz Mar
r, direktor.

– Danilo Roške

Iz moje nekdanje nižje gimnazije –
Z veseljem in veliko hvaležnostjo Vam
sporočam, da so Vaše knjige uvrščene v
knjižno
zbirko naših šolskih knjižnic na Pragerske
m
in Spodnji Polskavi. Z zanimanjem smo
jih
prebrali in jih priporočamo v branje osta
lim
uporabnikom knjižnice. Med prebiranjem
se nam odpirajo mnoga nova spoznanj
ao
preteklosti kraja in šole, kjer živimo in
delamo.
Vaši avtentični spomini na otroška leta,
ki ste
jih preživeli v težkih časih druge svetovne
vojne
in po njej ter jih nadvse doživeto opisali,
bodo
zaživeli ob vsakem ponovnem branju in
bodo
znova nagovarjale vsakega bralca. Obli
kovale
bodo tudi naše vedenje o nedavni prete
klosti, ki
jo tako iskreno delite z nami. Tako vaše
knjige
med bralci izpolnjujejo svoje poslanstv
o in so
obogatile knjižne police naše šole, ki je
bila
nekoč tudi Vaša učilna zidana.
Lepo Vas pozdravljamo in Vam želimo
mnogo
zdravja, radosti in tople jesenske dni.
- Lidija Sobočan, šolska knjižničarka
in
Danica Veber, ravnateljica

Sestanek največje poslanske
skupine EPP je večji kot zasedanje
slovenskega parlamenta
(osebni arhiv Simona Truden)
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Simona Truden

Iz male Loške doline v evropsko prestolnico Bruselj
Bruselj sem prvič obiskala novembra lani, da vsaj malo spoznam mesto pred začetkom trimesečne prakse. Bolj ko sem
spoznavala bruseljsko okolje tisti vikend, bolj sta se mi porajali dve vprašanji: kako bo tako »mala« oseba iz neke Loške
doline lahko funkcionirala v tako »velikem« svetu ter na koga se bom lahko zanesla v neznanem okolju, daleč proč od svojih
bližnjih. To, da sem se januarja, ko sem začela s prakso, vrnila polna strahu in z vprašanjem, »kaj mi je bilo tega treba«, je
bilo za pričakovati.
Evropski parlament

V Evropskem parlamentu sem v Skupini
Evropske ljudske stranke (EPP) delala kot
stažistka za slovensko Službo za odnose z
mediji. Moje delo je obsegalo pregled in analizo medijev, spremljanje aktualnega političnega dogajanja, poglabljanje v relevantne
vsebine, pisanje izjav za javnost, spremljanje
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, prevajanje, pregled prevodov in še in še.
Kljub temu da je delovnik po večini trajal od
8.30. ure pa do 18.30. ure, pa le nisem čutila
pritiska ali preobremenjenosti. Parlament je
tako velik, da sem od vhoda v stavbo pa do
prihoda v svojo pisarno potrebovala 5–7 minut, da ne govorim o tem, kako sem se na začetku izgubljala. Evropski parlament se vsak
mesec seli za en teden v Francijo, v prijetno
mestece Strasbourg, kjer imajo evropski poslanci plenarno zasedanje. Kot stažistka sem
šla lahko v Strasbourg samo enkrat, in sicer
marca. Z ostalimi stažisti smo si morali ure-

Spoznala sem ogromno čudovitih ljudi
s celega sveta (osebni arhiv Simona Truden)

diti prevoz, prenočišče, se
znajti v mestu in v parlamentu oz. labirintu, kot
smo ga poimenovali, pa
še delovnik v Strasbourgu je daljši in napornejši.
Poleg ostalega rednega
dela pa sem delala tudi na
novinarskih konferencah
oz. »briefingih«, spremljala sem plenarno zasedanje
v živo, sestanke Poslanske
skupine EPP ter tekala po
parlamentu gor in dol.

Nisi sam

Januarja je poleg mene začelo prakso še približno 20 stažistov s celega sveta (večina iz
Evrope), s katerimi smo si delili pisarno in
se spoznali. Kar me je v tujini presenetilo, je
odprtost ljudi. Nisem si mislila, da te ljudje
lahko tako toplo sprejmejo in to brez tega,
da bi se oblikovale nekakšne skupinice. Ker
smo se z ostalimi tako dobro ujeli, je moja
tesnobnost izginila že drugi teden bivanja
v Bruslju. Lahko rečem, da smo postali ena
velika družina, med nami so se spletla prava
prijateljstva in zaradi tega mi je bilo kar težko
zapustiti Belgijo. V skupini stažistov sem bila
edina Slovenka, kljub temu pa sem spoznala
tudi Slovence, ki bodisi delajo v parlamentu
bodisi so bili stažisti pri evropskih poslancih, nekaj pa sem jih poznala že od prej. Med
tednom smo tako delali od jutra do večera,
ob vikendih pa smo raziskovali Bruselj ali
kakšno drugo belgijsko mesto (ter seveda
belgijska piva, njihove vaflje in pomfri).

Teroristični napad

Pred velikonočnimi prazniki pa nas je šokiral teroristični napad, najprej na letališču
pri mestu, potem pa še na eni izmed metro
postaj blizu parlamenta. Stanje, ki se je iz
minute v minute zaostrovalo, je bilo polno
panike in strahu. Spremljali smo medije in se
spraševali, kje bo še počilo. Klicali smo ljudi,
ki jih poznamo, ali je z njimi vse v redu. Dan
smo preživeli zaprti v parlamentu, zvečer pa
smo se po skorajda praznih ulicah vrnili domov. Sirene reševalnih vozil in policije niso
prenehale tuliti, v meni se je naselil nekakšen
občutek previdnosti, vse dojemaš še hitreje

in vsak mali šum te zmoti. Ena izmed stažistk, s katero sem delala, je preživela bombo
na metro postaji – ustrašili smo se za njo,
vendar je napad odnesla z minimalnimi poškodbami. Večina nas je imela rezervirane
lete za domov, saj se je bližala velika noč.
Nekateri so raje ostali v mestu in niso zapuščali stanovanj, drugi smo kljub temu leteli
domov z drugih letališč. Izkušnja ni bila prijetna, še posebej zato, ker se začneš izogibati
javnim situacijam, v kateri je večja skupina
ljudi. Vendar življenje teče dalje in tudi mesto je živelo dalje.

Konec dober, vse dobro

Po treh zanimivih mesecih v Bruslju se je
bilo treba vrniti domov. Prav je, da gremo
včasih izven svojega mehurčka varnosti še
kam drugam, saj znamo tako še bolj ceniti
tisto, kar imamo doma. Vedno sem govorila,
da ne bom šla nikoli v tujino na delo, ker me
je bilo odkrito povedano strah, da ne bom
zmogla oz. zdržala. Zarečenega kruha se
največ poje in jaz sem se z njim očitno nasitila. »Mala« Simona je preživela v »velikem«
svetu, še več, uživala je v njem, ob sebi pa
je imela kopico ljudi, ki so z njo delili tako
vesele kot žalostne trenutke. Tujina je dobra
osebnostna preizkušnja, čeprav velikokrat ni
lahko, še posebej takrat, ko ne veš več, kam
spadaš. Vendar sem za vse, kar sem doživela, izjemno hvaležna, domov pa sem se tako
vrnila še osebnostno bogatejša. Naj bo moja
izkušnja navdih za vse tiste, ki še oklevajo
pred tujino. Če sem jaz preživela, preživi
lahko vsakdo.  ■
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Zmagovalna predstava festivala

alu
a dolina najboljši na festiv
Igralci DPD Svoboda Lošk

komedije v Pekrah

V

Pekrah pri Mariboru se je od 26. februarja do 20. marca odvijal 12. festival komedije amaterskih dramskih skupin.
Letos se je na festival prijavilo 22 skupin,
med katerimi je umetniški vodja Rado Pavalec izbral 8 predstav, ki so se predstavile
strokovni žiriji in občinstvu. Med izbranimi je bilo tudi Amatersko gledališče DPD
Svoboda Loška dolina z igro Zbeži od žene.
Igralci iz Loške doline so s svojim nastopom
prepričali tako občinstvo kot tudi žirijo in
si tako prislužili priznanje za Zmagovalno
predstavo festivala.
Ekipa amaterskega gledališča DPD Svoboda Loška dolina je pod režisersko taktirko
Andreje Buh komedijo z naslovom Zbeži od
žene premierno postavilo na oder starotrškega kulturnega doma že lanskega februarja. Gledalci so igro z navdušenjem sprejeli,
kar je botrovalo mnogim ponovitvam in tudi
gostovanjem.
Igralska zasedba je svoje vloge odlično odigrala in tako vedno znova poskrbela za smeh
v dvorani. Andreja Buh je tekst za komedijo

Ob zaključku premierne izvedbe na
odru
starotrškega kulturnega doma (Foto
: Borut Kraš

evec)

poiskala pri njihovem starem znancu Rayu Cooneyu, ki
jim je, kot pravi, pisan na kožo. Vedno polne in nasmejane dvorane ter prejeto priznanje na festivalu je dokaz,
da je celotna ekipa vlogo odlično odigrala. Skupaj se
že pripravljajo na novo sezono, v kateri bodo na oder
postavili novo komedijo z naslovom Denar z neba. ■

SIMONA TRUDEN

Na območni reviji pevskih zborov tudi Kr'snice in Sv. Jurij

N

a letošnji območni reviji odraslih pevskih zborov in
malih pevskih skupin z naslovom »Pojo naj ljudje!«, ki
je potekala v Novi vasi na Blokah, sta nastopila tudi dva zbora iz Loške doline, in sicer Ženski pevski zbor Kr'snice ter
Mešani pevski zbor Sv. Jurij.

Ženski pevski zbor Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič

Kr'snice pod vodstvom Anemarije Štefančič, ki so lani edine
poleg Komornega zbora Fran Gerbič dobile oznako regijsko
(kar pomeni, da so se lahko uvrstile naprej na regijsko tekmovanje), so se letos predstavile s tremi skladbami. Začele
so s sakralno Blagosloven, nadaljevale z ljudsko Dobro jutro
mamica (A. Makor), za piko na i pa so odpele eno lepših ljubezenskih skladb Ljubim, ki jo je napisal Feri Lainšček, priredil pa letošnji Prešernov nagrajenec Ambrož Čopi.

Foto: Mario Žnidaršič

Mešani pevski zbor Sv. Jurij pod vodstvom Tanje Avsec je
tudi letos nastopil v lepi zasedbi in dokazal, da ljudje v Loški dolini radi prepevajo. Najprej so zapeli cerkveno Pozdravljena zemlje ti blagoslov, nato ljudsko Dekle je pralo srajčke
dvej (W. Lo Nigro), zaključili pa so z zelo poznano in eno
lepših skladb You raise me up, ki so jo popestrili s spremljavo
na klavir in flavto.

Mešani pevski zbor Sv. Jurij pod vodstvom Tanje Avsec

V glasbenem večeru, ki je letos postregel z zelo kakovostnim
petjem, se je predstavilo deset pevskih zborov. Petje in nastop je strokovno spremljal Tomaž Habe, prireditev pa je povezovala Maruša Mele Pavlin. 

Foto: Mario Žnidaršič
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Popravek
V prejšnji številki (št.1 marec, 2016) je bila na strani 14
v članku Sonje Butina O kulturi ali … samo Butalcev ne!
objavljena fotografija s kiparske razstave Anje Lautar v
starotrški knjižnici. Pod fotografijo je bilo napisano
Z razstave Nine Lautar, kar ni pravilno.
Avtorici razstave Anji Lautar se za napako
opravičujem.
Urednik

bok

BOŽJA ŠEPETANJA

Skupaj zmoremo

Kakor apostolovo naročilo: »Neprenehoma molite in se nikoli
ne naveličajte« – tako moje srce, moja duša in moje oči iščejo
barve življenja.
Foto: Borut Kraševec

Ob vsaki priložnosti, v vsakem kraju, ne samo ob
vsakodnevnih opravilih, ne samo v budnosti, ampak tudi v
spanju, saj srce ne spi.
Tako se rojevajo barve, ki jih prenašam na platna. Kadar mi
otrpne roka, ne čutim bolečine, čutim veliko veselje in občutki
mi govorijo, da je to DAR, ki ga moram podariti drugim.
Četudi je moje mišljenje abstraktno in preneseno na slikarsko
platno, svoj pogled osredotočam na to, kar je v življenju v
ospredju.
Povezanost s temeljem: »Skrivnosti.« Skozi svoje oči,
ki od rojstva vidijo barve, like in gibanje okolja in ne morejo
ostati priprte. »OČI« prinašajo tisto luč, ko se razum spusti v
srce in da navdih za ustvarjalnost.
Če mi torej uspe prodreti do same sebe, bom našla, kar tam že
dolgo čaka name.
- kar mi je prirojeno in podarjeno
- meditacija labirinta

in

- meditacija simbola.
Vse, kar umetniki ustvarjamo, je samo replika čudovitega sveta,
ki ga nam je podaril Stvarnik. Nikoli ga ne moremo posedovati,
nikoli ga ne moremo zgrabiti. Lahko ga le slavimo s svojimi deli
in s svojim življenjem.
Vsako življenje je kakor slikarjevo platno. Na njem je dovolj
svetlobe in barv, da se lahko upodobi najlepše.
Ni velikih in malih trenutkov, ampak je lahko vsak trenutek
pomemben – vse, kar se nam dogaja, pomeni tisti prijeten vonj
po neskončnosti in verjemimo, da se »NEBO« sklanja nad
nami.
Kvišku naj poletijo misli, sozvočje barv naj objame mavričasto
nebo in bohotno kompozicijo sveta, saj nam Bog šepeta:
» V svojem bistvu SEM vedno enak, enoten, večen, celovit,
popoln. SEM nedeljiv, brezčasen, brezobličen, brez obraza,
oblike in postave. SEM tiha razmišljujoča navzočnost v srcih
vseh ljudi in lepota sama«.
Dagmar M.
Slikarska razstava DagMar
Galerija Vipavski križ, od 4. do 31. marca 2016

Razstava ustvarjalcev VDC iz Cerknice
V prostorih starotrške knjižnice Maričke Žnidaršič
so ustvarjalci iz cerkniškega varstveno-delovnega
centra (VDC) pripravili razstavo svojih izdelkov. Na
ogled so postavili likovna dela, pletenine, kvačkane
in glinene izdelke ter dekorativne predmete. Razstavo
so pripravili ob zaključku projekta Od zrna do kruha,
kjer so poleg ročnega in likovnega ustvarjanja tudi
obnavljali znanje slovenščine in literature ter se glasbeno
izražali. Razstava, ki so ji dali naslov Skupaj zmoremo,
je rezultat skupnega sodelovanja uporabnikov VDC-ja,
tam zaposlenih mentorjev ter prostovoljk Ivanke Kranjc,
Marte Kvaternik, Karoline Strle, Gertrude Zigmund,
Majde Intihar, Vide Kosorič in Petre Poljšak. Pletli in
kvačkali so skupaj z Maro Sarkič, Nafijo Gaši in Seno
Gorkič. Svoje izdelke so na ogled postavili Tomaž
Antončič, Aleš Debevec, Klavdija Kočevar, Slavko Kovač,
Simon Kovačič, Tatjana, Robert Ličen, Vesna Ličen,
Karmen Lužar, Magda Mlakar, Rok, David, Alenka Plos,
Anel Serdarević, Matjaž, Metka Šraj, Anže Urbas in
Marijo Žnidarič.
Razstavo, ki je bila na ogled do 30. maja, so odprli 21.
aprila in ob tej priložnosti pripravili kulturni program z
igranjem na harmoniko, petjem in recitacijami. 

Plavajoči mjedvd

Medved-narodni festival PLAVAJOČI GRAD 2016

Z

. julija!

Letos že od 10. do 16

daj že vsi vemo, kaj je Plavajoči grad. Festival v Loški dolini, ki jo za cel teden
spremeni v pravo pravljico! Koncerti, predstave, lutke, projekcije, druženje – skratka
prav vsak najde kaj zase! Vse se je pravzaprav začelo na Primorskem, kjer je nekaj let
potekal festival Etno Histeria. To je bil nov
in svež festivalski koncept, način druženja
umetnikov, poln ustvarjanja in zabave. Potem pa se je idejni oče Histerie Matija Solce
preselil v Kozarišče in … Preostanek zgodbe
vsi že dobro poznamo. V letu 2013 je grad
»gorel«, potem pa ga je naslednje leto poplavilo in je postal »plavajoči«. Lani je spet
narastel in cel teden poplavljal po dolini, še
posebej pri gradu Snežnik, kjer ga je v vikendu med 27. in 29. avgustom obiskalo okrog
5.000 ljudi od blizu in daleč. Loška dolina je
festival sprejela in ga vzela za svojega. Letos
bo tako gotovo vse samo še boljše in lepše,
zato si kar rezervirajte dopust! Vse skupaj
se je pravzaprav že začelo. Matija vsak prosti trenutek nameni sestankom, »mailom«
in telefonskim klicem, povezanimi s festivalom. Še bolj zavzeto kot do sedaj se je v
organizacijo vključil tudi Javni zavod Snežnik, ki bo letos tudi glavni nosilec pestrega dogajanja poleti. Že 2. julija bo v dolino
namreč »naplavilo« ogromno glasbenikov iz
vsega sveta, ki se bodo zbrali v Etno World
Histeria Orchestra. Skupaj bodo igrali, peli,
plesali, odkrivali Loško dolino in jo z različnimi nastopi pripravljali na to, kar prihaja.
Če tudi sami igrate kakšen inštrument, je še
vedno čas, da se tudi sami pridružite temu

edinstvenemu orkestru. Svojo prijavo že danes pošljite na elektronski naslov: etno_histria@yahoo.com. Že v nedeljo, 10. julija,
pa se bo prav zares, uradno začelo. Najprej
bo v vasi Nadlesk potekala etnografska prireditev »Ob košnji«, ki je lani na Babno Polico privabila nepregledno množico ljudi.
Tudi letos boste lahko uživali v pestrem programu. V različnih glasbenih in gledaliških

točkah, lutkovni predstavi, tekmovanju v
sestavljanju ostrnic, muzejski zbirki ter številnih drugih zanimivostih, ki jih še pripravljajo vaščani. Proti večeru se bo »Plavajoči
vlak« odpeljal v Podcerkev, kjer bo v amfiteatru »Cirkl« zavoda Ars Viva tudi letos
orkester poskrbel za otvoritveni koncert.
Festival bo potem z različnimi glasbeno-gledališkimi dogodki gostoval in oživljal naše

Turistično informacijski center Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu

Foto: Miha Razdrih

ličnih kulinaričnih mojstrovinah in umetninah ali pa se sprehodili po tržnici lokalnih in
ostalih umetniških izdelkov.

in okoliške vasi in kraje. V torek, 12. julija,
se bo odpravil na Bloke, v sredo, 13., pa še v
Cerknico, ko bodo na jezeru različni izvajalci vse medvede, žabe in obiskovalce vabili h
gradu Snežnik, kjer se bo v četrtek, 14. julija, začel še sklepni in hkrati najbolj pričakovan del festivala. Na različnih prireditvenih
prostorih po grajskem parku bodo namreč
spet potekali različni koncerti, predstave in
drugi dogodki. V petek dopoldne bo festival spet okupiral vas Šmarato, kjer bodo na
skednjih, vrtovih in po kuhinjah nastopali
glasbeniki, lutkarji in ostali ustvarjalci, ki se
bodo popoldan vrnili h gradu. Pestro bo tudi
v soboto, ko je na vrsti domača vas Kozarišče, zvečer pa poleg vsega ostalega še velik
zaključni koncert, ki se nadaljuje v spontano
zabavo do jutra. V nedeljo vsi nastopajoči,
organizatorji in obiskovalci najprej uživamo
v kakšnem spontanem nastopu ali lutkovni
predstavi, potem pa še skupaj pospravimo
prizorišče. Kajne? Če komu slučajno ostane
še kaj moči, pa se prav gotovo znajde na vedno naključni zaključni zabavi v Kozariščah.
Skratka spet bodo umetniki z vsega sveta

okolico gradu spremenili v utopični, umetniški svet. V vasi, otoke, otroke, ljudi, … V
»Kamro obscuro«, v kateri boste del dogajanja, in tako soustvarjali enkratno in nepozabno izkušnjo zase in vse ostale. Sprehajali
se boste med različnimi odri, zvrstmi, nastopi in koncerti. Nekje malo postali, se drugje
usedli in se na koncu ulegli v kampu. Festival je osnovan na ekološkemu konceptu in
stremi k temu, da ne bi ustvarjal odpadkov.
Tako imenovani »Zero Waste« ali »Brez odpadkov« je etičen, ekonomski, učinkovit in
vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo
življenjskega sloga in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi
odpadni materiali uporabna surovina. Scenografi, ki bodo skrbeli za akustične, ozvočene, gozdne, plavajoče in potopljene odre
in scene, bodo namreč s pomočjo odpadnih
in naravnih materialov spet ustvarili čudovita koncertna, gledališka in plesna prizorišča.
Obiskovalci od blizu in daleč bodo lahko
spoznavali tudi zanimivosti, etnografijo in
kulinariko Loške doline. Govori se namreč,
da boste na festivalu lahko uživali tudi v raz-

Vsega, kar se bo poleti dogajalo v Loški dolini in pri gradu Snežnik med 2. in 16. julijem, vam zaradi pomanjkanja prostora tu
ne moremo predstaviti, zato ste vabljeni, da
za več informacij obiščete kar našo spletno
stran www.floatingcastlefestival.com ali
poiščite in »všečkate« našo stran na družbenem omrežju Facebook. Najdete jo tako, da
v iskalnik vpišete Floating Castle Festival.
Tam boste poleg aktualnih informacij in
čudovitih fotografij lahko našli tudi različne
prijavnice, če vas mogoče zanima sodelovanje v orkestru, nastop na festivalu, ali pa bi
radi sodelovali pri organizaciji kot del naše
»posadke«.
Če ste torej pripravljeni aktivno sodelovati
pri organizaciji, pomagati kot prostovoljci,
kot ponudniki izdelkov na tržnici, darovati
kaj hrane za zajtrk nastopajočih ali pa kakor koli drugače pomagati, ste vabljeni, da
se nam pridružite! Vseh posameznikov, zavodov, društev in podjetij bomo zelo veseli!
Lahko se na nas obrnete preko kontaktov na
spletu ali pa se kar osebno oglasite v TiC-u,
prostorih zavoda Snežnik v Ložu. Odprti
so vsak dan v tednu in z veseljem vas bodo
sprejeli!
Ne razmišljajte. Pridružite se nam! Skupaj
lahko vsem pokažemo, da je dolina res turistični in kulturni biser in da smo ljudje, ki
živimo tu, odprti, prijazni in gostoljubni!
www.floatingcastlefestival.com,
FB: Floating Castle Festival
Program, prostovoljci:
floatingcastlefestival@gmail.com
Etno World Histeria Orchestra:
etno_histria@yahoo.com

• E-pošta: tic.loz@kabelnet.net • Telefon: +386 (0)81 602 853 • Odpiralni čas: vsak dan od 10.00 do 18.00 ure
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Art Ajva

JAZ IN PTIČEK

LE TIHO ŠEPETAJ

ZAPIŠI

Zapoj mi ptiček, preden spat greš,
tam ob hiški, blizu vrat,
potrosi s kljunčkom melodijo,
da mi bo lažje tu zaspat.

Vse kapljice srcá je srce dalo,
jih še za solze nič več ni ostalo,
je na licu solze sled že suha,
kot skorja črna s hlebčka kruha.

Ko te poslušam, se mi zdi,
da moja pesem ni kot tvoja,
je tvoja, komu in zakaj,
prisluhni, kaj ti pravi moja.

Kam leta šla so, skrite želje,
sem sebi v brado šepetal,
odgovora ni od nikoder,
se jutri spet bom spraševal?

Tvoja in moja govorita,
o vsem, kar v srcu čutiva,
o ljubezni, domu, sreči,
a oba za druge pesniva.

Spet kapljice srcá rodi spomin,
ko dlan beži med stare slike,
a v njih ne najdeš drugo nič,
le čas, ki krade nam dotike.

Ti pesmi daješ tja v veter,
jaz jih dajem na papir,
ti pod krošnjo, jaz pod streho,
tu skupaj najdeva svoj mir.

Ko spet v dlaneh se lice skriva,
le joči srce, tiho, naskrivaj,
odnesel čas bo tudi solze grenke,
ne kliči srce več solzá, le tiho šepetaj.

Zakaj se tukaj svet zdi lepši,
odgovora ne vem, zakaj,
a tukaj ptiček, vem le eno,
da tu imava vsak svoj raj.

Vse kapljice solzá, kot biseri z neba,
na lica tiho spet privrejo,
prišle so spet, ne vem od kod,
da spet na licu kakor vse, umrejo.

Zapiši na steno
te tvoje oči.
Zapiši na steno,
vse kar ne vem.
In naj bo zeleno,
da bom brez skrbi,
ker brati zaenkrat,
še vedno ne smem.
Zapiši na steno,
to svoje srce.
In naj bo rdeče,
kot sonce,
ki vre.
Naj mimoidoči
se vedno zazre
in ptice k počitku
naj tam posede.
Zapiši mi nekaj,
kar rad bom prebral,
če bom kdaj slučajno
še sam tam obstal.
Ko mrak se bo
spustil na moje
oči, in sonce bo
reklo, da tam
te več ni.

Milena Ožbolt

Kajuh pri šivilji v Vrhniki
Tone Plos, Tišlarjev iz Vrhnike, ki je bil ob razpadu Italije star osem let in pol, se spominja naslednjega dogodka:
Njegovi mami, ki je bila šivilja, je aktivistka Pirča Julka rekla nekega dne:
»Tu sta dve ženski, ki bi radi, da jima narediš bluze iz padalske svile!« Blago sta imeli s sabo in mama se je kar takoj lotila dela. Že čez
kak dan sta partizanki prišli bluzi iskat, vendar je bilo še za približno pol ure dela. Z njima je bil tudi moški, ki je sédel na zaboj za
drva in skupaj so čakali, da bo delo dokončano. Mimogrede je šivilja opazila, da ima moški ob strani razparane hlače, pa je rekla naj
se sleče, da mu jih bo zašila. Menil je, da to ni nič hudega in bo že enkrat sam zašil. »Sleci se, no, saj bom jaz takoj!« je vzpodbujala
šivilja in tako ji je nazadnje res dal hlače, ki jih je obrnila in prav hitro zašila na stroj.
Ko so trije partizani odšli, je Julka, ki je med vojno s svojimi stanovala pri Tišlarjevih in je bila priča dogodku, rekla mami: »Pa veš,
kdo je bil ta človek?« »Ja – kdo pa?« »Kajuh!!« …
To pa ni bilo kar tako, saj so za Kajuha in njegove pesmi, ki so jih navduševale, vedeli že vsi in so komaj čakali, da bi ga slišali recitirati.
Zgodba s šivanjem bluz in krpanjem Kahujovih hlač je glede na zapise in dokumente najbrž nastala med 23. septembrom in začetkom oktobra 1943, ko se je kulturniška skupina 14. divizije prvič zadrževala v Loški dolini in okolici, druga možnost pa je po nemški
ofenzivi med 3. novembrom in odhodom 14. divizije v Belo krajino, ko so kulturniki spet prirejali mitinge na tem področju. 
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Jera Razdrih

Luc – drevesni muc

Ž

ivjo vsem! Moje ime je Lucifer Drevesni
Nadleški Razdrih Hrabri, ali krajše, Luc.
Živim pri mamici, očiju, Tomu in Nelsonu.
Moji prvi spomini segajo daleč nazaj, na začetek mojega življenja, ko sem še živel v krošnji drevesa sredi vasi. Baje se po človeškem
merjenju časa temu dooolgemu obdobju, ki
je za mano, pravi leto in pol. Takrat sem najverjetneje preživel le po zaslugi vaških otrok,
ki so mi pod moje drevo prinašali hrano in
se igrali z mano. Čez dan je še kar nekako
šlo, ponoči, ko sem bil sam samcat, pa se nisem počutil najbolje. Večkrat me je zeblo in
čeprav sem zelo pogumen, priznam, da me
je bilo včasih tudi kar malo strah. Ker pa sem
trmast maček, sem to svoje začetno življenjsko obdobje vseeno nekako uspel preživeti.
Nekega julijskega večera sta pod moje drevesno domovanje prišla človeka, za katera takrat še nisem vedel, da sta moja mami in oči.
Vseeno pa sem takoj začutil, da spadamo
skupaj, zato sem, takoj ko me je tisto, takrat
meni še neznano žensko bitje poklicalo, skočil z veje naravnost v njeno naročje. Začutil
sem toplino in tisti prijeten občutek, ki mu
ljudje pravite ljubezen. S svojima novima, v
trenutku posvojenima človekoma sem blaženo odtačkal v svoj novi dom. Tu sem spoznal svoja velika brata Toma in Nelsona, ki
sta mi na začetku sicer takoj pokazala, kdo je
gospodar v hiši, kmalu pa smo postali dobri
prijatelji in zavezniki.

ve moči, zato se mu raje umaknem kolikor
visoko je mogoče. Sosed Blue je še eden od
mojih pasjih prijateljev. Tudi zanj raje vidim,
da mi ne pride preblizu, ampak ponavadi niti nima prav velike želje po druženju z
mano. Raje se opazujeva od daleč in na tak
način negujeva dobrososedske odnose. Na
vsake toliko časa mi čez vrt zalaja kakšno
vaško novico ali zanimivost, ki se mu je zgodila in ker sem zelo vedoželjen, mu vedno z
zanimanjem prisluhnem. Nisem prepričan,
da mi boste verjeli, ampak spoznal sem tudi
psičko, ki se me boji in zato jo imam najraje.
Njenega imena vam sicer zaradi spoštovanja
do nje ne bom povedal. Ji pa zaradi tega, ker
je tako prijazna in neškodljiva, dovolim celo
počivati na svojem kavču v dnevni sobi. Ne
moti me niti, če mi pospravi ostanke briketkov iz skodelice. Vsak kuža, ki se obnaša in
razmišlja tako kot ona, je pri nas na obisku
vedno dobrodošel. Vsaj kar se mene tiče.
Seveda pa imam v svoji okolici tudi mačje prijatelje. Včasih se mogoče zdi, da se ne maramo med seboj, ker je naša igra bolj podobna
bitkam na življenje in smrt, ampak ker nismo
človeški mladiči, se med seboj pač ne igramo
človeških iger. Najbolj se zabavamo, kadar se
ravsamo s tako ihto, da leti naša dlaka vse naokoli. Ker sem poln energije, bi se tako lahko
igral vse dneve in noči, a kaj ko moja starejša
in ne tako aktivna brata nista enakega mne-
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nja. Tom mi ponavadi prisoli le kako zaušnico
ali dve in mi pove par krepkih ter tako konča
igro. Z Nelsonom pa se nekajkrat zapodiva
gor in dol po stopnicah v hiši, narediva par
prevalov v dvoje, potem pa se mora ponavadi
on že malo spočiti. Tako da preostanek svoje
neusahljive pobalinske energije usmerim v
katero od svojih mrtvih igrač, kot so na primer žogice različnih velikosti, držala z mehkimi cofki, mačji praskalniki, male plišaste
miške in podobno. Teh imam kar precej, saj
si jih starša zelo rada kupujeta. Moje najljubše
mrtve igrače pa so kartonaste škatle. V njih,
ob njih in na njih se lahko zabavam ure in ure,
pa se jih ne naveličam.
Zanimanje za škatle je ena od redkih skupnih točk, ki jih imam z bratoma. Drugače
smo si značajsko popolnoma različni. Tom
je naš domači psiholog in terapevt, ki vedno
začuti duševne ali fizične bolečine staršev in
jima pomaga s svojimi sposobnostmi. Nelson je najbolj svojeglav in obenem najbolj
bojazljiv. Je pa tudi največji talent za jezike
in, poleg očija, največja čveka v družini. Z
mami imata velikokrat dolge pogovore o
vsem mogočem in nemogočem, pa čeprav
največkrat v enozložnicah. Sam zase pa bi
rekel, da sem najbolj pogumen, radoveden,
športen, pa tudi scrkljan mačji Razdrih. Najbrž se ravno zaradi teh različnih lastnosti in
nasprotij tako dobro razumemo med seboj.
Najlepše mi je, ko se zvečer vsi trije stisnemo
skupaj v veliko puhasto kepo in zapredemo v
sladke sanje srečnih in zadovoljnih mačkov.
Frrrr, mrrrrr ... Na, zdaj sem postal pa neznansko zaspan … Lahko noč. Pa eno mojo
bolho za pomoč.  

Ko sem malo zrasel in se okrepil, sem počasi
začel spoznavati tudi okolico svojega novega
doma. Najbolj sem bil navdušen, ko sem za
hišo zagledal drevesa, ki so zelo spominjala
na moje prvotno bivališče. Samo s to razliko, da mi na teh ni bilo treba prenočevati,
ampak so bila namenjena le mojim akrobacijam in vragolijam, s katerimi sem lahko
dokazoval okoliškim muckom in kužkom
iz kakšnega testa sem. Še danes so sadna
drevesa moja najljubša igrala, še posebej pa
uživam, kadar kakšno od svojih akrobatskih
prvin lahko pokažem rejnikoma. Njun smeh
in navdušenje nad mojo spretnostjo je zame
vedno najboljša spodbuda za razvijanje novih in novih plezalno akrobatskih tehnik.
Tudi z ostalimi prebivalci v soseščini se kar
dobro razumem. Celo s kužki. Predvsem
s tistimi, ki so počasnejši od mene. Včasih
pride kateri od njih k nam na obisk. Malo
bolj previden postanem le, kadar očija s svojim človekom obišče črni labradorec Monti.
Čeprav vem, da je ta črni velikan po naravi
dobrodušen, se prav dobro zavedam njego-

Luc (Foto: Jera Razdrih)
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SIMONA TRUDEN

Korak za korakom do najboljših uspehov v kegljanju
Z žensko ekipo Kegljaškega kluba Brest Cerknica je na državnem prvenstvu aprila dosegla naslov državnih prvakinj za
kadetinje (U-18). Tekmuje prav tako za mlajše članice (U-23), s katerimi je januarja na državnem prvenstvu osvojila naslov
državnih prvakinj. Kadar ne tekmuje ekipno, dosega odlične rezultate tudi posamično. Na državnem prvenstvu v sprintu za
mlajše člane (U-23) je osvojila naslov podprvakinje. Tekmuje tudi v dvojicah, v paru z moškim ali žensko. 18-letna Maruša
Forjanič, ki jo je športna pot iz biatlona vodila v kegljanje, je še en primer perspektivne športnice naše občine.

Maruša Forjanič ima veliko kegljaškega
potenciala (vir: osebni arhiv)
Kako to, da si se odločila ravno za
kegljanje in koliko časa že treniraš?
Za to, da sem sedaj v tem športu, se imam
zahvaliti staršem. Preko Kovinoplastike Lož
sta hodila dvakrat tedensko rekreativno kegljati, včasih pa sta vzela s sabo še mene. V
tem športu sem uživala in tako se je začela
moja pot. Kegljanje treniram vsega skupaj
že devet let, medtem sem za dve leti prenehala, ker sem vzporedno trenirala tudi
biatlon. Ker je bil trening obojega v povezavi s šolo prenaporen, sem se odločila, da
pustim kegljanje. Ker so bili tudi treningi
biatlona prenaporni in sem jih potem opustila, nisem pa želela samo posedati doma,
sem se vrnila h kegljanju.
Kako potekajo tvoji treningi?
Ker hodim v šolo v Ljubljano in prebivam v
dijaškem domu, med tednom treniram na
Kegljišču Maksa Perca v centru. Treniram

dvakrat tedensko, po večini ob torkih in četrtkih, odvisno od šolskih obveznosti, vendar brez trenerja. Ob petkih, ko se vračam
domov, pa treniram s trenerjem v Cerknici.
Moji treningi potekajo tako, da se najprej
ogrejem, potem mečem pozicije, veliko poudarka posvetim tistemu, v čemer nisem
tako dobra.

s prijatelji. V šoli imam status perspektivne športnice, tako da se mi po večini učitelji glede testov in spraševanja prilagodijo.
Imaš pa tudi takšne primere, ko te ne razumejo, da treniraš. Tudi sošolci mi veliko
pomagajo z zapiski in vsem ostalim. Imam
srečo, da me tako sošolci, prijatelji, starši
kot tudi šola podpirajo.

Ne tekmuješ zgolj ekipno. V katerih
disciplinah vse v kegljanju tekmuješ?
Tekmujem ekipno za kadetinje (U-18), ekipno za mlajše članice (U-23), posamično
ter pa tudi v dvojicah, v paru z moškim ali
žensko. V tej sezoni sem bila najbolj uspešna. Poleg naslovov državnih prvakinj (U18 in U-23) in državne podprvakinje posamično sem bila v dvojicah decembra 2015 s
Tino Hren državna podprvakinja (U-18), z
Janom Piletičem (tandem mix) pa sva bila
na državnem prvenstvu tretja. Drugače tekmujem oz. mečem v 1. A ligi za ženske, to je
najvišja kegljaška liga. V tej ligi smo z ekipo
dosegle drugo mesto in si prislužile nastop
na evropskem pokalu, ki bo letos v Srbiji.

Koliko ti finančno pomaga klub in
kakšen strošek imaš zaradi treniranja?
Nimam odhodkov, vendar se klub maksimalno potrudi. Dobimo trenirke, vadnine
za treniranje nam ni treba plačevati, kar je
velika prednost glede na to, da po nekaterih
klubih kegljači plačujejo tudi po 50 evrov
na mesec. Tudi stroške prevoza dobimo
povrnjene, na tekme pa nas vozi trener s
kombijem. Na meni je zgolj to, da si sama
kupim čevlje. Klub nam je finančno res v
zelo veliko podporo.

Kako se razumete s sotekmovalci v
kegljaškem klubu?
V ekipo sem prišla malo kasneje in veliko
ljudi se je med seboj že poznalo. Sem tudi
najmlajša, vendar ne edina med mladimi.
Kljub temu da so med nami starostne razlike ter razlike v dolžini treniranja, pa se zelo
razumemo. Kegljanje je po večini ekipni
šport in če včasih komu ne gre ravno najbolje, se ne okrivimo, ampak spodbujamo.
Osebno raje tekmujem v ekipi, ker se bolje
motiviram oziroma dosegam boljše rezultate.
Glede na to, da med tednom pridno
treniraš, med vikendi pa imaš tekme,
kako usklajuješ kegljanje s šolo in s
privatnim življenjem?
Nekaj odrekanja je definitivno. Recimo, če
imam pomembno tekmo in bi želela iti med
vikendom ven, pač ne grem ali pa grem
zgolj za kratek čas. Sicer pa si je treba znati
kljub športu najti tudi čas zase in se družiti

Verjamem, da ljudje mešajo bowling
ter kegljanje. Kakšna je razlika med
njima?
Oh, pa ne samo to. Veliko ljudi misli, da
treniram bowling ali pa celo balinanje.
Razlika med kegljanjem in bowlingom je
najprej že v kegljih. Pri bowlingu jih je deset, pri kegljanju pa devet. Sama krogla je
pri kegljanju manjša, lažja in nima odprtin,
tako kot jih ima tista pri bowlingu. Razlika je tudi v sami drži krogle, drugače pa so
pravila po večini enaka. Je pa meni osebno
lažje kegljanje kot bowling, kar je najbrž razumljivo.
Preizkusila si se tako v biatlonu kot v
kegljanju. Kje je po tvojem mnenju več
priložnosti za uspeh?
Biatlon sem trenirala od četrtega razreda
osnovne šole pa do devetega, vendar, kot
sem že rekla, so bili treningi prenaporni.
Poskusila sem oba športa in moram reči, da
bolj uživam v kegljanju. Tudi z družbo smo
se bolj povezali. Ko je moja kegljaška ekipa slišala, da sem prenehala s treniranjem
biatlona, so me povabili nazaj in tako sem
se vrnila. Nisem človek, ki bi samo doma
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poležaval, jaz se moram z nečim ukvarjati.
Konkurenca je sicer večja v biatlonu in težko se prebiješ naprej, tako da je po mojem
mnenju v kegljanju več priložnosti za nastop na večjih tekmovanjih.

Državna podprvakinja v sprintu za mlajše člane (U-23) (vir: osebni arhiv)

Kegljanje ima v tvojem srcu zagotovo
posebno mesto. Kaj si želiš v
prihodnosti?
Kegljanje ima nedvomno velik pomen v
mojem življenju. Seveda si želim še bolj
uspeti, vendar se, če mi kdaj ne uspe priti na kakšno tekmovanje, ne obtožujem
in obremenjujem. Časa imam še veliko in
vem, da bom dobila še veliko priložnosti,
da se lahko izkažem še bolj, kot sem se sicer. Moja motivacija je velika, včasih je težko, priznam, vendar je tisti občutek po treningu ali pa po tekmi neprecenljiv. Korak
za korakom me motivira, hvaležna sem že
za to, da tekmujemo tudi po Evropi in spoznavamo druge ljudi. Sedaj se zelo veselim
recimo evropskega pokala, ki bo v Srbiji,
kaj bo pa prinesla prihodnost, se pa pustimo presenetiti. 

Simona Truden

Pričeli že jubilejno 40. sezono v malem nogometu

O

rganizator malonogometne lige
Športno društvo Loška dolina je
prvič v zgodovini lige izvedlo tekmo superpokala, s katero so otvorili jubilejno
že 40. sezono v malem nogometu. Tekma
je potekala v nedeljo, 10. aprila, med lanskimi pokalnimi zmagovalci ekipo Nadlesk AS – Primus in zmagovalci lanskoletne lige ekipo Stari trg. Po 60 minutah
zanimive in dinamične tekme so slavili
Nadlesk AS – Primus s 4 : 0, nasprotnikovo mrežo pa so zatresli Aleš Koritnik
dvakrat ter Luka Žnidaršič in Mirko Komidar. Zmagovalna ekipa je bila z zmago
zadovoljna, še posebej zato, ker gre za
prvi superpokal v zgodovini lige. Boljša
taktika z boljšo realizacijo in tudi z nekaj
malega sreče je bila voda na mlin lanskoletnim pokalnim zmagovalcem.
Po nekaj odigranih kolih lige pa je na
praznik boja proti okupatorju potekal še
malonogometni turnir za pokal Občine
Loška dolina. Malonogometaši so turnir pripeljali do konca še preden nas je
presenetil sneg. V velikem finalu je ekipa Rožnik po napeti in zanimivi tekmi
s 3 : 2 premagala Nadlesk AS – Primus
in tako prvič osvojila pokalni naslov. V
streljanju kazenskih strelov za tretje mesto je bila uspešnejša ekipa Andifit Rihtar, ki je s 3 : 2 premagala ekipo Iga vas.

Zmagovalci prvega superpokala v Loški dolini so Nadlesk AS – Primus
(vir: Simon Gorše)

V tej sezoni lige trenutno po dvokrožnem ligaškem sistemu za malonogometnega prvaka tekmuje kar 8 ekip, in sicer Rožnik Stepp, Nadlesk AS – Primus, Andifit Rihtar, Stari trg – Energenti
plus, Viševek, Iga vas – Gušt bar, Lunca Stari trg ter Lesgam Pudob. 
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Janez Ožbolt

Sekcija za biatlon in smučarski tek SK Loška dolina
- sezona 2015/16

S

mučarski klub Loška dolina, sekcija za biatlon in smučarski tek je v minuli zimski
sezoni zelo aktivno deloval na več področjih,
in sicer na organizacijskem, izobraževalnem
in seveda tekmovalnem. Klub je pozimi organiziral dve tekmovanji za Slovenski pokal
v biatlonu na Pokljuki, letno tekmovanje v
biatlonu za otroške kategorije in tekmovanje
na rolkah, ki pa smo ga morali zaradi slabih
vremenskih razmer na koncu odpovedati.
Največji poudarek v klubu dajemo vzgoji
mladih tekmovalcev, tako v športnem, kot
tudi v vzgojnem vidiku, saj mlade učimo
tekmovati v športnem duhu, vzpostaviti
delovne navade, kolegialnost, timski duh in
podobno. Sezono 2015/16 ocenjujemo kot
uspešno. V klubu smo ponosni na vse rezultate, nekaj pa jih je potrebno izpostaviti.
Urška Poje je bila 9. na biatlonskem svetovnem prvenstvu v štafeti v Oslu, 7. in 17. na
mladinskem svetovnem prvenstvu (MSP),
Nace Žnidaršič, skupni zmagovalec Alpskega pokala za mladince, kar petkrat je stal na
stopničkah za zmagovalce, na MSP je bil 23.
Tina Mlakar bila je 37. na MSP, stalno se je
uvrščala med dobitnice točk v IBU mladinskem pokalu, ravno tako kot Žan Petrinčič,
ki je imel tudi veliko težav z zdravjem. Vsi
omenjeni so postali tudi državni prvaki v
biatlonu.

Poleg njih sta na MSP uspešno nastopila Jure
Ožbolt in Klemen Vampelj, ki se je udeležil
tudi Olimpijskih iger mladih v Lillehemmerju. Torej je barve Slovenije na MSP zastopalo
kar 6 tekmovalcev SK Loška dolina, kar je
praktično polovica reprezentance. Ti tekmovalci vsekakor niso rekli zadnje besede, saj
se od njih v prihodnjih sezonah pričakuje še
večji napredek. To je dokaz za dobro delo v
preteklosti, zato tudi sedaj skrbimo, da zadaj
prihajajo novi, mladi tekmovalci.
Pred nekaj leti smo začeli delo s skupino
najmlajših tekmovalcev in že so vidni nekateri rezultati, ki pa pri tej kategoriji še niso
v prvem planu. Na državnem prvenstvu v
smučarskem teku so bili Gašper Ožbolt, Jurij
Ule, David Zabukovec drugi v štafeti, medtem ko so bile Kiara Hace, Nikita Funda in
Kiara Sterle pri puncah tretje. V slovenskem
pokalu v biatlonu so se nekateri uvrščali tudi
na stopničke za zmagovalce, ostali so bili blizu. Poleg omenjenih so bili uspešni še Rok in
Jan Truden, Maja Ristivojevič, Jošt Ule, Nika
Mahne, Nika Ožbolt in ostali.
Za vse to je potrebno tudi veliko trenerskega in organizacijskega dela, za kar so skrbeli
ljudje v ozadju, ki niso vidni, so pa nujno potrebni za delovanje kluba. Izak Hribar Meden,
Darko Ožbolt kot trenerja, pri strelskem delu

je pomagal bivši biatlonec Simon Kočevar,
za servis smuči Boštjan Baraga in Primož
Vampelj, za urejene tekaške proge skrbi Janez Žnidaršič. Veliko administrativnega dela
opravi Domen Kordiš Nenazadnje so največ
dela opravili starši, spremljevalci, navijači,
člani in podporniki SK Loška dolina, brez
katerih ne bi organizirali tekmovanj, mladim
ne bi bilo omogočeno športno udejstvovanje.
Klub je začel sodelovati s sosednjim SK Bloke
Olimpija, izvedli nekaj skupnih treningov, si
pomagali z urejanjem prog, začeli aktivnosti
pri idejni zasnovi Športno turističnega centra
na Blokah in podobno.
V prihodnosti želimo nadaljevati zastavljeno
delo z mladimi tekmovalci, pridobiti nove
tekmovalce iz Loške doline, pa tudi bližnjih
krajev (Cerknica, Bloke, Loški Potok), razširiti sodelovanje s klubi v regiji. Želimo nuditi
podporo vsem tekmovalcem, omogočiti čim
boljše pogoje za trening vsem, predvsem tistim, ki niso v reprezentančnih selekcijah.
Zahvaliti se je potrebno vsem sponzorjem,
donatorjem kluba (Elgo Nova, Alpod, Kovinoplastika Lož, Lesgam, Lestrans …), Občini
Loška dolina, s katero pa moramo poiskati
pot k še boljšemu sodelovanju. Le s skupnimi
močmi bomo uspeli nadaljevati delo, ki smo
si ga zastavili in omogočili razvoj ter uspehe
smučarskega športa na Loški dolini in širše. 

Za našimi biatlonci je uspešna sezona (vir: osebni arhiv)
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SIMONA TRUDEN

Ekipa Edina v mestu suvereno do naslova
košarkarskega prvaka

V

letošnji sezoni 30. košarkarske lige
občine Loška dolina so naslov prvaka
osvojili košarkaši ekipe Edina v mestu, ki
so pred drugouvrščenimi Lemmingsi imeli
dve točki prednosti. Tretja je bila ekipa Frizerski salon Taši. Najboljši strelec lige je bil
Andraž Gerbec (ekipa Iga vas) z 243 zadetki v desetih kolih lige. Najkoristnejši igralec
lige (MVP) je bil Jan Sterle, z njegovo pomočjo pa je ekipa Edina v mestu suvereno
osvojila naslov prvaka.
Janez Sterle, ki je letos prevzel vodenje lige
pod okriljem Športnega društva Loška dolina, je zadovoljen, da košarkarska liga poteka že trideset let. »Letošnja liga je bila dinamična, borbena, potekala je v izjemnem
športnem duhu, brez kakršnih koli težav.
Kot vodja bi se želel zahvaliti vsem igralcem
za sodelovanje, še posebej pa predstavnikom ekip in sodnikom, da smo s skupnimi
močmi uspeli izpeljati jubilejno 30. tekmovanje,« je po zaključku povedal vodja lige
Janez Sterle.

Košarkarji ekipe
Edina v mestu

(Foto: Mario Žnidaršič)

Za ekipo Edina v mestu so igrali: Jan Sterle,
Gregor Tekavčič, Nik Sterle, Rok Sterle, Tilen Širaj, Jaka Komidar, Jure Ravšelj, Nace
Ravšelj, David Urbiha, Jan Miletič, Arvin
Sterle, Domen Širaj. 

Mario Žnidaršič

Pokrajinsko tekmovanje DU v pikadu

Moška ekipa Društva upokojencev Loška dolina je osvojila prvo mesto (Foto: Mario Žnidaršič)

Športna sekcija in člani
Društva upokojencev
Loška dolina so 20. aprila
2016 pripravili letošnje
pokrajinsko tekmovanje
upokojenskih društev v
pikadu za upokojenke in
upokojence.
V prostorih ARS VIVE
v Podcerkvi, kjer je
tekmovanje potekalo je
nastopilo 7 ženskih in 9
moških ekip iz Društev
upokojencev : Loška
dolina, Ivančna Gorica, Ig
Ljubljana, Rovte, Podgorica
Šentjakob, Elektro
Ljubljana, Klub Maksa
Perca Ljubljana, Grosuplje
in Šmarje Sap.

IZ GOSPODARSTVA
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Razpis kadrovskih štipendij
Kovinoplastika Lož s svojim poslovanjem zaznamuje tako tržišča na področju okovja za stavbno pohištvo kot tudi kuhinjske
opreme. Z razvojem in izdelavo progresivnih industrijskih orodij pa postaja pomemben člen avtomobilske industrije.
Vstopnice na ta tržišča si kupujemo z znanjem in izkušnjami naših zaposlenih. Ta znanja in izkušnje pa moramo zaposleni
stalno razvijati in širiti, potrebujemo nove, mlade sodelavce.
Kako postati naš sodelavec? Šolanje je priprava na zaposlitev, sodelovanje z bodočim delodajalcem v času šolanja pa daje priložnosti za obogatitev znanja, ki ga nudi šolanje.
Kovinoplastika Lož za šolsko leto 2016/2017 ponuja sodelovanje dijakom in študentom na podlagi pogodbe o štipendiranju za
sledeča področja:
Področje

Raven

Število štipendij

strojništvo

4 ali 5

5

mehatronika

4 ali 5

2

elektrotehnika

5

1

strojništvo

6/1

2

strojništvo

6/2 ali 7

3

mehatronika

6/1 ali 6/2

2

Vloge za štipendijo (kratka predstavitev kandidata, kopija zadnjega šolskega spričevala) naj kandidati pošljejo na naslov:
Kovinoplastika Lož, Služba za kadre, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu ali
na naslov: kadri@kovinoplastika.si najkasneje do 30. 9. 2016.

Služba za kadre
Kovinoplastika Lož
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Poprej v starih časih
V torek, 5. 4. 2016, je v OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
potekala revija otroških folklornih skupin pod naslovom “Poprej v
starih časih”. Učenci s plesom v folklornih skupinah poustvarjajo in
ohranjajo plesno, pevsko in glasbeno kulturno dediščino.
Srečanje je povezovala Milena Ožbolt, ki je na začetku revije besedo
predala županu Loške doline Janezu Komidarju. Le ta se je v svojem
nagovoru vrnil v otroška leta, ki ga spominjajo na stare in brezskrbne
čase. Revijo je strokovno spremljal Marko Pukšič, ki že leta spremlja
revije otroških folklornih skupin.
Na reviji se je s svojimi odrskimi postavitvami skupno predstavilo 6
folklornih skupin, in sicer Mlajša otroška folklorna skupina KUD Oton
Župančič Sora pod vodstvom Lee Onufrija, Alenke Perme in Ane Barle
z odrsko postavitvijo Ko bomo zrasli, Starejša otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Sora pod vodstvom Urške Rožanc z odrsko
postavitvijo Sosedova češnja, Malɘnčkɘ iz OŠ Toneta Šraja Alojše
Nova vas pod vodstvom Martine Ivančič in Petje Ilješič z odrsko postavitvijo Majhna sem bila, Otroška folklorna skupina podružnične OŠ
Rudolfa Maistra Unec pod vodstvom Vide Žlogar z odrsko postavitvijo
Pehtranova potica, Folklorna skupina OŠ Notranjski odred Cerknica

Veseli vandrovčki starot
rške OŠ (Foto: Mario Žnidar
šič)
pod vodstvom Anite Štritof Malc z odrsko postavitvijo Jaz pa grem na
zeleno trav‘co in Veseli Vandrovčki domače OŠ heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu pod vodstvom Vide Truden z odrsko postavitvijo Ena
ptička priletela.
Naši folklorni skupini Veseli Vandrovčki in mentorici Vidi Truden iskreno čestitamo za odličen nastop, ki so ga obiskovalci prireditve
nagradili z glasnim aplavzom.
Katarina Zbačnik, prof. slov.

Pesem je kot sončni žar, ki srce napaja,
z radostjo in upanjem, s toplino, ki ostaja.
Pesem je kot mavrica, skrita nad oblaki,
če prisluhneš, jo dosežeš z lahkimi koraki.
(V. Rajter)

Mavrična pesem
V torek, 15. marca 2016, je v športni dvorani OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Cerknica, v sodelovanju z OŠ heroja
Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu organiziral koncert območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Revijo
pod naslovom »Mavrična pesem« je strokovno spremljal Tomaž Habe, skladatelj, dirigent,
violinist in glasbeni pedagog. Mlade pevke in pevce pa je nagovoril tudi župan Občine Loška
dolina, Janez Komidar. Zvoki otroških pesmi so popestrili popoldne in navdušili poslušalce,
ki so mladim pevcem iz srca zaploskali.
V prvem delu revije so nastopili otroški pevski zbori, in sicer OPZ Polhki in OPZ Murenčki
iz OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, OPZ POŠ 11. maj Grahovo, OPZ POŠ Maksim
Gaspari Begunje pri Cerknici, OPZ OŠ Notranjski odred Cerknica, OPZ OŠ Toneta Šraja Aljoše
Nova vas in OPZ OŠ Jožeta Krajca Rakek. V drugem delu revije pa so nastopili mladinski
pevski zbori, in sicer pevska skupina Biseri, MPZ OŠ Jožeta Krajca Rakek, MPZ OŠ Notranjski
odred Cerknica, MPZ OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas in MPZ OŠ heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu.
Vsak od zborov je zapel po tri pesmi, in sicer ljudske, umetne ter moderne priredbe. Kot
zborovodkinje so se tokrat predstavile Vida Truden, Anita Štritof Malc, Marija Obreza, Irena
Cundrič Iskra, Tina Matičič, Daša Joželj Kranjc in Nives Kemperle.Tomaž Habe, ki že dolga leta strokovno spremlja pevsko revijo sodelujočih osnovnih šol, je na koncu zborovodkinjam pevke in pevce pohvalil, izpostavil pa je napredek v kvaliteti petja in številčnost
pevcev v pevskih zborih. Prireditev je povezovala Maruša Mele Pavlin, ki je ob zaključku
prireditve mladim pevkam in pevcem zaželela, da naj še naprej radi obiskujejo pevske vaje
in v sebi ohranjajo ljubezen do petja.
“S pesmijo je lepši dan za vse, z njo smo bogatejši, vsak dan bo srečnejši,” je v zadnji pesmiGlasba – jezik sveta zapel domači mladinski pevski zbor. Vsem prisotnim so mladi pevci vsekakor polepšali dan in proti domu smo se odpravili s pesmijo v srcu bogatejši in srečnejši.
Katarina Zbačnik, prof. slov.

Otroški oder 2016
Na odru starotrškega kulturnega doma se
je 26. marca pod okriljem Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti, Območne
izpostave Cerknica, odvijalo Območno
srečanje otroških gledaliških skupin.
Program je povezovala Maruša Opeka,
strokovna spremljevalka srečanja je bila
Simona Zore Ramovš gledališka igralka in
režiserka.
Nastopile so dramske skupine iz POŠ 11.
maj Grahovo, OŠ Jožeta Krajca Rakek ter
dve skupini iz OŠ heroja Janeza Hribarja
iz Starega trga pri Ložu.
Dramska skupina Herojčki iz starotrške
šole šteje 20 igralcev. Vsako leto se
udeležijo srečanj gledaliških skupin,
pripravijo pa tudi novoletno predstavo
za krajane. Za tokratno srečanje so
pripravili predstavo Dragocenosti iz
čudežnih vej, ki govori o gozdnem škratu
Marku, ki želi svoji prijateljici škratinji
Katarini za rojstni dan podariti posebno
darilo. Igro sta režirali Marjeta Nelc
in Nevenka Drazetić. Drugo dramsko
skupina starotrške osnovne šole
sestavljajo igralke in igralci, ki obiskujejo
predmetno stopnjo. Za to priložnost
so pripravili igro z naslovom Velikaška
norost, ki jo je režirala Tatjana Lekan.
V igri so srednjeveško ljudsko farso
postavili v sodobni čas.
Bok
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SLIKARSKI MAREC IN APRIL

t vzbudilo tudi priznanje
Na Ex temporu Logatec 2016 je pozornos
Loška dolina
za kvaliteto Benjaminu Žnidaršiču za sliko

Benjamin Žnidaršič, gonilna in idejna sila
zavoda, je aktiven tudi na področju slikarstva
in mentorstva. Je član mednarodnega
združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami (VDMFK). Poleg svojega slikarskega
ustvarjanja ter sodelovanja na slikarskih in
drugih delavnic, ki se dogajajo na njegovi
domačiji v Podcerkvi, se veliko udeležuje tudi
slikarskih kolonij, delavnic in drugih likovnih
srečanj po drugih slovenskih krajih in izven
njenih meja. V okviru natečaja Zveze likovnih
društev Slovenije Zlata paleta s področja
klasičnega slikarstva je bilo za razstavo, ki
je bila v aprilu na Velenjskem gradu izbrano
tudi njegovo slikarsko delo. S svojim delom je
istega meseca sodeloval tudi na Ex temporu
Logatec 2016, kjer je za sliko z naslovom
Loška dolina prejel priznanje za kvaliteto.
V zadnjih dveh mesecih je Benjamin sodeloval
tudi v več različnih projektih. Eden izmed teh

je bil projekt Izražanje, ki si ga je zamislila
študentka Natalija Bukovec. Preko likovnega
izražanja je bil namenjen povezovanju
študentov s posebnimi potrebami iz različnih
fakultet. Pod mentorstvom Benjamina
Žnidaršiča in Željka Vertlja se je izbrana
skupina študentov od 20. do 23. aprila v
prostorih Upravne fakultete v Ljubljani
izražala skozi svoje umetniške stvaritve.
Projekt se je zaključil z razstavo nastalih del,
ki se bodo iz galerije v centru Ljubljane selila
še po sodelujočih fakultetah.
V začetku aprila se je Benjamin Žnidaršič v Novem
mestu udeležil slikarske delavnice slikarjev
paraplegikov in tetraplegikov, ki so združeni v
Sekciji slikarjev pri Zvezi paraplegikov Slovenije.
Pod mentorstvom Rassa Causeviga je tehniko
slikanja z oljem dopolnjevalo skupaj 15 slikarjev
iz šestih pokrajinskih društev in zavodov.

pomlad izmislila slikarski projekt
Študentka Natalija Bukovec si je letošnjo
Žnidaršiča in Željka Vertlja
Izražanje, pod mentorstvom Benjamina

Na povabilo Lidije Žagar, direktorice Doma
starejših občanov Kočevje, se je 23. marca
udeležil delavnice skupaj s še dvema članoma
VDMFK Željkom Vertelj in Vojkom Gašperutom.
Direktorica je na slikarsko srečanje povabila tudi
učence osnovne šole in stanovalce doma. Pri
izvedbi je sodelovalo tudi nekaj prostovoljcev.
Vsi skupaj so doživeli pravi ustvarjalni praznik.
Namen slikarskega srečanja je bil učiti otroke,
da sodelujejo kot ekipa, uporabljajo veščine
kritičnega mišljenja in reševanja problemov,
razvijajo in cenijo dejstvo, da likovna umetnost
zajema vse ljudi, ne glede na njihovo starost,
barvo kože, veroizpoved in ekonomsko ozadje.
Otroci si gradijo samozavest in samozaupanje
ter istočasno uživajo v izkušnji učenja. Tudi
izkušnja srečanja s starejšimi in invalidi
promovira edinstvenost vsakega posameznika.
Podobno sporočilo je Benjamin Žnidaršič
skupaj z Vojkom Gašperutom prinesel
učencem Osnovne šole Cvetko Golar v
Škofji Loki, kjer sta 30. marca predavala o
invalidnosti. Ob pripovedovanju življenjske
zgodbe in vprašanjih učencev se je vrtel
film Zgodbe o volji in moči. Seveda pa sta
jim slikarja predstavila tudi slikanje z usti, v
čemer so se tudi sami preizkusili.
Benjamin Žnidaršič ima tudi za v prihodnje
na področju slikarstva in mentorstva še
veliko idej in izzivov. (Bok)

ZGODBE OB
KRUŠNI PEČI
Z MARIKO
Pravljičarka Marika Mihelčič, avtorica knjige
z naslovom Pravljice na gumbke, nas je
obiskala v ponedeljek, 18. aprila, da nam je
iz knjige predstavila dve od svojih zanimivih
zgodbic, ki so si jih otroci sami izbrali.
Zgodbica o metli pometački pripoveduje o
nevidnih strahovih izpod postelje in kako se
jih s pomočjo pometačka na hitro znebimo.
Druga zgodbica pa je govorila o dobrodušnem
oblačku, ki je prijateljeval z otroki. Pravljice
je dopolnila z ročno izdelanimi lutkami, ki
so ponazarjale njene pravljične junake. Po
zgodbah je z otroki nadaljevala sproščen
pogovor, ki je bil uvod v otroško likovno
ponazoritev slišanih zgodbic.
"Takole prihajajo pravljice med otroke,
napisane samo zanje! Da jih razvedrijo,
umirijo, potolažijo, pobožajo, jim popihajo
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Po zgodbi so otroci s štampiljkami iz repe ustvarjali slikarske
umetnine, pa tudi poskusili so repo iz zasipnice, kako slastna in
okusna je. Tudi če je koga zapeklo po ustih, smo ga potolažili s tem,
kako je repa zdrava.

ZALJUBLJENI ZAJČEK

Dogajanje na zgodbah ob krušni peči
je zabeležil Grega Mlakar

Z zgodbo o zajčku smo 21. marca hoteli na nek način narediti uvod
v velikončne praznike. Bernarda Okoliš nam je priskočila na pomoč
z idejo, zgodbo in pripovedovalsko žilico, Renata Kovacs, naša
prostovoljka iz Romunije, pa je vse pripravila za delavnico po pravljici.
Pravljica govori o zajčku, ki se zaljubi v najlepšo zajčico v gozdu in jo
zasnubi s šopkom samih štiriperesnih deteljic. Ker ga zajčica zavrne,
sklene sezidati grad, da bi nanjo napravil vtis, toda med gradnjo se
marsikaj zaplete ... Razplet je za marsikoga v gozdu presenetljiv, a
za nikogar nesrečen. Važno je le to, da se da iz zgodbe zaključiti, da
pravega prijatelja spoznaš v stiski.
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boleče koleno ali jih popeljejo v čudežno deželo. Prihajajo z
vetrčki, oblački, dežnimi kapljicami, sončnimi žarki, tudi s kakšnim
avtomobilčkom. Spremljajo jih živali, majhne in velike. Potujejo čez
travnike in igrišča, skozi parke in gozdove, nad strehami hiš, vse
do morja. Ustavijo se šele ob postelji in vsakega otroka, ki ne more
zaspati, zazibljejo v sanje … "

REPA VELIKANKA
Enco – Damjan Stamenovič je otrokom 4. aprila na Zgodbah ob
krušni peči pripovedoval pravljico o repi velikanki. S svojim igralskim
šarmom je otroke pritegnil k poslušanju zgodbe.
Dedek je posadil repico
in zrasla je velika,
prekrasna repa. Hotel
jo je izruvati, vlekel
je in vlekel repo iz
zemlje, pa je ni mogel
izvleči. Poklical je na
pomoč babico. Babica
je prijela dedka, dedek
je vlekel repo, vlekla
sta, vlekla, pa je nista
mogla izvleči. Babica
je poklicala na pomoč
vnučko. Vnučka je
prijela babico, babica
dedka, dedek repo,
vlekli so, vlekli, pa
je niso mogli izvleči.
Vnučka je poklicala
psička.
Psiček
je
prijel vnučko, vnučka
babico, babica dedka,
dedek repo. Vlekli so,
vlekli, pa je niso mogli izvleči. Psiček je poklical muco. Muca je prijela
psička, psiček vnučko, vnučka babico, babica dedka, dedek repo.
Vlekli so vlekli, pa je niso mogli izvleči.
Muca je poklicala na pomoč še miško. Miška je pritekla. Prijela je
muco, muca psička, psiček vnučko, vnučka babico, babica dedka,
dedek repo, vlekli so, vlekli, pa je niso mogli izvleči, oja! Miška je še
enkrat potegnila in repa je iz zemlje skočila.

lali
S skupnimi močmi smo po pravljici izde
a
zajčk
ega
papirnat

S skupnimi močmi smo po pravljici izdelali papirnatega zajčka, ki so
ga otroci naredili iz pripravljenega materiala in ga sami poslikali. K
zajčku pa smo dodali poslikano jajce kot simbol stvarjenja in življenja.

RAZSTAVA NEJKA SELIŠNIK
7. marca dan pred dnevom žena je Galerija Štala gostila razstavo
ilustracij Nejke Selišnik iz Postojne. Razstavo so odprli na ogled
otroci, ki se udeležujejo Zgodb ob krušni peči. Otrokom je Nejka
doživeto prebrala dve pravljici, Pravljico o lisici in zajcu in o Dečku
z rogom.

li otroci,
Nejki Selišnik iz Postojne so razstavo odpr
peči
ni
kruš
ob
b
Zgod
ki se udeležujejo

24

NOVICE IZ ZAVODA ARS VIVA

Selišnikova, ilustratorka, oblikovalka, izdelovalka lutk in zbirateljica
zgodb, ki je po rodu iz Logatca, razstavlja na desetine ilustracij,
podkrepljenih s teksti pravljic ali legend. Dr. Ivan Sedej je njeno delo
že pred leti primerjal z zapuščino Maksima Gasparija. Njeni svinčniki
in barve namreč oživljajo slovensko kulturno dediščino in nas
opominjajo na pozabljeno vez z naravo, stvarstvom in nam s toplim
spominom na minulo vlivajo v srca upanje za jutri.
Razstavo si lahko ogledate vsak delovni dan od 8. do 16. ure ali po
predhodnem naročilu v Zavodu ARS VIVA.

MILJON METULJEV
22. februarja je zgodbe pripravila Janja Urbiha, saj je predvideni
pripovedovalec Lutfi zbolel. Zgodbica govori o Slončku Neliusu, ki je
prvič videl metulje sredi noči. Letali so okoli njegove glave, milijon
jih je bilo. Nelius ni vedel, od kod so prišli, toda njegovi starši so
vedeli, da mora na pot. Mama mu je napolnila culo s pijačo in hrano
za popotnico. Metulji pomenijo, da je prišel čas pomladi, ko se bo
slonček Nelius zaljubil. In res na svoji poti odkrivanja ljubezni sreča
slončico, ki prav tako kot on vidi metulje.
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Milijon metuljev je zgodba o odraščanju, otrokovem osamosvajanju in
o ponovnem vračanju domov.
Čudovite ilustracije so delo odličnega flamskega ilustratorja Carlla Cneuta.

pokazala
Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj sta
z usti, nato so poskusili sami

slikanje

se je nadaljevalo z demonstracijo slikanja z usti, ki sta jo izvedla
Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič. Potem pa so udeleženci tudi sami
preizkusili ta poseben način slikanja. Takšnega slikanja večina od njih
še ni nikoli videla. Sledila je še delavnica pirografije (vžiganje motiva
v les). Po večerji pa je sledila zabava s plesom.(bž)

NA OBISKU ŠTUDENTJE TURISTIKE
V okviru sodelovanja z Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras
so Zavod Ars Viva 20. aprila 2016 obiskali študentje s Fakultete
za turizem Brežice. V sklopu terenskih vaj (predmet destinacijski
management) jim je Benjamin Žnidaršič predstavil vizijo in delovanje
zavoda. Predstavil jim je svoje ideje in način delovanja. Kako je sam
začel ustvarjati Kulturni center in kako je gradil ideje, da se lahko
sedaj ponudbo z inovativnimi vsebinami razširi in dopolni.(bž)

a zgodbo o odraščanju
Janja Urbiha je otrokom pripovedoval
z naslovom Milijon metuljev

SREČANJA V PODCERKVI
SREČANJE TUJIH PROSTOVOLJCEV
Na pobudo prostovoljke Renate Kovacs so se v našem zavodu srečali v
soboto, 15. 4. 2016, tuji prostovoljci, ki trenutno v Sloveniji opravljajo
prostovoljstvo v različnih organizacijah od Kopra pa vse do Maribora.
Srečanje so izvedli z namenom spoznavanja države, v kateri bivajo,
njenih ljudi, običajev, navad, krajev in načina življenja. Za uvod v
srečanje smo z videoposnetkom predstavili lepote in značilnosti naših
krajev. Župan Janez Komidar je dodal še nekaj splošnih podatkov o
Loški dolini, Benjamin Žnidaršič pa je predstavil zavod, povedal
nekaj o pomembnosti prostovoljstva in izrazil dobrodošlico vsem
prostovoljcem. Vsi prisotni prostovoljci prihajajo iz mestnega okolja,
zato so bili še toliko bolj prevzeti nad lepotami naše Loške doline.
Predstavil so se vsi prostovoljci in povedali nekaj o svojem delu v
Sloveniji in tudi nekaj o sebi, svojem kraju in svoji državi. Srečanje

Žnidaršič predstavil
V sklopu terenskih vaj jim je Benjamin
da
zavo
e
vanj
delo
in
vizijo

NA OBISKU SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
IZ MARIBORA
26. aprila 2016 so naš zavod obiskali učenci in učitelji Srednje
zdravstvene šole iz Maribora. To je bila šolska ekskurzij v Loško
dolino in ogled znamenitosti. Obisk Zavoda Ars Viva in motivacijsko
predavanje Benjamina Žnidaršiča.
K nam je prišel avtobus učencev, ki so si pripravili pester program
različnih dejavnosti. V dopoldanskem času so se družili in z lojtrnikom
spoznavali naravne znamenitosti Loške doline. Potem pa so si ob
izviru Veliki Obrh pripravili kosilo. V naravnem okolju jim je kosilo
še bolj teknilo. Popoldan so preživeli v Zavodu ARS VIVA, kjer jim
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je Benjamin Žnidaršič predstavil delovanje zavoda in spregovoril o
življenju na invalidskem vozičku. O izkušnjah, ki si jih je nabral ob
delu, in sicer v življenju. Spregovoril je o motivaciji v šoli. Kadar si
nekaj želimo, hočemo, se nam zdi vredno, smo za doseganje cilja
tudi motivirani. Problem nastane šele takrat, ko na poti naletimo na
kakršnekoli težave in zaradi njih prehitro obupamo.
Dobro se je zavedati, da zadovoljujemo neko potrebo tudi takrat, ko
želimo odstopiti od zastavljene naloge. Običajno gre takrat za čisto
enostavno potrebo po lagodju in ne naporu. V tistem trenutku se
nam lahko zdi zadovoljitev te potrebe pomembnejša. Kasneje nam bo
morda žal.
Zato je zelo prav, da poznamo sami sebe in naše naravne mehanizme,
da se bomo lahko tudi v takih trenutkih pravilno odločili. Na pomoč
bomo poklicali svojo voljo in se spomnili pomembnosti cilja, ki smo se
ga namenili doseči. (bž)

SREČANJE ZA STARŠE – IZ VRTCA V ŠOLO
Vzgojno poučno srečanje o aktualni tematiki Iz vrtca v šolo sta
Bernarda Okoliš in Erna Zabukovec izpeljali 18. 4. 2016 za starše
bodočih prvošolčkov. Starši so z zanimanjem sledili njunim nasvetom
in napotkom za lažji vstop otrok v šolo in tudi aktivno sodelovali v
debati. Svoje mnenje je v srečanju izrazila tudi ravnateljica naše OŠ
Sonja Jozelj, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami dodala tudi svoj
prispevek k srečanju.
tiki Iz vrtca v šolo,
Vzgojno poučno srečanje o aktualni tema
Zabukovec
Erna
in
iš
Okol
sta pripravili Bernarda

Vstop v šolo je tako za otroka kot za starše pomemben korak. Občutja,
ki jih bo otrok doživljal v prvih srečanjih s šolo, bodo pomembno
vplivala na njegov odnos do šole, učenja, izobraževanja. Vsi, ki se
tega zavedamo, tako starši kot učitelji in ostali strokovni delavci,
skušamo otroku narediti ta trenutek čim bolj nepozaben. Včasih se
celo zgodi, da v svoji želji, da bi bil trenutek nepozaben, nehote damo
vstopu v šolo še večjo težo, kot je potrebno, in s tem še povečamo
stres, ki ga otrok doživlja ob tem.(bž)

DELAVNICE
MAKRAME Z RENATO
Prva mednarodna prostovoljka v Zavodu Ars Viva Renata Kovacs je v torek, 19. aprila, vodila delavnico za umetnost pletenja vrvi. Te umetnosti
se je naučila doma v Romuniji, kjer je diplomirala na fakulteti za design.

NOVICE IZ ZAVODA ARS VIVA
Makrame je zelo priljubljena starodavna
umetnost vezenja vozlov v določene vzorce,
ki se lahko uporabljajo
za različne ustvarjalne
namene, dekoracije,
nakit, modne dodatke,
uporabne predmete …
Ob izdelavi makrameja se je izkazala ženska vztrajnost mladih
udeleženk. Delavnice
so se z zanimanjem
udeležili celo fantje
in vsi so se preizkusili
v izdelavi nekaj osnovnih vozlov, ki zadoščajo za izdelavo katerega koli od zgoraj
navedenih predmetov.
(bž)

SLIKARSKA DELAVNICA V PODCERKVI
Na področju likovnih izobraževanj je šola Rassa Causeviga nekaj
posebnega. Gre za unikatno kombinacijo osvajanja likovnih vsebin
in tehnik, ki jo je razvil na podlagi svojih izkušenj in znanj. Predvsem
na podajanju znanja slikarjem, ki slikajo z usti in nogami. Njegova
šola je sklop izobraževanja za odrasle, ki na razumljiv, udeležencem
prilagojen način, združuje obsežno likovno teorijo in prakso. V Zavodu
ARS VIVA najmanj enkrat mesečno pripravljamo slikarska druženja,
namenjena vsem, ki bi radi poglobili svoje likovno znanje in se na
poljuden način ter z veliko praktičnega dela seznanili s temami, ki
jih večinoma obravnavajo le na specializiranih šolah. Primeren je za
odrasle ljubitelje likovnega izražanja, ne glede na predznanje, ki želijo
ustvarjalno preživeti svoj prosti čas ali upokojencem, ki želijo obdobje
po končani redni delovni dobi obogatiti z likovnim ustvarjanjem.

Najmanj enkrat mesečno v Podcerkvi pripravljamo
slikarska druženja, namenjena vsem, ki bi radi poglobili
svoje likovno znanje
Vsebina likovne šole z individualnim pristopom:
spoznavanje likovnih vsebin, motivike in umetnostne zgodovine,
postopno osvajanje elementov likovnega ustvarjanja, urjenje
ustvarjalne spretnosti, spoznavanje in učenje različnih likovnih
tehnik, spoznavanje različnih materialov, orodij, pripomočkov,
barv … (bž)
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DELAVNICA PREDELAVE MLEKA
S sprehodom po teoriji o mleku je 22. marca 2016 v prostorih
Zavoda Ars Viva Tamara Urbančič začela delavnico o predelavi
mleka. Nadaljevala je z zgodbo o nastajanju najrazličnejših sirov in
mlečnih izdelkov. Skozi delo smo začeli spoznavati široko paleto arom
in okusov, ki nam jih ponujajo siri in ki jih lahko (samo s kančkom
domišljije) prenesemo v najrazličnejše jedi in prigrizke. Da pa ne
ostane vse samo pri spoznavanju, smo delavnico nadaljevali tako, da
smo s skupnim močmi kreirali zanimive prigrizke, pripravljali okusne
jedi in se sladkali z mlečnimi deserti. Usposabljanje je bilo namenjeno
vsem, ki bi radi pridobili osnovno znanje o pripravi jogurta, kisle
smetane, surovega masla, skute in različnih vrst sirov. Spoznali smo
tudi pogoje za predelavo mleka v okviru dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, dobili napotke pri ureditvi prostorov in spoznali osnove dobre
higienske prakse. (bž)

predelavi mleka
Tamara Urbančič je vodila delavnico o

ZGODOVINSKO PREDAVANJE
Tehnologija 3D-tiskanja je v razcvetu. Zaradi posebnosti delovanja
bo vplivala na spremembo poslovanja in razmišljanja družbe.
Predavanje akademika prof. Igorja Grabca Sinergija znanosti,
tehnologije in umetnosti ter Janeza Navodnika o Materialih za 3D
tisk v Podcerkvi lahko označimo za zgodovinskega. Dr. Tadeja Muck,
profesorica in predstojnica na Katedri za informacijsko in grafično
tehnologijo, je v Podcerkvi v Loški dolini na tretjem srečanju združila
strokovnjake in zanesenjake s področja 3D-tiska. Udeleženci smo se
združili pod imenom CAR – Center za aplikativni razvoj.

ca Sinergija
Predavanje akademika prof. Igorja Grab
ti
tnos
znanosti, tehnologije in ume

Prof. dr. Igor Grabec je doktoriral leta 1970 na ljubljanski univerzi. Je
redni član SAZU, Inženirske akademije Slovenije (IAS), CIRP in častni
član World Inovation Foundation in je lastnik patenta iz leta 1969 za
Tridimenzionalni rekorder (3D printer). Janez Navodnik je recenzor
tehničnih šolskih knjig, koordinator GIZ Grozd plasttehnika in

h za 3D tisk
Janez Navodnik je predaval o Materiali

Tehnološke platforme Napredni materiali in tehnologije (TP NaMaT)
ter direktor Tehnološkega centra Poli-Eko.
Na začetku srečanja je vse pozdravil gostitelj Benjamin Žnidaršič,
nato župan Loške doline Janez Komidar, zatem je Tadeja povzela
namen srečanja in dala besedo prof. Grabcu. Profesor se je v svojem
predavanju najprej dotaknil sinergije, ki prihaja kot družbena
odgovornost in nastaja na podlagi usklajevanja, povezovanja in
sodelovanja. Posebej je pomembna na področju znanosti, v tehniki,
biologiji, naravoslovju, medicini, ekonomiji, sociologiji, informatiki
in tudi v umetnosti. Vse to nas pripelje do osnovne živčne mreže, ki
izkazuje osnovne lastnosti inteligence, kar je podlaga 3D tiska.
Gospod Navodnik nas je seznanil z osuplim razvojem novih materialov,
postopkov in izdelkov na področju 3D tiska. Kako najti podporo
za realizacijo lastnih idej in projektov v lokalnem in kdaj z idejo
vstopit v globalno okolje. Primere tako realiziranih idej je pokazal
na konkretnih projektih, ki so zaradi ekološke razgradnje navdušili
prisotne. 3D-industrijska revolucija ima še en ključen dejavnik –
ponovni razmislek o novih načinih poslovanja in neposredni učinek
na gospodarstvo. (bž)

SVETOVALNICE MLADIH ARHITEKTOV IN
KRAJINSKIH ARHITEKTOV
Drugi Teden brezplačnih arhitekturnih in
krajinskoarhitekturnih svetovalnic
Po uspešnem prvem Tednu brezplačnih svetovalnic v jeseni 2015 so
mladi arhitekti in krajinski arhitekti iz skupine Arhitekturni nasvet 3.
marca 2016 v Podcerkvi v večnamenski dvorani Zavoda ARS VIVA nudili
osnovne usmeritve za razvoj kakovostne bivalne kulture. Delavnica je
bila uspešna, saj je bila polno zasedena.
Mladi strokovnjaki na področju urejanja prostora zagovarjajo osebni
pristop, izmenjavo informacij, dostopnost stroke in povezovanje na
različnih nivojih za iskanje in oblikovanje kakovostnejšega skupnega
prostora. Tekom celega tedna so bili mladi (krajinski) arhitekti na
voljo za reševanje obstoječih prostorskih zagat in iskanje optimalnih
izvedbenih ter finančnih rešitev. Obiskovalci so iz prve roke lahko
izvedeli vse o smiselnosti načrtovanih posegov ter morebitnih
nadaljnjih postopkih in sodelovanju s posameznimi strokovnjaki.
S tem se bodo lahko razumno spopadli z vsemi izzivi, ki jih prinaša
urejanje prostora, in si ob upoštevanju nasvetov olajšali pot do
kakovostnih prostorskih rešitev.
Z izvajanjem tovrstnih svetovanj želijo poudariti smotrnost razumno
oblikovanega prostora, ki odgovarja posameznikovim bivalnim
navadam, in nuditi osnovne usmeritve pri vprašanjih v zvezi z gradnjo,
prenovo, sanacijo, adaptacijo ter urejanjem okolice. Pridružite se jim
na svetovalnici v Podcerkvi naslednjič 26. maja 2016. (bž)
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

»Pa damače« v nizu oddaj Slovenska narečja na
TV Slovenija Pulci/Palci in Prezidanci

Sredi marca letošnjega leta se je na naš
zavod obrnila Neva Novljan, urednica
in scenaristka dokumentarne serije
Slovenska narečja, ki jo pripravlja v
okviru Izobraževalnega programa TV
Slovenija.
Zavod je z veseljem prisluhnil urednici ter se
odzval njeni prošnji, da sodeluje pri pripravi
ene izmed treh polurnih oddaj, ki bodo na
sporedu v jesenskem času letošnjega leta. V
treh oddajah bodo predstavljene primorske,
dolenjske in štajerskem narečne skupine.
Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne
zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v besedišču, glasoslovju, naglasu ... Slovenščina je
med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena; pozna več kot 30 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Razlogi narečne
pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja
današnje Slovenije iz različnih smeri; zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih
območij; stik s sosednjimi jeziki ... (Vir: doc.
dr. Jožica Škofic, višja znanstvena sodelavka
na ISJ Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani in vodja njegove Dialektološke sekcije).
Pokojni slovenski jezikoslovec Jože Toporišič je govoril celo o osmih narečnih skupinah – dodatno torej še o kočevski jezikovni
skupini.

Studio TV Slovenija na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju
(foto: Alenka Veber)

Babnopoljsko narečje s sosednjim prezidanskim sodi v dolenjsko narečno skupino,
ki je skupina tesno povezanih narečij slovenskega jezika, ki se govorijo na področju
osrednje Dolenjske in vzhodne Notranjske.
Snemanje dela oddaje je potekalo 22. aprila
na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju, po
babnopoljsko sta spregovorili Alenka Veber
in Frančiška Veber. K sodelovanju pa smo
pritegnili tudi predstavnike sosednjega Pre-

Frančiškina (Veber) zgodba o vlečenju
»vadi zs štirne zs kwarcan«
(foto: Alenka Veber)

zida in Kozjega Vrha, Marico Lautar in Matildo Mesić ter Petra Lautarja.
Snemanje je potekalo v narečnem vzdušju,
snemalna ekipa – sestavljalo jo je kar sedem
članov – pa je z zanimanjem prisluhnila vsemu, kar smo jim »pawejdalǝ«.

Sogovorniki z leve proti desni Peter Lautar, Matilda Mesić in Marica Lautar
(foto: Alenka Veber)

Dokumentarna serija bo nedvomno pripomogla k ozaveščenosti o nujnosti ohranjanja
živih slovenskih narečij, saj to pomeni ne
nazadnje tudi ohranjanje naše nacionalne
identitete. 
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Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Dobroti dajemo glas

Zavod Rihtarjeva domačija je v
nedeljo, 6. marca 2016, ob 17.00 uri
v večnamenskem objektu v Babnem
Polju pripravil predstavitev radijske
misijonske akcije DOBROTI DAJEMO
GLAS. Gosta sta bila Izidor Šček
z Radia Ognjišče in Janez Krmelj,
misijonar na Madagaskarju.
Izidor Šček je skupaj z Juretom Seškom
in Markom Zupanom z Radia Ognjišče
minulo jesen obiskal Madagaskar. Na
otoku je fante čakalo zahtevno tehnično
delo pri obnovi in posodobitvi tamkajšnje
katoliške radijske postaje, vsak dan pa so
se tudi javljali v program Radia Ognjišče in
razkrivali življenje in delo domačinov ter
misijonarjev.

Predstavitev radijske misijonske akcije v sliki, besedi in glasbi
(foto: Izidor Šček)

kaj zmorejo Slovenci na Madagaskarju in kako smo lahko ponosni na
njihovo delo, ki je vedno in povsod prežeto z darovi slovenskih dobrotnikov.
Ker je bil tiste dni Janez Krmelj, misijonar na Madagaskarju, ravno na
dopustu v Sloveniji, se je z veseljem odzval našemu vabilu. S svojo srčnostjo
in neposrednostjo nas je popeljal v Madagaskar, v »kavbojsko deželo, na
katero se moraš privaditi, se sprijazniti s stanjem, v katerem se znajdeš, in
živeti z njo in ljudmi, ki ti znajo ukrasti srce!« kot sam pravi. In nadaljuje:
»Meni so ga že!«
Janez Krmelj, doma iz župnije Polhov Gradec, deluje v misijonu Ampitafa
že tri desetletja. Kot misijonar posveča svoje življenje obubožanemu
malgaškemu ljudstvu.
Prostovoljne prispevke smo v celoti namenili delovanju misijona Janeza
Krmelja. 

Malgaško dekle (foto: Izidor Šček)

Izidor Šček je s fotografijami, videom,
besedo ter malgaško glasbo predstavil
Madagaskar, kjer trenutno deluje devet
slovenskih misijonarjev. Spoznali smo
življenje domačinov, njihove navade,
skrivnosti in običaje. Skupaj s Petrom
Opeko smo se lahko ob ogledu videa
veselili njegovih 40 let duhovništva ter se
nato podali na smetišče in v kamnolom,
na drugem koncu otoka smo daleč od
mestnega hrupa vstopili v novo sezidano
šolo sredi slamnatih koč, ki so jo pomagali
zgraditi poslušalci Radia Ognjišče.
V izjemni predstavitvi radijskega tehnika
Izidorja Ščeka smo tako dodobra spoznali,

Misijonar Janez Krmelj (foto: Alenka Veber)

29

DRUŠTVA

junij, 2016

Zdenko Truden, direktor Javnega zavoda Snežnik

Pestra ponudba kulturnega in turističnega dogajanja

V

prejšnji številki Obrha smo predstavili delovanje Javnega zavoda Snežnik v
preteklem obdobju. Predstavili smo tudi nekatere aktivnost, ki jih izvajamo, da bi naša
lepa Dolina bila poznana širom Slovenije in
Evrope po svojih lepotah in znamenitostih.
V tej številki pa vam bom na kratko predstavil, kaj vse se bo dogajalo v naši občini v
prihodnjih tednih in mesecih.

njihovega delovanja. Kot vedno, bodo imele
tudi zanimive goste.
Naslednja kulturna prireditev bo 5. junija pri
gradu Snežnik, in sicer III. Ex-tempore »Dežela ostrnic«. Pričakujemo več slikarskih in
kiparskih umetnikov, ki bodo ustvarjali na
temo Motivi iz Loške doline. Razstavo del pa
si bo moč ogledati v gradu Snežnik od 19.
junija dalje.

Konec meseca maja pričenjamo s sklopom prireditev združenih pod imenom Dežela ostrnic. Nekatere prireditve iz preteklih let smo
letos opustili, nekatere pa so nove in mogoče
še privlačnejše. Predstavil bom vse prireditve,
ne glede na to ali jih Javni zavod Snežnik organizira, soorganizira ali pa samo podpira.

Vsekakor lahko rečem, da bo osrednja kulturna prireditev v prvi polovici leta, koncert
svetovno znanega Tria Eroika, na katerem
bodo gostje naše Kr'snice. Mislim, da je ta
koncert lepo priznanje vsem, ki se trudimo
in ukvarjamo s prepoznavnostjo naše občine. Upam, da nam bo na dan koncerta,
9. junija, služilo tudi vreme, saj bo koncert
na prostem, pred vhodom v grad Snežnik.
Vstopnice so v predprodaji nekoliko cenejše
kot na dan prireditve, zato ne odlašajte z nakupom. Število vstopnic je omejeno.

Zanimivo in pestro dogajanje bodo pričeli
učenci Osnovne šole heroja Janeza Hribarja
z odprtjem razstave likovnih del. Razstava
bo na gradu Snežnik od 26. maja do 12. junija. Že dva dni po odprtju razstave bo ŽePZ
Jasna pripravil koncert ob deseti obletnici

Že po običaju bodo zelo aktivne tudi dekleta in žene iz Društva Ostrnice. Naj tokrat
omenim samo odprtje njihove razstave Spominske knjige, ki bo 17. junija ravno tako v
gradu Snežnik.

Sicer pa bodo dnevi med 17. in 19. junijem
zelo bogati s kulturnim in turističnim dogajanjem. Poleg že naštetega, bo 18. junija 3.
otroška plesna predstava KUD Plesonoga na
zelenici pred gradom Snežnik, 19. junija pa
bo letni koncert ŽePZKr'snice v Podcerkvi v
zavodu Ars – viva.
Ne bo pa se vse vrtelo okoli zgoraj navedenih
prireditev, saj si bomo 11. junija lahko ogledali lokostrelsko tekmo za Slovenski pokal,
ki jo bodo v okolici gradu Snežnik organizirali naši lokostrelci iz DLLL Snežniška Dijana. Z gasilci PGD Iga vas pa se bomo lahko
poveselili in zavrteli na njihovi, sedaj že tradicionalni veselici, ki bo 25. junija.
S tem pa bomo počasi vstopili v drugi višek
poletnih prireditev, ki se bodo pričela 10.
julija s prireditvijo Ob košnji, ki bo tokrat
v Nadlesku. Isti dan zvečer pa smo vsi lepo
vabljeni v zavod Ars-viva v Podcerkev na
koncert Etno Histeria Orcestra, ki je uvod
v mednarodni festival Plavajoči grad, ki bo
letos 14.–16. julija. Ob tej priliki pozivam in
naprošam vse, ki bi nam v okviru prostovoljstva lahko pomagali pri sami organizaciji in
izvedbi prireditve, da se javite v TIC Lož, da
vas evidentiramo in se dogovorimo o sodelovanju.

V Deželi ostrnic (foto: Borut Kraševec)
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Kaj pa še delamo poleg prireditev? Trenutno
zelo intenzivno delamo na promociji opazovanja rjavega medveda v naravnem okolju.
To je produkt, ki je trenutno »vroč« in ga želimo skupaj z lovskimi družinami vzpostaviti na višji nivo, kot je bil do sedaj. Veseli me,
da smo našli skupni jezik in prepričan sem,
da nam bo uspelo.
Naslednja, po našem prepričanju nujna zadeva, je vzpostavitev nove, sodobne spletne strani, ki bo napredna in dostopna vsem
uporabnikom pametnih telefonov in tablic.
Ta korak je bil nujen, saj je vse več ljudi, turistov, ki načrtujejo svoj oddih, svoje počitniške aktivnosti, ki pridobivajo informacije o
posamezni turistični destinaciji ravno na tak
način. Pričakujem, da bo nova spletna stran
ugledala luč sveta najkasneje do polovice
meseca junija.
Kot je bilo že v prejšnji številki Obrha omenjeno, želimo vzpostaviti in registrirati novo
blagovno znamko »dežela OSTRNIC«, s
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katero bo prepoznavnost izdelkov in produktov iz našega območja še večja in boljša. S tem pa bo narejen pomemben korak
k večji prepoznavnosti tudi same občine in
dogajanja v njej. Tukaj moram omeniti, da
mlini Urada za intelektualno lastnino meljejo zelo počasi, tako da pričakujem, da bo
registracija izvedena enkrat v jeseni.
V bližnji prihodnosti, najkasneje do konca
leta, pa nas čaka še en velik zalogaj. Pripraviti želimo (lahko bi rekel tudi moramo)
strategijo razvoja delovanja zavoda na
vseh področjih, tako kratkoročno kot srednjeročno. V zadnjih letih je zavod doživljal
precej turbolentna obdobja, sedaj pa ocenjujem, da se bodo stvari nekoliko umirile in bo
tudi strategija lahko zastavljena bolj realno
in tudi optimistično. O tem pa v kateri od
prihodnjih številk Obrha.
Zelo pestro in živahno je tudi na področju
delovanja Medgeneracijskega centra. O
tem bom nekoliko več napisal v naslednji

Vztrajna Puma

Skavtski dan pri Žagi

junij, 2016
številki, ko bodo (verjetno) že znane nekatere strateške odločitve in usmeritve.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste nam
v teh prvih pol leta mojega vodenja zavoda
stali ob strani, nas podpirali, nam svetovali
in bili pripravljeni pomagati. Zahvalil pa bi
se tudi tistim, ki ste nas ob naših morebitnih
napakah in nerodnostih tudi pokritizirali in
nam tako pomagali, da smo bili v nadaljevanju boljši, bolj pazljivi, bolj uspešni. Številni
ste pokazali, da vam ni vseeno, kaj se dogaja
v naši občini ne samo na področju kulture
in turizma, ampak tudi na ostalih področjih,
ki prispevajo k lepši in boljši podobi Doline.
Tako meni kot tudi mojim sodelavkam to
veliko pomeni. Obljubim lahko, da se bomo
trudili še naprej, da bomo še boljši, še uspešnejši. Na vas pa je, drage občanke in občani, da se prireditev, ki jih organiziramo za
vas, tudi udeležujete. To bo za nas največja
vzpodbuda za nadaljnje dobro delo. 

ČLOVEK, KI J
E SLEP
ZA LEPOTO N
A
RAVE,
JE IZGUBIL P
OLOVICO VO
LJE
DO ŽIVLJENJ
A.
(Bi-Pi)

Postopek:
• Pasto naredimo enostavno iz presejanega pepela
(da se izloči oglje) in vode, ki ju zmešamo.
Narejena pasta je še posebej primerna za čiščenje
mastnih posod, kamina in pečic.
• Tekoče čistilo iz pepela naredimo tako, da pepel
namočimo v toplo vodo, pustimo stati nekaj ur ter
precedimo.
Naučili smo se narediti tudi domač pralni prašek, ki je
okolju prijazen in hkrati cenovno ugodnejši.
Npr. za 3 l pralnega praška bi namreč odšteli le 2,50 €.

Skavti pri Žagi (foto: Edo Šega)

L

epega drugoaprilskega dne smo skavti stega Jamskega medveda
preživeli pri Žagi v Vrhniki. Preko zgodbe o slepem človeku smo
prišli do spoznanja, da nam je dan vid, vendar smo lahko kljub temu
»slepi«. Slepi smo, ko si ne znamo vzeti časa in videti čudovite narave,
ki nas obdaja. Kot pravi naš ustanovitelj Robert Baden Powell: »Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil polovico volje do življenja.«
Dejstvo je, da je narava naša in odvisna od našega ravnanja, mi vsi
pa smo dolžni odgovorno ravnati z njo. Na srečanju smo se zato posvetili spoznavanju načinov, kako prispevati k temu, da bi s svojim
ravnanjem zmanjšali onesnaževanje narave.
Škodljivo pomivalno sredstvo za posodo smo zamenjali s pepelom,
ki ima kot ostala čistila to lastnost, da je bazičen in je zato tudi zelo
učinkovit. Pepel lahko pripravimo kot pasto ali kot tekoče čistilo za
kamin, pečice.

Za njegovo izdelavo pa potrebujemo le naslednje štiri
sestavine:
• Pralno sodo ( ≠ jedilna soda)
• Naravno milo (npr. Marseille)
• Vodo
• Eterično olje
Postopek:
Zavremo 3,5 l vode, potem pa naribamo 125 g naravnega mila in
ga stresemo v vročo vodo. To skupaj premešamo, počakamo, da se
milo raztopi, in ugasnemo ogenj. V milnico stresemo 200 g pralne
sode in vse skupaj dobro premešamo. (Po želji lahko dodamo tudi
izbrano naravno eterično olje, npr. sivko.) Potem počakamo 3–4 ure,
da se mešanica postopoma ohladi. Ob tem jo vsake toliko res dobro
premešamo, da se ne strdi preveč. Zaželeno je, da pralni prašek predenemo in hranimo v večjih plastičnih embalažah.
V imenu skavtov Snežniške čete bi se na koncu zahvalila še domačinu Edu za tako topel sprejem, prijetno družbo in vse fotografije, ki
so nastale tekom dopoldneva. 
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Borut Kraševec

Prvi rojstni dan Medgeneracijskega centra Gaber
»Največji rezultat in uspeh je to, da center živi …«

Ob prvi obletnici odprtja Medgeneracijskega centra Gaber v Starem trgu pri Ložu sem se pogovarjal s Špelo Bohinjec Modic,
socialno delavko, ki je gonilna sila in srce centra že vse od začetkov projekta.

Špela Bohinjec Modic (foto: Borut Kraševec)
Marca je minilo eno leto od odprtja
Medgen Centra Gaber. Lahko na
kratko osvežite idejo oziroma namen
ustanovitve in odprtje tega centra?
Center je bil odprt z namenom blažitve negativnih posledic demografske krize, ki se jo
vse premalo zavedamo. Vedno več je starejše
populacije, življenjska doba se daljša. Vedno
več je potrebe po negi in pomoči. Dobro je
in tudi cenejše za državo, da ljudje po upokojitvi skrbijo aktivno za svojo starost, za
zdravje, da se vključujejo nazaj v družbo, da
prenašajo svoje znanje in izkušnje tudi na
mlajši rod. Program centra je bil dejansko
zastavljen z namenom krepitve medgeneracijske pomoči na ravni lokalne skupnosti.
S tem skušamo vse tri generacije ponovno
povezati med seboj. Gre samo za krepitev,saj
generacije so dejansko še vedno povezane.
Kako enoletno delovanje centra
ocenjujete, ali so pričakovanja
dosežena?
Pred samim projektom so bili začrtani določeni kazalci, cilji, ki jih jebilo potrebno
izpolniti. Naloga je bila, da usposobimo
20 prostovoljcev, 20 družinskih oskrbovalcev, da bomo imeli izvedenih 50 dnevnih
varstev za starejše. Mi smo presegli vse te
cilje,nekatere tudi za 100 %. V primerjavi
z drugimi partnerji smo imeli veliko boljše
rezultate, veliko boljši odziv.Da smo vse te
kazalce presegli,pa je bilo vloženega zelo ve-

Dnevno druženje za starejše je zopet svoj
program. Namenjen je starejšim za boljšo
socialno vključevanje. Tu je dnevni prostor,
kamor lahko vsakodnevno pridejo, se povezujejo z drugimi. Vzpodbujamo jih, da se
vključujejo tudi v druge aktivnosti. Skrbimo za njihovo socialno, fizično in psihično
kondicijo. Tudi kuhamo tukaj z njimi, jim
svetujemo in sodelujemo tudi z drugimi organizacijami.
V okviru dnevnega druženja delamo vaje
za preprečevanje demence, vaje za spomin,
govorne vaje. Vse te vaje imenujemo vadba
za um.
Imamo pa tudi vadbo za telo, tako da izvajamo telovadbo ali vaje za preprečevanje
padcev, za ravnotežje, gibljivost in sproščanje. Delamo na globokih osebnih pogovorih,
lahko je to klepet ali pa imamo kakšno drugo dejavnost. Veliko se gremo družabnih in
socialnih iger.

liko truda. Največji rezultat in uspeh je to, da
center živi, da se skoraj vsi programi, ki smo
jih začeli v projektu, nadaljujejo. Vesela sem,
da je zaživelo dnevno druženje za starejše,
da so ga ljudje sprejeli.
Koliko obiskovalcev se udeležuje teh
vsakodnevnih aktivnosti?
Vsak dan jih imamo v dnevnem druženju
deset do dvanajst. Mesečno pa imamo v povprečju okrog sedemsto obiskov. V tej številki
so vključeni obiski in ne osebe. Nekateri so
npr. vključeni v več aktivnosti. Nam je pomembno, na koliko aktivnosti pridejo.
Katere aktivnosti so organizirane v
okviru centra?
Medgeneracijski center je mreža programov.
To ni stavba, kot si nekateri napačno predstavljajo. Programi se izvajajo v prostorih centra
in tudi na različnih drugih lokacijah. Nekatere aktivnosti se odvijajo vsakodnevno. Na
primer jutranja telovadba, ki je organizirana v
okviru vseslovenske akcije. Vodijo jo prostovoljke. Dobivajo se vsako jutro med tednom
ob 8. uri. Udeležujejo se jo štirje do dvanajst
udeležencev. Telovadijo po pol ure, vedno iste
gibe od glave do nog. Pri takšni odprti skupini je dogajanje stalno in vsak pride, kadar
lahko. Nekaj drugega pa so druge aktivnosti,
kot je npr. tečaj jezikov. Tu se skupina oblikuje
na začetku, je zaprta in na te aktivnosti hodijo
redno tisti, ki so vključeni vanjo.

Torta za prvi rojstni dan (arhiv: MGC Gaber)
Omenili ste, da tudi kuhate. Pomeni
to, da imajo obiskovalci dnevnega
druženja zagotovljeno prehrano?
V projektu so bili predvideni tudi brezplačni
obroki, za kar pa so bila sredstva zagotovljena samo v času trajanja projekta. Tako sredstva za hrano prispevajo obiskovalci – uporabniki sami, kar pomeni, da ta prehrana ni
brezplačna. Kuhanje v centru je dobro z več
vidikov. Eden je vključenost žensk v dopoldanska druženja, brez skrbi, da bi morale
oditi domov kuhat. Druženja so vsak dan
od 8. do 14. ure in v tem času je dobro, da
tudi kaj pojedo. Kuhanje prinaša tudi vzdušje domačnosti. Pri tem jih skušamo tudi čim
bolj vključiti, da so aktivni vsak po svojih
sposobnostih. Pomagajo pripravit jedilnik,
skupaj se dogovorimo, kaj bomo kuhali, prispevajo tudi kakšen recept za pripravo dolo-
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Da so se vsa ta sodelovanja vzpostavila, se pozna, da sem v času trajanja projekta obiskala
skoraj vsako institucijo, naredila predstavitev
in raziskala možnosti za sodelovanje.
Ali sodelujete z drugimi podobnimi
centri?
Sedaj ne. V času projekta pa smo bili trije projektni partnerji in inštitut Antona Trstenjaka.
To so bili Rečica ob Savinji, Ludbreg in Prelog
na Hrvaškem. To so bili različni centri. Prelog
in Rečica sta imela poudarek na mladini, tam
so imeli dnevno varstvo za otroke. Mi smo
edini, ki smo iz tega projekta razvili kontinuirano dnevno varstvo za starejše.

Zbrani ob rojstnodnevni torti (arhiv: MGC Gaber)
čene hrane, sodelujejo pri določenih postopkih priprave. Osebam z demenco se začnejo
čuti po lakoti prilagajati postopkom priprave
hrane, kar je še ena izmed prednosti in dobrih lastnosti tovrstnega druženja.
Okrog kuhanja se razplete tudi veliko zgodb
in spominov, kakšno hrano so včasih kuhali… s tem se prenaša tradicija, vpeljujemo pa
tudi moderno kulinariko.
Katere so še ostale aktivnosti centra
poleg že omenjene jutranje telovadbe
in dnevnega druženja?
V okviru centra dnevnih medgeneracijskih
aktivnosti imamo študijsko skupino za francoščino, angleščino in dve skupini za nemščino, krožek zgodovine, skupino slovenščina za tujce, skupino za klekljanje. Letos
smo začeli s šiviljskimi tečaji, v organizaciji
zavoda Snežnik je krožek oblačilne dediščine, v katerem raziskujejo in šivajo staro
nošo. Vsako sredo imamo tudi igralne urice
za mamice z dojenčki.
Imamo tudi medgeneracijske skupine za starejše, ki jih vodijo naši prostovoljci.
Letos so delovale štiri skupine v različnih
krajih. Dve se srečujeta v prostorih centra,
ena je na Babnem Polju, ena v Podcerkvi. Te
skupine za starejše so pomemben del našega
podprograma.Pomembna poanta teh aktivnosti programov za starejše je, da se srečujejo v skupinah in so tako socialno nekam
vključeni. Srečujejo se enkrat na teden po
dve uri, imajo pa zelo različne programe.
Eni pojejo, druga skupina praznuje rojstne
dneve in praznike, vse imajo telovadbo za
preprečevanje padcev v starosti, ene delajo
po programu, druge pa delajo prosto.
Ne smem pozabiti povedati, da imamo tudi
svetovalno pisarno za starejše, kjer zaposleni
in prostovoljci nudimo različna svetovanja
s področja aktivnega staranja in socialnega
varstva. Imeli smo svetovanje glede oskrbe na domu. po potrebi tudi svetovanje za

otroke z vedenjskimi težavami. Poleg tega
imamo s strani prostovoljcev tudi pravno
svetovanje.
Kdo vse sodeluje pri vodenju in
organizaciji teh aktivnosti?
Imamo čez 20 stalnih prostovoljcev voditeljev medgeneracijskih skupin za starejše in
mentorjev, ki vodijo študijske skupine, veliko pa je takšnih, ki izvedejo le kako delavnico ali predstavitev.
K dnevnemu druženju prihajajo štirje prostovoljci, jaz sem tu zaposlena kot socialna
delavkain pa Helena Rant Malnar, ki je tu
preko javnih del.
Koliko je pri teh programih vključenih
mladih. Kot udeležencev ali pa kot
voditeljev prostovoljcev?
Prostovoljcev mladih v teh programih nimamo veliko. Imeli smo eno dijakinjo, ki je
sedaj že študentka.
Kar se tiče mladih, veliko sodelujemo s šolo
in vrtcem na čisto enem drugem nivoju. Njihovi šolski prostovoljci hodijo k nam enkrat
ali dvakrat na mesec,ko imamo organizirane različne aktivnosti. Delali smo na primer
okraske za novoletno jelko, pekli piškote, naredili so nam sladico ... Sedaj je pa že tako, da
pridejo nekateri ob sredah po pouku, ko imajo čas, brez učiteljev na druženje. Nekaj časa
smo tudi mi hodili v šolo, naši prostovoljci ali
starejši so otrokom brali pravljice.
Mladim dajemo možnost, da pri nas opravljajo prostovoljno delo oz. obvezne izbirne vsebine, pri naslahko opravljajo študijsko prakso.
Torej sodelovanje z mladimi je dobro.
Kaj pa sodelovanje z ostalimi društvi
in zavodi iz Loške doline?
Sodelujemo tudi z lokalnimi društvi, nekaterim pa nudimo le prostor, podporo pri
organizaciji in informiranju. To nam veliko
pomeni, da so nas prepoznali kot sodelavce
in koordinatorje.

Center je po zaključku projekta prišel
pod okrilje Zavoda Snežnik. Kako to
vpliva na delovanje?
Skoraj vse dejavnosti, ki so se začele v okviru
projekta, se nadaljujejo, nekatere so se dodale, nekatere ugašajo. Seveda pa z novim vodstvom pridejo tudi manjše spremembe. Moje
osebno strokovno mnenje je, da bi tak center
moral vodit nekdo, ki ima strokovno znanje s
tega področja. Na kratek rok se to najbrž ne
bo poznalo, na dolgi rok pa ja. Se mi zdi, da bi
bil čas, da razvijamo nove programe, dodajamo nove aktivnosti in se povezujemo.
Kako pa je z razvojem ideje, da bi ta
center postal osrednji regijski center,
ki bi pokrival tudi vse sosednje občine?
Center temelji na ljudeh in programih. To
bo zaživelo, ko bo enkrat mreža zgrajena
in bo regijski center temeljil na programih.
Konkretno se še ne povezujemo. Na tem je
še premalo narejenega, čeprav nas stalno izpostavljajo kot primer dobre prakse.
Kaj se je vas osebno najbolj dotaknilo v
tem času delovanja centra?
Kar se tiče dogodka, je bil definitivno tabor,
ki smo ga izpeljali lansko leto. Takrat je bilo
dva, tri dni čutiti, da Loška dolina deluje z
nami. Vse generacije so bile vključene v neke
aktivnosti.Vsi smo bili povezani med seboj,
gostje in domačini. Ljudje od drugod so prenočevali po celi dolini. Tako smo povezali
kulturo, dediščino in turizem.
Od programov mi največ pomeni dnevni
center. Pri njem je bilo veliko dvomov, češ da
ne bo zaživel, da starejši nimajo potrebe po
tem. Zdaj pa ugotavljamo, da je potreba po
tem ogromna, da ne moremo sprejeti vseh,
ki bi se želeli vključiti. Nekateri zato prihajajo le ob določenih dnevih, čeprav imajo to
potrebo vsak dan. Velikokrat povedo, kako
so hvaležni.
V času projekta se je center financiral
iz Evropskih sredstev. Kako je s
financiranjem po zaključku projekta?
Z zaključkom projekta in ko je Medgen prešel pod zavod, se financira s strani Občine.
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Plačani so prostori in zaposleni. Za programe in prostovoljstvo, tudi za potne stroške
prostovoljcev pa sredstev nimamo. Vsa predavanja in ostale aktivnosti so organizirana
na prostovoljni bazi.
Baza brezplačnih kvalitetnih vsebin se žal
prazni. Želim si, da bi občanom lahko ponudili več kvalitetnih strokovnih in družabnih
vsebin.
Vesela sem, da imamo zelo veliko podporo s
strani župana. On je tudi tisti, ki je začel projekt. Vedno se odzove na povabilo, pride pa
tudi neformalno, da vidi, kako smo, da ljudje
lahko pristopijo do njega in se pogovorijo.
Podpirajo nas tudi občinski svetniki, za katere bi sicer radi videli, da bise več vključevali,
da bi res videli, kaj se dogaja.
Najbolj pomembno pa je, da center sprejemajo ljudje. Če nas ljudje nebi sprejemali,
verjamem, da bi bila tukaj po koncu projekta
le kakšna minimalna dejavnost. Prostovoljci
najbrž nebi ostali z nami, nebi delali naprej,
nebi širili tega sporočila.
V marcu je bila prva obletnica
delovanja, na kakšen način ste jo
obeležili?
Kar se tega tiče, nismo delali kakšnega pompa. Kar naenkrat nas je presenetila ugotovitev,
da je za nami že eno leto. So pa naši obiskovalci predlagali, da bi za obletnico kupili torto.
Sami so zanjo zbrali denar. Torto smo razrezali in praznovali bolj v »družinskem« krogu.
To pomeni, da se ti stalni
obiskovalcipočutijo tukaj kot doma?
Ja, oni res pripadajo tej skupini, tu je njihov
drugi dom. Med njimi so se spletle tudi socialne in prijateljske vezi. To je neformalno,
vendar organizirano druženje. To druženje
je zelo sproščeno, zelo domačno, prijateljsko
in hkrati vodeno po programu.
Ker je center čez vikende zaprt, pravijo, da
takrat kar pogrešajo to druženje, tudi tisti, ki
prihajajo samo enkrat na teden, povedo, da
komaj čakajo, da pridejo.
Kakšni pa so vaši načrti za naprej?
Z nadaljevanjem teh aktivnosti oz. z
nadgradnjo?
Moja želja je, da bi se čimbolj regijsko povezali in s tem znanjem in izkušnjami, ki jih
imamo, vzpodbudili tudi druge, da bi pričeli
s tovrstnimi aktivnostmi,se z njimi mogoče
povezali in jim kot primer dobre praksenudili neke vrste mentorstvo.Načrtujemo prijave na različne razpise za pridobitev sredstev.
Glede tega imamo velike možnosti, saj je že
sam projekt Medgen borzaslonel na raznih
evropskih direktivah, na tem, kar naj bi se
vzpodbujalo na nacionalni strategiji socialnega varstva.
To jestvar, po kateri je potreba in je v prvem
planu.Glede tega lahko rečem, da pravi čas
jahamo pravi val. ■
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»Tukaj nam ni nikoli dolgčas.«
Na obisku dnevnega druženja

Na pogovoru s Špelo Bohinjec Modic sva se dogovorila, da obiščem skupino dnevnega
druženja. Tja redno prihaja osem do deset stalnih obiskovalcev, med katerimi prevladujejo ženske. Nekaj pa jih prihaja le enkrat na teden. Druženje traja vsak dan od 10.
do 14.ure.
Takoj po vstopu v dnevni prostor sem začutil domače vzdušje. Zbrani kot velika družina okrog mize so nekateri reševali križanke, drugi brali časopis, barvali na papirju
pripravljene vzorce ali sproščeno klepetali.
Povabili so me, naj prisedem. Iz loncev je že dišalo po okusnem kosilu. Gospa Helena,
ki skrbi za skupino, se je spretno sukala okrog štedilnika, hkrati pa je sledila dogajanju pri mizi in bila vsak trenutek na razpolago. Postregla nam je s čajem.
Ta dan jih nekaj manjka. Takoj mi povejo, da že nekaj časa ni gospe Valčke, ki je najbolj
zgovorna in bi mi lahko veliko povedala o njihovi skupini. Povedali so, da je padla na
vrtu in se poškodovala. Ohranjajo stik z njo in ji nosijo kosilo. Ta dan bo pečen piščanec, pire krompir, solata in juha.
Dan pred mojim obiskom so bili nekateri v Postojni na dogodku vseživljenjskega učenja, kjer so imeli tudi svojo stojnico. Tudi sicer gredo včasih skupaj na kakšen krajši
izlet, na Bloško jezero ali kam drugam.
Glede odgovora na vprašanje, zakaj so se odločili, da prihajajo v center na druženje, so
se vsi strinjali z gospo Marijo:
»Ker smo sami doma in potrebujemo družbo. Ko smo prišli prvič, nam je bilo všeč, zato
smo še prihajali. Potem se navadiš. V soboto in nedeljo, ko je center zaprt, pa nam kar
nekaj manjka.«
»Pridemo kot domov. Ni nobenega pritiska, da moraš ali pa da ne smeš. Če imaš druge
opravke, ne prideš,« doda gospa Ivana, ki je bila prva, ki je začela prihajat v center. »Iz
firbca,« je dejala. Bilo ji je všeč in še vedno rada prihaja.
Medtem se nam priključi član skupine gospod Stanko in takoj postane bolj živahno.
Bil je kot običajno ob četrtkih na pohodu s skupino pohodnikov. Pove, da so bili nekje
v okolici Blok.
»Tukaj nam ni nikoli dolgčas,« povedo. Pri njih se res vedno nekaj dogaja. Iz pogovora
izvem, da se veliko ukvarjajo z različnimi miselnimi igrami, rišejo, za novo leto so izdelovali okraske in venčke iz papirja, berejo časopise, revije, rešujejo križanke, sudoku
ali pa se igrajo domine. Najbolj živahno pa je menda ob sredah, ko igrajo tombolo in
pride tudi več obiskovalcev. Včasih jih obiščejo tudi otroci iz vrtca in jim kaj zapojejo
in zaplešejo in jim tako polepšajo dan. V prostoru imajo tudi televizijo, ki jo včasih
skupaj pogledajo. Najraje od vsega pa se pogovarjajo.
Tudi rojstne dneve svojih članov radi praznujejo. Praznovali so tudi prvi rojstni dan
centra. Kupili so torto in se poveselili. Na ta dogodek jih spominja skupinska fotografija, ki jo imajo obešeno na steni.
Preden se poslovim, poklepetamo še o tem in onem, o čisto vsakdanjih stvareh. Priznam, da je bil obisk zame prijetna in hkrati poučna izkušnja. Ta skupina je zagotovo
dokaz, da je tak center še kako potreben in upravičen. ■
Družinsko vzdušje
(foto: Borut Kraševec)
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Barbara Lah

Od počastitve 50 let aktivnega članstva
do gostovanja v Sarajevu

Budnica v Podložu (foto: Urša Šepec)

Pihalni orkester Kovinoplastike Lož se
je v mesecu marcu in aprilu pripravljal
na snemanje, v maju pa so godbeniki
imeli z različnimi dejavnostmi
zapolnjen vsak vikend, predvsem pa
so se veselili dvodnevnega obiska
glavnega mesta Bosne in Hercegovine,
Sarajeva.
Konec marca so člani orkestra pod vodstvom Tadeja Jermana počastili 20. rojstni
dan njihove klarinetistke Ariane Prevec, ki
so jo na njenem domu prijetno presenetili z
nekaj koračnicami. Ariani vsi godbeniki želijo še na mnogo glasbenih let pri Pihalnem
orkestru!
8. aprila je v godbenih prostorih v Starem
trgu potekalo snemanje, kjer so godbeniki
posneli pet skladb za radijsko oddajo Medenina in patina, ki jih bo v svoj arhiv shranil Radio Slovenija. Posneli so Bohemian
Rapshody s solistom na kitari Rudijem Do-

lesom, Najlepše pesmi skupine Hazard, V
Ljubljano, Pastirček s solistom na klarinetu
Danilom Bavcem ter Dan ljubezni, pri kateri
so se jim pridružile tudi ŽPZ Kr'snice. Snemanje je potekalo cel petkov večer in godbeniki so se po napornem snemanju malce
oddahnili. A ne za dolgo, kajti kmalu za tem
so že sledile priprave na vse majske dogodke, ki so jih čakali.
Prvi dogodek v maju je bila tradicionalna
prvomajska budnica. Na žalost jih je letos
malce oviral dež, zato so tokrat izpustili
nekatere dosedanje točke, kjer so običajno
igrali. Jih pa dež ni oviral do te mere, da bi
letos prekinili njihovo tradicijo, tako da so
še vedno skrbeli za budniško vzdušje po Loški dolini.
6. maja so pripravili tudi posebno presenečenje njihovemu dolgoletnemu članu Danilu Bavcu, ki je praznoval svoj 40. rojstni dan.
Tako so se odpravili na njegovo praznovanje
ter mu zaigrali nekaj koračnic. S tem so Danilu želeli tudi pokazati, da so še kako ponosni, da ga imajo v svojih vrstah in mu želijo

Danilo vari pivo za godbenike (foto: Mojca Pišek)

Zmagovalci tradicionalne salamijade
(arhiv Pihalni orkester Kovinoplastika Lož)

še mnogo pihalniških let ter veliko zabavnih
vložkov. In ker je Danilo tudi drugič zapored
zmagovalec Salamijade, mu želijo še naprej
uspešno izdelovanje salam. Upajo pa tudi,
da se bo doma narejeno pivo, ki ga Danilo
trenutno izdeluje tudi pri godbi za člane orkestra, uspešno zvaril in da bodo člani imeli
še en razlog več za sproščeno druženje.
14. maja so si godbeniki privoščili malce
oddiha in se skupaj odpravili na bowling v
Postojno. V sproščenem vzdušju so se tako
mlajši kot starejši zabavali ter s tem dokazali,
da pri godbi ni medgeneracijskih razlik.
Ravno tako pa je konec meseca maja svoj visok 70. rojstni dan praznoval njihov najstarejši član Janez Kotnik. Tudi njemu se godbeniki zahvaljujejo za ves dosedanji trud, ki
ga je vložil v godbo ter mu želijo vse dobro še
naprej. Ker pa Janez letos praznuje tudi 50.
obletnico članstva pri godbi, so godbeniki ta
jubilej počastili 22. maja na promenadnem
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Kovinoplastike Sarajevo, ki letos praznujejo 20 let delovanja. Za udeležence srečanja
so imeli enourni koncert. Za godbenike je
bilo to prvo gostovanje po petih letih, kar
je samo še dodaten razlog, da so se vsi člani
tega gostovanja zelo veselili. Gostovanje so
izkoristili tudi kot izlet, saj so si poleg Sarajeva ogledali še dolino reke Neretve z mestom
Mostarjem na čelu, tako da so ta dva dneva
preživeli več kot odlično.

Snemanje za arhiv Radia Slovenije (foto: Mojca Pišek)
koncertu v Podcerkvi na domačiji Pri Lužarju. Orkester se je namreč odzval na povabilo
Bena Žnidaršiča ter poleg lokalne promocije
kulturnega centra v Podcerkvi, ta koncert
izkoristil tudi za počastitev tega visokega
aktivnega članstva. Janez Kotnik je bil tudi
predsednik društva ter je kandidat za prejem
najvišjega evropskega priznanja za amater-

skega glasbenika, ki se podeljuje na osnovi
predložene vloge za dodelitev Društva pihalni orkester Kovinoplastike Lož.
Najpomembnejši dogodek za vse člane orkestra pa je potekal 26. in 27. maja, ko so
se odpeljali v Sarajevo. Podjetje Kovinoplastika Lož se je namreč v Sarajevu udeležilo
srečanja s kupci njihove Hčerinske družbe

Mojca Pišek

Mi smo bolničarji!

V

si se verjetno zavedamo, da nesreča nikoli ne počiva. Lahko nas doleti med
delom, igro, vožnjo ali počitkom, zato je
poznavanje nudenja prve pomoči v vsakdanjem življenju izredno pomembno. Le tako
lahko na kraju dogodka izvedemo nekatere pomembnejše ukrepe še pred prihodom
nujne medicinske pomoči in sočloveku s
tem morda celo rešimo življenje.
Tečaj prve pomoči za pridobitev naziva bolničar je trajal dober mesec pod okriljem
Civilne zaščite in Občine Loška dolina z namenom varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Izvajal ga je Rdeči križ Cerknica
- Loška dolina - Bloke v obsegu 70 ur.

Mi smo bolničarji (foto: Mojca Pišek)

Udeleženci tečaja smo se najprej naučili
osnov anatomije, potem smo se seznanili s
krvavitvami, vrstami ran, poškodbami kosti in sklepov ter z njihovo oskrbo. Naučili
smo se narediti kompresijsko obvezo, imobilizacijo s preprostimi pripomočki (odeja,
deščice, trikotne rute), ravnanja s poškodbo hrbtenice, uporabe zajemalnih nosil ter
imobilizacije na njih in ITLS pregled (celostni pregled poškodovanca). Eno izmed
pomembnejših poglavij je bila vsekakor
seznanitev s pravilnimi temeljnimi postopki oživljanja odraslega, otroka in dojenčka.
Uporabili smo tudi avtomatski eksterni defibrilator, ki je sposoben zaznati zastoj srca
pri človeku. S pomočjo električnega sunka

Torej za godbeniki Pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož je zelo aktivno obdobje.
Toda preden zakorakajo v poletne počitnice, jih čaka še nekaj nastopov in aktivnosti
v mesecu juniju. Poleg pohoda na Snežnik,
bodo verjetno imeli koncert pri gradu Snežnik, čaka jih tudi koncert ob dnevu državnosti, zagotovo pa jim ne uidejo niti nastopi
pri gasilskih prireditvah. V juliju načrtujejo
še enodnevni odhod na morje, kjer si bodo
lahko oddahnili po napornem in aktivnem
delovanju v prvi polovici letošnjega leta. 
lahko srce ponovno požene in s tem reši
življenje. Seznanili smo se tudi s prepoznavanjem nujnih internističnih stanj, kot so
infarkt, možganska kap, hude alergijske reakcije, sladkorna bolezen, aritimija, težko
dihanje, sončarica, dehidracija inustreznim
ravnanjem. Po končanih osnovah smo začeli
vaditi različne scenarije, ki so prišli v poštev
pri končnem izpitu. Razdelili smo se v skupine oz. ekipe, v katerih smo določili vodjo
in ostale člane ekipe. V sklopu tečaja smo
obiskali tudi Reševalno postajo UKC, kjer je
zaposlen naš predavatelj, in Regijski center
za obveščanje v Ljubljani.
Tečaj smo zaključili z izpitom. Po odpisanem
teoretičnem delu smo se odpravili na prizorišče, kjer so bile poškodovane štiri osebe.
Vsak član ekipe je moral oskrbeti svojega
poškodovanca. Izpit je uspešno opravilo
vseh 15 udeležencev in lahko vam povem,
da smo izredno ponosni na znanje, ki smo ga dobili. Zavedamo pa
se, da to znanje prve pomoči lahko
hitro zbledi, zato si želimo, da bi
ga lahko kmalu spet obnovili. Naj
poudarim, da smo se udeleženci
tečaja zelo povezali in da si želimo
to znanje preverjati in izboljšati
tudi na državnem preverjanju ekip
prve pomoči.
Za konec naj se v imenu vseh tečajnikov zahvalim izvrstnima
predavateljema Valeriji Nemgar
in Denisu Gorjupu ter pomočnikom za podano znanje in potrpežljivost, Civilni zaščiti in Občini
Loška dolina za dano možnost ter
Rdečemu križu Cerknica - Loška
dolina - Bloke za izvedbo tečaja. 
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Dogajanje v Kulturnem izobraževalnem društvu
(KID) Plesonoga

Opus 1
Plesalke so se v aprilu udeležile tekmovanja mladih ustvarjalcev z
naslovom Opus 1, ki je potekalo v Ljubljani, v Španskih borcih 9. 4.
in 10. 4. 2016. Za to tekmovanje so mlade plesalke same pripravile
solo točke ter tudi plesne duete na predpisano temo »voda«.
Že v mesecu marcu je bil predizbor in naprej se je uvrstilo
kar 8 točk KID Plesonoga, ki deluje pod mentorstvom Jelene
Milovanovič. Barve Loške doline so na Opusu 1 zastopale naslednje
solo predstave: Neja Obreza kot „Klicalka dežja“, Nana Kočevar s
plesom „Megla po gozdu“, Tinkara Plos je uprizorila
„Hojo po vodi“, Nis Fee Brender pa je odplesala
„Fight on the wather“.

PLESNI ODER Izrazi se s plesom
Seveda so naša plešoča dekleta sodelovala precej
številčno tudi na Območni reviji plesnih skupin,
ki delujejo na območju občin Cerknica, Bloke
in Loška dolina v organizaciji JSKD Cerknica.
Nastopajočih skupin je bilo toliko, da so morali
prireditev razdeliti na dva termina. Iz Loške doline
je bilo prikazanih kar 6 uspešnih predstav.

Otroška plesna predstava Za sanjami, izvedena 12.
aprila v KD Cerknica v organizaciji KID Plesonoga,
je bila peta celovečerna predstavitev mladinskega
sodobno plesnega ustvarjanja v Cerkniški občini. V predstavi je
plesalo 46 plesalk in 2 plesalca plesne šole Plesonoga, iz Cerknice,
Rakeka in seveda tudi iz Loške doline.
Navdahnila nas je Andersenova pravljica Ole-Luk-Oie, nam bolj
znana kot Sanjček Zaspanček. Naša predstava je imela sodobno
interpretacijo, kjer sta voditeljici/plesalki Dominika Urbiha in
Tinkara Plos imeli vlogi vajenk v podjetju Sanjček Zaspanček
d. o. o. Predstavili sta nam tedensko ponudbo sanj, od ponedeljka
do nedelje. Gledalce sta popeljali v najlepše sanje njihovega
življenja, ki jih ne bodo nikoli pozabili. Prisluhnili so Večerni
pesmi, gledali so Zvezdne utrinke, ki padajo na zemljo,
Duhce, ki delajo buuu ... oživela je Slika džungle, šli so
Tik tak hop hop na zabavo k Alici v deželo čudežev,
sanjali so nočno moro, kjer so Lutke oživele, za konec so
pokukali še v najstniške sanje in Frisbuk je postal cel svet.
Dvorana je bila polna in odziv gledalcev na
Plesonogino ponudbo sanj je bil
nepozaben. Zahvaljujemo se vsem
gledalcem, ki ste nas prišli pogledat in
s tem podprli našo ustvarjalnost pri
plesu.
Prav kmalu, še v maju, se v KD
Cerknica napoveduje še večer
otroških plesnih, pevskih in glasbenih
miniatur, in tudi tam se bodo
predstavile naše nadebudne plesalke. 

Foto: arhiv Janja Urbiha

PONUDBA SANJ IN PLESA
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LETNO POROČILO
O PITNI VODI
JP Komunala Cerknica d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v
občini Loška dolina, kjer upravlja s tremi vodovodnimi sistemi.
VODOVODNI SISTEM
Stari trg – Lož
Babna Polica
Babno Polje

št. vzorcev
35
4
17

ustreznih
34
4
14

Na vodovodnem sistemu Stari trg – Lož je bila enkrat ugotovljena neskladnost s
Pravilnikom. Vzrok je bilo interno omrežje, zato smo lastnika objekta pozvali k
izvedbi ukrepov za odpravo neskladnosti skladno s predpisi HACCP.

DVORJANKE
KRHKO TESTO
175 g moke
ščepec soli
45 g masla ali margarine
45 g svinjske ali rastlinske masti
3–4 žlice mrzle vode
NADEV
150 g pretlačene skute
90 g surovega masla
2 jajci
1 žlica ruma
30 g olupljenih sesekljanih mandljev
2 žlici sladkorja
60 g rozin

Presejemo moko in sol, dodamo
maščobo in z rokami gnetemo, da
dobimo zmes, podobno krušnim
drobtinam. Dodamo vodo. Testo rahlo
pregnetemo in ga damo v hladilnik za
toliko časa, da naredimo nadev.
Za nadev umešamo skuto, jajci, rum,
maslo, mandlje in sladkor.
Dobro zmešamo.
Testo na pomokani deski zvaljamo in z
modelom za krofe izrežemo 12 krogov.
Položimo jih v vdolbine za mafine.
V vsakega naložimo nadev.
Potresemo z rozinami.
Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinj
celzija 15–20 minut. Ohlajene
potrosimo s sladkorjem v prahu.

Kvaliteta pitne vode na Babnem Polju bo zagotovljena s prevezavo na vodovod Stari
trg – Lož.
Naselja, priklopljena na posamezni vodovodni sistem:
Stari trg – Lož: Dane, Iga vas, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk,
Podcerkev, Podgora, Podlož, Pudob, Stari trg, Šmarata, Viševek in Vrhnika.
Babno Polje: Babno Polje.
Babna Polica: Babna Polica.
JP Komunala Cerknica d. o. o.

Tomaž Kraševec za Agrarna skupnost Markov Hrib

Odpadki in smeti ne sodijo v gozd!
Nove opozorilne table

Minilo je že približno 5 let od akcije »Očistimo Slovenijo v
enem dnevu«, ki je pripomogla k temu, da je iz naših gozdov
izginila večina divjih odlagališč. Vsakoletne čistilne akcije različnih klubov in združenj pa vzdržujejo izgled naše okolice na
zavidljivem nivoju. Kljub vsemu trudu pa se še vedno najdejo
posamezniki, ki v posmeh vsem nam, odpadke odmetavajo v
naravi. Tu ne mislim toliko na naključne sprehajalce, izletnike,
delavce …, ampak na posameznike, ki odpadke odvažajo v
gozd. Občina Loška dolina je več kot dovolj obveščala prebivalce, kdaj in kako lahko odvažamo odpadke na deponijo pri
čistilni napravi. Glede na to, da je odlaganje brezplačno, pa
mi res ni jasno, kaj človeka prepriča, da je smotrneje odpadke voziti v gozd.
V Agrarni skupnosti Markov Hrib že nekaj časa opažamo vedno nove lokacije, predvsem ob cesti Markovec–Loški Potok,
kamor brezvestneži odlagajo razno navlako. Na našo prošnjo
nam je Občina Loška Dolina dostavila dve opozorilni tabli, ki
prepovedujejo odlaganje odpadkov, za kar se jim ob tej priliki
iskreno zahvaljujemo. Table smo namestili na izpostavljenih
lokacijah,vendar se je že čez dva dni, tik za eno od tabel, pojavil kup smeti.
Zavedamo se da tabla ali dve ne morejo preprečiti odlaganja,
lahko pa onemogočijo izgovore v smislu »nisem vedel«. Za
premike v glavah bo potrebno še kar nekaj časa, lahko pa poskusimo s sporočilom, ki je pred meseci krožilo po internetu.
Narava je tukaj že 4,5 milijarde let, kar je 22.500-krat dlje kot
mi. V tem času je nahranila in tudi sestradala veliko vrst, ki so
bile boljše kot mi. Narava je vedno pripravljena na evolucijsko
dejanje.
Pa mi?

tavljeni
smeh pos
o
p
v
ti
e
Sm
i tabli
opozoriln raševec)
až K
(foto: Tom

38

DOBRO JE VEDETI

junij, 2016

Franc Nelec

ODŠKODNINA PO PROMETNI NESREČI
Odškodnina po prometni nesreči je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot
nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči ali kot določeno zadoščenje, s katerim se
lahko omili težave oškodovanca zaradi nesreče. Če ima povzročitelj prometne nesreče sklenjeno AO+ za zavarovanje voznika, mu pripada tudi določena odškodnina po prometni
nesreči za nematerialno škodo. Če je povzročitelj prometne nesreče pobegnil in ostane neznan, oškodovancu tudi pripada odškodnina po prometni nesreči za nematerialno škodo. Z
uveljavljanjem materialne škode na vozilu v praksi praviloma ni težav. Večinoma se zaplete
pri uveljavljanju nematerialne škode za pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti zdravljenja, za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in za prestani primarni
in sekundarni strah, zato je pri uveljavljanju odškodnine potrebna pomoč strokovnjakov, ki
jo nudimo v naši pisarni.

OSEBNI STEČAJ
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(t. i. insovenčni zakon) določa, da je postopek osebnega stečaja dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Postopek osebnega stečaja se vodi z namenom, da bi vsi
upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Predlog za začetek postopka osebnega stečaja
lahko vloži tako dolžnik kot tudi njegov upnik. Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za
začetek postopka osebnega stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju svojega premoženja.
Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog
za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v delu, v
katerem v tem postopku ne bodo plačane. Če sodišče odobri odpust obveznosti, se odpustijo vse obveznosti dolžnika, ki so nastale do začetka osebnega stečaja. S sklepom o začetku
postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje, ki ne sme biti krajše od
dveh let in ne daljše od petih let. Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, da se
dolžniku odpustijo njegove obveznosti. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti
preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve. Po noveli F Insolvenčnega zakona dolžniku ni več potrebno založiti predujma za začetek postopka. Svetujemo, sestavimo
predlog za začetek postopka, poročilo, izjavo ter predlog za odpust obveznosti.

(PROMOCIJSKO SPOROČILO)

Zlatka Turšič, univ. dipl. pravnica, PDI

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

Kam so odšle
ostrnice?
Članek z zgornjim naslovom je bil objavljen v
zadnji številki v Obrhu, napisal ga je gospod
Josip Lautar iz Prezida. V njem se sprašuje,
kam so odšle vse tiste številne ostrnice, ki
so bile posebnost Loškega polja, saj je seno,
posušeno na ostrnici, kakovostno in zato
osnova za pridelavo zdravega mleka. Sprašuje
se, »kdo je imel tako moč, da je odvzel kraju
to posebnost in s tem izvor zdrave prehrane in
samooskrbe, ki je veljala tisočletja«. Krivca vidi
v evropski kmetijski politiki, ki je naklonjena
trgovskim lobijem in velikim proizvajalcem
mleka, uporabi sodobne tehnologije pridelave
krme (silaža) in sodobne predelave mleka, ki
zmanjša kakovost mleka. Na koncu Ložanom
priporoča, da se splača zdeti še kakšno
ostrnico in s tem prispevati k ohranjanju
zdravja ljudi ter ekološke značilnosti kraja.
Najprej članka nisem nameraval komentirati,
saj ima vsak pravico povedati svoje mnenje.
Ker pa ima članek namen prispevati k
ozaveščanju, pridelovanju zdrave hrane
in samooskrbe, sem menil, da je komentar
potreben. Menim, da zastavljenega cilja, to
je samooskrbe in zdrave hrane, ne moremo
doseči z uporabo tehnologije iz obdobja
ostrnic.
Študijski krožek bi bil bližje zastavljenemu
cilju, če bi priporočal sodobno kmetovanje
recimo: gradnjo hlevov za prosto rejo, živina
se dobro počuti in je zdrava, kmetu pa
maksimalno olajša delo pri oskrbi živine itd.
in drugo sodobno tehnologijo, ki omogoča
pridelavo polnovredne krme,
Obstoječi proizvodni kmetijski potencial v
dolini ne omogoča samooskrbe, potrošniki
pa tega ne občutijo, ker hrano kupujejo
v trgovinah. Ni problem zagotavljati
sorazmerno poceni raznovrstne zdrave
hrane, te je na trgu dovolj. Naša trajna
skrb mora biti ohranjanje delavnih mest v
uspešnih tovarnah in prodornih obrtnikih.
Delovna mesta so edini garant oskrbe s
hrano in razvoja doline v celoti.
Ostrnice se bodo pojavile spet takrat, ko
bodo plače tako visoke, da bodo potrošniki
lahko kupovali »butične pridelke«,
pridelane po starem, vendar po dvakratni
ceni.
Spomniti je treba, da se je pred vojno in
nekaj časa po vojni vsa hrana za ljudi in za
vzrejo prašičev pridelala na kmetiji, zato so
bile vse njive in njivice obdelane in zasejane
z žiti in okopavinami. Detelje in ostrnic je
bilo zato malo.
Strinjam pa se, da je potrebno sušenje
detelje in žita na ostrnicah kot posebnost
kraja ohranjati in obnavljati vsaj v okviru
etnoloških prireditev.
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Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
Človek – volk ali ovca?
Z deli velikega humanista,
psihoanalitika in socialnega psihologa
E. Fromma (1900–1980) sem se
seznanila kot študentka. Za izpit
filozofije je bilo potrebno (poleg
klasične filozofije) prebrati tudi
delo E. Fromma: »Zdrava družba.«
Njegov pogled na življenje mi je bil
blizu, veselila sem se prevodov še
drugih njegovih del. Je eden redkih
velikih ljudi, ki so tudi živeli tako,
kot so predavali in pisali. Knjižica
»Človekovo srce – njegov demon
dobrega in zla« nosi mnogo resnic
in modrosti, na katere sem se lahko
oprla in dobila odgovore na različna
življenjska vprašanja. Je knjižica za vse
čase in za vse ljudi, ki se sprašujejo, kaj
smo in kaj nismo.
Bistvo človekovega bivanja je spoznati sebe
– od kod prihajamo, kam gremo in zakaj
smo tu. Prvo in drugo se nam razkrije šele
takrat, ko spoznamo, zakaj smo tukaj, ta
trenutek na tem planetu. Vendar že sedaj,
globoko v sebi vemo (vsi in vsak zase), da
nismo tu zato, da se pobijamo med sabo,
nismo tu zato, da kogarkoli (telesno, duševno ali duhovno) prizadenemo, nismo tu
zato, da komurkoli onemogočimo živeti v
dostojanstvu in blagostanju. Vojne (osebne,
medsosedske, mednacionalne, religiozne ...)
moramo končati. Vsi prebivalci tega planeta imamo pravico in dolžnost živeti v miru,
negovati razumne in spoštljive odnose, negovati Zemljo, ki je vir in navdih našega bivanja tu. Ustaviti je treba tistih 100 ljudi, ki
z bogastvom nagovarjajo »slabiče«, da jim
slepo sledijo, netijo razdore med ljudmi in
vojne med narodi. Že tisočletja uporabljajo »vodje naroda« iste metode: izmišljajo si
zgodbe o plemenitosti svoje stvari, o obrambi ogrožene svobode, o maščevanju zaklanih
otrok, o posiljenih ženskah, o ogroženosti
vere ... Filozof Nietsche je zapisal: »Fanatizem je edina oblika volje, ki jo premorejo »
slabiči«. To so hlapci teme, nikakor ne princi teme. Princi teme se skrijejo v temo, da
jih ne vidimo, hlapce – plačance pošljejo na

»delo«. Smo ljudje res le ovce ali le volkovi,
ali smo eno in drugo glede na svoje trenutne
koristi? Bodimo ljudje. Biti človek pomeni
biti in živeti Ljubezen in Pravičnost. Ljubezen pomeni nositi v srcu Mir, Spoštovanje in
Pravičnost.
Za razmislek, kaj smo, misli E. Fromma (vir:
»Človekovo srce – njegov demon dobrega in
zla«, v poglavju Človek – volk ali ovca?)
»Mnogi menijo, da so ljudje ovce, drugi menijo, da so volkovi. Obe strani lahko navedeta dobre dokaze za svoje stališče. Tisti, ki
menijo, da so ljudje ovce, morajo le pokazati
na dejstvo, da je ljudi zlahka pripraviti, da
počno tisto, kar jim je naročeno, pa čeprav
je to zanje škodljivo. Da so vedno sledili svojim vodjem v vojne, ki jim niso prinesle nič
drugega kot uničenje; da so verovali v vsak
nesmisel, če je bil izrečen z zadostnim poudarkom in podprt z močjo – od ostrih groženj duhovnikov in kraljev do nežnih glasov
bolj ali manj skritih prepričevalcev. Videti je,
da je mogoče večino ljudi zlahka nagovoriti,
da so kot napol prebujeni otroci in da so pripravljeni, da se vdajo komurkoli, ki govori z
dovolj grozečim ali dovolj sladkim glasom,
da jih omaje. Zares, človek, ki je dovolj močan, da kljubuje nasprotnemu mnenju množice, je prej izjema kot pravilo, izjema, ki se ji
sodobniki posmehujejo, ki pa jo čez stoletja
pogosto občudujejo.
Na tej domnevi – da so ljudje ovce – so veliki
inkvizitorji in diktatorji zgradili sisteme. In
še več: prav ta vera, da so ljudje ovce in da
zato potrebujejo vodje, da odločajo namesto
njih, je različne vodje pogosto pripeljala do
prepričanja, da izpolnjujejo moralno – četudi tragično dolžnost, ko ljudem dajejo tisto,
kar želijo: da so voditelji, ki ljudem odvzamejo breme odgovornosti in svobode.
A če je večina ljudi vedno bila kot ovce, zakaj je življenje človeka tako drugačno od življenja ovce? Njegova zgodovina je napisana
s krvjo, je zgodovina nasilja, v kateri se je
skoraj vedno uporabljala sila, da bi zlomila
njegovo voljo. Je mar Talaat paša sam pobil
milijone Armencev? Je mar Hitler sam pobil
na milijone Židov? Je mar Stalin sam pobil
na milijone političnih nasprotnikov? Ti ljudje niso bili sami; imeli so na voljo na tisoče

ljudi, ki so namesto njih pobijali, namesto
njih mučili in ki so to počeli ne le s svojim
privoljenjem, temveč celo z veseljem. Mar
ne vidimo povsod človekove nečlovečnosti
– v neusmiljenem vodenju vojn, pri umoru
in posilstvu, v dejstvu, da močni brezobzirno izkoriščajo in da stokanje mučenih in
trpečih bitij naleti le na gluha ušesa in na
okamenela srca? Vse to je mislece, kot je bil
Hobbes, privedlo do sklepa, da je homo homini lupus – človek je sočloveku volk; vse to
je mnoge od nas privedlo do domneve, da je
človek po svoji naravi hudoben in uničevalen, da je ubijalec, ki ga more od njegovega
najljubšega razvedrila odvrniti le strah pred
še močnejšimi ubijalci.
Ko smo tako slišali dokaze obeh strani, smo
zbegani. Morda smo zares osebno srečali nekaj možnih ali resničnih ubijalcev in sadistov, tako neusmiljenih, kot sta bila Hitler in
Stalin, pa vendar so takšni ljudje prej izjema
kot pravilo. Naj domnevamo, da smo ti in jaz
in večina povprečnih ljudi le volkovi v ovčjem kožuhu in da se bo naša »resnična narava« pokazala brž, ko se bomo znebili zavor,
ki so nas doslej ovirale, da se nismo vedli kot
zveri. To domnevo je težko ovreči, pa vendar
ni do kraja prepričljiva, V vsakdanjem življenju je dovolj priložnosti za krutost in sadizem, ki bi se jima ljudje lahko vdajali brez
strahu pred vračilom, pa vendar tega mnogi
ne počno; pravzaprav mnogi ljudje pokažejo nekakšen odpor, ko nalete na krutost in
sadizem.
Imamo torej kako drugo in boljšo razlago
za to zmedeno protislovje? Naj mar domnevamo, da se preprost odgovor glasi, da živi
manjšina volkov ob večini ovac? Volkovi žele
pobijati, ovce pa žele delati tisto, kar se jim
ukaže. Torej nagovore volkovi ovce, da pobijajo, morijo in davijo, in ovce ubogajo povelja ne zato, ker bi jih vse to veselilo, temveč
zato, ker hočejo ubogati. A tudi, če je tako,
si morajo ubijalci izmišljati zgodbe o plemenitosti svojih povelij, o obrambi ogrožene
svobode, naroda, vere o maščevanju pobitih
otrok, o posiljenih ženskah, o oskrunjeni
časti ..., da bodo pripravili večino ovac, da
se bodo vedle kot volkovi. Ta odgovor se zdi
sprejemljiv, a še vedno ostaja veliko dvomov.
Ali obstajata dve človeški rasi – volčja in
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ovčja? In naprej – kako je mogoče, da se da
ovce tako zlahka nagovoriti, naj delujejo kot
volkovi, če pa ni v njihovi naravi, da bi tako
ravnale, pa četudi se jim nasilje predstavi kot
sveto dolžnost? Morda je človek tako volk
kot ovca – ali pa ni ne eno ne drugo?
Odgovor na to vprašanje ima danes odločilen pomen, saj si ljudstva upajo za uničenje
svojih »sovražnikov« uporabiti najnevarnejša sredstva. Videti je, da jih od tega ne
odvrača niti možnost, da bi ob množičnem
uničenju propadli tudi sami. Če smo prepričani, da je človekovi naravi lastno uničevanje, da je v njej zakoreninjena potreba po
uporabi moči in nasilja, potem bo naš odpor
proti vedno bolj naraščajočemu brutaliziranju postajal vse šibkejši. Zakaj se upirati volkovom, če pa smo vsi volkovi, pač eni bolj,
drugi manj?
Vprašanje, ali je človek volk ali ovca, je le posebna formulacija vprašanja, ki sodi v nekem
širšem in bolj splošnem smislu k temeljnim
problemom teološkega in filozofskega razmišljanja v zahodnem svetu: ali je človek v
bistvu hudoben in pokvarjen ali pa je človek
v bistvu dober in zmore postati popoln? ...
Vera v človekovo dobroto je bila rezultat človekovega novega zaupanja v samega sebe,
pridobljenega kot rezultat neznanskega gospodarskega in političnega razvoja, ki se je
začel z renesanso. Nasprotno pa je moralni
propad na zahodu, ki se je začel s 1. sv. vojno
in ki je vodil prek Hitlerja in Stalina, prek
Coventryja in Hirošime k sedanjim pripravam splošnega uničenja, ponovno spomnil
na tradicionalno poudarjanje človekovega nagnjenja k zlu. Ta novi poudarek je bil
zdrav odgovor na podcenjevanje notranjega
potenciala zla v človeku – a se je vse prepogosto uporabljal za smešenje vseh tistih, ki
še niso izgubili vere v človeka, tako da so
njihova stališča razumeli narobe ali jih popačili. Težko bi bilo za kateregakoli človeka,
ki je bil priča eksplozivnemu izbruhu zla in
uničevalnosti od začetka 1. sv. vojne naprej,
da ne bi videl sile in jakosti človekove uničevalnosti. Vendar pa obstaja nevarnost, da
bi občutek nemoči, ki danes vedno bolj in
bolj obvladuje človeka – tako izobraženega
kot povprečneža – privedel do tega, da bi
sprejel neko novo inačico pokvarjenosti in
izvirnega greha ter da bi jo uporabil za racionalizacijo defetističnega pogleda, da je vojna neizogibna, ker je posledica uničevalnosti
človeške narave. Takšen pogled je nerealen
iz dveh razlogov. Prvič, jakost uničevalskih
teženj nikakor ne pomeni, da so te težnje
nepremagljive ali celo dominantne. Druga
zmota pa je postavka, da so vojne v prvi vr-
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sti nasledek psiholoških sil. Vojne nastanejo
kot rezultat odločitev političnih, vojaških in
gospodarskih voditeljev, ki tvegajo vojno,
da bi si pridobili ozemlje, naravna bogastva in prednosti pri trgovanju, za obrambo varnosti svoje dežele pred resničnimi ali
domnevnimi grožnjami kake druge sile; ali
pa zaradi dviga svojega osebnega ugleda in
slave. Ti ljudje se ne razlikujejo od povprečnega človeka; so sebični in so komaj pripravljeni, da bi se v dobro drugemu odpovedali
svoji prednosti, vendar pa niso ne kruti ne
hudobni. Če taki ljudje, ki bi v normalnem
življenju verjetno storili več dobrega kot zla,
pridejo do moči in lahko poveljujejo milijonom ljudi, pri čemer so jim na voljo najhujša
uničevalna orožja, lahko povzroče neznansko škodo. V civilnem življenju bi morda
uničili svojega tekmeca; v našem svetu suverenih držav pa lahko iztrebijo vso človeško
raso. Navadni človek, ki ima izjemno moč je
glavna nevarnost za človeštvo. Ravno tako
kot potrebujemo orožje, da bi se vojskovali,
potrebujemo strasti sovraštva, užaljenosti,
uničevalnosti in strahu, če hočemo nagovoriti milijone ljudi, da tvegajo svoje življenje
in da postanejo morilci. Te strasti so nujen
pogoj za tveganje vojne; niso njeni vzroki,
ravno tako kot topovi in bombe same od
sebe niso vzrok za vojno.
Izbral bom tri pojave, ki so po mojem mnenju temelj za najbolj zlo in najnevarnejšo
obliko človeške usmeritve – to so ljubezen
do smrti, zločesti narcizem in simbiotično-incestna fiksacija. Ko se združijo, se izoblikuje »sindrom propada«, ki požene človeka
v uničevanje zaradi uničevanja in v sovraštvo zaradi sovraštva. Kot nasprotje »sindromu propada« bom opisal »sindrom rasti«,
ta je sestavljen iz ljubezni do življenja (kot
nasprotje ljubezni do smrti), iz ljubezni do
človeka (kot nasprotje narcizmu) in iz neodvisnosti (kot nasprotje simbiotično-incestni
fiksaciji: to je izjemno močna navezanost na
mater. Če jo oseba, kot odrasla, ne premaga,
je patološka odvisnost. Pomeni zmanjšano
sposobnost ustvariti zdrave odnose z drugimi, zmanjšana je neodvisnost. Če ostane
taka oseba ujeta v to odvisnost, se oslabita
njena svoboda in odgovornost. Tema te simbiotične fiksacije je izjemno kompleksna.
Spremlja nas vse življenje. Od tega, ali oseba
uspe ali ne uspe razrešiti patološko navezanost, je odvisna usmeritev življenja te osebe
v »sindrom propada« ali v »sindrom rasti«).
Le pri manjšini ljudi sta ta dva sindroma razvita do kraja. Vendar pa ni mogoče zanikati,
da gre človek v tisto smer, ki jo je izbral: v
smer proti življenju ali v smer proti smrti; po
poti dobrega ali po poti zla.« 
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O avtorju, E. Frommu
•

Rojen 28. 3. 1900 v Frankfurtu,
Nemčija, v judovski družini.
Najprej je študiral pravo, nato
sociologijo in psihoanalizo. Leta
1930 je v Berlinu odprl svojo
ordinacijo. Zaradi nacističnega
preganjanja je leta 1934 emigriral
v Švico, leto kasneje pa v Ameriko,
New York. Tu je predaval na
univerzi in delal na institutih za
psihoanalizo, ves čas je vodil
psihiatrično ordinacijo, napisal je
vrsto knjig. V vsem njegovem delu
se kaže njegova osnovna usmeritev
– ljubezen do sočloveka. Med
drugim je zapisal:
»Vsi poskusi človeka v ljubezni
bodo propadli, če se ne bo zelo
prizadevno potrudil razviti vse
svoje osebnosti, da bi dosegel
ustvarjalno držo; ni namreč
mogoče doseči zadovoljstva v
individualni ljubezni, če človek ni
sposoben ljubiti svojega bližnjega
brez resnične ponižnosti, poguma,
vere in discipline. V kulturi, kjer
so te vrline redke, je sposobnost
ljubiti neizogibno izjemen dosežek.
Oziroma, vsakdo se lahko vpraša,
koliko res ljubečih ljudi pozna.«

•

»Najpomembnejše vprašanje
človekovega življenja je iskanje in
izbira življenjskega cilja, smotra.
Človek mora skrbeti za razvoj vseh
svojih zmožnosti – zavedanja,
razuma, domišljije, sposobnosti
učenja in vesti – ter jih udejaniti
v svobodi, ustvarjalnosti, dobroti,
vzajemnosti in ljubezni.«
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Milena Ožbolt

Stare slike ali kako se svet spreminja

najdete na: http://cerknica.org/stareslike

Na tej internetni strani
objavljamo stare fotografije

1962 Markovec – Bel maln

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.
Del mlina “Bel maln”, Slavko Petrič, Markovec 28. Tako je raziskovalka Fanči Šarf označila sliko, ki
jo je leta 1962 posnela v Markovcu. Sliko hrani Slovenski etnografski muzej.
Gledam eno najmarkantnejših hiš v mojem spominu, ki je dala ime celotnemu zaselku ob njej in
zelo vesela sem, da se je stara podoba ohranila tudi na papirju.

Kraj: Markovec
Datum: 1. 8. 1962
Avtor: Fanči Šarf
Zbirka: Slovenski etnografski muzej,
Teren 19, F0000019/016
Skenirano: neznano
(Slovenski etnografski muzej)
Oblika: skenirana datoteka

Če nič drugega, je bil za tem mlinom kamnit jez, na katerem smo markovški mulci preživljali poletja, se kopali in urili druge spretnosti, z rokami lovili frilke, vreščali do onemoglosti, raziskovali
skalovje in rastlinje na bregu Obrha, plezali po drevju in neskončno fantazirali o vsem mogočem,
tako da smo včasih v živo videli prikazni iz svojih izmišljij – goša, debelega kot naša noga, raka
s kleščami, ki ti lahko zdrobijo roko, zelene lase vodnih deklic … Tudi k Malenskim na dvorišče
smo radi hodili – kar tako, malo v vas k Angi, ki je bila že dekle – in čeprav smo bili samo nadležni mulci, nas niso nikoli zapodili. Še k atku v mlin nas je neslo, kajpada, in molče – ker se v ropotajočem mlinu tako ali tako ni dalo pogovarjati – smo opazovali premikanje mlinskih naprav
in ritmično vsipanje moke ali koruznega šrota v vreče ali lesene keblice. Na drugi strani hiše so
imeli Malenski majhno ploščad, pod njo pa klet in na tisti plošči smo včasih smrkljice iz drugega
in tretjega razreda do onemoglosti vadile petje, še posebno tisto Ob bistrem potoku je mlin, ki jo
je drugarje naučila nova, imenitna, prav oboževana učiteljica Gertruda Truda Savnik s Štajerske,
ki pa na veliko žalost šolark ni dolgo ostala v Dolini. Močno smo upale, da je naše petje všeč
domačemu sinu, mlademu mlinarju Slavetu, a ni bilo videti, da mu je kaj mar za naše napore, večinoma ga pravzaprav niti ni bilo doma, saj je imel veliko dela na njivah, v gozdu in kdo ve kje …


Po klančku navzdol ali pa z druge strani čez most so prihajali vozovi z žitom v mlin, ki je bil v
pritličju srednje stavbe na sliki. Na levi je žaga, manjša stavba na desni so bile kašče in svinjaki,
zadaj je skedenj, stanovanjski del je bil na sredini zgoraj. Most je prav tisto leto, ko ga je slikala
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raziskovalka, podrla poplava in tudi na tej sliki se vidi, da zgornji
rob ograje na tisti strani proti mlinu ni več cel. Takrat se je vseeno
še dalo priti na drugo stran Obrha po njem, Belmalenski atek je
celo še gonil napajat živino čezenj, a potem so leta, nove poplave in
razni nepridipravi naredili svoje – most je zdaj le revna ruševina,
samo kolone še stojijo take, kot so bile. Po ustnem izročilu je bil ta
most zgrajen le kako leto prej kot Renkoč pol kilometra vzhodneje,
oba pa v času francoske vladavine, na začetku 19. stoletja. Čudovita
mostova!
Pred vojno je bila tukaj poleg mlina tudi gostilna, kamor je med
svojim oddihom v Koča vasi skoraj vsak dan prihajal na frakelj –
frakelj, ne štamprle! – žganja tudi Oton Župančič. Rad se je družil z
domačini, spraševal o običajih, budno prisluškoval narečju in zapisoval zanimive besede. Po desetih letih pesniškega molka se je njegova muza prav v Loški dolini spet prebudila – nastala je pesniška
zbirka Med ostrnicami, kjer se kar vrstijo motivi iz Loške doline,
objavil pa je tudi nekaj svojih risb. Beli malen se mu je tako prikupil, da je tudi o njem napisal pesem:

Vhoda v mlin ni videti, skriva ga grm. In tudi vseh trinajstih streh,
o katerih piše pesnik, se ne vidi, a so bile zagotovo tam, sama sem
jih videla …

O, Beli malin – tam je trinajst streh,
pod njimi mlada srca, vedra lica,
tam Beli mlinar, Bela mlinarica
in z belim mlinarjem je je sam smeh.
Tam teče voda in podi kolesa,
tam teče vino in podžiga kri,
svetal od tuje sreče gost sedi,
in ko gre stran, ne čuti več telesa.

V tem mlinu so mleli tudi makunce, žira pa ne, ker je bilo treba
imeti poseben kamen ali pa tistega običajnega dolgo čistiti po vsakokratnem mletju žira. Pač pa so v tem mlinu, ki je star kakih tristo
let, prvi imeli kamen za belo moko in po njem je dobil tudi ime.

Tu je bila žaga s pečníco, kjer so se delavci v mrazu lahko pogreli in
na toplem pomalicali.

Skladišče lesa je bilo na travniku pred žago, hlode pa so na gater
valili oziroma dovažali z vagončkom preko lesene konstrukcije,
speljane nad Obrhom. Del te rampe se vidi tudi na sliki. Najprej
so imeli žago venecijanko, ki jo je gnalo vodno kolo, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je mladi gospodar vgradil učinkovitejši gater.

Slovarček:
•
pečníca: obzidan prostorček na žagah z majhno pečjo
•
makunca: drevo in plod drevesa mokovnika
•
gater: vrsta strojne žage
•
venecijanka: vrsta strojne žage
•
frakelj: večja gostinska merica za pijače
•
štamprle: manjša merica, žganjarček
•
frilek: vrsta majhne ribe
•
šrot: drobljenec
•
kolona: obok
•
goš: gož, vrsta nestrupene kače

NAGRADNA KRIŽANKA

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank
Pravilna rešitev križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih, ki izhajajo iz slike.
Nagrade za pravilno rešitev podarja
Trgovina Pri Darji, Bloška Polica 8, 1384 Grahovo,
tel. (01) 709 88 63, e-pošta: info@pri-darji.si

1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: bon v vrednosti 20 €

V marcu so odprli vrata prenovljene trgovine Pri Darji. Zastopajo
slovenske blagovne znamke, ki so že vrsto let poznane po kakovosti
materialov in proizvodnje, skrbijo pa tudi za alternativo iz uvoza,
ki je bolj pri srcu mlajšim kupcem.
Za razliko od velikih nakupovalnih centrov in diskontov nudijo
osebni stik z vsako stranko, dobavo blaga za zahtevnejše postave
in manjše šiviljske popravke.
Odprto imajo od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure.
Ob sobotah od 8. do 12. in od 16. do 19. ure.
Pa ne pozabite napisati rešitve na dopisnico in jo poslati na
naslov uredništva Obrh do 27. junija 2016.
Želimo vam veselje pri reševanju križanke in veliko sreče pri žrebu.
Uredniški odbor

P. S.: Vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi radi prispevali nagrade
za križanke v prihodnjih številkah.

V letošnjem poletju bo EROIKA ustvarjala čarobne
trenutke pod zvezdami z nastopi po slovenskih
gradovih in najlepših parkih.

GRAD SNEŽNIK,
četrtek, 9. junij 2016, ob 19.30
Gostje: ŽePZ KR'SNICE
Prodaja vstopnic:
TIC LOŽ, TUR SERVIS Cerknica, GRAD SNEŽNIK in sistem EVENTIM s prodajnimi mesti
(pošte, večji bencinski servisi OMW in PETROL, ...).
Cena: sedišče 15,00 EUR (klop), stojišče 10,00 EUR (zelenica), na dan koncerta sedišče 18,00 EUR, stojišče 13,00 EUR.

Rdeči križ Slovenije
Območno združenje
Cerknica – Loška dolina – Bloke
razpisuje

LETOVANJE ZA OTROKE 2016 v Malinski na Krku
od 12. do 22. 7. 2016
Polna cena letovanja: 350 €

• ZDRAVSTVENO LETOVANJE: prispevek staršev 100 € na podlagi potrdila osebnega zdravnika
(zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od preteklega razpisa)

• SOCIALNO OGROŽENI: prispevek staršev po odločbi CSD od razlike 350 € oziroma brezplačno
• OSTALI: prispevek staršev 300 € (razlika 50 € lastni viri in donacije)
Možnost plačila na dva obroka ali po dogovoru (1. obrok 60 € ob prijavi)
Cena vključuje 10 nočitev s prehrano in pijačo, varstvo otroka, zdravstveno oskrbo, nezgodno zavarovanje otroka in
razne dejavnosti na morju ter prevoz. Prijave zbiramo do zapolnitve kapacitet.
Informacije na tel.: 01 7050-510 ali na internetni strani, kjer je možna prijava pod rubriko letovanje:

www.cerknica.ozrk.si/sl/LETOVANJE/

Cesta v Dolenjo vas 3, 1380 Cerknica • e-mail: cerknica.ozrk@ozrks.si • www.cerknica.ozrk.si • tel.: 01 7050-510 • fax: 059 076-820

