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Glasilo občine Loška dolina

Most v Skadulci
Dvoločni kamniti cestni most, ki povezuje Stari trg z Markovcem, je bil zgrajen v 19. stoletju.
Prvič je bil obnovljen leta 1929 v sklopu prenove ceste Markovec–Viševek. Z leti, ko se je preko njega
povečal promet z motornimi vozili, je mostna konstrukcija začela nevarno popuščati, zato so most
leta 2005 popolnoma prenovili. Most je pod spomeniškim varstvom in je ob prenovi ohranil izgled
spodnjega kamnitega dela mostu z dvema velboma. Voziščna konstrukcija je bila izdelana povsem
na novo. Površina mostu je s pomočjo konzolnih nosilcev razširjena, kar omogoča pločnik za pešce v
obeh smereh. Struga, čez katero se most pne, je večji del leta suha.
Voda pod njim priteče in naraste le ob močnejšem deževju.

»Med potepanjem po Loški dolini mi je v roke prišlo vaše glasilo, v katerem
je bilo kar nekaj lepih fotografij. Ker fotografiram tudi za dušo, vam podarjam
fotografijo, da bo tudi v naslednji številki poskrbljeno za lepe trenutke iz vaših
čudovitih krajev. Lep pozdrav Anže Kovač«
Foto: Anže Kovač

»V družbi prijateljev iz Makedonije smo
se povzpeli na Križno goro. Imeli smo
srečo, kajti vse okoli so se grmadili črni
oblaki in trgale nevihte, mi pa skoraj
ves čas v sončku po božji poti do vrha
Križne ... Tu je nekaj fotografskih vtisov
neverjetno lepih travnikov in travniških
cvetlic. Lepe pozdrave Edo iz Žage«
Foto: Edo Šega
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prelistate strani julijskega Obrha.
Obletnice, praznovanja, srečanja, prepevanja, druženja, obiskovanja, ustvarjanja,
tekmovanja in priznanja, pohodi, razstave in koncerti, pridobitve in ureditve …
Koliko ljudi, koliko idej, koliko truda in dela stoji za tem.
Vesel sem teh pozitivnih dogodkov in z njimi povezanih vsebin, ki bogatijo strani
Obrha. Naj bogatijo tudi vas. Čestitam vsem, ki so poskrbeli, da je tako.
Čestitam tudi vsem tistim, ki so v tem obdobju obeležili okrogle jubileje, o katerih
lahko preberete na naslednjih straneh. Vse najboljše gospe Ani Tomec za 100. rojstni
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delovanja, za 20 let delovanja društvu Sožitje, za 10 let prepevanja pevkam zbora Jasna
in njihovi zborovodkinji, čestitam tudi vsem, ki so dosegli uspehe na športnih ali
drugih področjih. Tudi gasilkam in gasilcem PGD Iga vas za njihovo novo pridobitev
in za njihovo delo …
Za vse pa so tu bolj ali manj zaslužene počitnice in čas dopustov. Vsem nam želim,
neprenehno gledanje na uro ter hitenje …
Naj bo tudi sicer to poletje takšno, da se ga boste spominjali z veseljem. Vabljeni, da ga
v prihodnji številki delite tudi z ostalimi bralci Obrha. Vesel bom vseh vaših poletnih

Lepo vas pozdravljam do naslednje številke!
Borut Kraševec
urednik

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko: 22. september 2016
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: Most v Skadulci •
Tekst in foto na naslovnici: Borut Kraševec • Lektoriranje: Andreja Mlakar • Tisk: Abakos d.o.o.
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Janez Komidar, župan

Podpiramo neodtujljivo pravico do vode
stanovanj. Dokončna ureditev krožišča pa
podobo Loške doline še posebej poudari.
Čeprav so tudi tu mišljenja o zasnovi ureditve krožišča deljena, menim, da je prav iz
različnih idej občank in občanov nastal koncept ureditve, ki odraža naravno pestrost v
občini in dve vodilni gospodarski panogi,
kovinarstvo in lesarstvo. Želimo, da tudi
obiskovalci naše občine dobijo potrditev tesnega sožitja ljudi in narave v dolini.

Obnovljen stanovanjski objekt daje lepšo podobo kraju ter omogoča
kvalitetne pogoje bivanja novim najemnikom stanovanj (Foto: Mario Žnidaršič)

Z

veseljem povem, da je večina investiciji,
so katerih sem pisal v prejšnji številki,
zaključena. Ne gre pa vse po načrtih, kajti
vedno se prikradejo kakšna nepredvidena
dejstva, ki jih je treba ob izvajanju preučiti in
v kolikor dodajo vrednost projektu, tudi izvesti. Menim, da je velikokrat bolj smiselno
dodatna oziroma nepredvidena dela izvesti
skupaj z glavno investicijo, kot pa narediti
slab ali pomanjkljiv projekt.
Prav v teh dneh je zaključen tehnični pregled
novega vodovodnega omrežja Vrh–Babna
Polica–Babno Polje. Projekt, za katerega verjamem, da ga bodo najbolj veseli prebivalci
Babnega Polja, bo v to vas pripeljal kvalitetno pitno vodo iz vrtin v Kozariščah. Vrtine
so tako po količini kot tudi po kvaliteti vode
izredno bogate in lahko si samo želimo, da bi
takšne tudi ostale za prihodnje rodove. Žalosti me, da so v občini zaokrožile neresnične
govorice o tem, kako nekateri razmišljamo

Foto: Borut Kraševec

o prodaji vodnih virov, kar izvira iz pohlepa po denarju, ki ga imajo multinacionalke
dovolj, ter da jim bomo kar odprtih rok dodelili koncesijo za izkoriščanje vodnega vira.
To so izmišljene zgodbe oziroma laži, ki jih
širi nekdo, ki pojma nima o postopkih dodeljevanja koncesij in me verjetno tudi še
nikoli ni povprašal za moje osebno mnenje.
Koncesijo za koriščenje vodnega vira lahko
podeli le država in ne občina. Poleg tega je
Občinski svet občine Loška dolina na 10. seji
sprejel sklep, s katerim podpira vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo Republike
Slovenije. Menim, da je to, kar delamo, dolgoročno pravilna odločitev v dobrobit vseh
občanov občine Loška dolina.
Z enakim namenom in ciljem se je izvedlo
urejanje centra Starega trga. Tudi zaključek
del na stanovanjskem objektu Pot na Ulako
daje lepšo podobo kraju ter omogoča kvalitetne pogoje bivanja novim najemnikom

Ne daleč stran od krožišča, pri športnih
igriščih, pa je nastalo parkirišče za avtodome. Občina Loška dolina se je pred dobrim
mesecem vključila v mrežo postajališč za avtodome, v katero je povezanih že 55 občin
iz celotne države. Vodilna občina v projektu
je Občina Mirna, ki je skupaj s podjetjem
Adria Mobil zastavila projekt bistveno širše,
kot je le ureditev postajališč za avtodome.
Vse občine, ki so vključene v mrežo, bodo
predstavljene na vseh domačih in tujih sejmih, kjer se bo predstavljalo podjetje Adria
Mobil. Za Loško dolino in za razvoj turizma
v občini predstavlja postajališče velik korak
naprej. Popotniku omogočimo, da se v občini zadrži toliko časa, kolikor mu ustreza, ter
si v tem času lahko v miru ogleda vse znamenitosti in posebnosti naše doline. V naslednjem letu pa nameravamo postajališče
opremiti še z oskrbovalno postajo, ki bo popotnikom nudila dodatne usluge ter občino
naredila še bolj privlačno.
Ker pa prihaja čas dopustov in počitnic, mi
dovolite, da vam vsem zaželim čim lepši
oddih ter da si naberete novih moči za vsakodnevne izzive, ki vas bodo počakali. Za
zaposlene v občinski upravi Občine Loška
dolina vem, da nam izzivov tudi v prihodnje
ne bo zmanjkalo in smo pripravljeni nanje. 
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Danica Zrim

Bronasti grbi Občine Loška dolina podeljeni
učencem 9. razredov

arhiv: Občina LD

Učencem devetega razreda, ki so v letošnjem šolskem
letu zaključili osnovnošolsko izobraževanje in ki so
v vseh letih šolanja dosegli nadpovprečni učni uspeh
je župan Občine Loška dolina Janez Komidar podelil
priznanja »bronasti grb Občine Loška dolina«.
Učenci, ki so v vseh letih šolanja dosegli posamično
povprečno oceno najmanj 4,5 in so v letu 2016 prejeli
»bronasti grb Občine Loška dolina« so: Pia Franko,
Anja Ožbolt, Zala Poje, Ana Porok, Tinkara Strle,
Katja Kolmanič, Zala Žnidaršič, Jerca Antončič.
Prejemnicam želimo brezskrbne počitniške dni ter
uspešen korak v srednjo šolo.
»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite
v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki
vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte,
jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje
otroke.« Albert Einstein

Bok

Krožišče z urejeno simbolno podobo

V

četrtek, 7. julija, so bila zaključena ureditvena dela na otoku krožišča v Starem
trgu pri Ložu, ki je s tem dobil nov pomen
in podobo.
Načrtovalci ureditve iz podjetja Hortikultura
Sežana so pri zasnovi upoštevali nekatere posredovane predloge občanov, ki so se nanašali
predvsem na idejo, da naj bo na krožišču predstavljeno nekaj, kar je povezano z Loško dolino.
Tako elementi, ki so nameščeni na otok krožišča simbolno predstavlja celotno Loško
dolino, kjer sta ključnega pomena za življenje in razvoj kraja lesna in kovinarska dejavnost. Osrednji element je odžagano drevo,

ki predstavlja gozdove, ki obkrožajo Dolino.
Ideja zgodbe se začne z odžaganim panjem,
ki je raslo, in ostane na tleh Loške doline,
nadaljuje se pri delno obdelanem lesenem
hlodu, iz katerega narezani deli predstavljajo
lesno dejavnost. Material nosilcev in črk napisa LOŠKA DOLINA simbolizira kovinarsko dejavnost. Napis je viden tudi v nočnih
urah, saj je osvetljen. Napis Loška dolina bo
zagotovo pripomogel k prepoznavnosti poimenovanja naše občine, predvsem za turiste
in ostale obiskovalce, ki se bodo vozili skozi
to krožišče.Pomembna je tudi nižja grmovna zasaditev, ki predstavlja nekakšno kro-

šnjo drevesa. Izbira rastlin predstavlja velik
del pomena zasnove, saj izhaja iz avtohtonih
rastlinskih vrst, ki so jim avtorji zasaditve
poiskali pritlikave oz. nižje ter vse leto zanimive sorte. Ob drevesnem panju, ki je položen v zemljo so zasajene tudi tri okrasne
povešave vrbe, ki predstavljajo večkrat poplavljeno oziroma vodnato območje Loške
doline. Kjer je bilo potrebno drevo odžagati,
so kot zastirka uporabljeni sekanci oz. lubje.
V ostalem nezasajenem delu krožišča je položena travna ruša, ki predstavlja travnike in
pašnike. Nasutje iz drobljenega kamna pa
predstavlja kraški svet.
V prihodnje naj bi bile vsako leto v času košnje kot nadaljevanje ideje o Loški dolini na
SZ in JV zunanjega dela cestnega pasa krožišča postavljene tudi ostrnice. 
(povzeto iz razlage zasnove - podjetja Hortikultura
Sežana)
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Bok

Srečanje na meji odraz dobrega
medsosedskega sodelovanja

N

a mejnem prehodu
Babno Polje, na razmejitveni črti med Slovenijo in Hrvaško, so se 1.
julija že triindvajseto leto
zapored srečali predstavniki dveh sosednjih čezmejnih občin slovenske Loške
doline in hrvaškega Čabra.
Poleg obeh županov Janeza
Komidarja iz Loške doline
in Kristijana Rajšla iz Čabra ter upravnih služb so si
segli v roke še policisti, gasilci, lovci ter predstavniki
drugih društev in ustanov.
»Lepo je in pohvalno, da
tradicijo ohranjamo na
obeh straneh meje. To je
tista najvišja dodana vrednost občin, ki jo prispevajo prebivalci sami,« je ob
srečanju dejal Janez Komidar, župan občine Loška dolina.
Da so tovrstna srečanja dobrodošla, meni
tudi župan Čabra Kristijan Rajšel: »Prijateljstvo in sodelovanje obstaja od vedno. Ko
je po razpadu Jugoslavije tu nastala meja,
smo se kot sosednji državi, prijateljska naroda, dva soseda, v veliki meri tudi sorodniki
odločili za srečanja. S tem smo pokazali, da
nam meja ne predstavlja nikakršnega problema in da je sodelovanje dobro.«
Najmočnejšo vez sodelovanja vsa leta predstavljajo predvsem društva. Tudi pri sku-

pnih projektih, kot je trenutno Interek, ki
vsebuje čezmejno sodelovanje na področju
zaščite in reševanja. Vanj so vključene občine Loški Potok, Čabar in Loška dolina,
iz katere neposredno pri projektu sodeluje
PGD Babno Polje. Cilj projekta je obnova
dveh mostov preko Kolpe, nabava gasilskega vozila PGD Čabar in izgradnja gasilskega doma v Babnem Polju. V okviru projekta
razmišljajo tudi o možnosti nabave novega
gasilskega vozila za PGD Babno Polje, kar
pa je, kot je dejal Komidar, v trenutni finančni situaciji težje izvedljivo. Pogovarjajo

se tudi o sistemu protokolov posredovanja
čezmejnega reševanja pred naravnimi nesrečami in požari, pri čemer bi upoštevali
vse državne nivoje obeh držav z namenom,
da pri tem ne bi prihajalo do komunikacijskih motenj.
Ideja po skupnem povezovanju je tudi kolesarska pot, ki bi jo označili s tablami in bi
bila speljana skozi občine Loški Potok, Čabar in Loško dolino. Po mnenju Komidarja
je to projekt, ki bi ga morale vse tri občine
čimprej izpeljati. 

Andreja Porok

Na kratko iz občinskega sveta

11. redna seja

V

mesecu juniju je potekala 11. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina. Na seji je najprej tekla razprava o spremembi Statuta Občine Loška dolina. S spremembo bi se število članov občinskega sveta zmanjšalo na 7, občinski svet pa bi se volilo po večinskem sistemu. Sedaj se po proporcionalnem volilnem sistemu voli 14 članov občinskega sveta. Predlog je bil v prvi obravnavi potrjen. V
nadaljevanju so bile sprejete spremembe treh odlokov s področja komunale. V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih vod, Odloku o oskrbi s pitno vodo ter Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Loška dolina je bilo
določeno obračunsko obdobje. Poleg tega so bila v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki s spremembo jasneje določena pravila in
način izvajanja javne službe ravnanja z odpadki. Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini
Loška dolina svetniki niso potrdili. Trenutno veljavna cena storitev je bila potrjena aprila 2013 in ostaja nespremenjena. Nazadnje je
občinski svet obravnaval Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2016. Na predlog Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja se je iz letnega načrta izločilo prodajo gozdnih zemljišč, kar so svetniki potrdili. ■
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Borut Kraševec

Stoti rojstni dan Ane Tomec
Z možem, ki je bil med
drugo svetovno vojno,
potem ko je pobegnil
iz internacije v Perudia di Spoleto, aktiviran na področju
hrvaške meje, sta se
po vojni s kolesom
odpravila v Gorski
kotar obiskat ljudi s
katerimi je med vojno sodeloval. Kolesarila sta vse tja do
Plitvičkih jezer …

Foto: Borut Kraševec

V hiši v Starem trgu
je mož imel trgovino, Ana Tomec pa
je gospodinjila in hodila delat v Vrhniko na kmetijo. Nekaj
časa je bila zaposlena na krajevnem uradu.
Vedno je poudarjala, da je recept za njeno visoko starost ta, da je zrasla ob kaši in mleku, plavala v mrzlem Obrhu, tudi smučala je po takrat še golih pobočjih Racne gore. Bilo je delo na njivah in vrtu. Kot
članica Sokola se je ukvarjala s telovadbo in veliko je kolesarila …
Še mnogo je spominov, veliko dogodkov, ki so se zgodili v stotih letih
in ki jim je bila priča … 

Gospa Ana,
vse najboljše za vaš
stoti rojstni dan.

N

a seznam stoletnikov se je 4. julija vpisala tudi občanka Loške
doline gospa Ana Tomec iz Starega trga pri Ložu. Ob tem častitljivem osebnem prazniku je imela veliko obiskov in izrečenih voščil.
Prva sta bila seveda hči, s katero živi, in sin, ki je doma na Primorskem.
S šopkom rož jo je obiskal tudi Janez Komidar župan občine Loška
dolina, ji čestital za tako visok jubilej ter ji zaželel zdravja.

Ana Tomec je
veliko kolesarila
(Foto: arhiv Ana
Tomec)

Stoletnici zdravje in noge ne služijo več dobro kakor pred leti, še vedno pa lahko bere brez očal.
Hči, ki skrbi zanjo, pove, da je bila rojena 4. julija 1916 v Kotu pri Janežičevih v Vrhniki. Ko je bila stara dva meseca, ji je v prvi svetovni
vojni na bojiščih Albanije umrl oče Andrej. Še vedno hrani njegovo
razglednico, ki jo je poslal s Pivke takratnega Šempetra na Krasu. Na
njej je v vojaški uniformi in piše, da čuti, da bo moral kmalu na bojišče.
Anina mama Ivana je po izgubi moža ostala na kmetiji sama s šestimi
otroki, mlinom in žago.
Ana, ki je bila najmlajša, imela je še tri sestre in dva brata, mame kot
otrok ni dosti videla in občutila, saj je bila ves čas v »malnu«, na žagi
ali na njivi.
Na kmetiji je bilo vedno dovolj dela za vse, tudi zanjo, ki je tja hodila
delat tudi še po letu 1939, ko se je poročila v Stari trg. Kljub kmetiji in
gozdovom pa ni bilo denarja, da bi se lahko šolala, za kar ji je bilo vedno žal. Doživela je tudi drugo svetovno vojno, ki tako kot mnogim
tudi Janežičevim ni prizanesla, požgali so jim hišo …

Smučanje pri 20. letih na Racni gori s sosedoma Janezom in
Jožetom Grletom iz Vrhnike (Foto: arhiv Ana Tomec)
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Tilka Klepac

Ivankin 80. rojstni dan
Spomladi, ko vse kipi in klije ter
vstaja k novemu življenju, je pred
osmimi desetletji privekala na svet
naša nekdanja pevka Ivanka Mlakar in
svojim staršem prinesla srečo, veselje,
radost … Vsako desetletje ji je prineslo
svojo srečo, svoja upanja, svoje obete …

Foto: Biserka Levačič Nelec

Ivanka je pred desetimi leti postala ena izmed številnih pevk ŽPZ Jasna. Spominjam
se, s kakšnim žarom je prepevala in obogatila naš zbor z lepim sopranom. Bolezen ji
je preprečila nadaljnje pevsko udejstvovanje
v zboru. Pogrešamo jo in se je rade spominjamo. Mnogo grenkih izkušenj je morala
pozabiti, preboleti marsikatero slovo in se
sprijazniti z mnogimi dnevi, ki so minili v
delu in razdajanju. Ob njej smo spoznali,
kako stopati v prihodnost, kako prebroditi
stiske in kako se je treba veseliti drobnih, lepih trenutkov.

Zopet je pomlad. Zbrale smo se ob njenem
visokem jubileju v Domu starejših v Cerknici, da počastimo njen praznik, se z njo
družimo in zapojemo. Njej se je pridružilo

Foto: Biserka Levačič Nelec

v večnamenskem
prostoru tudi veliko
drugih starostnikov,
ki bivajo prav tako v
domu kot ona. Tu je
srečna in tega ne taji.
Življenje vsakega je
prepletanje z življenjem drugih ljudi in
ima smisel le, če ga živiš v harmonični skupnosti s sebi enakimi.

Ivanki in vsem oskrbovancem smo pripravili kratek kulturni program. Na harmoniki
nas je spremljal naš nepogrešljivi spremljevalec že od vsega začetka našega pevskega
delovanja, kantavtor Matija Turk in se tudi
sam predstavil s svojimi avtorskimi pesmimi

v čabranskem narečju. Presenetile smo jih
tudi z okusnim pecivom, ki smo ga v ta namen spekle pevke. Ivanki smo za rojstni dan
zaželele zdravja in naj ji bodo dnevi in leta
pred njo polni vsega, kar jo osrečuje. Prav
tako smo zaželele vsem, ki so praznovali v
maju obilo drobnih vsakodnevnih radosti,
izpolnjenih v zdravju in osebni sreči. Menim, da ni lepšega dejanja kot človeku ponuditi toplo dlan in nasmeh v trenutku, ko
vemo, da to potrebuje.
Bili smo toplo sprejeti, uživali so in peli z
nami. Izrazili so željo, naj jih v prihodnje
še obiščemo in prijetno popestrimo njihov
vsakdan. Ivanka nas je sprejela nasmejana in
lepo urejena. Ob druženju je žarela od presenečenja in sreče. Po končanem programu
se nam je pridružila in še dolgo kramljala z
nami. Obljubile smo, da še pridemo in skupaj zapojemo. 
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Pavla Lavrič

Lahko bi bilo tudi drugače

V

se od plebiscita v decembru 1990 naprej se je začelo govoriti, da je po tako odličnem izidu
– 88 % ZA – veliko možnosti, da Slovenija postane samostojna država. Ni jih bilo malo, ki
so opozarjali, da v primeru razglasitve pride lahko celo do vojnega spopada med takratno JLA
in Republiko Slovenijo. Vedno bolj se je govorilo o datumu razglasitve samostojnosti – 25.
juniju 1991.
Zaskrbljena sem zato oporekala mojim otrokom, ko so se takrat leta 1991 ravno od 20. junija
do 4. julija prijavili za dopustovanje na otoku Rabu. Moje nasprotovanje ni kaj dosti pomagalo. Izgovarjali so se na predsezono, ko je cenovno mnogo ugodnejše kot v času turistične
sezone. Mojih črnogledih pripomb, da zaradi razglasitve samostojnosti Slovenije pride lahko
tudi do spopadov, še slišati ni hotel nihče. In takrat, po razglasitvi, ko so tanki JLA zapustili
vojašnice in so se začeli spopadi, so bili na Rabu vsi trije naši otroci, oba zeta, vnukinja, vnuk
in možev nečak z družino. Novice, da postajajo pri nas v Sloveniji zadeve iz ure v uro bolj resne
in zaskrbljujoče, do njih sploh niso prišle, saj ni bilo takšnih telefonskih zvez kot danes. Preko
Kovinoplastike smo drugi dan le dobili zvezo na recepcijo kampa, da so po zvočniku končno le
priklicali Tanjo k telefonu. Mož je hitel kar v eni sapi pripovedovati, kaj se dogaja v Sloveniji in
ves čas je govoril, naj takoj »spokajo« in pridejo domov. Začetni pozivi niso kaj dosti zalegli.
Midva z možem, trepetaje z eno samo željo, naj se takoj vrnejo domov, nisva nehala telefonirati. Po celem kampu je kar naprej odmevalo ozvočenje: »Tanja Lavrič v recepcijo na telefon.«
Šele ko so šli v bližnji lokal na pijačo in je televizija ravno prikazovala bombardiranje letališkega stolpa na Brniku, so se dopustniki začeli zavedati, da gre za res. V naglici so pospravili
svoje stvari, se odpravili na trajekt in proti domu. Cesta čez Gorski kotar je bila že zaprta, zato
so krenili proti Reki, čez Ilirsko Bistrico in Pivko proti domu. Ceste so bile skoraj prazne. Na
trenutke so imeli občutek, da so samo še oni na cesti. Vse je bilo tiho in mirno. Nikjer nobenih
ovir. Šele ko so prišli v Pivko, jim je pogled na tanke, naperjene na cesto, pognal strah v kosti.
Hčerka Andreja se spominja, da so se ji roke na volanu, ko je vozila tik ob naperjenih tankih,
tako tresle, da se vse do doma ni mogla več umiriti. Ko je pripeljala na domače dvorišče, je
začela neutolažljivo jokati od strahu in tudi od sreče, da smo zopet vsi doma.
Z možem se nama je odvalil velikanski kamen od srca. Samo da smo zopet vsi doma, pa naj se
zgodi že karkoli, je bila v tistem trenutku najbolj osrečujoča misel. Vsak je hitel pripovedovati
svojo zgodbo, svoja občutenja. Tedaj se zasliši glas sirene, znak, da se je treba umakniti v
zaklonišče. Triletna vnukinja zakliče: »Bežimo v hišo, sirena nas bo!«
Hvala bogu, da se je vse srečno končalo. Lahko bi bilo tudi drugače. A prav zaradi srečnega
konca in še dokaj živega spomina na ta dogodek, ga ob srebrnem jubileju naše samostojne
Slovenije z veseljem podeljujem z bralci Obrha.
Morda se vse premalo zavedamo, da je osamosvojitvena vojna trajala »le« deset dni. Lahko bi
bilo tudi drugače. Večina ljudi se je zavedala, da gre za našo skupno stvar. Stopili smo skupaj
in uspeli. Lahko bi bilo tudi drugače.
Večkrat razmišljam, ali znamo biti dovolj hvaležni in ponosni na to. Ponosni na našo samostojno Slovenijo, na svojo domovino, svoj jezik, svojo kulturo … Res, da ni vse tako, kot bi si želeli,
ali kot smo pričakovali. A vendar lahko še marsikaj dobrega naredimo v naše skupno dobro, saj
naša pozitivna osamosvojitvena izkušnja še ni povsem pozabljena. Uspeli smo. Lahko bi bilo
tudi drugače.
Naj se ob srebrnem jubileju naše samostojne Slovenije uresniči čim več iskreno dobronamerno
izrečenih želja.
Srečno Slovenija!

ZAHVALA POLIČANU ANTONU MIHELČIČU
Vaščani Babne Police se vsako leto 2. maja odpravimo na pohod v Otrobovec. Pohod je
sicer bolj interne narave in je posvečen spominu na naše prednike, ki so tja peš ali s konji odhajali na delo v gozd, vendar se nam vsako leto pridružijo tudi nekateri pohodniki
iz Babnega Polja in Loške doline. Pot do Otrobovca je toliko lepša in bolj mamljiva, ker
nas tam pričaka sovaščan Anton Mihelčič – Ta'mladih Tone s svojimi kulinaričnimi
dobrotami. Letos nam je pripravil okusen golaž, ki ga je postregel s svojim domačim
kruhom, manjkale pa niso niti jedi z žara. Vsako leto pa nas razvaja tudi s svojo potico,
jabolčnim zavitkom in drugim pecivom. Ob tej priložnosti se mu vsi vaščani – pohodniki iskreno zahvaljujemo in si želimo, da njegova kuharska vnema tudi v prihodnjih
letih ne bi popustila.
A. Mlakar

Jasna Lekan

KAKO DOBRO BI BILO
ZA NAŠO DOLINO …
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če novo dobila bi trgovino,
po kateri bi krajani z veseljem hodili,
pa sadja si sladkega bi nakupili,
ne pa, da vsa dolina v Cerknico rine
po najosnovnejše prehranske dobrine,
ker pravijo, da nas je premalo,
pa še evrov preveč bi v dolini ostalo.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če bi dobila športno dvorano,
v kateri bi športniki tekme imeli,
mi kulturniki bi v njej nastopali, igrali in peli,
vsi pa bi se zabavali z ramo ob rami,
in Nova vas bi bila daleč za nami.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če dobila bi dom, kjer starejši občani
lahko bi srečno starost živeli,
v domačem okolju bi se dobro imeli,
reševali križanke, pisali sudoku
tudi pri nas, ne le v Loškem Potoku.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če hiš starih ne bi popravljala
in denar za druge bolj važne stvari bi
zapravljala,
saj stanovanja ne bodo za rajo,
ampak za tiste iz drugih držav, ki evre imajo.
Še dobro, da bodo hišo brez terase kupili,
drugače bi spet si drvarnico na njej naredili
in s tem Stari trg neverjetno skazili.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če mrhovišča nazaj bi dobila,
medvedom pa bi spet se hrana nosila.
Vsak teden ali pa še bolj pogosto,
bi tacarji šli globoko v hosto,
krajani pa ne bi nič več se bali,
nabirali gozdne bi sadeže,
hodili po gozdu, se sproščeno smejali.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če končno prišla bi do tega spoznanja,
da ni vse zlato, kar najbolj se sveti,
da tudi me upokojenke znamo zapeti.
Kako dobro bi bilo za našo dolino,
če bi dolina ta zbor še imela
in če bi pesem njegova še dolgo zvenela.
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Milena Ožbolt

10-letnica Ženskega pevskega zbora Jasna in
njegov slavnostni koncert
Letos je Ženski pevski zbor Jasna, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev
Loška dolina, praznoval deseto obletnico delovanja. Vrhunec dogajanja je
bil 28. maja 2016, ko je zbor priredil
slavnostni koncert, na katerem so nastopali tudi harmonikarja Matija Turk
in Domen Šraj, Tamburaški orkester
Sodražica, Klapa Galeb, Otroška folklorna skupina Veseli vandrovčki, solist Matjaž Žnidaršič in skupina Rakuni iz Šentanela. Zbor je sam ali skupaj
z gosti zapel zajeten šopek v glavnem
slovenskih pesmi, praznično dogajanje
pa se je sklenilo s skupnim petjem vseh
nastopajočih.

P

raznovanje desetletnice delovanja je bilo
za zbor kar zajeten finančni in organizacijski zalogaj, vendar so ga pevke z usklajenimi skupnimi prizadevanji uspešno rešile.
Brez dela pa pri tem res ni ostala nobena.
Treba je bilo koordinirati veliko različnih
aktivnosti, kontaktirati z gosti, predvsem pa
pridobiti čim več sponzorjev. Odbor zbora
v sestavi Marije Antončič iz Podcerkve in
Marije Antončič z Vrha, Irene Furlani, Jasne
Lekan in Jožice Novak se je večkrat sestal,
in sicer prvič že januarja, v marcu pa je že
zasnoval osnovni potek praznovanja. Na naslednjih sestankih je bil sestavljen podroben
program slavnostnega dogajanja, vključno
s koncertom, razdeljene so bile naloge glede obveščanja in dokumentiranja, sprejema
gostov in pogostitve, izdaje biltena, priprave

scene za koncert itd. Padla je tudi ideja in
odločitev glede naslova praznovanja in biltena. Ob tem pa so pevske vaje zbora potekale
vso pomlad intenzivno dvakrat tedensko.
Treba je bilo tudi napisati, zbrati in urediti
prispevke za bilten, tako tiste bolj statistične
kot spominske. Pripraviti je bilo treba tudi
koncertni list, da bi koncert potekal čim bolj
tekoče, nastopajočim in stalnim sponzorjem
pa so se pevke želele zahvaliti pisno in tudi s
tem je bilo nekaj dela.

Pevke si ne bi odpustile, če svojih gostov in občinstva ob takem
prazniku ne bi mogle primerno
pogostiti, zato so poprijele tudi
na tem področju in vsaka je prispevala svoj delež. Le pri strežbi
jim je priskočilo na pomoč nekaj
»zunanjih« deklet.
Zbor so pri pripravi praznovanja ves čas
podpirali tako predsednik društva in člani
odbora kot tudi drugi člani in članice Društva upokojencev Loška dolina.
Zdaj, ko je vse že mimo, lahko rečemo, da je
dosežek sam po sebi, da skupina, kot je ŽPZ
Jasna neprekinjeno deluje deset let v dobro
skupnosti in lastno zadovoljstvo, če pa je to
povezano z lepim praznovanjem, ki je še tesneje povezalo članice zbora med seboj in z
njihovim občinstvom, toliko bolje. Vso srečo pevskemu zboru v novem desetletju! 

ZAHVALA

Foto: Mario Žnidaršič

PEVKE ŽENSKEGA PEVSKEGA
ZBORA JASNA IN NJEGOVA
ZBOROVODKINJA SE LEPO
ZAHVALJUJEMO MILENI OŽBOLT
ZA VSE, KAR JE NAREDILA V
ZVEZI S PRAZNOVANJEM NAŠE
DESETLETNICE.
PRAV TAKO ISKRENA HVALA
DANILU BAVCU, KI JE POSKRBEL
ZA OZVOČENJE NA NAŠEM
SLAVNOSTNEM KONCERTU.
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Pojemo s srcem
Tako so pevke ŽPZ Jasna dale naslov biltenu, ki so ga pripravile ob svojem
10-letnem pevskem jubileju. Ta naslov najlepše opiše njihov odnos in
veselje do petja ter druženja, ki ga je v desetih letih zaznamovalo, kot so v
biltenu zapisale, skupno 116 nastopov na domačih odrih in gostovanjih.
Koliko je bilo za te nastope vloženega truda in vaj pa vedo samo one.
Nekaj zapisov o zboru iz biltena objavljamo tudi na straneh Obrha.
Vsi, ki spremljamo njihove nastope, njihovo »petje s srcem«, lahko samo
potrdimo. Vsem sedanjim in nekdanjim članicam zbora ter njihovi
zborovodkinji čestitam za njihovo delo.
Borut Kraševec

Uvod

DESET LET ŽPZ JASNA

Ženski pevski zbor Jasna pri Društvu upokojencev Loška dolina je bil ustanovljen novembra 2006 na dolgoletno željo ljubiteljic
petja in po prizadevanju zbiralke lokalne
glasbene dediščine Fani Truden, ki je bila v
tistem času zadolžena za kulturno življenje
v Društvu upokojencev Loška dolina in je
postala tudi prva predsednica novega zbora.
Vodenje zbora je prevzela upokojena učiteljica Jasna Lekan, ki mu je tudi »posodila«
svoje ime. Ob začetku delovanja je zbor štel
26 pevk, njihovo število pa je čez čas naraslo celo na 38. Zdaj v njem prepeva 19 pevk.
Kot spremljevalec na harmoniki je z zborom
že od začetka sodeloval Matija Turk.
Prostor za vaje jim je odstopila Osnovna
šola heroja Janeza Hribarja v Starem trgu.
Prvič so pevke nastopile na občnem zboru
Društva upokojencev Loška dolina, ki je bil
10. februarja 2007. Zbor od začetka obstoja
zelo dobro sodeluje z raznimi kulturniškimi
skupinami v domačem kraju in tudi z Združenjem borcev za vrednote NOB, Krajevna
organizacija Loška dolina, saj je vabljen na
skoraj vse njihove prireditve.
Število pevk se je skozi zgodovino zbora
precej spreminjalo: nekatere so iz različnih
razlogov odšle, druge so na novo prihajale.
Jeseni 2014 so se pevke za vedno poslovile
od preminule kolegice Ane Kraševec, spomladi 2015 pa še od Jožice Vesel. Obe sta
sodelovali pri zboru od začetka.
Od prvotnih skromnih ambicij in želje po
zgolj preprostem ljudskem petju zdaj zbor
že deset let z ljubeznijo in predanostjo poje
pesmi najrazličnejših vsebin in zahtevnosti.
Seveda niso vse izvedene vedno brezhibno, a
so članice zbora svojemu skupnemu ustvarjanju vseeno trdno zavezane, ne glede na
težave in ovire. Največja nagrada jim je naklonjenost občinstva in zavest, da s petjem
po najboljših močeh bogatijo kulturni utrip
svojega kraja ter negujejo in ohranjajo lokalno in narodovo glasbeno bogastvo.

Minilo je deset že let
odkar smo vkup se zbrale,
odkar smo odločile se,
da bomo prepevale.
In zdaj, ko ves je v cvetju maj
vam bomo spet zapele,
se spomnile vse za nazaj,
ko v cvetju spet je maj.

Milena Ožbolt

Kje zdaj so dobe
tiste ta prave,
ko nas bilo je
ko listja in trave?
Kje zdaj so pevke,
ki so zapele, da pesem je odmevala
po vsej dolini tej?
Minilo je deset že let
odkar smo vkup se zbrale,
tiste, ki smo vztrajale,
smo v zboru še ostale.
Še mnogo let prepevale
vam bomo, kar se da
in s pesmimi vsem našimi
vam segle do srca.
Kje zdaj so dobe …
Jasna Lekan,
po pesmi Minili sta že leti dve
Lojzeta Slaka
NASTANEK ZBORA
Bil je lep oktobrski dan leta 2006, ko je v
Ložu pred Kovinoplastiko potekala proslava ob občinskem prazniku. Na poti domov
je Fani Truden dohitela Jasno Lekan, ki je
bila videti otožna, kajti obhajali so jo žalostni občutki, ko je videla »svoj« otroški zbor
Murenčki prepevati pod vodstvom druge
zborovodkinje. Fani Truden, ki je bila članica Društva upokojencev Loška dolina, pa je
že dolgo imela željo po ženskem upokojen-

naslovnica biltena

skem zboru, ki bi bil zelo dobrodošel tudi na
raznih prireditvah v Loški dolini. Takrat je
bil pravi trenutek, da bi spregovorila o upokojenskem zboru z Jasno, ki se je ravnokar
upokojila. Jasna je prej delala kot razredna
učiteljica, hkrati pa je na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja vodila tudi otroški pevski
zbor Murni.
»Veš, morala boš kar pozabiti na otroške
zbore,« je Fani rekla Jasni. »Mogoče pa bi si
to vrzel zapolnila z vodenjem upokojenskega zbora?«
Jasna pa ji je odgovorila: »Saj veš, da sem učila
samo otroške pesmi in te so mi zelo pri srcu.«
»Če si učila po notah otroške pesmi, boš lahko tudi druge. Za začetek bi morda poizkusili z ljudskimi, kasneje pa še z drugimi, ki ti
bodo ustrezale,« je menila Fani.
Tako se je zaključil pogovor, ki je kmalu obrodil sadove. Zamisel o zboru je Fani Truden predstavila tedanji predsednici Društva
upokojencev Loška dolina Slavki Buh, ki je
bila nad idejo navdušena. Kmalu je bilo na
lokalni televiziji objavljeno vabilo zborovodkinje vsem ljubiteljem zborovskega petja
z motom »Kdor poje, ostaja mlad« … Tako
se nas je 23. 11. 2006, na presenečenje vseh,
zbralo v prostorih društva več kot dvajset
pevk. Jasna se je takoj dogovorila z ravnateljico Osnovne šole heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu Sonjo Jozelj, da je zbor
lahko začel vaditi v prostorih šole, in sicer
enkrat tedensko, ob četrtkih, pred koncerti
pa dvakrat. Jasna je Fani predlagala za predsednico zbora, kar smo soglasno sprejele,
prav tako kot ime zbora, Jasna.
Polne pozitivne energije in veselja do petja
ter rednega obiskovanja vaj smo pripravile
svoj bolj skromni prvi nastop in popestrile
občni zbor Društva upokojencev Loška dolina, ki je potekal 11. 2. 2007 v menzi Kovinoplastike v Ložu.
In tako je bilo … Prihajale so nove pevke,
tako da nas je bilo konec leta 2007 že petintrideset in za sabo smo imele trinajst na-
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stopov. K sodelovanju je Jasna povabila tudi
harmonikarja Matijo Turka, s katerim sta
sodelovala že pri šolskih nastopih. Kasneje
pa smo na naše nastope povabile tudi mladega talenta Domna Šraja in druge domače
glasbenike.
S pomočjo zapiskov Fani Truden napisala
Marija Antončič I
UTRINKI O
PEVSKEM ZBORU JASNA
Večkrat me kdo vpraša, kako to, da sem
se vključila v pevski zbor. Vprašanje je na
mestu, kajti sem človek, ki mu je bilo petje
šibka točka, tudi izpostavljam se nerada. Pa
vendar, ko se poglobim vase, kmalu dobim
odgovor. Pevski zbor se je snoval v času, ko
sem rabila družbo in odločitev je padla. Ni
mi žal. Sedaj rada hodim na vaje. Spoznala
sem veliko čudovitih žensk, mam … s katerimi se razumem in jih imam rada.
Imele smo veliko nastopov. Pele smo na
pomembnih prireditvah v domači občini,
gostovale pa smo tudi v sosednjih občinah,
v Slovenskem narodnem domu na Reki, v
Medvodah, v Cankarjevem domu, na revijah
pevskih zborov in na srečanju PZ v Stični.
Povsod smo s pesmijo predstavile domačo dolino in se vračale domov obogatene z
novimi izkušnjami, z vizijami za naprej in s
spoznanjem, da prepevajo naši ljudje povsod, doma in v zamejstvu, ter tako ohranjajo
živ slovenski jezik v pesmi in besedi. Saj vsi
vemo, da kdor poje, slabo ne misli.

KULTURA
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Želim si, da bi prepevale še naprej, se med
seboj spodbujale, si pomagale, saj smo se z
leti dobro spoznale, se zbližale in postale ena
velika družina.

stavili življenje Šavrink in težko življenje naših družin ob italijanski meji.
Tudi letos pridno varčujemo, da bomo šle po
jubilejnem koncertu na izlet na Dolenjsko.

Vsaka pevka je delo v zboru vzela z vso
odgovornostjo. Manjkale smo le v skrajnih
primerih, kajti vsak manjkajoči glas oslabi
celoto. V začetku delovanja zbora se to ni
tako poznalo, ker nas je bilo veliko. Sedaj
pa se je zbor številčno razpolovil in je to
bolj opazno. Vaje imamo enkrat tedensko, pred nastopi, revijami in koncerti pa
dvakrat. Konce sezone, navadno maja ali
v začetku junija, smo okronale z izleti. Da
smo si ogledale čim več kotičkov Slovenije,
je več let skrbela Jožica Novak, njeno delo
pa nadaljuje predsednica Marija Antončič.
Vsak izlet je v nas vtisnil poseben pečat.
Uživale smo v druženju, spoznavanju novih
krajev, predvsem pa smo vso pot prepevale
in se v večjih krajih s petjem tudi predstavile. Najbolj so mi ostali v spominu: ogled
Minimundusa, ogled muzeja v zapuščenem
rudniku, vožnja na splavu s flosarji in potovanje po poteh Šavrink. Ta pot nas je vodila
po slovenski Istri v Gračišče in Kubed, po
hrvaški Istri v Motovun in v kraje ob meji
v Italijo. Šavrinke so zaradi velike revščine
in gospodarske krize hodile v Trst prodajat
kmečke pridelke in izdelke. Glavni zaslužek
so jim prinesla jajca, zato jih imenujejo tudi
»jajčarice«.

Tilka Klepac

V Kubedu so nas sprejeli predstavniki turističnega društva ter nam s pesmijo, igro in
govorjeno besedo v domačem narečju pred-

Prvi nastop ŽPZ Jasna (Foto: Borut Kraševec)

NAŠA ZBOROVODKINJA
Ko smo ustanavljali zbor, je bilo skoraj samoumevno, da se bo imenoval Jasna, po naši
zborovodkinji.
Ja, naša Jasna, ki je bila vrsto let zborovodkinja otroškemu zboru na osnovni šoli, se je
zagnano lotila neuglašenih, malce starejših
dam, da bi iz njihovih grl zadonela kakšna
pesem. Mislim, da ji je dobro uspelo, saj je
za nami že veliko nastopov. Seveda nas je v
vseh teh letih tudi grajala, nas mirila, bila
slabe volje, toda vse to je bilo le zaradi njene
želje, da bi ubrano zapele in uspešno zaključile vsak nastop.
Seveda pa smo se ji tudi dostikrat nasmejale.
Njen vic o kozlu je »špica« in je postal pravi
privatni zborovski hec. Omeniti moram vse
njene pozornosti ob praznikih, rojstnih dnevih
in podobnih priložnostih, saj nas vedno preseneti z izvrstnimi slaščicami, ki so njena druga
ljubezen. Nikoli ne boste izvedeli, koliko piškotov, pralinejev in tort smo zbasale vase.
Hvala ti, Jasna, za vse te dobrote in za dolgoletno potrpežljivost pri vodenju našega zbora. Naučila si nas ogromno pesmi; čez sto jih
je. Upam, da jih bomo še dolgo prepevale.
Alenka Zadnik
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Petje Kr'snic dobiva priznanja

Uspešno sezono smo zaključile s 5. letnim koncertom (Foto: Mario Žnidaršič)

Za ženskim pevskim zborom Kr'snice je
uspešna in nadvse zanimiva sezona, peto
leto petja pa smo obeležile tudi s 5. letnim
koncertom. Pa lepo najprej po vrsti.

tako kakovostnih pevskih zborov je bila ta
ocena za nas velika pohvala, ki nam je dala
še več zagona za naprej in potrdila, da smo
na pravi poti.

Oceno iz območnega tekmovanja odraslih
pevskih zborov, ki je potekalo na Blokah,
smo čakale en mesec, vendar je bilo vredno.
Ocenjevalec Tomaž Habe nam je namreč dal
oznako regijsko, kar pomeni, da se lahko
udeležimo regijskega tekmovanja, ocenil pa
nas je tudi kot zbor na državni ravni, česar
smo se neizmerno razveselile. V konkurenci

Naš do sedaj največji projekt pa je potekal
9. junija 2016. V organizaciji Javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik smo nastopile na koncertu z odličnimi pevci triom
Eroika. Približno en mesec prej smo se že
začele ukvarjati s promocijo v sodelovanju
z zavodom Snežnik ter samim triom Eroika,
pripravljale pa smo se tudi pevsko, saj smo

julij, 2016

z njimi na samem koncertu zapele dve pesmi, Julijo in Dan ljubezni. Zaradi slabega
vremena smo nastopile v dvorani osnovne
šole, ki pa je pokala po šivih. Trio Eroika so
naredili odlično vzdušje, so pa tudi preprosti in zabavni fantje, s katerimi smo se takoj
ujele. Razveselile smo se njihove pohvale že
na samem koncertu ter kasneje na Radiu 1.
Matjaž Robavs je povedal: »V Starem trgu pri
Ložu smo imeli eno zelo dobro pevsko dekliško skupino, zelo lepih glasov – Kr'snice – in
one so res naredile neke posebne priredbe za
naše skladbe, tako da smo bili zelo veseli te
glasbene popestritve«. Navdušenje je seveda
veliko tudi z naše strani, smo pa z njimi ostale v kontaktu in mogoče v prihodnosti uspe
tudi skupno sodelovanje.
Pred 5. letnim koncertom smo v začetku
junija nastopile v Pivki na tradicionalnem
»Sončkovem pomladnem pozdravu«, tudi na
tej prireditvi smo spoznale same kakovostne
zbore, seveda pa brez druženja po koncertu
in prepevanja za mizo, polno dobrot, ne gre.
V juniju so Loško dolino obiskali pevci z avstrijske Koroške, pri katerih smo že pozimi
gostovale tako me kot Sv. Jurij. Skupaj smo s
petjem oblikovali nedeljsko sv. mašo.
Sezono pa smo letos zaključile že s 5. letnim
koncertom v Podcerkvi v prostorih Zavoda
Ars Viva. Bogat pevski program so tokrat
kot gostje popestrili otroci in se predstavili
s svojimi skladbami. Letos obeležujemo pet
let, odkar se združujemo in pojemo, uradno
5. obletnico pa bomo praznovale naslednje
leto. Vstop v naslednjo pevsko sezono bo
tako še lepši, saj pogumno korakamo novim
ciljem in izzivom naproti. Na koncu pa še en
velik hvala vsem, ki nas podpirate, ste z nami
na koncertih in nam na kakršen koli način
pomagate, da rastemo. 

V veliko čast nam je bilo nastopiti s triom Eroika (Foto: Mario Žnidaršič)
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Na obisku pevska zbora iz Glanegga in Loč

P

evsko sodelovanje, ki se je pričelo na
Avstrijskem Koroškem, kjer so decembra lani pod vodstvom Anemarije Štefančič
gostovale pevke Kr'snic, v januarju pa pevke
in pevci MePz Sv. Jurij pod vodstvom Tanje
Avsec, se je nadaljevalo v Loški dolini.
12. junija sta bila skupaj s skupnostjo Koroških Slovencev v gosteh cerkveni pevski zbor
iz Loč ob Baškem jezeru in zbor Singkreis iz
Glanegga. Skupaj z domačimi pevci MePzSv.
Jurij in pevk Pevskega društva Kr'snice so v
župnijski cerkvi sv. Jurija pevsko obogatili
nedeljsko sv. mašo, ki jo je vodil starotrški
župnik Boštjan Modic. Tako gostje kot domači pevci so s svojim petjem koncertno
obarvali že uvod v sv. mašo, petje pa se je
nadaljevalo tudi po zaključku na skupnem

Zbor iz Glanegga (Foto: Borut Kraševec)
druženju. Vse nastopajoče še posebej gostujoče pevce
je pozdravil Janez Komidar, župan občine Loška dolina.
Skupni nastopi tako v Avstriji kot v Loški dolini so ponovno potrdili bogastvo pevske kulture dvojezične Koroške in Slovenije ter dejstvo, da petje premaguje vse meje,
tudi jezikovne.

ševec)

Zbor iz Loč (Foto: Borut Kra

Naj spomnim, da so pevski nastopi plod sodelovanja, ki se
vse od leta 2013 razvija med Turističnim društvom Loška
dolina in društvom Grad Glanegg iz Avstrije. Pobudnik
tovrstnega sodelovanja je predsednik društva grad Glanegg Jacob Koschutnig, ki je tudi član gostujočega pevskega
zbora Singkreis. Na njegovo povabilo so člani TD Loška
dolina na gradu Glanegg leta 2014 pripravili edinstveno
polharsko razstavo.V letošnjem letu načrtujejo še srečanje
na nivoju občin, Loške doline in Glanegga, kjer se bodo
pogovorili o možnostih nadaljnjih sodelovanj. 

Pevsko druženje vseh štirih zborov se je nadaljevalo tudi po uradnem zaključku (Foto: Borut Kraševec)
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Ex-tempore Dežela
ostrnic 2016
V galeriji gradu Snežnik je bila 19. junija otvoritev razstave del,
ki so nastala 5. junija na tretjem Ex-temporu z naslovom Dežela ostrnic. Po prvotnih načrtih naj bi udeleženci ustvarjali na
prostem v okolici gradu Snežnik. Zaradi slabe vremenske napovedi pa so se organizatorji v Javnem zavodu Snežnik odločili,
da ustvarjalni dogodek preselijo v prostore Zavoda ARS VIVA
v Podcerkev, kjer se je na umetniškem ustvarjanju in druženju
zbralo osemnajst likovnih ustvarjalcev: Marija Branisel, Rasso
Causevig, DagMar, Valerija Gačnik, Edith Kopač, Vladimir Korak, Silvana Lautar, Boštjan Močnik, Janez Ovsec, Daca Petrič,
Majda Prebil, akad. slik. Stanislava S. Púdobska, Martina Starc,
Ludvik Šraj, Petra Virant, Ana Virant, Željko Vertelj in Benjamin
Žnidaršič. Skupno so ustvarili sedemindvajset del v različnih tehnikah, od akvarela, pastela, akrila do olja na platnu ter kombiniranih tehnik.
Ex-tempore in razstavljena dela je na otvoritvi predstavila Polona
Škodič, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka. Sodelujočim likovnim ustvarjalcem je direktor Javnega zavoda Snežnik

Stanko Grl

ISKRICE V OČEH
Naj lica danes vsem žarijo
in čez obraz naj gre nasmeh,
naj srce se dotakne srca,
rodi naj iskrico v očeh.
Obraz naj sije tudi tistim,
ki sreča daleč se jim zdi,
podari nekaj svoje sreče,
da tudi njim obraz žari.

Zdenko Truden podelil priznanja za sodelovanje. Na otvoritvi sta
z glasbo nastopila Toni Rot in Vesna Kovač. Razstavo, ki je na
ogled do 24. julija v času urnika ogledov gradu Snežnik, je uradno
odprl Janez Komidar, župan občine Loška dolina. 

Dragan Ignjić

Dragan Ignjić

HODIM SVOJO POT

V TEJ DOLINI

Počasi grem po

Iščem mir,

tej strmi poti

nežen počitek

in ne, ne oziram
se nazaj.

in rahel vetrič v laseh,
a naletim na gluha ušesa,
slepa očesa.

To sem jaz,

V tej dolini,

kar sem, pa naj bodo

ki tiho diha za vsak dan,

Bogastvo je, kar v srcu nosiš,
bolj boš delil, bolj boš bogat,
čeprav obraz se zdi ti tuj,
lahko si drugim kakor brat.

še tako nevoščljive oči,

mene ovija prazna žalost,

Tisti droben sij v očeh,
te bogato bo poplačal
in dolgo, dolgo, bolj, kot si misliš,
v dobrem se bo k tebi vračal.

Hodim svojo pot

in v srcu začutim toplino,

in se ne sramujem, ko

bližino teh ljudi, ki

ker v meni še vedno
srce bije, življenje živi.

ker sprašujem se »Kam?«
Pogledam na to dolino,
tja gor daleč visoko

pridejo težki trenutki,
dnevi polni poraza,

Dobrote vsak ima vsaj košček,
da zna jo drugim podariti,
bogat boš v srcu in v duši,
če znaš dobroto podeliti.

ker živim v tej prelepi

jih cela Notranjska ne rodi.
V tej dolini sem odrastel,
v tej dolini prvo ljubezen spoznal,

Loški dolini, čeprav tiho vem,

a žal danes si v srcu žalostnem priznam,

da vse zbeži, tiho bledi bled spomin.

da premalo, premalo sem ji dal.
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Misli in želje v trajen spomin
Razstava spominskih knjig
Članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina so v sodelovanju z
Narodnim muzejem Slovenije v gradu Snežnik pripravile razstavo spominskih knjig.
Na otvoritvi razstave 17. junija je nastopila
ženska vokalna skupina iz Ljubljane Moje
drage dame. Pod umetniškim vodjem in
dirigentom ter avtorjem priredb Matjažem
Jarcem, z inštrumentalno spremljavo Matjaža Jarca na kitari, Jaka Jarca na mandolini
in Nine Škerjanc na mandoli so zapele slovensko, rusko, maorsko, dalmatinsko, grško,
litvansko, romsko, finsko in še kakšno priredbo ljudskih pesmi v originalnih jezikih.
Osrednji del otvoritvenega programa je bil
namenjen spominskim knjigam.
Ani Zakrajšek, predsednici društva Ostrnice, se je ideja o razstavi porodila, ko je ob
neki priliki pri članici društva Ivanki Nelec
na kuhinjski mizi opazila odprto spominsko
knjigo. »Ogledala sem si jo,«je dejala »in iz
nje prebrala nekaj verzov. Ivanka je začela pripovedovati, kako so ljudje, s svojimi
okornimi, velikokrat žuljavimi rokami napisali misli ter jih obogatili z risbami. Povedala
mi je, da hrani tri spominske knjige. Tako se
mi je utrnila misel in želja, da naše društvo
pripravi razstavo spominskih knjig.« Odziv
na njeno idejo je bil nepričakovano velik.
Zbrali so gradivo, ki je nastajalo v zadnjih
85-ih letih.

Foto: Borut Kraševec

Vesna Dovč, članica društva Ostrnice, ki je
povezovala otvoritveni program, je o zbranem gradivu in pomenu spominskih knjig
povedala: »Pred nami se razprostira preteklost naših prednikov, čas, ko je bila spominska knjiga dragoceno darilo. Vsak, ki jo

Moje drage dame (Foto: Borut Kraševec)
je dobil v roke, je vedel, da se mora do nje
obnašati skrbno in spoštljivo. Navadno je
spominska knjiga romala od sošolca do sošolca, od hiše do hiše, od soseda do soseda.
Vsak, ki je dobil spominsko knjigo, da vanjo kaj napiše, si je lahko izbral poljubno
stran in svojemu prijatelju, sošolcu ali samo
znancu, napisal dobro željo, nekakšno življenjsko vodilo. Tako je
spominska knjiga v naši
kulturni dediščini dobila pomemben prostor,
še posebej na podeželju.
Spominsko knjigo lahko uvrstimo med knjige
z izrazitim socialnim
značajem. V njih se je
ohranilo preprosto, a povedno ljudsko izročilo,
ki je marsikomu na jesen življenja orosilo oko.

Vsebine v spominskih knjigah so različne:
starševske, domoljubne, prijateljske, vzpodbudne in prepletene z življenjskimi nauki.«
Izbrane misli in spomine, zapisane v spominskih knjigah svojih prednikov, prijateljev, življenjskih sopotnikov ali v svojih lastnih, so na otvoritvi prebirale Saša Knaus,
Adrijana Vampelj, Jasna Lekan, Francka Se-

ljak, Ivanka Nelec, Zlata Turk in Ana Zakrajšek. (V nadaljevanju si katero izmed na otvoritvi prebranih misli lahko tudi preberete.)
Spominske knjige so za razstavo, ki je na
ogled do nedelje, 24. julija 2016, prispevale:
Magda Kočevar, Ivanka Zakovšek, Zlatka
Turk, Francka Seljak, Elka Nared, Vera Strle, Adrijana Vampelj, Ana Zakrajšek, Majda
Obreza Špeh, Ivanka Nelec, Vida Ožbolt, Jasna Lekan, Malka Kandare in Jera Kandare.
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice Loška dolina je z razstavo spominskih
knjig obudilo pomemben delček življenja
naših prednikov. 
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prebrala Saša Knaus:
- Mami svoji hčerki Magdi.
Magda, tebi v spomin!
»Ne tisti, ki s tabo se smeje, ne tisti, ki
joče s teboj, le tisti, ki s tabo občuti, pravi
prijatelj je tvoj.« Napisano leta 1975.
»Vedi, da mine dobro in slabo, zato se ne
prevzemi v sreči in ne obupaj v nesreči.«
Učiteljica Vesna Strle.
- Leta 1947 je gospe Ivanki Strle bilo
zapisano:
»Če z rožami sreča po poti posuta,
hvaležno uživaj ta blaženi dar. A pomni,
da roža brez trnja ne rase, naj te to ne
moti, ne straši nikdar. Brez trnjeve straže
ni roži obstanka, brez križev pozabi srce
na boga. Po cvetju dehtečem je lažje
hoditi, a trnjeva pot le drži do neba.«
- leta 1975 hčerki:
»Mnogim pokaži svoje veselje, le
plemenitim svoje trpljenje. Vsem
radovednim svoje mišljenje, le izvoljenim
svoje srce. Ave Marija zakliči zaupno,
kadar se čolnič življenja topi, kadar
besneče zaganja valovje, žrtve zahtevajo
divje moči. Prijateljica Francka.«
Adriana Vampelj:
v spominski knjigi mojega moža:
Branku v spomin! Nisem pesnik, da ti
pišem, ne umetnik, da ti rišem, le iz srca
ti želim mnogo srečnih dni. Sošolka
Sreča in zdravje sta bisera dva, naj ti
v življenju sledita oba. Sošolec Mitja
Furlani, 23. novembra 1984
Jasna Lekan: »Mojemu pokojnemu možu
Mirotu je mama 2. 12. 1961 v spominsko
knjigo napisala:
»Ko boš cvetočega lica, cvetočih še let
od doma odhajal v tuji svet, zavedaj
se, da si doma iz Loške doline zelene, s
krvjo prepojene, da tudi v najtežjih dneh
življenja ne bo tvoje srce klonilo, da boš
ljubil svoj rod in svojo domovino. Ne
pozabi na moje prestano trpljenje, da ti
sedaj boš užival mirno in srečno vse svoje
življenje.«
Meni pa sta napisali dve sošolki 15. 5. 1962:
- Če kdo ti reče žal besedo, ne vtisni si
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takoj v spomin, saj srce dostikrat ne ve,
kaj usta v hipu izgovore. V trajen spomin
sošolka Šubic Branka.
- Jasni /to je bilo napisano v Izoli, kjer sem
hodila v šolo./ Zdaj si mlada in vesela,
zdaj ti rožice cveto, a pomisli, ljuba Jasna,
da vse to minilo bo. Ne bom ti cvetja
risala, pa tudi trnja ne, cvetje si že sama,
a trnje pride še. V venček mladostnih
spominov napisala v skromen spomin.«
Francka Seljak: misli iz spominske knjige
Olge Razdrih in vaščanke iz dekliških let
Elke Nared, ter misli izknjige, ki jo hrani
Vera Strle
- Kadar zora v dan se zlije v svetli rosi
mladih njiv, tebi naj na licih sije smeh
vesel in ljubezniv. Naj oko ti bode jasno,
kot je jasen vrh planin. Naj ostane tudi
name v tvojem srcu lep spomin. Francka
Koren
- sestri Olgi. Bodi vesela, dokler si mlada,
mater poslušaj, kar ti vele, uči se vedno
pridno in rada, vtisni očeta v svoje srce.
- Misli spominov iz knjige hraniteljice
Vere Strle, ni znano, komu sta namenjeni,
verjetno pa gospe Nežki, ki je stanovala v
majhni hiški na Mandrgah:
- »Spominu zlatih srečnih dni se v starosti
srce nam vzveseli. Zato mi drage bodejo
vrstice, ki v knjigo to zapišejo tovariši in
drage tovaršice in če bo kdaj kateri iz teh
nesrečen, naj tolaži ga zavest, da čutim ž
njim tud jaz, ker spomin ostal bo večen.«
- »V spomin! Cvetje nežno hitro mine, leta
mlada tud beže, če porabiš jih koristno,
sladek bo spomin na nje.«
V Kozariščah, 18. 2. 1928
Ivanka Nelec je zaupala spominske misli iz
svoje knjige ter knjige njene tete Micke Strle,
ki so bile napisane v izgnanstvu med drugo
svetovno vojno:
V spomin prijateljici! Da srečna si vse
žive dni, to moje ti srce želi. Ko mine ti
življenje dota, želim ti srečo onkraj groba.
Od mene ohrani ti spomin, ki mnogo
sreče ti želim. Olga Telič
Če ravno sem na zadnji strani, vedno v
srcu me ohrani. V trajen spomin, Franc
Žnidaršič, 2. 12.
1955.
Od moje tete, ki so
bili v izgnanstvu:
»Naj bodo te vrstice
ti v spomin, na
težke, trpke dni
pregnanstva, ko
zapustiti morala si
dom zaradi svoje
poštenosti, zaradi
vere v večnega Boga.
Logatec, 1944«
Mariji. Pridnost,
poštenost in čast
naj bodo vsakega

dekleta last. Kaj ti pomaga ves blišč
sveta, če pa nimaš miru srca. Za časa
gospodinjskega tečaja, v
Logatcu 1944«
Ana Zakrajšek iz svoje in mamine knjige
Ane Elhofer:
Anici, Naj življenje ti bo jasno, kot je
zarja vrh planin, naj ostane tudi name v
tvojem srcu lep spomin. Sošolka Milena
Tomc, Podlož leta 1967
Šopek teh rožic je zbran, v šopek povezan
spomin ti je dan. Sošolka Irena Šepec,
Kozarišče 13. 12. 1967
V spomin. Da srečna si vse žive dni, to
moje ti srce želi. Ko mine pa življenjska
doba, želim ti srečno onkraj groba. V
spomin od Ivanke Šilc, Vrh 1932«
Zlata Turk, zapisi iz njene spominske knjige:
Zlatki, Ko v življenju srečo boš iskala,
glej, da te ne vara svet. Ker velikokrat
ti bode strupa dala prav tista roka, ki ti
ponuja cvet. Spominjaj se sošolke Zofke.
V Podgori leta 1971.
Prvi vpis v spominski knjigi je bil za novo
leto 1968.:
Zlatki v spomin od sestre. Bodi pridna in
vesela, da te bo mamica rada imela, da bo
rekel očka tvoj, Zlatka je pa srček moj.
Saša Knaus je prebrala zapise iz knjige Vide
Ožbolt in Malke Kandare:
V spomi Vidici. Svetle zvezde, temna noč,
moji Vidi pa lahko noč. Napisala Urh
Tatjana, leta 1960
Malki. Življenje je trnjava pot s cvetjem
posuta. Boš cvetje pobrala, bo trnje
ostalo. A vedi, da je bolje senca sredi trnja
živeti, kakor sredi trnja umreti. V spomin
napisala prijateljica Ana.
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Jera Razdrih

Plavajoči grad ali utopija
»Utopija je zamisel o idealni družbi. Utopije
se navadno ustvarjajo zaradi nezadovoljstva
s stanjem družbe …« To je, povzeto po Wikipediji, pa tudi knjigi Thomasa Mora, začetek definicije besede utopija. Festivali, ki jih
je poleti pri nas kot kopriv in plevela, se vsak
na svoj način skušajo približati temu pojmu.
Ker je Loška dolina prav poseben delček Slovenije, obenem pa niti malo ne zaostaja za
ostalim svetom, smo tudi pri nas že četrto
leto zapored priredili zelo poseben festival s
prav tako posebnim imenom Plavajoči grad.
Tudi njegov pobudnik in nadzornik je nekaj
posebnega. Je namreč medved. Pa ne Lino,
Pu, Uhec ali Piki Jakob, gre za pravega snežniškega rjavega medvejda. Ena njegovih
posebnosti je že to, da zna igrati kontrabas,
kar je lepo razvidno že s festivalskega znaka.
Letos se je torej spet odločil pripraviti medvednarodni, eko-konceptualni, prostorsko
prilagojeni, glasbeno – lutkarsko – akrobatsko – scenografsko – poetični festival. In
sicer, za razliko od lanskega leta, že meseca
julija. Ampak naš festival tako ali tako po
malem valovi vse leto, tako da še vedno niste

ničesar zamudili. Spet je združil umetnike
vseh mogočih smeri ob njemu tako ljubem
gradu Snežnik. Pred festivalom jih je najprej
napotil po bližnjih in malo bolj oddaljenih
vaseh po dolini in okolici z namenom, da bi
tudi prebivalci, ki nimajo časa, denarja ali
volje udeležiti se dogodkov ob gradu, občutili delček festivalskega vzdušja in se na kakršenkoli način aktivno vključili vanj. Med
14. in 16. julijem pa si je osrednje in najveličastnejše dogajanje zamislil kar v parku tega
magičnega gradu.
Grad Snežnik in okolica sta, kot si zaslužita, takrat vsaj za nekaj dni v letu zaživela in
zažarela v polnem sijaju. V grajskem parku
so se pojavili različni zanimivi odri okrašeni
s še zanimivejšimi izvajalci različnih umetniških zvrsti. Bili so ustvarjeni kot podobe
posameznih prebivalcev Loške doline, ki
so se za namene festivala spremenili v osebe utopičnega mesteca Glaswill, ali po naše
Kozarindije. Obkrožali so jih zadovoljni obiskovalci, ki so prišli tja z namenom zabavati se in soustvarjati prijetno vzdušje. Bili so
pravzaprav kot del dogajanja »postavljeni na
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oder«, od koder so lahko opazovali in doživljali vsak svojo zgodbo. Iz vseh kotičkov se
je slišala prijetna glasba, na grajskih zidovih
so se igrale sence, ki jim je botrovala svetloba
sveč in ostala intimna razsvetljava, povsod je
bilo čutiti veliko mero radosti in veselja … V
nekem trenutku so se na gradu začele pojavljati podobe, ki so se spreminjale iz minute
v minuto. Vedno novi motivi, nove zgodbe v
vseh mogočih barvah in oblikah. Grad se je
potopil v barve … Projekcija teatra Libušin
s Frances in Dimo nas je z glasbo v ozadju
popeljala skozi nočne sence vsakega v svoj
domišljijski svet.
Bilo bi sicer utopično razmišljati o tem, da
bi bilo pri nas vsak dan tako, lahko pa bi
se iz tega festivalskega doživetja vsaj skušali
naučiti povezovanja, produktivnega komuniciranja in sodelovanja tudi v kulturne ali
celo medkulturne namene. Dolgoročno bi
lahko ta festival postal utopični projekt nas
vseh, ki bi morda na bolje spremenil naš
način razmišljanja in tudi delovanja v tem
lepem delu Notranjske. Dober zgled bi lahko morda celo razširili izven njenih meja.
Če teh idealov seveda ne bo prehitro, dokončno in za večno potopila naša, že pregovorno nerazumska in neživljenjska birokracija, katere kremplji so navadno prej ovira,
kot pomoč pri ustvarjalnemu mišljenju in
delovanju … 

SIMONA TRUDEN

DLLL Snežniška Diana priredili dve veliki
lokostrelski tekmovanji
DLLL Snežniška Diana je v juniju priredil
dve veliki tekmovanji različnih disciplin, obe
na mednarodni ravni, saj so poleg Slovencev
prišli tudi lokostrelci s Hrvaške in Italije.
11. junija 2016 je tako potekalo tekmovanje
v Arrowhead 12 + 12 disciplini, 25. junija
2016 pa tekmovanje v 3D. Obe tekmovanji
sta šteli tudi za slovenski državni pokal.
Na Arrowhead tekmovanju se strelja na
24 tarč iz slame, pri katerem je 12 razdalj
do tarče znanih, 12 pa neznanih. Najdaljša
razdalja do tarče je kar 60 m, letos pa se je
tekmovanja udeležilo 82 tekmovalcev.
Tekmovanje v 3D pa je simulacija lova, pri
katerem tekmovalci streljajo na 24 maket iz
živali na neznanih razdaljah. To tekmovanje
tradicionalno prirejajo že 24 let, je pa tudi
najbolj zanimivo za tekmovalce, kar se kaže
v številu, letos se je tekmovanja namreč udeležilo kar 154 tekmovalcev. Tekmovanje je
sicer proti koncu prekinila huda nevihta z
grmenjem, a večine to ni ustavilo in so se na
progo vrnili takoj, ko se je nevihta umirila.

Del lokostrelske ekipe DLLL Snežniška Diana (foto: arhiv DLLL)
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Gašper Štefančič na najvišji stopničk
i (foto

: arhiv DLLL)
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REZULTATI Arrowhead 12 + 12

REZULTATI 3D

1. Katarina Krajc (81)

1. Gašper Štefančič (399)

1. Nik Razdrih (319)

1. Damjan Mlakar (470)

1. Kevin Funda (304)

4. Boštjan Ovsec (337)

1. Kajetan Sterle (172)

4. Božidar Modec (276)

2. Lucjan Sterle (140)

7. Bojan Pakiž (262)

3. Iris Kandžič (222)

8. Božo Martinčič (186)

4. Klara Kandare (178)

9. Kajetan Sterle (247)

6. Boštjan Ovsec (241)

11. Lucjan Sterle (174)

10. Bojan Pakiž (195)

12. Anže Pakiž (130)

Omembe vredno je tudi, da je Gašper Štefančič ustrelil že 3.
normo za nastop na evropskem prvenstvu in s tem dobil tudi
mesto v slovenski reprezentanci. Evropsko prvenstvo pa letos
poteka v Sloveniji v Mokricah, in sicer med 30. avgustom in 4.
septembrom.
Poleg tekmovanj v lastni organizaciji pa DLLL Snežniška Diana
redno obiskuje tudi druge tekme v različnih disciplinah. V
osnovni šoli trikrat tedensko izvajajo lokostrelski krožek za
vse zagrizene mlade lokostrelce. Že dve leti zapored sodelujejo
v Cerknici na Vetru v laseh, kjer predstavljajo lokostrelstvo.
Pravijo tudi, da so se njihovi pogoji zelo izboljšali, ker so dobili
novo zunanje strelišče, si pa močno želijo še postavitve kakšne
3D proge ali proge za Arrowhead – ti dve pa bi bili lahko za
namene treningov ter turizma v okolici gradu Snežnik ali oz. v
bližini.

Damjan Mlakar najboljši v svoji kate
goriji (foto: arhiv DLLL)

DLLL si še vedno prizadeva, da bi v ta šport privabili nove
tekmovalce in mladino, vsak, ki bi se želel preizkusiti v
lokostrelstvu jim lahko piše na facebook profil ali pa na
snezniska.diana@gmail.com. 
foto: arhiv DLLL
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Rožnik Stepp zmagovalci 21. tradicionalnega turnirja
v malem nogometu v Nadlesku

AVTORICA PROSI, DA SE STRUKTURE PESMI PRI POSTAVLJANJU NE SPREMINJA-DA OSTANE OBLIKOVANJE TAKŠNO KOT JE!!!!!

PROSI, DA SE STRUKTURE
PRI POSTAVLJANJU
NE SPREMINJA-DA OSTANE OBLIKOVANJE TAKŠNO KOT JE!!!!!
Zmagovalci turnirja v NadleskuAVTORICA
so Rožnik
SteppPESMI(vir:
Simon Gorše)
AVTORICA PROSI, DA SE STRUKTURE PESMI PRI POSTAVLJANJU NE SPREMINJA-DA OSTANE OBLIKOVANJE TAKŠNO KOT JE!!!!!

Na dan državnosti, v soboto, 25. junija 2016, je pod
organizacijo Športnega društva Nadlesk v Športnem parku
v Nadlesku potekal že 21. tradicionalni turnir v malem
nogometu.
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nas prijazno pozdravil in se zadovoljno nasmejal.
V peti sezoni kar nekaj novih članic je spoznal,
V petinovo
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kar nekaj
novih
je spoznal,
Kmalu svojo
spletno
stran
ječlanic
dobil,
nas prijazno pozdravil in se zadovoljno nasmejal.
V štirih skupinah je med seboj tekmovalo dvanajst ekip, po večini iz
nas prijazno pozdravil in se zadovoljno nasmejal.
v sedmih različnih krajih se je mudil.
Loške doline, pa tudi iz Cerknice, Loškega Potoka in okolice Kočevja.
Kmalu
svojonovo
novospletno
spletno
stran
je dobil,
Kmalu svojo
stran
je dobil,
Novi članici eno vajo sta »preoblikovali«,
Lanskoletni zmagovalci NK Kostel so morali priznati premoč že v
vv sedmih
različnih
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semudil.
je mudil.
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krajih
se je
takrat skupaj prisrčno smo se nasmejali.
skupini, in sicer ekipama Loške doline in cerkniške Boce Juniors.
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za ni
moč
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Tudi na in
starejše
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pozabil,
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Tudi na starejše članice ni pozabil,
Juniors je s 3 : 1 izločila Dolenjo vas, Rožnik Stepp pa z 2 : 1 Loško
z njimi v jutranjih
pridnočlanice
je vadil.
Tudi naurah
starejše
ni pozabil,

dolino. Za tretje mesto sta se v devetmetrovkah pomerili Dolenja vas
in Loška dolina, Cerkničani pa so bili uspešnejši s 6 : 5. V finalu so se
pomerili domačini Rožnik Stepp in Boca Juniors, ki pa je klonila s
4 : 1. Pokal so tako letos vzdignili domačini.

z njimi v jutranjih urah pridno je vadil.
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Najboljši strelec turnirja je bil Matjaž Skopec iz ekipe Boca Juniors.
in rekla, damed
dovolj
volje in
je v nas.
da prebudila bi vsa naša čustva in občutenja.
Najboljši igralec turnirja je bil Žan Cankar iz ekipe Rožnik Stepp, iz
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tako,
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ŠD Nadlesk se zahvaljuje vsem, ki ste pripomogli pri turnirju ter
da poletjem
jeseni s pilatesom
spet
začele
bomo.bomo,
omogočili, da je organizacija potekala kar se da gladko. Prav tako a komaj čakale,
Med
najbrž tudi
malce
polenarile
Jana Mlakar
a komaj čakale, da jeseni s pilatesom spet začele bomo.
velika hvala ekipam in igralcem ter že sedaj vabljeni na turnir
Jana Mlakar
prihodnje leto. Da bo še bolj uspešen in še bolj obiskan. 
Jana Mlakar
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Borut Kraševec

Kovinoplastika Lož uvrščena na seznam 1000
perspektivnih evropskih podjetij
»London Stock Exchange Group-1000
Companies to Inspire Europe«

arhiv: Kovinoplastika Lož d.d.

– Kovinoplastiko Lož d. d. je londonska
borza (LSEG) v juniju umestila med podjetja, ki so navdihnila Evropo.
V izbor so se po oceni komisije uvrstila najobetavnejša hitro rastoča in najbolj dinamična mala in srednja velika podjetja v EU,
ki imajo v prihodnosti možnost pridobiti
finančna sredstva za svojo rast tudi na kapitalskih trgih.
V izbor, ki so ga pripravili v LSEG pod pokroviteljstvom evropske komisije kot del
projekta Elite, so vključili podjetja iz vseh 28
držav članic EU. V manjših državah, kamor
sodi Slovenija, so izbrali pet podjetij. Poleg
Kovinoplastike Lož d. d. so na seznamu še
Plastika Skaza, Panvita, Esotech in SMM
proizvodni procesi.
Na lestvico so uvrstili mala in srednja velika podjetja, ki skupaj v Evropi pokrivajo dve
tretjini delovnih mest in ustvarjajo okoli 60 %
dodane vrednosti. Pri izboru so upoštevali
podjetja, ki so v zasebni lasti in letno ustvarijo od 20 do 300 milijonov evrov prihodkov.
Pri izboru so v londonski borzi upoštevali
podjetja, ki glede na dosledno rast prihodkov zadnjih treh let izstopajo glede na podobna podjetja v panogi.
Xavier Rolet, izvršni direktor London
Stock Exchange Group, je o izbranih podjetjih povedal: »Raziskava je pokazala, da so
ta podjetja gonilna sila evropskega gospodarstva. Medtem ko javni sektor in nekatera
velika podjetja že več let ne ustvarjajo dodatnih delovnih mest, izbrana podjetja rastejo in
dodatno zaposlujejo predvsem na področju
višje kvalificiranih kadrov. V teh podjetjih je
izrazita tudi inovativnost, kar zagotavlja mladim Evropejcem svetlejšo gospodarsko prihodnost, ki si jo zaslužijo. Zato je pomembno, da tem podjetjem omogočimo dostop do
ustreznih finančnih sredstev, s katerimi bodo
lahko vlagali v razvoj, rast in širitev ponudbe
delovnih mest v prihodnosti.«
Uvrstitev na prestižno lestvico perspektivnih
evropskih podjetij za Kovinoplastiko Lož, ki
od leta 2013 dalje posluje pozitivno, predstavlja veliko priznanje ter odpira nove poslovne možnosti.
Kovinoplastika Lož d. d. je podjetje z več
kot 60-letno tradicijo, ki zagotavlja ponudbo
vrhunskih izdelkov lastnega znanja in razvoja z upoštevanjem trendov na zahtevnem
mednarodnem tržišču v segmentu stavbnega

okovja, kuhinjskih pomivalnikov in orodjarstva ter z njim povezano industrijo. S tremi
profitnimi centri PC Inox, PC Orodjarna in
PC Okovje v Ložu ter z osmimi hčerinskimi
družbami izven slovenskih meja je Kovinoplastika Lož izrazito izvozno usmerjeno
podjetje, saj izvozi kar 90 % svojih izdelkov.
Med svetovnimi uporabniki trži izdelke in
storitve predvsem lastnih blagovnih znamk
ARX, Alveus in Kovinotools. Njihovi ključni
trgi so na področju Evropske unije, v državah nekdanje Sovjetske zveze in nekdanje
Jugoslavije. V zadnjem obdobju svoje poslovanje širijo in krepijo tudi na trgih Mehike,
ZDA ter Kitajske. Pomembno vlogo pri njihovih strateških ciljih ima kupec. Zato bodo
tudi v prihodnje vse sile usmerili v razvoj za
kupca tudi na področju »tailormade« rešitev
in s tem krepitev kvalitete lastnih blagovnih
znamk.
Peter Nelec, predsednik uprave Kovinoplastike Lož, je ob uvrstitvi na prestižno lestvico dejal: »Za nas je uvrstitev na seznam
perspektivnih evropskih podjetij zagotovo
pomembna z več vidikov. Eden od teh je ta,
da smo bili prepoznani med številnimi eminentnimi podjetji, kot podjetje z zdravo in
stabilno osnovo in potencialom za rast in
razvoj v prihodnosti. Godi nam tudi dejstvo,

da nas je na ta seznam uvrstila neodvisna
ustanova in ne katera od stanovskih organizacij, povezanih npr. s proizvodnjo stavbnega okovja itd. Za Kovinoplastiko Lož kot
celoto je to zagotovo potrditev, da smo se v
preteklih turbulentnih letih pravilno odločali, vlekli ustrezne poteze in začrtali smer
prihodnosti, ki presega lokalne oz. državne
okvire ter da stopamo po poti modernega
evropskega podjetja.
Ta uvrstitev je tudi dodatna potrditev, da
nam naši kupci in poslovni partnerji kot
stabilnemu in perspektivnemu razvojnemu
dobavitelju kakovostnih izdelkov z 62-letno
tradicijo lahko zaupajo tudi v prihodnje.« 
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Inovatorji Kovinoplastike Lož prejeli regijska priznanja

Na letošnjem 14. Razpisu Območne
gospodarske zbornice Postojna za izbor
najboljših inovacij v Primorsko-notranjski
regiji za leto 2016 so uspešno sodelovali
tudi inovatorji iz Kovinoplastike Lož.
Srebrno priznanje za inovacijo Vratna
zapora D25 sta prejela Petar Tadić in Samo
Petrič. Bronasto priznanje je za inovacijo
Aktivno odrezno orodje, sinhronizirano
z delovanjem stiskalnice prejel Marko
Ravšelj, Aleksander Kljun pa za inovacijo
Informacijska podpora spremljanju
razvojnih aktivnosti.
Na razpis je iz Primorsko-notranjske
regije prispelo 8 prijav, ki jih je podalo 5
predlagateljev in v katerih je sodelovalo 14
avtorjev in soavtorjev inovacij. Slavnostna
podelitev priznanj za najboljše inovacije
v regiji za leto 2016 je bila v okviru
dneva inovativnosti, 16. junija 2016, v
avli Krpanovega doma v Pivki. Priznanja
sta podelila Marko Rupar, župan občine
Cerknica in predsednik Razvojnega sveta
Primorsko-notranjske regije, ter Goran
Novković, izvršni direktor GZS.
Inovatorje je v Kovinoplastiki Lož sprejel
Peter Nelec predsednik uprave in jim skupaj
z Alešem Tišlerjem, članom uprave, in
Miranom Mišičem, direktorjem PC okovje,
čestital in jim podelil zahvale za njihov
inovativen prispevek k razvoju podjetja.

Opis nagrajenih inovacij
iz Kovinoplastike Lož:
Vratna zapora d25
Avtorja inovacije:
Petar Tadić, Samo Petrič,
Kovinoplastika Lož d. d.
Inovacija rešuje problem konstrukcije mehanizma vratne zapore v zelo omejenem
prostoru. Ob omejitvi prostora pa je potrebno zagotoviti zahtevano življenjsko dobo
mehanizma, zagotoviti pričakovano robustnost ter hkrati lahkotnost posluževanja.
Za končnega kupca nova zapora predstavlja
veliko večjo fleksibilnost v proizvodnem
procesu, saj mu omogoča uporabo okenskih
profilov tudi za izdelavo vhodnih vrat. S tem
se končnemu kupcu zmanjšujejo zaloge materiala, poenostavi se materialno poslovanje
ter logistika, skrajšajo se tehnološki časi izdelave vrat, skrajšajo se nabavni časi. Inovacija občutno zmanjšuje kupčeve proizvodne
stroške.
Aktivno odrezno orodje sinhronizirano z
delovanjem stiskalnice
Avtor inovacije:
Marko Ravšelj, Kovinoplastika Lož d. d.
Inovacija znižuje proizvodne stroške izdelave okovja, saj je z njeno uvedbo ukinjena
dodatna operacija krivljenja. S tem se znižujejo stroški izdelave, skrajšajo se pretočni časi izdelave, poveča se produktivnost.
Bistvo inovacije je v posebnem odreznem

orodju, ki med delovanjem stiskalnice spreminja svojo funkcijo. Spreminjanje funkcije
je s posebno programsko opremo usklajeno
z delovanjem stiskalnice ter z avtomatskim
podajanjem materiala v stiskalnico. Z aktivnim orodjem ter namenskim programom je
omogočena izdelava oblik izdelkov, ki jih je
bilo pred tem možno izdelati le z dodatnimi
operacijami, ki so zahtevale dodatna orodja, dodatne delavce, dodatne stiskalnice in s
tem dodatne stroške.
Informacijska podpora spremljanju
razvojnih aktivnosti
Avtor Inovacije:
Aleksander Kljun, Kovinoplastika Lož d. d.
Informacijski sistem ARA omogoča celovito
planiranje in spremljanje izvajanja razvojnih aktivnosti od vhodnih zahtev za razvoj
do predaje v redno proizvodnjo v skladu z
zahtevami ISO standarda vključno z obvladovanjem morebitnih naknadnih sprememb
izdelka. Ključne funkcionalnosti: obvladovanje vhodnih zahtev, planiranje razvojnih
faz, spremljanje izdelave konstrukcijske, tehnološke in kontrolne dokumentacije ter izdelave orodij, načrtovanje preizkusov orodij
in izdelave vzorcev, potrjevanje skladnosti
izdelkov, obvladovanje sprememb izdelkov
ter spremljanje kazalnikov. Sistem je v celoti
integriran z ostalimi IT sistemi in je omogočil enoten – poenostavljen način izmenjave
informacij med deležniki, s čimer je celoten
razvojni proces lahko bolje obvladovan, celovitejši in učinkovitejši. 
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Starotrški devetošolci na obisku v Kovinoplastiki Lož

N

a zaključni dan šolanja so starotrški devetošolci obiskali Kovinoplastiko Lož,
kjer jih je nagovoril Peter Nelec, predsednik
uprave.
V Kovinoplastiki Lož, ki s svojim poslovanjem zaznamujejo tako tržišča na področju
okovja za stavbno pohištvo kot tudi kuhinjske opreme, z razvojem in izdelavo progresivnih industrijskih orodij pa postajajo
pomemben člen avtomobilske industrije,
se potenciala, ki ga prinaša mlad izobražen
kader, vedno bolj zavedajo. Soočajo se tudi
z dejstvom, da je izobraževalni sistem preteklih let povzročil okrnjenost predvsem na
segmentu poklicev s področja strojništva,
kar se kaže v pomankanju določenih profilov tudi v njihovem podjetju. V Kovinoplastiki Lož so zato dolgoročno pristopili k
pridobivanju ustreznega kadra.
Za šolsko leto 2016/2017 ponujajo tako sodelovanje dijakom in študentom na podlagi
pogodbe o štipendiranju za področja strojništva, mehatronike in elektrotehnike.
Eden od načinov nagovarjanja bodočih
potencialnih kadrov je tudi predstavitev dejavnosti in poklicev v osnovnih,
srednjih ter visokih šolah. V okviru tovrstnih aktivnostih ter z namenom krepitve sodelovanja z lokalnim okoljem so
v Kovinoplastiki Lož pripravili kratko

»Valetarje« je pozdravil Peter Nelec, predsednik uprave Kovinoplastike Lož
(foto: Borut Kraševec)

srečanje za starotrške devetošolce. Na
dan valete devetošolci že tradicionalno
prihajajo iz Starega trga v Lož. V tamkajšnjem podjetju so se odločili, da jim na ta
dan izkažejo pozornost in jih povabijo na
kratko druženje. Peter Nelec, predsednik
uprave, jih je v novo prelomno obdobje
pospremil z besedami: »Vem, da niste
prvič v Kovinoplastiki Lož, verjamem pa
tudi, da niste zadnjič, kajti Kovinoplastika Lož vas potrebuje. Potrebuje vaše zna-

nje in vaš potencial. Če ste se sedaj ali pa
se boste v nadaljevanju šolanja odločili
izobraževati za katerega od poklicev, ki
jih v našem podjetju potrebujemo, vam
lahko zatrdim, da vam je zaposlitev v Kovinoplastiki Lož zagotovljena.«
Ob zaključku je vsem zaželel, da naj uživajo
na počitnicah in si naberejo novih moči za
uspešno šolanje z željo, da se v Kovinoplastiki Lož v prihodnosti še srečajo. 
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Dogajanja na šoli Iga vas v pomladnih mesecih
Čeprav učenci že veselo pripovedujejo o načrtih med poletnimi počitnicami, smo na šoli
Iga vas še dejavni, učinkoviti in polni energije za delo.
Kaj se je vse dogajalo pri nas …

Obisk pilota Marka Lipovca
Učenci so navdušeno poslušali o poklicu, veliko so se naučili
in sodelovali.

Priprava in ureditev eko vrtička
Na šolskem vrtu je nastal zeliščni vrtiček. Uredili so ga
učenci, ki obiskujejo krožek »Eko vrtiček«, ki ga vodi
učiteljica B. Turk. Zahvala vsem, ki so priskočili na pomoč.

Plesne zvezde
Nastop plesne skupine na prireditvi
»Žogarija« v Cerknici

Pripravile: učiteljice PŠ Iga vas

Nastop na 10. mednarodnem festivalu v Ljubljani »Igraj se z mano«
Imeli smo čudovit dan. Nastopili smo s pevsko, plesno in dramsko točko.
Uživali smo na številnih delavnicah in se za nagrado posladkali
s palačinkami in piškoti.
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»70 let bogate vsebine preobrazbe in dela Lovskega
društva Lož - Stari trg«

O

b 70. obletnici Lovske družine Lož Stari trg je 4. junija v starotrškem Kulturnem domu potekala slovesnost, s katero
so počastili visok jubilej.
Lovska Zveza Slovenije je LD Lož - Stari
trg za 70 let delovanja podelila spominsko
plaketo. Podeljena so bila tudi priznanja za
članstvo in zasluge.
Za 50-letno članstvo v LZS je priznanje prejel Štefan Starc, za 40 let članstva pa Jože
Avsec. Zlati znak za lovske zasluge sta prejela Roman Starc in Beno Turk. Podelili so
tudi bronasti znak za lovske zasluge, ki so
ga prejeli Zoran Žagar, Jože Kraševec, Uroš
Žnidaršič in Alojz Žnidaršič. Priznanja so
podelili mag. Lado Bradač, predsednik LZS,
Alojz Kraševec, pristojen za lovska priznanja
v LD Lož - Stari trg, ter Bojan Knaus, predsednik LD Lož - Stari trg.
V kulturnem programu so sodelovali Tomaž Palčič, Marko Gorše, kvartet Pihalnega
orkestra Kovinoplastike Lož in pevski zbor
Martin Krpan Bloke.
Zbrane je nagovoril Bojan Knaus, predsednik
LD Lož - Stari trg, ki je o lovstvu in 70-letnem
delu njihove lovske družine povedal:
»Nabranih 70 let nosi s seboj bogato vsebino
preobrazbe in dela lovskega društva. Miselnost, da je lovec sovražnik in plenilec gozdne
divjadi, je že zdavnaj preživeta. Prvi začetki
lovskega društva in njenega nastanka segajo
daleč nazaj v leto 1946. Takrat je poteklo komaj leto dni svobode po težkih vihrah druge
svetovne vojne. V ljudeh – kot v družbi kot
celoti – se je začelo življenje počasi umirjati in urejati. Intenzivno so se začele iskati
nove poti razvoja, postavljati nove smernice urejanja in delovanja na vseh področjih
življenja – z enim samim ciljem – obnoviti
Koča Slemenka pred obnovo …
(arhiv LD Lož-Stari trg)

Na slovesnosti je zbrane nagovoril Bojan Knaus, predsednik LD Lož - Stari trg
(foto: Mario Žnidaršič)

porušeno in opustošeno novonastalo državo
in urediti družbo tako, da bi si s priborjeno
svobodo vsi skupaj ustvarjali pravičnejše in
boljše pogoje za življenje.
Tudi danes velja trditev, da so vsi začetki težki. Takrat so bili ti še težji, saj se je praktično
povsod in vse začenjalo iz nič. Potrebno je
bilo zaorati v zelo trdo ledino. Da bi se zmoglo premostiti tudi na videz nepremostljive
ovire in se začelo premikati na bolje, je bilo
potrebno masovno organizirati ljudi, zavihati rokave, pljuniti tudi v lastne dlani in
poprijeti za vsako delo. Potrebno je bilo zaupati v lastne sposobnosti, verjeti v pridnost
in ustvarjalnost naših ljudi, ki so bili polni
delovnega elana, pristnega tovarištva kot nesebične medsebojne in vsestranske pomoči.
Tudi na področju lova in lovstva ni bilo nič
drugače. Lov in lovstvo sta takrat prvič v

zgodovini svojega obstoja zamenjala gospodarja in iz rok privilegiranih veleposestnikov
prešla v upravljanje ljudi – ljubiteljev narave.
Vsem, ki so verjeli, da sta narava in njene
dobrine – mišljeno predvsem na gozdove
in živali v njem – izrednega družbenega pomena, in so bili zato tudi sami pripravljeni
narediti vse za njeno ohranjanje in vzdrževanje, je bila ponujena možnost, da se včlanijo med lovske vrste. Povsem normalno je,
da brez predhodnega znanja in vsestranske
organiziranosti tudi v tej družbeni dejavnosti ni šlo. Samo tisti, ki je ustrezno opravil
lovski izpit, mu je bila skupaj s pravicami in
obveznostmi zaupana dolžnost za ohranjanje in varovanje narave – hkrati s tem se je
moral zavezati, da bo po lastnih močeh pripomogel k načrtnemu gojenju in skrbnemu
gospodarjenju z divjadjo. 
… in po obnovi julija 2016

(Foto: Borut Kraševec)
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Lovcem, ki so takrat na področju lova v
lovskih družinah naredili prve in zato zelo
pomembne premike, moramo biti še danes
hvaležni. Teh prvih pionirjev lova danes ni
več veliko med nami. Rodovom, ki so jim
sledili, so ostali njihovi trdni temelji, na katerih se še danes dograjujejo nova spoznanja,
ki naj bi prispevala k še boljšemu gospodarjenju slehernega lovskega društva.
Vse kar je bilo v 70-ih letih narejenega, zgrajenega in šteje v korist naše lovske družine, je potrebno v veliki meri pripisati trem
osnovnim dejavnikom:
- pridnim rokam številnih članov lovskega društva, ki so delovali ali pa delujejo tudi danes;
- podpori in razumevanju lokalnih delovnih organizacij in skupnosti skozi vsa ta
leta delovanja;
- in ne nazadnje zelo razumevajočim lastnikom gozdov in njihovih zemljišč, ki
jih lovci uporabljamo za postavljanje krmišč, prež, kaluž, lizakov, mrhovišč in še
marsičesa, kar se sproti pokaže kot nuja za
ohranjanje celotnega ravnovesja v naravi.
Brez razumevajočega sožitja omenjenih dejavnikov preprosto ne bi šlo ne v preteklosti ne
danes, kot ne bo šlo v bodoče. Vsi, ki živimo
na tem lepem koščku slovenske zemlje in smo
doma v tej lepi dolini, ki premore polja in ravnice, bregove in prostranstvo gozdov, smo NE
SAMO LOVCI, ki smo še posebej zapriseženi,
da ohranjamo naravno– VSI smo dolžni ohranjati naravno zapuščino naših prednikov.
Živimo v času velikih podnebnih sprememb.
Karta lovišča 0420 Lož-Stari trg
(arhiv LD Lož-Stari trg)
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Iz leta v leto smo bolj izpostavljeni presenetljivim naravnim katastrofam. Te ogrožajo ne samo človeka, ogrožajo tudi živali in
določene rastlinske vrste. Podnebne spremembe spreminjajo tudi življenjski prostor
mnogim rastlinam in hkrati s tem ogrožajo
obstoj marsikatere živalske vrste. Lovci smo
dolžni spremljati vsa ta dogajanja v naravi in
po svojih močeh narediti vse, kar je v naši
moči, da ohranimo kar največ avtohtonih
vrst živalskega sveta. Vsi mi, človek, živali
in rastline smo med seboj od začetka nastanka človeške vrste tesno povezani v eno
samo veliko prehranjevalno verigo preživetja. Ravno skozi dejavnike spreminjanja
podnebnih razmer se nam lovcem odpirajo
in nalagajo nove naloge, z novo vsebino. Nič,
kar se dogaja v naravi, se ne sme prepustiti
naključjem. Vseskozi smo dolžni vlagati v
lovišča, skrbeti za redno vzdrževana krmišča, skrbeti za setvena dela, ob pravem času
opraviti košnjo, kjer so jo kmetje iz različnih
vzrokov sami opustili, dosledno smo dolžni
opravljati čuvajsko službo in se o opaženih
spremembah med seboj povezovati z ostalimi lovskimi družinami, da bi lažje in skupaj
odstranjevali ali vsaj preprečevali morebitne
vzroke, ki bi nakazovali škodo v loviščih.
Če vse naše naloge strnem v en sam stavek,
bi se njegova vsebina glasila približno takole:
Naravo, ki nam je dana v posodo, moramo
z vso odgovornostjo ohraniti tudi za prihodnje rodove …
Naša LD ima dve lovski koči in en Lovski

julij, 2016
dom v Starem trgu. Kočo Slemenko z Jurčkom in kočo Zajavorje. Vsesplošno je uporabljan naš Lovski dom v adaptirani stavbi
gasilnega doma v Starem trgu, ki služi našim
srečanjem, sestankom, nudi posebne prostore za shranjevanje orodja in materiala, krme
in podobno. Imamo tudi hladilnico in zbiralnico mesa divjačine.
Nič od tega nam ni bilo podarjenega, kot
tudi ni nič nastalo čez noč. Kupovalo, gradilo, obnavljalo, dopolnjevalo se je skozi vsa
leta, vseh sedemdeset let.
Leta 1982 je naše lovsko društvo razvilo svoj
lastni lovski prapor – pomemben, časten in
spoštovan simbol vsakega društva.
1999. leta, takrat že v samostojni državi Sloveniji, je Lovska zveza Slovenije izdala Etični
kodeks, ki zavezuje vse lovce in lovske družine Slovenije s pravicami in dolžnostmi
v odnosu do narave in zadolžuje vsakega
posameznika tudi z etičnim odnosom do
vsake posamezne živali. Kot sem že omenil,
marsikaj iz tega Etična kodeksa ne zavezuje
samo lovca, temveč tudi vsakega posameznika družbe, ki se znajde v naravi. Vsak od nas
je dolžan zavestno preprečevati vsako zlorabo moči, ki bi kakorkoli ogrožala naravo in
rušila njeno ravnovesje.
Vsak od nas je del narave, izhaja iz nje, živi
z njo in se vanjo vrne. Vsak od nas je samo
drobec, vsi skupaj – človek, živali in rastline
– tvorimo mozaik celovitosti narave.
Poskrbimo, da s svojim delom, svojimi
ravnanji, predvsem pa S SVOJO OSEBNO
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KULTURO ohranimo tisto, kar nam mora
biti vsem sveto – NARAVO. Ona je nam
vsem skupaj MATI. Spoštujmo jo!«
V LD Lož - Stari trg so ob svoji 70-letnici
pripravili zloženko, v kateri so zapisali
dogodke od začetkov društva do danes.
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Anton Sterle

20. obletnica društva Sožitje
Cerknica
arhiv: Društvo Sožitje

»Kronologija dogodkov od ustanovitve lovskega društva do danes ...
Loško dolino, ki se razteza do robov kraškega polja, obkrožajo z vseh strani bogati
gozdovi iglavcev ter listavcev. Tu prebiva številna populacija raznovrstne divjadi, mala in
velika parkljasta divjad, tudi zveri so doma
tukaj. Medved, volk, ris in tudi šakal niso izjema. Od nekdaj je tako. Zato ni presenetljivo, da se je tu od nekdaj na tak ali drugačen
način tudi lovilo.
Pravica do lova je po 2. svetovni vojni postala splošna. Po letu 1946 sta na področju
današnjega lovišča delovali dve lovski družini. Na zahodnem delu doline je delovala Lovska družina Podcerkev, na vzhodnem delu
pa Lovska družina Lož. Zaradi ustanovitve
Gojitvenega lovišča Snežnik leta 1948 je bilo
Lovski družini Podcerkev odvzeta večina
lovišča in družina je bila primorana prenehati obstajati. Lovska družina Podcerkev je
takrat štela 12 članov, Lovska družina Lož pa
13 članov. Tako je prišlo na koncu do kompromisne rešitve – združitve obeh lovskih
družin v eno, ki se je po novem imenovala
Lovska družina Lož - Stari trg. Skupaj je družina štela 25 članov.
Danes Lovska družina Lož - Stari trg šteje 58
članov in upravlja z loviščem 0420, dodeljenim s koncesijsko pogodbo št. 014-61/2009/1
z dne 14. 4. 2009 za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo v lovišču Lož - Stari trg v velikosti 3.201 ha za obdobje 20 let. Lovišče spada
v skupino srednjegorskih lovišč. Kot LD smo
organizacijsko povezani v medobčinski zvezi LD Notranjske, kjer je včlanjenih 11 LD
s skupaj 500 člani. Lovišče spada v Notranjsko lovsko-upravljavsko območje, določeno
z odlokom o lovsko upravljavskih območjih
v Republiki Sloveniji in njihovih mejah in
šteje 27 LD. Člani NLUO so LD Babno Polje, Begunje, Borovnica, Brezovica, Cajnarje,
Gorenje Jezero, Grahovo, Ig, Iga vas, Javornik Postojna, Kozlek, Lož - Stari trg, Mokrc,
Nova vas, Pivka, Prestranek, Rakek, Rakitna,
Rakovnik, Škofljica, Tabor Zagorje, Tomišelj,
Trnovo, Zemon, Žilce, LPN Jelen in LPN Ljubljanski vrh. Grobi opis meje: Vrh Lačnika,
Škrilje, podcerkavska pot, nadleška pot, šmaraška cerkev, po potoku do kozarskega mosta,
preko vasi Kozarišče, pudobski most, most v
Vrhniki, Kočevske doline, žleb med Bloškom
in Kolačnikom, Veliki Zupajnšek, kamnolom,
Križna gora, cesta Klance–Podcerkev, otoška
cesta, Gače, Lačnik.« 

V začetku meseca junija je imelo društvo Sožitje Cerknica v Kulturnem domu Cerknica proslavo
ob 20. obletnici ustanovitve.
Sožitje je invalidsko, neodvisno in prostovoljno društvo oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in sorodnikov, strokovnih delavcev, simpatizerjev in podpornikov. Sožitje vključuje
214 članov, med njimi je 49 oseb z motnjami v razvoju. Društvo pokriva območja občin Cerknica,
Loška Dolina in Bloke.
Društvo je bilo ustanovljeno 23. 3. 1996 na pobudo takratnih dveh sodelavk Centra za socialno
delo Cerknica z namenom reševati mnoga vprašanja in stiske v zvezi s potrebami otrok z motnjami
v duševnem razvoju in njihovih staršev.
Društvo je danes dobro organizirano s številnimi dejavnostmi. Organizirajo se izleti za te otroke,
njihove starše in sorodnike, prirejajo se prednovoletne prireditve, srečanja na piknikih z društvi iz
sosednjih občin, plavalni vikendi za te otroke in starše, kjer se naučijo plavati, vikend seminarji,
kjer se starši seznanijo o novostih na pravnem področju in o drugih za njih pomembnih temah.
V zadnjih dvajsetih letih se je v društvu Sožitje izmenjalo veliko članov izvršnih odborov in kar nekaj
predsednikov, ki so s svojim prostovoljnim delom pustili velik pečat pri uspehu društva. Tudi naša
tajnica in blagajničarka neutrudno in prostovoljno delata za društvo že skoraj od njenega obstoja.
Izredno dragocen je bil prispevek prvega predsednika Marka Klančarja, ki je s svojim pionirskim
in vztrajnim delom zelo veliko pripomogel k izgradnji Varstveno delovnega centra Cerknica, ki je bil
odprt konec leta 2005, v njem pa delujejo otroci z motnjami v duševnem razvoju iz občin Cerknica, Loška Dolina in Bloke. Njihovo delo usmerjajo tam zaposleni trije strokovni delavci. Vztrajne
prostovoljke – mentorice pa tam vodijo likovne delavnice, literarne in pevske krožke, glasbene in
druge kulturne prireditve. Zelo pomembno pa je, da sta društvo Sožitje in Varstveno delovni center
Cerknica postala sprejeta in prepoznavna v okolju.
Društvo finančno podpirajo vse tri občine, sredstva pa donirajo tudi dobrotniki, posamezna podjetja in podjetniki ter posamezniki kot fizične osebe. Brez vse te pomoči društvo ne bi moglo izvajati vseh zgoraj naštetih dejavnosti, zato ena velika hvala vsem, ki nam pomagate.
Vse delo v društvu je opravljeno v že tako skromno odmerjenem prostem času, zato iskrena hvala
tudi vsem mentorjem in prostovoljcem ter društvom, ki ogromno pripomorejo k pestrosti programov, ki so na voljo osebam z motnjami v razvoju.
Velik del programa na proslavi so oblikovali varovanci Varstveno delovnega centra Cerknica pod
vodstvom njihovih mentoric in strokovnih delavcev. Tako je nastopil njihov pevski zbor, recitatorji
in harmonikarji. Proslavo so oblikovali še folklorna skupina OŠ Notranjski odred Cerknica, Godalni
kvartet glasbene šole Cerknica, dramska skupina Menešija, priljubljeni pevec, naš domačin Frenk
Nova in Ansambel bratov Štrukelj.
Kulturni dom je bil ob proslavi nabito poln, prisotni so uživali v preprostem in lepem programu
in splošna ocena je, da je proslava zelo lepo uspela. Hvala vsem nastopajočim, ki ste s svojim
nastopom pripomogli k tako lepemu programu. Nastopajoči harmonikarji Varstveno delovnega
centra Cerknica so se tako ujeli z Ansamblom bratov Štrukelj, da so z njimi zaigrali številne dodatne pesmi in so kar vztrajali na odru. 
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PGD Iga vas

Nova pridobitev v PGD Iga vas

V

Iga vas se je na predvečer 25. obletnice
samostojnosti Slovenije pripeljalo novo
gasilsko vozilo GCGP-1. S slavolokom so
ga sprejeli veterani, ostali člani društva pa s
solzami sreče v očeh, saj se nam je izpolnila
dolgoletna želja. Vozilo smo slovesno prevzeli naslednji dan s slavnostno parado in
pravo gasilsko veselico.
V prostovoljnem gasilskem društvu Iga vas
se je že dalj časa izražala potreba po zamenjavi obstoječega gasilskega vozila Meredes-Benz z novim. Več let smo skozi raznovrstne intervencije spoznavali, kaj od opreme
moramo še dokupiti in kako naj bi nadgradili naše obstoječe vozilo. Hitro je postalo
jasno, da tudi posodobitev starega vozila in
dopolnitev opreme ne bo kos našim zahtevam in potrebam. To se je potrdilo tudi v
letu 2014, kjer smo spoznali, da ne potrebujemo vozila samo za gašenje požarov, tem-

Foto: Urša Šepec

več tudi za pomoč pri naravnih
nesrečah in zagotovitev požarne
vode v intervencijah na težje dostopnih terenih.
Novo vozilo GCGP-1 je tako
opremljeno s štirikolesnim pogonom, blokadami vseh treh
diferencialov, reduktorjem in
postavljeno na enojne terenske
pnevmatike. Taka konfiguracija
nam bo pomagala lažje in varneje premagovati težje dostopne
terene predvsem po gozdu in
lažji dostop do bolj oddaljenih in višjeležečih vasi v zimskem času.
Vozilo je opremljeno s cisterno za vodo kapacitete 3000 litrov, srednjetlačno črpalko
pretoka 2500 l/min pri 10bar, visokotlačno
črpalko pretoka 400 l/min pri 40 bar, mešalcem pene ter z vso opremo za gašenje požarov, tako zunanjih kot notranjih požarov
v stavbah. Dolžina cevovoda,
ki ga napeljemo, je lahko okoli 400 m. Vgrajeni so štirje dihalni aparati za zaščito pred
strupenimi plini pri gašenju
notranjih požarov, dostopanju
do višjih delov pa štiridelna stikalna lestev.
Prav tako je vozilo opremljeno
za gašenje požarov v naravnem
okolju, to je z dvema visoko-

tlačnima navijakoma v razviti dolžini okoli
200 m, pripadajočimi ročniki, naprtnjačami, požarnimi metlami in drugim orodjem.
Vgrajena je tudi visokotlačna polivalna naprava.
V zadnjih letih je pri gasilcih vse manj požarov, čedalje več pa je tehničnih intervencij,
zdravniške in ostale pomoči. Zelo velik porast takih intervencij je v primeru naravnih
nesreč.
V vozilo smo vgradili opremo za prvo pomoč in prenos poškodovancev ter paket
vrvne tehnike za pomoč pri prenosu poškodovancev na težje dostopnih terenih ali za
varovanje gasilev pri hoji po strehah.
Vgrajen imamo 9 kw električni agregat, LED
svetlobni stolp in prenosne reflektorje za primere intervencij v nočnem času.
V primeru poplav bomo z našim vozilom
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Naše društvo pokriva veliko gozdnatih površin. V preteklih letih,
sploh po žledolomu 2014, smo
imeli kar nekaj tehničnih intervencij in prve pomoči v gozdu,
tako da smo tudi za potrebe takih intervencij vgradili potrebno opremo v vozilo. V vozilo je
vgrajen električni vitel vlečne sile
84 KN (8,4t). Prav tako imamo
v vozilu tudi žični poteg (Tirfor)
vlečne sile 16 KN (1,6t), motorno
žago, motorno rezalko, električno
žago, škripec, neskončne trakove
in še veliko druge opreme.
Prireditev ob prevzemu novega
vozila se je začela s slovesno gasilsko parado, v kateri so sodelovali domači gasilci, gasilci iz
sosednjih in pobratenega društev,
gasilci iz sosednje Hrvaške DVD
Prezid ter Pihalni orkester Kovinoplastike Lož.

Novo gasilsko vozilo in motorno
brizgalno sta blagoslovila častni
kanonik Janez Kebe in domači
župnik Boštjan Modic.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, donatorjem in podpornikom, ki so nam pomagali pri
nakupu novega vozila, vsem, ki
so sodelovali pri pripravi veselice,
predvsem pa vsem občanom, ki
so nam z obiskom veselice izkazali podporo in dali zagon našemu nadaljnjemu delu. 

Mateja Curk

Razstava vdc Cerknica v
medgeneracijskem centru Gaber
Medgeneracijski center Gaber
Loška dolina je v petek, 3.
junija, gostil razstavo del
Varstveno delovnega centra
Cerknica. Ob zaključku
projekta »Od zrna do kruha«,
ki so ga skozi celo leto izvajali v
VDC Cerknica, so se predstavili
avtorji razstave na področjih
likovnega ustvarjanja, glasbene
dejavnosti in slovenskega jezika
ter tako ponovno pokazali, da
tam, kjer je volja, je tudi moč.
Slovesnosti se je udeležil tudi
župan občine Loška dolina
gospod Janez Komidar, ki je
pohvalil razstavljena dela in
uporabnikom VDC zaželel še
mnogo prijetnih ustvarjalnih
dni, direktor MGC Gaber
gospod Zdenko Truden pa je
poudaril pomen sodelovanja
njihovega centra z VDC
in zaželel, da bi bilo takih
trenutkov še več.
Ob tej priložnosti je VDC
Postojna – Enota Cerknica
MGC Gaber podaril nekaj
svojih del. 

a
Foto: Tomaž Opek

Po promenadnem koncertu Pihalnega orkestra Kovinoplastika
Lož v čast 25. obletnice samostojne države Slovenije pod pokroviteljstvom Občine Loška dolina
je sledila veselica z ansamblom
Pogum, bogatim srečelovom, zabavo za najmlajše, kuhanjem dobrodelne enolončnice …

14. junija so v cerkniški
enoti Varstveno delovnega
centra pripravili dan
odprtih vrat.

Foto: Mario Žnidaršič

Skupaj z vozilom je bila slovesno
prevzeta tudi motorna brizgalna
RosenbauerFox III, ki jo je Gasilska zveza Loška dolina trenutno
razporedila v PGD Iga vas.

DAN
ODPRTIH
VRAT

julij, 2016

Foto: Mario Žnidaršič

lahko dostopali do poplavljenih
vasi ali objektov po alternativnih
poteh, ki so bile poškodovane ali
razrite v nalivih. V nujnih primerih bi lahko vozili v do 1 m globoki vodi. Vgrajenih imamo več
črpalk, namenjenih prečrpavanju
vode, skupinskih zaščitnih sredstev, vgradili pa bomo še ostalo
opremo za reševnje oseb na vodi.
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Marjetka Troha, Civilna zaščita Loška dolina

Tekmovanje iz prve pomoči v Sežani

arhiv: Troha Marjetka

poškodovanca s serijskim zlomom reber
in krvavitvijo iz nosu ter obolelo za sladkorno boleznijo. Tretja namišljena delovna
točka je zajemala oskrbo beguncev, kjer je
po hudem neurju iztiril vlak. Scenarij je
predvideval, da tekmovalci oskrbijo visoko
nosečo žensko, mater s hiperventilacijo in
njenega otroka, ki je potreboval temeljne
postopke oživljanja ter moškega s podhladitvijo. Kljub temu da je scenarij predvideval, da je na voljo prevajalec, so morali
tekmovalci s namišljenimi poškodovanci
komunicirati v angleškem jeziku. Zadnji,
četrti scenarij pa je predvideval, da se je
skupina mladih ljudi po zabavi zapletla v
nenaden prepir in pretep. Člani so se soočili s poškodovanko s hudo opeklino na
roki, poškodovancem z urezninami in hudimi krvavitvami, izbitim zobom …

D

a smo v Loški dolini bogatejši za nekaj novih članov bolničarjev, že veste
iz prejšnjega Obrha. Ne veste pa, da se je ta
ekipa udeležila tekmovanja preverjanja prve
pomoči v Sežani. Tekmovanje je potekalo
konec maja, naša ekipa paramedikov pa je
zastopala vrste Civilne zaščite Loška dolina.
Tekmovanje je zasnovano tako, da se vsaka
ekipa na posamezni delovni točki sooči z
različnimi scenariji, kjer mora v določenem
času oskrbeti in transportirati poškodovane oz. obolele z realno prikazanimi ranami. Letos so se tekmovalci soočali z aktualnimi tematikami, ki so bile razdeljene na

štiri delovne točke. Prvi
scenarij je predvideval
oskrbo komunalnih delavcev, ki so čistili vejevje
po žledolomu. Tekmovalci so morali oskrbeti
poškodovanca s pnevmotoraksom, rano s tujkom
v roki, nezavestno osebo
s poškodbo električnega
udara in delavca s poškodbo hrbtenice. Scenarij je predvideval, da
je v bližini AED, zato so
bolničarji preverjali svoje
znanje o uporabi
te naprave. Druga
delovna točka je
predvidevala oskrbo poškodovancev
v prometni nesreči,
kjer je šlo za nesrečo med osebnim
avtomobilom
in
motoristom. Člani bolničarjev so
morali
oskrbeti
nezavestno osebo,
ki po predvidenem
scenariju ni dihala
in je na koncu delovnega časa umrla, poškodovanko
z odprtim zlomom
na nogi in raztrganino na komolcu,

Glavno nevarnost pri zadnji delovni točki
so predstavljale droge, igle, pijane osebe in
plinska bomba, zato je bila ključna naloga
tekmovalcev poskrbeti za lastno varnost.
Naši člani so se prav na vseh delovnih točkah odlično odrezali. Pokazali so veliko
mero dobre volje in zagnanosti ter dodatno
utrdili svoje znanje, ki so ga pridobili tekom
predavanj letos spomladi. Ekipa bolničarjev
je dosegla 9. mesto od 12. ekip v svoji konkurenci. Sklenili so, da se bodo še dodatno
dobivali in obnavljali svoje znanje ter se tako
pripravljali na naslednje tekmovanje, ki bo
drugo leto na Blokah. Naj omenim, da namen preverjanja usposobljenosti članov iz
prve pomoči ni tekmovalnost, temveč druženje in dobra volja. V občini smo lahko ponosni, da imamo ljudi, ki so sposobni in pripravljeni pomagati sočloveku v stiski. Bravo
in pogumno še naprej! 
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Janja Urbiha

Plesna reciklaža

KID Plesonoga je za zaključek plesnega
leta postregla s plesno reciklažo na
odprtem odru pod košatimi vejami
mogočnih dreves prastarega drevoreda
v parku gradu Snežnik.

Jelena Milovanovič, ki je v eni osebi režiserka, organizatorka, soavtorica, mentorica,
predagoginja in še kaj, nam je o procesu
ustvarjanja zaključne predstave povedala,
da so s tematiko reciklaže odprli dve smeri. Z mlajšimi otroci so ustvarjali na temo
narave – rastlin, živali, okolja in odnosov. S
starejšimi otroci pa so recikliranje vzeli kot
umetniški navdih v kopiranju in recikliranju
sodobnih in pop plesnih miniatur – v procesu nastajanja predstave so plesalci med
igrivim preplesavanjem spoznavali različen
plesni material in širili svoj plesni vokabular.
Tudi letos je zaključno predstavo zaznamovala neke vrste posebnost – to je instalacija
plesa na prostem, na montažnem odru, pod
krošnjami dreves, kar plesalcem (in tudi
gledalcem) omogoča tesnejši stik z naravo,

Ob zaključku dvourneg preplesavanja je
sledila še podelitev
priznanj za najvztrajnejše plesalke, ki so
za 5- in večletno plesno aktivnost prejele
bronasto značko Mete
Vidmar.
Prijetno utrujeni in zadovoljni smo se v večernem hladu razšli, misli pa so nam že uhajale počitniškim dogodivščin naproti. Nemalokdo je pomislil tudi

na bližajoči se festival Plavajoči grad, ki se bo
odvijal na istem prizorišču in katerega dogajanje bodo popestrila tudi naša dekleta. 
arhiv: Janja Urbiha

»Plesna reciklaža« je bil naslov zaključne
produkcije plesne šole Plesonoga, kjer je
predstavila dosežke letošnjega mladinskega
sodobno plesnega ustvarjanja v Loški dolini. Tako s skupinskimi kot tudi solo točkami se je predstavilo okoli 50 članov društva
Plesonoga, ki prihajajo iz Cerknice, Begunj,
Rakeka ter Loške doline – v starosti od 3 do
15 let. V njihovi družbi so zaplesale tudi dve
gostujoči skupini, in sicer iz Vnanjih Goric
skupina Metuljčice ter iz KD Rak Rakek skupina Mavrice.

organizatorjem pa
dodatni izziv pri izpeljavi predstave.
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Jasna Lekan

Izlet Ženskega pevskega zbora Jasna

Po naporen koncertu smo si pevke našega
zbora privoščile izlet po Dolenjski. Izleta
smo se zelo veselile, saj smo trdo delale, da
smo izpeljale ljubilejni koncert ob deseti
obletnici našega zbora.
Dobre volje smo 2. junija sedle na avtobus.
S seboj smo povabile tudi našega Domna s
harmoniko in še nekaj drugih upokojenk, ki
gredo večkrat z nami, da vidijo, kako prijetna druščina smo. Pridružila se nam je tudi
vodička Gabrijela Brovč in krenili smo.
Ustavili smo se v vasi Krka, kjer smo obiskali Krško jamo, ki se odpira nad izvirom
reke Krke. Prvi, ki je zabeležil svoj obisk v
tej jami, je bil Valvasor v 17. stoletju. Jama je
zanimiva. V njej je tudi naravni oder, vendar
se nismo utegnile zbrati in kakšno zapeti. V
Žuženberku smo popili kavico in se odpravili v Novo mesto.
V dolenjski prestolnici smo si ogledali mestni trg, Rotovž in Kapiteljsko cerkev. Potepanje po Dolenjski smo nadaljevali z vožnjo

skozi Šentjernej do Kostanjevice ob Krki.
Sprehodili smo se do cisterijanskega samostana, kjer smo si ogledali stalne zbirke
Božidarja Jakca, Janeza Boljke, Toneta Kralja in ostalih ter zbirko lesenih skulptur na
prostem.
Lačni in že kar malo utrujeni smo se ustavili v gostilni Žolnir, kjer so nas nahranili in
napojili. Ko smo bile site, smo ob Domnovi
spremljavi zapele nekaj pesmi.
Po kavici smo se odpravili na Straško goro
k naši pevki Alenki Zadnik. Povabila nas je
za slovo od našega zbora. To je zelo lepo od
nje, saj so vse ostale pevke, ki so prenehale
peti v zboru, odšle skoraj brez slovesa in brez
besed.
Alenka nas je bogato pogostila, me pa smo ji
v zahvalo podarile srček, ki ga je zanjo naredil Nenad Košir in se mu lepo zahvaljujemo.
Zapele smo ji pesem, ki sem ji jo napisala za
okroglo obletnico na melodijo: En hribček
bom kupil.
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sk,
a tam dol na Dolen
En hribček je kupil
k.
ns
prav čist po slove
Zdaj bo trto sadila,
jo veseli,
Kisel cviček piti, to
žive dni,
dobre volje biti svoje
vseh skrbi,
svoje žive dni, brez
to jo srčno veseli.
,
stila in tja bo odšla
Notranjsko bo zapu
a.
ož
m
ela bo tudi
v zidanico s sabo vz
veseli,
ju
Kisel cviček piti, to
žive dni,
dobre volje biti svoje
vseh skrbi,
svoje žive dni, brez
to ju srčno veseli.
vse!
Alenka, hvala ti za
Naš izlet se je končal. Bile smo utrujene, a
zadovoljne.
Hvala vam pevkam za ves trud, hvala vsem,
ki ste kakorkoli sodelovali z nami v teh desetih letih. Želim, da bi se zbor obdržal in da
bi še veliko let prepevale za druge, predvsem
pa za svojo dušo. 

Tilka Klepac

Nastop v Loškem Potoku

V

sodelovanju gospe Milene Strle in vodstvom Doma starejših občanov Loški
Potok smo bile pevke ŽPZ Jasna povabljene,
da tam izvedemo kratek kulturni program.
7. junija smo se zbrale in se odpeljale čez
Racno goro proti Potoku. Že od daleč sta
nas pozdravljala:
Na eni strani Blošček
in Sodol v drugo plat,
a vmes sveta je košček,
ki zame ves je zlat.

Tako se namreč začne potoška himna, ki izžareva veliko ljubezen do revne domače kraške zemlje in do širnih
bogatih gozdov, ki obdajajo
Loški Potok in omogočajo ljudem boljše življenje.
Potočanom jo je napisal in
podaril tik pred 2. svetovno
vojno pesnik, kritik, esejist,
publicist … rojak dr. Anton Debeljak. Uglasbil pa jo je učitelj Ferdo Skok. Pesem je po
mnogih letih še vedno
znana, čeprav ubrana po
narodnih vižah.
S himno smo svoj nastop
tudi začele. Tudi tokrat
nas je spremljal na harmoniki kantavtor Matija
Turk in se tudi sam predstavil z dvema pesmima:
Se pehamo in Pomlad.
Naši poslušalci in gostitelji so nas s ploskanjem sprejeli v manjši
večnamenski dvorani.
V uvodnem pozdravu in
predstavitvi zbora smo
še posebno pozornost
posvetili varovancem
iz Loške doline. Pred-

stavili smo se z ljudskimi pesmimi in s pesmimi z zahtevnejšo vsebino. Zelo všeč sta
jim bili pesmi: Moja mati čüha kafe in Kure.
Končali smo z venčkom ljudskih Mi se imamo radi. Obrazi so jim zasijali ob znanih
melodijah in mnogi so zapeli z nami. Čas z
njimi smo preživeli v prijetnem vzdušju, saj
je res, da iz glasbe prihaja čar, ob katerem se
morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine
srca. Mnogim so tekle solze. Tistim, ki niso
pritekle na plan, pa so se usedle v srce.
Zahvalili so se nam za veselo popestritev
dneva in izrazili željo, da se še kdaj srečamo.
In kaj naj rečem za konec? Počaščene smo,
da smo bili del njihovega življenja, čeprav le
za kratek čas. Želim, da bi jih obiskalo še veliko zborov, skupin ali posameznikov in jim
v stiku z njimi vlili veliko pozitivne energije,
jim priklicali nasmeh na obraz in polepšali
njihov vsakdanjik. 
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Društvo upokojencev Veliki Gaber na obisku
v mestu Čabar

Prof. Ivan Kvesić, ravnatelj osnovne šole
Peter Zrinjski Čabar (foto: Alenka Veber)

Pri organizaciji srečanja je sodelovala Ksenija Petelin iz Osnovne šole Petra Zrinjskega v
Čabru, ki je člane DU Veliki Gaber tudi gostila na dan obiska.
DU Veliki Gaber danes šteje 220 članov,
ustanovljeno je bilo pred šestimi leti. V
okviru društva deluje mešani pevski zbor
(MePZ) pod taktirko Staneta Fuxa in folklorna skupina (FS) Večerna zarja. Tako za
pevskim zborom kot folklorno skupino so
številni nastopi, saj nastopajo na območnih
revijah, kulturnih prireditvah tudi izven slovenskih meja.
Tako MePZ kot FS (folklorna skupina) pod
imenom »Večerna zarja« vsako leto nastopa
na območnih revijah, kulturnih prireditvah,

zelo pa so se veseli gostovanja v Gorskem
kotarju. Poleg tega pa so želeli spoznati tudi
utrip in življenje na obeh straneh državne
meje Slovenija – Hrvaška.
V Gorskem kotarju so se s pesmijo in dolenjskimi plesi predstavili prvič. Člane DU
Veliki Gaber sta pozdravila prof. Ivan Kvesić,
ravnatelj šole, in Ksenija Petelin, strokovna
sodelavka šole, ter predstavnik upokojencev
iz Čabra. Izvirnemu kulturnemu programu
so prisluhnili tako najmlajši kot starejši prebivalci Čabra.
V nadaljevanju dneva so člani DU Veliki Gaber obiskali še Zamost in Plešce ter z velikim
zanimanjem odkrivali goranski utrip življenja ob reki Čabranki in reki Gerovščici. 

E

den izmed ciljev, ki si jih je Zavod Rihtarjeva domačija postavil kot prvenstveno nalogo, je spodbujanje tesnejših vezi med
matično Slovenijo, zamejstvom in tujino. V
petih letih svojega delovanja je zavod navezal tesno sodelovanje z nekaterimi zamejskimi društvi in posamezniki, predvsem v
Primorsko-goranski županiji.
V začetku letošnjega leta je zavod z veseljem
prisluhnil pobudi predsednice Društva upokojencev (DU) Veliki Gaber iz občine Trebnje Jožefi Štrempfelj, da obiščejo kraje ob reki
Čabranki ter izvedejo kulturni program.

Folklorna skupina Večerna zarja DU Veliki Gaber (foto: DU Veliki Gaber)

Člani DU Veliki Gaber na trgu kralja Tomislava v Čabru (foto: Alenka Veber)
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DedIŠČIna OKOli nas
Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2016, nedelja, 2. oktober 2016, celodnevni avtobusni izlet

Grafična podoba DEKD 2016
Preprosta ideja o odkrivanju kulturne dediščine in o možnostih uživanja v doživljanju
dediščine za prav vsakogar izmed nas živi
že več kot četrt stoletja pod okriljem Sveta
Evrope in Evropske unije po vsej Evropi kot
Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD).
Zavod Rihtarjeva domačija se dnevom pridružuje že četrto leto.
K sodelovanju smo povabili Društvo žena in
deklet na podeželju Ostrnice, turistične vodnike Zelenega krasa ter sodelavce iz sosednje hrvaške Goransko-primorske županije:
OPG Pintar (prva registrirana sirarna na območju Gorskega kotarja, Etnološko zbirko

Sirastvo Pintar v Čabru (foto: Tomaž Penko)
Palčava šiša iz Plešc, Selankin mlin ter Malinaričevo žago iz Zamosta.
»Letošnja tema, DedIŠČIna OKOli nas, nagovarja dediščinske skupnosti. Tako kot dediščina nastaja doma, ko se odločimo dragocen predmet, zgodbo ali modrost ohraniti za
naše potomce, ravno tako sta v nekem okolju
pomembna odločitev in dogovor neke skupnosti o tem, kaj je pomembno ohraniti za
naše zanamce. Naloga vseh nas, ki se ukvar-

Sušilnica za sadje na Vrhu (foto: Alenka Veber)

jamo z dediščino, pri tem pa je, da mlade in
malo manj mlade opozorimo, da dediščina
niso le velike in pomembne stavbe, temveč je
lahko tudi nekaj malega, preprostega, spregledanega ali na videz nepomembnega, kot
so perišče ob vodi, hlevček za osle iz suhozida, kretniška postavljalnica, znanje o sušenju prunel …
V letošnji temi vidimo priložnost, da opozorimo na izrabo dediščine v druge namene,
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Notranjost Palčave šiše v Plešcih (foto: Tomaž Penko)
na ogroženo dediščino, na dediščino, ki izginja – to sta podeželska in industrijska dediščina – ter na dediščino, ki v zavesti širše
javnosti še ni prepoznana kot dediščina, to je
arhitektura 20. stoletja.
Tudi celostna podoba letošnjih Dnevov govori sama zase: obliko kvadrata smo izbrali
zato, ker se v nasprotju s krogom, ki simbolizira naravo, neskončnost … , v kvadrat vmeša človek s svojimi oblikovanji in oblikami.
Poigrali smo se tudi z besedami v besedah.
Z besedama IŠČI in OKO nagovarjamo javnost, ne le da bomo dediščino iskali z budnim očesom, temveč tudi na senzibilizacijo
dediščine – da je treba dediščino spoznavati
z vsemi našimi čutili.« (Vir: http://www.
zvkds.si/sl/dekd/dekd-tkd)
Z zelenega krasa v Gorski kotar
– eno izmed najprivlačnejših območij
celinske Evrope
V želji, da bi povezali naravne in kulturne
danosti dveh sosednjih republik, ob letošnjih DEKD pripravljamo celodnevni avtobusni izlet z zelenega krasa v Gorski kotar.
Tokrat bomo stopili le čez njegov prag, a
prepričani smo, da vas goranska pokrajina
in ljudje ne bodo pustili brezbrižne.
Doživeli boste prvobiten stik z domačini –
Gorani – ter spoznali njihov vsakdan in skrb
za ohranjanje kulturne in naravne dediščine.
V Gorski kotar bomo vstopili prek mednarodnega prehoda Babno Polje – Prezid.
Zeleni kras bomo začeli spoznavati na Rakeku, kjer si bomo ogledali župnijsko cerkev
Srca Jezusovega – pomembno Plečnikovo
delo – ter grobnico družine Žagar, ki sodi
med najbolj monumentalne primere Plečnikove pokopališke arhitekture. Sledila bo
vožnja mimo Cerknice, kjer se bomo ustavili v dobro ohranjenem starem trškem jedru. Tu je nekoč stal eden izmed največjih
protiturških taborov pri nas. Znotraj tabora
stoji župnijska cerkev Marijinega rojstva,

poznogotska zvezdasto obokana triladijska
dvoranska cerkev z dolgim korom, zgrajena
med letoma 1480 in 1520 na mestu predhodnice, požgane v turškem napadu leta 1472.
Iz Loške doline bomo pot do Babnega Polja
nadaljevali preko Vrha in Babne Police. Čeprav majhni vasici – po številu prebivalcev
– v sebi skrivata prav tisti čar, ki ga poudarja
letošnja tema DEKD.
Preden se bomo spustili v srce Gorskega
kotarja – Čabar – se bomo ustavili na Rihtarjevi domačiji, ki stoji v samem jedru kraja
že več kot dvesto let, prisluhnili domači govorici, se sprehodili skozi vas ter si ogledali
župnijsko cerkev sv. Nikolaja. Predvsem pa
bomo lahko prisluhnili pripovedi o trdoživosti in klenosti Babnopoljcev.
Čabransko dolino zaznamuje reka Čabranka,
levi pritok mogočnejše reke Kolpe. Nad mestom stoji kmetija družine Pintar. Poskusili
bomo njihov sir – škripavac – in domače sadje.
V Čabru se bomo ustavili na Trgu kralja Tomislava ter se sprehodili do dvorca, ki je bil
nekdaj v rokah Petra Zrinjskega. Lahko pa
si bomo ogledali tudi cerkev sv. Antona Padovanskega.
Na južni meji Kranjske v strnjeni vasici Plešce od sredine 19. stoletja stoji Palčava šiša –
pomnik sožitja slovenske, hrvaške in nemške
kulture na obmejnem delu Slovenije in Hrvaške. V njej ni predstavljeno le življenjsko okolje prebivalcev hiše in doline v zadnjih stoletjih, temveč tudi njena kulturna dediščina.
V hiši, ki jo krasijo trije bogati kamniti portali, je v štirih etažah predstavljen življenjski
prostor bogate trgovske in gostilničarske
družine iz 19. stoletja.
Odkrivanje Gorskega kotarja bomo zaključili v majhnem kraju Zamost. Tod izvira
rečica Gerovčica, desni pritok reke Kolpe.
Gerovčica je nekdaj poganjala številne mline in žage, ki so bili postavljeni z denarjem,
zasluženim v Severni Ameriki. Danes sta
ohranjena le še dva pomnika nekdaj cvetoče
obrti: Selankin mlin in Malinaričeva žaga, ki
si ju bomo ogledali.

julij, 2016

Selankin mlin na reki Gerovščici
(foto: Alenka Veber)

Detajl Malinaričeve žage v Zamostu
(foto: Alenka Veber)

Za kulinarično doživetje dneva bodo poskrbeli v domači gostilni Pri lipi v Plešcih.
Prireditev sofinancira Občina Loška dolina.
Predviden je prostovoljni prispevek za kosilo in vstopnine.
Prijave zbiramo do zasedenosti
prostih mest na avtobusu
na prenosni telefon 041 260 985
ali info@rihtarjeva-domacija.si
Dodatne informacije na
www.rihtarjeva-domacija.si
Odhodi avtobusa
Ljubljana (Park Tivoli) – 8.00,
vračanje v Ljubljano do 19.00 ure
Unec – 8.30
Rakek – 9.15
Cerknica – 9.30
Stari trg pri Ložu – 10.00
Babno Polje – 11.30
Prezid – 11.45
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foto: arhiv Ars Nature

Alenka Veber, Zavod Rihtarjeva domačija

Fotografski tečaj v Babnem Polju
od 7. oktobra 2016 do 9. oktobra 2016

»Najboljša stvar pri fotografiji je ta,
da se nikoli ne spremeni,
tudi če se spremenijo ljudje na njej.«
(Andy Warhol)

Zavod Rihtarjeva domačija vabi ljubitelje
fotografije na fotografski tečaj, ki ga bosta
vodila dr. Petra Draškovič Pelc, univ. dipl.
biokem. in Stane Draškovič Pelc, ing. gozd.
Petra in Stane sta fotografski tandem in življenjska sopotnika, ki veliko prostega časa
preživita prav v gozdovih Kočevske in drugih divjih predelih Slovenije in sveta. Rada
imata dotik prvinske narave in se trudita, da
določeni predeli takšni ostanejo tudi za poznejše rodove.
V sklopu izobraževanja se bomo seznanili z
uporabo fotoaparata, spoznali različne nastavitve, kompozicijo in sestavo fotografije.

Poleg teoretičnih vsebin se bomo odpravili
tudi na teren in fotografirali, kasneje pa v
tem sklopu nastale fotografije pregledali v
učilnici in jih skušali izboljšati s praktičnimi
nasveti.
Tečaj bo potekal v večnamenskem objektu
v Babnem Polju od petka, 7. oktobra 2016
z začetkom ob 17.00 uri do 20.15, v soboto, 8. oktobra 2016 od 6.30 do 20.30 ter v
nedeljo, 9. oktobra 2016, od 6.30 do 12.00
ure. Seveda pa bodo odkrivali tudi lepote
Babnega Polja zunaj, v naravi.
Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih
mest na gsm 041 260 985 ali prek e-pošte
alenka.veber@rihtarjeva-domacija.si.
Dodatne informacije na www.rihtarjeva-domacija.si. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Tečaj sofinancira Občina Loška dolina.
Preostala kotizacija za celotni tečaj znaša
40,00 EUR ter vključuje organizacijo in tople obroke. Kotizacija se plača ob potrditvi
prijave na poslovni račun Zavoda Rihtarjeva
domačija. 

Milan Šraj

ŠRD SNEŽNIK – Kozarišče pred počitnicami na Snežniku

K

ljub nestanovitnemu vremenu v letošnjem letu je društvu uspelo v prvi polovici leta realizirati skoraj vse zastavljene aktivnosti. Žal nam ni uspelo izvesti vsakoletnega novoletnega pohoda na
Slivnico ter pohoda Po poteh Snežniških bolnišnic, ki ga planiramo
izvesti v drugi polovici leta.
V aprilu smo se odpravili na potep v okolico Racne gore. Prvomajski
pohod »Čez drn in strn« smo morali kar dvakrat prestaviti – tretjič,
22. maja nam je vendarle uspelo!
19. junija pa smo se odpravili na tradicionalni, že 17. pohod na Snežnik. Na vrhu Snežnika se nas je zbralo točno 30 pohodnikov, ostali

člani ŠRD Snežnik – Kozarišče pa so se nam pridružili v ŠP Peščenek,
kjer smo nadaljevali z druženjem ob športnih igrah ter tudi izvedli
društveno tekmovanje v skoku v daljino ter v streljanju z zračno puško.
Po kratkem premoru bomo konec avgusta, seveda če bo vreme dopuščalo, izvedli pohod na Nanos, v septembru pa drugi tek na Kucelj
ter pohod Po poteh Snežniških bolnišnic. V oktobru nas čaka naš
največji dogodek – Tek po polhovih stopinjah.
Vabljeni, da se nam pridružite!
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Jasna Lekan

Živana Meljo

Planet Zemlja in mi
MOSTOVI
Mostovi naše doline na naslovnicah »OBRHA« niso kar tako, kar nekaj ... Očem res
predstavijo povezavo bregov ter delo in trud
graditeljev, so pa tudi prelepa simbolika povezav in povezanosti med ljudmi. To bistvo
je očem večinoma skrito. Malček se je treba
potruditi in pogledati s srcem, kaj v resnici
predstavljajo mostovi. Ni naključje, da jih je
toliko na tako majhnem kosu te doline.

MANDLJEVE
RULADICE
BISKVIT:
3 beljaki
40 g mletih mandljev
50 g sladkorja
20 g moke
1 vanilijev sladkor
KREMA:
100 g jedilne čokolade
75 g sladke smetane
10 g masla
ČOKOLADNA GLAZURA
100 g jedilne čokolade
50 g margarine
Beljake stepi v sneg, dodaj sladkor,
moko in mandlje. Peki papir namaži z
maslom in nanj namaži maso. Peci pri
200 stopinjah 6 minut. Pečen biskvit
odstrani s pekača in ga ohladi.
Sladko smetano zavri, dodaj maslo in
čokolado. Ohladi in stepi.
Biskvit namaži s kremo in ga zvij.
Ruladico zavij v peki papir in jo daj v
hladilnik, da se strdi.
Margarino razstopi in jo primešaj k
stopljeni čokoladi.
Ruladico odvij, jo daj na mrežo in jo
oblij z glazuro. Popiši jo z belo čokolado. Nareži jo na manjše ruladice.

Kot otrok sem dolino doživljala pravljično,
čarobno – tako njene letne čase kot njene
ljudi. Počutila sem se ... ne znam opisati z
besedami, ker …, ko se občutki ubesedijo, se
čarobnost izgubi. Lahko le rečem – tu je moja
duša že bila. Poljane so se mi zdele neskončno
daleč, v oblakih, bile so drug, zelo oddaljen
svet. No, sedaj pa tu domujem. Kjerkoli pa že
vandram, se čutim prebivalko tega neskončno lepega planeta. In vem, da tako kot sama
doživljam svojo domovino, doživljajo drugi
Zemljani svojo domovino. To nas povezuje.
Še bolj pa, da nas, vse prebivalce Zemlje, veže
ista biološka preteklost, ista zgodovina Zemlje, vsi si želimo živeti v blagostanju, sreči,
miru in prijateljstvu (no, skoraj vsi). Za ta cilj
je potrebno opraviti ekologijo posameznika
(ne samo fizično, predvsem psihično in duhovno). Le tako »očiščeni«, ozaveščeni ljudje
lahko opravijo ekologijo okolja in ozračja. To
pomeni prevzem odgovornosti za svoje življenje, saj smo sami sebi v največjo pomoč
ali največjo oviro.
»Obsedeni« smo z raznimi karierami. Vendar, če pot k njim ni tlakovana z osebnostno
kariero (rastjo), je to zgolj grabežljivost in
ignoranca besed zapisanih v Bibliji: »Sodi
ljudi po tem, kar SO, ne pa po tem, kar se
zdi, da so, ne po ugledu in slovesu.« In še:
»Bog ne biva v templjih, ki jih gradi človek;
biva v templju, ki ga človek gradi v sebi.«
Ponovno se moramo naučiti gledati s srcem,
se zavedati, da je bistvo stvari za »sceno«.
Potrebujemo le potrpežljivost in vztrajnost.
Ko uspemo prehoditi »prvi most«, nas čaka
že naslednji – to je pot, to je osebnostna rast.
Na tej poti je bilo v zgodovini človeštva posamezniku ali skupini dano, da je v njegovi
bližini modra oseba, ki ga vodi in usmerja
prepoznati smisel svojega bivanja tu in da
prepozna celoto (Enost) in sebe kot del
Enosti.
Napredek človeštva namreč ni odvisen od
te ali one religije, filozofske smeri, znanosti,
socialnih ali duhovnih revolucij, odvisen je
le od posameznikove ozaveščenosti in svobode duha. Ta pa je omejena, če ni svoboden
on, ona, ti, jaz ...

Človeštvo so (v zgodovini) vodili modri ljudje, ki so s svojim načinom življenja, odnosom, odločitvami, nasveti izkazovali to, kar
dela človeka ČLOVEKA. Vse starodavne
kulture so delovale tako, skrbele so za dobrobit vseh ljudi enakovredno in enakopravno.
V zadnji kataklizmi pred 10.000–12.000 leti
(ko se je nagnila zemeljska os in so sledile
usodne poplave – vesoljni potop), je izginila
izjemno duhovna civilizacija – tako govori
legenda in znanstveni dokazi. Mnoge podobnosti med miti in religijami dajo slutiti,
da je nekoč resnično obstajala »Zlata doba«
Zemlje. Ljudje, ki so sprva imeli skupno kulturo, so se zaradi posledic katastrofe naselili
na različnih krajih Zemlje. Prvotna znanja,
sistematizirana in osmišljena v logični celoti
so preživela fragmentalno in v raznih oblikah skozi vse stare kulture. Glede na zapuščino modrosti starih kultur vemo ali slutimo, da so tisočletja pred nami, ko so ljudem
vladali modri, ljudje živeli v skladu z naravo
in njenimi zakoni. Znali so zdraviti (zdravniki stare Kitajske so bili plačani glede na št.
zdravih ljudi in ne bolnih); doživeli so globoko starost, odhajali zrelega duha, rojeni za
bodoči svet. Modri in sveti so živeli v tišini
in miru. Svoja znanja in izkušnje in tradicije
preteklosti so prenašali potomcem v jeziku,
ki naj bi te vrednote čuval pred zlorabo (danes se celo znanstveni dosežki zlorabljajo v
koristoljubne in napadalne namene).
Duh oz. bistvo neločljive povezanosti Človeka z Naravo (planetom Zemlja) in povezanosti med vsemi ljudmi Zemlje je zapisan
v številnih svetih zapisih, kronikah, svetih
knjigah ..., n. pr. I Čingu (je najstarejše delo
zapisanih modrosti nasploh. Je model spoznavanja urejenosti Univerzuma in možnost,
da se človek harmonizira z zakoni Narave);
Tao Te Čingu, Bibliji, Bhadavatgiti, Koranu,
Kojiki ... in še v mnogih drugih knjigah in
epih sveta. Da so si vse naštete knjige sorodne po vsebini, razlagi in nasvetih, da imajo
isti vir in namen, je lepo zapisano v I Čingu.
Njegov namen je bil, da človek sledi zakonom Narave (Zemlje) in usode (Neba). Zato
so določili Tao Neba in ga imenovali temno
in svetlo. Določili so Tao Zemlje in ga imenovali mehko in čvrsto. Določili so Tao Človeka in ga imenovali Ljubezen in Pravičnost.
(Tao pomeni pot ) Faktor Neba je sestavljen
iz energetskih tokov in vibracij, ki prihajajo
na Zemljo z drugih planetov, zvezd, konstelacij in galaksij. Faktor Zemlje je sestavljen iz
vplivov temperature, vlage, vetrov in ostalih
dejavnikov, ki prihajajo iz globokega centra
Zemlje in se pojavljajo na površini. Tu se
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oba faktorja srečata – zaradi medsebojnega
delovanja se ustvarja tretja oblika sprememb
(začetek živega). Znotraj te spremembe se
pojavi Človek, se rodi, razvija, stara, umira
in odhaja ... Veliko podobnosti o stvarjenju
sveta, kajne? Če jih le hočemo videti, prepoznati in razumeti ... Zato so »mostovi« med
nami pomembni. Pomagajo razumeti, da je
trava na drugi strani prav tako zelena kot na
naši, da cvetje tudi tam dehti lepo, da oblaki
potujejo tudi tam, da se ljudje veselimo ali
žalostimo zaradi istih stvari.
Kako je mogoče, da se lahko dobronamerne
zamisli ali dejanja »sfižijo«, pove ta anekdota: Angel in Hudič hodita za Človekom. Ta
se skloni in nekaj pobere s tal. Angel pravi
Hudiču: »To je zate konec, pobral je Resnico.« Hudič se zasmeje: »Ne boj se zame. Prisilil ga bom, da jo bo organiziral.«
Živimo v času, ko je vse več »organizacij«,
ki delujejo proti človeku in človeštvu, ne
samo z vojnami, tudi v »mirnih« deželah je
suženjstvo legalizirano, trgovina z belim blagom cveti (že sam izraz je ponižujoč, človeka razčloveči na blago in trgovanje), zlorabe
človeka so vse bolj okrutne in podle. Smo še
ljudje? Je to civilizacija?
Živimo v času zavedanja nujnosti ekologije
našega planeta. Redkokdaj in redkokdo pa
se zaveda, da smo predvsem mi – manifestacija našega okolja in neskončnosti – potrebni temeljite »ekologije«.
Znanstveniki so dokazali, da se kataklizme
zgodijo vsakih cca 15.000 let. Se nas hoče
ta planet znebiti, otresti? Smo najokrutnejši plenilec na planetu, ne le do drugih vrst,
najbolj kruti smo do lastne vrste. Sodbe, presojanja in predsodki so prva stopnica nasilja,
ki se stopnjuje v verbalno nato v fizično do
končnega uničenja vsega, kar ni po »mojih merilih in pravilih«. Se nas hoče planet
znebiti kot krutega zajedavca, ki mu pije kri
(nafto, plin ...), zastruplja zemljo s strupi, jo
ovija s pajčevino (telekomunikacijske mreže
jo dušijo, kaj se dogaja z nami in n.pr. s čebelami pa drugič ...) in še in še ... Pri vsej inteligenci (žal pa ne modrosti) in vsej tehnologiji
vodimo naš planet, ki je naš dom, v propad.
Odnos narave in človeka je podoben odnosu
placente in embrija. Nerazumno bi bilo, da
»otrok« uniči vir svojega življenja. Namesto,
da bi človek ostal z vso svojo bitjo del, čudež narave, postaja le del, čudež tehnologije.
Pričakovani razvoj iz homo sapiensa, homo
erectusa v homo pacificus in homo spiritus
je šel po nepričakovani poti v homo tehnicus. Namesto postati najboljši del narave,
postajamo le del visoke tehnologije z vso odvisnostjo in nesposobnostjo biti »celovita«
osebnost. Biti v harmoniji s samim seboj, v
odnosu z drugimi ljudmi, z naravo je zapisano v vsakem izmed nas že davno pred nami.
Le korak v stran in izgubimo to ravnovesje,
toda le korak naprej in spet je tu. Življenje
oz. človeštvo izgublja duhovnost in se vse
bolj usmerja v materialnost, v izkazovanje
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rezultatov materialnega bogastva za vsako
ceno. Etika in morala sta izpostavljena posmehu, saj prinašata le duhovno bogastvo, ki je tuje
karieristom, materialistom, kapitalistom.
Je posameznik v takem svetu nemočen, lahko sploh kaj naredi? Lahko. Najprej sami pri
sebi raziščemo, kaj smo in kaj nismo. Nismo
volk ne ovca, nismo satan ne angel. Smo
Človek, bitje, ki ga opredeljujeta Ljubezen
in Pravičnost. In Ljubezen je – nositi v srcu
mir, sočutje, spoštovanje ... Ko se odločimo
za pot vrlin, vemo, da nas bo Univerzum
zelo dolgo preizkušal ali smo iskreni iskalci
ali ne. Ko smo umirjeni, ko znamo poslušati
in slišati, ko gledamo in vidimo, ko znamo
pohvaliti brez zavisti, ko znamo pozdraviti
brez nestrpnosti, ko srečo drugih doživljamo kot svojo srečo, začnemo razlikovati pomembno od nepomembnega.
Takih ljudi se spomnim iz otroških dni. In vem,
da so še. Ljudje, ki vedo, kaj »mostovi« v resnici
so, so iskrene vezi iz srca v srce – to je pot vrlin.
Politiki nam govore o krizi vrednot. Drage
»gospe« in » gospodje«, krizo vrednot imate
vi! Zase vem, da je nimam in verjamem, da
velika večina ljudi tudi ne.
Politika je kot »Resničnostni šov« – če je
med njimi poštenjak, se ostali združijo in ga
s skupnimi igrami izločijo, nato sledi izločanje med njimi do črnega moža ...
In še nekaj simpatičnih rekov:
- Politiki so kot plenice, pogosto jih je treba
menjati.
- Največje zlo se rojeva iz ponosa in napuha.
- Obstajajo molitve proti zlobi, proti neumnosti jih žal ni.
- Boj se človeka, ki je maščevalen – s seboj nosi
probleme in zavist.
In nekaj misli za počitnice:
- V življenju ne gre za to, kaj imaš. Gre za to,
KDO si in s kom to deliš.
- Izmed vseh poti v življenju je le ena najpomembnejša – pot iskrenosti človeka. (indijanska modrost)
- Prijatelj je mojstrovina narave. (Ralph
W.Emerson)
- Ni večjega blagoslova na tej zemlji, v tem življenju, kot je prijateljstvo. (Aristotel)
- Prijatelj je ena duša v dveh telesih. (Aristotel)
- Zakaj bi si človek želel slave in bogastva, če
ima nad sabo zvezde in ob sebi prijatelja.
- Vest je kompas, vodič našega življenja. (Sulejman Veličastni)
- Izbrano ljudstvo so ljudje, ki so se odločili za
svobodo.
- Mogoče je res, da je smrt delo za nedoločen
čas; življenje pa počitnice, ki jih je dobro preživeti z najboljšimi prijatelji.
Želim vam počitnice, kot si jih sami želite,
preživite jih v dobri družbi in ne pozabite na
svojo sposobnost »graditi mostove« vedno
in povsod – če je le mogoče ... 
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NADLIŠEK
Kaže, da je bil članek o izvoru imena
Mandrge, objavljen v 82. številki
Obrha, opažen, saj me je kasneje kar
nekaj bralcev povprašalo po dodatnih
informacijah. Zanima jih izgled
rastline in kako sem razvozlal pomen
in izvor besede Mandrge. Kratko
razlago o tem sem podal že v samem
članku, tu ga dopolnjujem le še z nekaj
podrobnostmi.
Za mandragoro (latinsko Mandragora
officinarum) sem vedel le, da je
zdravilna, njenega slovenskega imena
nisem poznal. Ko sem ugotovil, da
se imenuje nadlišek ali nadlišček je,
rešitev postala logična. Namreč, ko so
naši predniki v sedmem stoletju prišli
v te kraje, so tu srečali porimljanjene
staroselce, ki so govorili latinsko. Ti so
mandragoro in njene učinke poznali in
jo tudi cenili, saj so po njej poimenovali
območje, na katerem se še sedaj nahaja
del Starega trga. To poimenovanje so
novi priseljenci prevzeli in Mandrge so
preživele do današnjih dni.
Očitno je, da so tudi naši davni
predniki poznali opojne, zdravilne in
afrodizične učinke te rastline, jo cenili
in so tako kot staroselci po njej novo
naselbino poimenovali Nadlišek, ki se
je tekom stoletji fonetično preoblikoval
v današnji Nadlesk.
Sama rastlina spada v družino
razhudnikov. V to družino spada:
krompir, tobak, paprika, paradižnik,
volčja češnja, kristavec idr. Rastline
iz te družine imajo enake cvetove kot
krompir, plod je jagoda, ki vsebuje
številna semena, cveti bolj zgodaj
spomladi, vsebujejo rastlinske strupene
alkaloide, kot so solanin, atropin itd.
Raste v gozdovih in jo je težko najti,
zato je bolje, da je ne iščite, ker je brez
pomena, kajti če vam modra tabletka
ne pomaga, vam tudi ta roža ne bo.
Slikovita korenika buri domišljijo, zato
so jo v srednjem veku uporabljali v
čarovniških seansah.
Franc Nelec
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Tanja Magdič

Apiturizem ali čebelarski turizem

Č

arhiv: ČZ Slovenije

ebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in velik pomen, je del slovenske
kulturne dediščine. V svetu je Slovenija
poznana kot dežela čebelarjev. Čebelarska
zveza Slovenije, kot ena od najbolje organiziranih nacionalnih čebelarskih organizacij,
uživa izjemno spoštovanje in priznanje v
svetu v tem, da čebelarji pri nas čebelarijo »z
dušo«, da so naši čebelji pridelki naravni, da
ohranjamo in ščitimo našo avtohtono Kranjsko sivko kot eno od najbolj zaželenih vrst
čebel na svetu. Obiski čebelarstev in predstavitve pomena čebel so postajali vse pogostejši in porodila se je ideja o razvoju novega
produkta čebelarskih oz. apidoživetij.
S pojavom in razvojem apiturizma se oblikuje povsem nova dimenzija pojmovanja turizma, potovanj in počitnic ter pomembno
– njihovih učinkov. Apiturizem predstavlja
razvoj in promocijo zelenega, ekološkega,
trajnostnega turizma. Predstavlja ključni
segment zelenega gospodarstva in s tem
turistični produkt, ki temelji na inovativnosti, razlikovalni prednosti in visoki dodani
vrednosti. Obsega okoljski, družbeni, gospodarski in podnebni vidik, torej vse štiri
temelje trajnostnega turizma. Prav elementi
trajnostnega razvoja so največja konkurenčna prednost. Osnova za uspešen razvoj apiturizma je povezovanje čebelarstev, ponudnikov turističnih proizvodov, turističnih
društev, lokalnih skupnosti in države ter
partnerski nastop pri oblikovanju ponudbe,
pozicioniranju in trženju.
Pri ponudnikih apiturizma obiskovalci
spoznajo od čebelarske kulturne dediščine,
medovitih rastlin, pomena čebel za okolje,
življenje in člane čebelje družine ter njihovo
vlogo v panju … Apiturizem je tako priložnost osveščanja otrok, mladine kot tudi
širše javnosti o pomenu ohranjanja okolja,

čebel in čebelarstva, kulturne dediščine ...
kot tudi o pomenu lastne pridelave hrane
in pomena celotnega kmetijstva. Organizirane so številne delavnice risanja panjskih
končnic, peke medenjakov in izdelave lecta,
dražgoških kruhkov, izdelave sveč ter drugih
izdelkov iz čebeljega voska itd.
Slovenija je prva in trenutno edina država,
ki uvaja certificiranje ponudnikov apiturizma. Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad ponudbo in kakovostjo storitev ter
spodbujajo konkurenčnost. Trenutno imamo uspešno certificiranih 31 ponudnikov.
Certificiranje pomeni presojo specializiranosti in usmerjenosti dejavnosti različnih
ponudnikov kot npr. kmetij, muzejev, prodajaln in ocena izpolnjevanja kriterijev za
pridobitev certifikata dobrega ali odličnega
ponudnika apiturizma. Ena, dve ali tri čebelice označujejo zadovoljevanje osnovnih

pogojev, urejenosti objektov ponudnika in
okolice, ekološko ali biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlačne predstavitve
dejavnosti in produktov, inovativnost embalaže, sposobnost ustvariti Apidoživetje, elementi presenečenja ipd.
Ponudniki apiturizma v Sloveniji so povezani v Sekciji za apiturizem, ki deluje pod
okriljem Čebelarske zveze Slovenije. Vodi
jo Blaž Ambrožič, ki je eden od ponudnikov
čebelarskega turizma. Cilj sekcije je povečati
prepoznavnost slehernega ponudnika in s
tem obisk ponudnikov apiturizma. To bi prispevalo tudi k večji prepoznavnosti čebelarstva, povečanju osveščenosti širše javnosti,
odnosa do čebel in okolja ter na drugi strani
prepoznavnosti odličnih čebeljih pridelkov.
Obiščite ponudnike apiturizma in presenečeni boste nad njihovo ponudbo. Naj si gre
za ležanje na panjih, izdelovanje izdelkov iz
čebeljega voska, peko medenjakov ali pa klepet ob medici … naši čebelarji se vam bodo
posvetili z ljubeznijo in znanjem. Obiščite
jih, ne bo vam žal! 
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Mesto Lož – uradi in obrti pred 2. svetovno vojno

iz osebne zbirke starih razglednic Boruta Kraševca

HRIBAR – OČE HEROJA JANEZA
HRIBARJA. Tudi hiša, v kateri se je
rodil pisatelj Fran Milčinski. Hiša
Kutež-Vidmar. Še mene je naučil
izdelave krtač. Eno sem kot otrok
naredil med vojno.

V času pred drugo svetovno vojno je bil
Lož mesto, v katerem je bil sedež Občine
Lož s svojim županom, sodiščem, zemljiško
knjigo in žandarmerijsko postajo. Po vojni
je te funkcije izgubil in postal vas.
Ivan Mlakar - Kolajev iz Loža se pri svojih
83 letih spominja, kako je bilo v času, ko
je bil Lož še mesto.Na njihovi hišni številki
46 je takrat pisalo: LOŽ – MESTO. Pred
devetimi leti mi je za prvo številko Obrha v
aprilu 2007 pripovedoval o svojih spominih
na življenje v Ložu, ko je bil še otrok.
Tokrat pa je po spominu izdelal seznam
uradov, trgovin, gostiln in obrtnikov, ki so
v Ložu delovali do druge svetovne vojne.
V seznamu so tudi njegove opombe, na
katerih lokacijah oz. sedanjih hišah so se
nahajale posamezne dejavnosti.
Za ta dragocen zapis se mu iskreno
zahvaljujem.
Vsi pa, ki hranite še kakšne podatke o
naštetih dejavnostih in drugih značilnostih
Loža, stare fotografije, dokumente ali svoje
lastne spomine, lepo vabljeni, da se oglasite,
da skupaj zapišemo zgodbe Loža.

URADI:
1. ŽUPANSTVO – MESTNI URAD
(Hiša v središču Loža, prenovljena,
v njej so stanovanja)
2. POŠTA
3. ŽANDARSTVO
4. FINANČNI URAD
(hiša Nahtigal-Klopčar)
5. SODIŠČE (5–9, Na mestu, kjer je sedaj
uprava Kovinoplastike Lož)
6. ZEMLJIŠKA KNJIGA
7. KATASTER
8. NOTAR – POZNIK
9. ZAPORI
10. ZDRAVSTVENI DOM, Dr. Mejač
(sedaj TIC)
11. KULTURNI IN GASILSKI DOM
(sedaj hiša zidar – Miki)
12. HIŠA ZA BREZDOMCE – UBOGA
HIŠA (sedaj Opkova hiša)
13. KONJUŠNICA, za konje in vozove –
obiskovalce sodišča …(gospodarsko
poslopje Intihar)
TRGOVINE:
1. LAH (sedaj sadovnjak Hlabše)
2. UDOVIČ (sedaj Klobčarjevo)
3. RUPNIK (sedaj VilkotovaValči)
4. TURK (VilkotovaValči)
5. KOVAČ – ŠTORŽEK
(sedaj zelenica, Ivan Kovač - Storžek)
6. VILKO ZABUKOVEC – HARMONIKE
(sedaj Kovinoplastika – vratarnica)
7. MESNICA FIŽOLEK - ZABUKOVEC
(sedaj garaža)
8. IZDELAVA POLHOVK, OPEK KOČEVAR (sedaj hiša Topić)
9. IZDELAVA KRTAČ (ŠČETK IZ ŽIME)

MIZARSTVO, KLEPARSTVO, OSTALO:
1. TURŠIČ – MIZARSTVO,
KOLARSTVO
2. PREVEC – MIZAR
(sedaj hiša Stane Prevec)
3. ANDRE - ŠEPEC
(sedaj VilkotovaValči)
4. SEDLARSTVO – TURK
(sedaj Opkova drvarnica)
5. KLEPAR – LORH, VITRIH –
POPRAVILO DEŽNIKOV, CINJENJE
LONCEV (sedaj prazno)
6. KLEPAR TROŠKO
(sedaj svetova hiša)
7. PEKARNA LAVRIČ
(sedaj hiša Anzeljc)
8. TRAFIKA – HOJKARJEVI TETI
(sedaj Hace - Toček)
9. ZIDAR LAVRIČ - COFLOV
(sedaj hiša nad Odančkovo hišo)
GOSTILNE:
1. FIŽOLKOVA (sedaj hiša)
2. BRAVCOVA – Balinišče kar po cesti od
Bravčeve do Fižolkove
(sedaj Ravšlova hiša)
3. ŠPELINOVA – Tudi kobilarna za
vožnjo kočij snežniškega gradu,
sedaj spomenik
4. HLABŠETOVA (sedaj hiša)
5. MATAZIN – MLAKARČEK,
TUDI LEDENICA, KEGLJIŠČE IN
BALINIŠČE
ČEVLJARSTVO:
1. RO(J)KAVENČEK JOŽETOV HACE
(sedaj počitniška hiša)
2. RAJDEK - MULC (sedaj hiša)
3. ŠUŠTAR – MLAKAR - ODAM
(sedaj hiša)
KROJAŠTVO:
1. ŠKRBEC FRANJO (sedaj hiša)
2. ODANČEK
FOTOGRAF:
1. ČEPON (sedaj vrt Fronkov)
Po spominu zapisal Ivan Mlakar,
25. 4. 2016
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O gradnji deželne ceste II. vrste Markovec–Viševek
v časopisnih zapisih v letih 1927–1929

Mostovi in ceste so nastajale in se v zgodovini spreminjale glede na promet in razvoj
prevoznih sredstev. V Loški dolini so na izgradnjo vplivale tudi pogoste poplave. Vsekakor pa so imele občine in oblast od nekdaj
tudi nalogo in skrb za urejanje prometnih
povezav. Nekaj o odločitvah, sklepih in sami
gradnji ceste med Markovcem in Viševkom
pred skoraj devetdesetimi leti so poročali v
takratnih časopisih Slovenec, Narodni dnevnik, Domoljub in Ameriška domovina. (v
nadaljevanju objavljeni prepisi iz časopisov
so dobesedni in brez popravkov)
V časopisu Slovenec so 30. decembra 1927
leta zapisali:
Javna dela v ljubljanski oblasti
Na zadnji seji ljubljanske oblastne skupščine
je skupščina na predlog oblastnega odbora
sklenila, da se zgradi več cest in mostov. Teh
sklepov je 12. Vsak sklep vsebuje podrobno določilo glede tega, kako se razdelijo
gradbeni stroški in na kak način se izvede
gradnja. K skupnim gradbeni stroškom
prispevajo deloma oblastni zaklad, deloma
cestni okrajni zakladi in udeležene občine.
Gradbena dela lahko izvede oblastni odbor
v lastni režiji ali pa jih odda na javni zmanjševalni dražbi.
Oblastna skupščina je sklenila sledeče:
1. Da se gradi deželna cesta II. vrste Markovec–Viševek in deželna cesta II. vrste Vrhnika
do ovinka deželne ceste I. vrste pri Podgori
s potrebnimi mostovi. (Slovenec, v Ljubljani,
petek, dne 30. decembra 1927, str. 2)
V naslednjem letu je v Slovencu še ena uradna objava, ki se nanaša na gradnjo markovške ceste:
Iz seje ljubljanskega oblastnega odbora
dne 26. septembra 1928.
Cestnemu okrajnemu odboru v Ložu se
v načelu dovoli, da najame posojilo Din
350.000 za pokritje gradbenih stroškov deželne ceste Beli Malen–Viševek. (Slovenec, v
Ljubljani, v petek, dne 28. septembra 1928)
V Domoljubu so leta 1928 zapisali:
Nova cesta Markovec–Viševek
(Občina Stari trg pri Ložu)
30 let je bila pot čez Viševek ozir vzdrževanja povod prepirom. Skoro vsako zimo je
nastop vode onemogočil za več tednov prehod skozi dolino. Lani pa so se zedinili odborniki Kmečke zveze in SLS iz cele občine,
da se zavzemo s pomočjo cestnega odbora

in svojih poslancev, naj bi oblast sprejela to
cesto med deželne ceste, dvignila oba mosta
nad nastop vode in izboljšala temelj. Dosegli
so, da je oblastni odbor preskrbel načrt in
zagotovil polovico stroškov, drugo polovico
pa dovolil cestnemu odboru in mu pomagal
dobiti posojilo. Naši demokrati, ki so preje
hujskali zoper SLS in župana, da nič ne store
in zanemarjajo to pot, so začeli govoriti, da
je ta načrt le limanice za volilce in še tri dni
preden je udaril prvi kramp v klanec pri Belem Malnu, je glavni agitator demokratov za
severovzhod doline rekel, da bomo pač preje
vsi »opolzli« (mrtvi), kakor da se bo delala
cesta! Odkar pa se cesta gradi (šest tednov),
majejo z glavami, da je škoda denarja, da bi
zadostovalo kar staro pot nasuti, da je sploh
ni treba itd.
Medtem pa mojster Miha Janežič iz Nadleska s svojo kompanijo pridno vrta, poka,
lomi, koplje, odvaža in nasipa, po hudi letini hudo prizadeta dolina pa je že z delom
zaslužila okrog 60.000 Din. Cesta bo dolga
1886 m in gre večinoma po trasi stare poti.
(Domoljub, v Ljubljani, dne 21. novembra
1928, str. 744)
Iz zapisa časopisu slovenskih izseljencev v
Ameriki »Ameriška domovina« izvemo:
Nova cesta v občini Stari trg pri Ložu.
9. novembra je komisija izvršila odkup sveta
za novo deželno cesto II. reda, dolgo 1886 m,
od Skadulce do deželne ceste onkraj Viševka
z dvema visokima mostovoma. Skoro vsi lastniki, predvsem iz Viševka, so odstopili svoj
svet brezplačno! Oblastni odbor prispeva
k stroškom (po proračunu okrog 700 tisoč
Din) polovico, za drugo polovico pa je dal
dovoljenje in izposloval kredit tuk. cestn.
odboru. Tudi načrte in vodilno tehnično
osebje je dala oblast brezplačno. Upamo dobiti tudi za daljšo dobo cestni valjar in pomoč za glavno cesto. Gradbo vodita g. tehnik V. Vrhovec in g. mojster Miha Janežič.
(Ameriška domovina, december 1928, str. 2)
Nekaj zanimivosti o gradnji je v Slovencu
oktobra napisal podpisani F. S.:
Zanimivosti iz Loške doline
Stari trg, 23. okt.
Dve uri dolga, uro široka je Loška dolina.
Pravijo, da je ta kraj eden najlepših v Sloveniji, tretji po vrstnem redu. Ima pa Loška
dolina veliko napako: slabe ceste. Ni čudno.
Dan za dnem, uro za uro vozijo vozniki skozi dolino vozove lesa, hlodov, desk, raz-

ličnega drugega blaga. Posebno nerodno
je v Loški dolini to, da ob jesenskem času
ali drugače ob velikem deževju sploh ni
mogoče z vozovi skozi dolino. Voda zalije
glavno cesto, ki vodi iz Prezida in Babnega
polja skozi dolino v Lož in proti Rakeku.
Le s čolni je ob takem času mogoče priti iz
enega konca doline v drugi.
Zdaj bo ta zadeva drugačna. Podjetni domačini so jo iztuhtali. Segli so v žep, nabrali nekaj podpor, zgrabili kramp in lopato,
poklicali inženirje, najeli delavce – in so
začeli graditi novo cesto. Dočim gre glavna cesta sedaj po dolini skozi Pudob, obide
nova cesta to vas ter pelje skozi Viševek.
Prednost nove zveze je v tem, da bo po tej
cesti dolina tudi ob največjih povodnjih
lahko z vozmi dostopna. Nova cesta skozi Viševek je tedaj za Loško dolino velika
pridobitev ter so prebivalci zelo oblastnemu odboru, da jim je omogočil gradbo te
ceste. Cesta je dovolj široka, gre večinoma
v ravni smeri, je na mnogih mestih znižana, drugod gre po solidno zgrajenih nasipih. Zgrajena sta tudi dva večja mostova
iz železobetona, tudi vas Viševek je dobila
z novo cesto drugačno lice. S cesto je regulirana namreč tudi vas, nekatere hiše so
umaknjene s ceste, nekatere so podrli …
F. S. (Slovenec, V Ljubljani, v nedeljo, dne
27. oktobra 1929, št. 246, str. 5)
V Slovencu so ob koncu gradnje, novembra 1929 zapisali:
Pozitivno delo ljubljanske oblasti
Delo gradbenega oddelka.
Med najvažnejše posle tega oddelka je spadala gradnja in vzdrževanje deželnih cest
in mostov. V ljubljanski oblasti je dolžina
deželnih in okrajnih cest prevzetih v upravo od Gradbene direkcije, znašala ob prevzemu 2700 km. Od države je pa prevzela
v upravo ljubljanska oblast 63 km bivših
državnih cest.
Zgrajeni mostovi.
V kratki dobi obstoja oblastne samouprave
je bila zgrajena cela vrsta mostov. …
Na cesti Markovec–Viševek sta dva mostova; eden od teh ima razpetja 22 m. Oba sta
že dograjena …
(Slovenec, v Ljubljani, v soboto, dne 23.
novembra 1929, str. 2)
Ko je bila cesta zgrajena, so fotografijo ceste in kratek komentar pod njo objavili v
Ilustriranem Slovencu:
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Nova cesta čez Viševek (občina
Stari trg pri Ložu) z gradbenim
odborom. Čeprav je dolga le
2km, je vendarle jako važna,
ker omogoča tudi ob povodnji
zvezo Rakek–Čaber, ko je glavna cesta navadno vsa pod vodo.
Zgrajena je bila s pomočjo obl.
odbora in otvorjena 10. novembra. (Ilustrirani Slovenec, leto
V, tedenska priloga Slovenca (št.
287) z dne 15. 12. 1929, štev. 50,
str. 399)
Fotografije vseh treh mostov na
novi cesti so s krajšim zapisom
objavili v prilogi Domoljuba:

Novi most pri Belem Malnu z nasipom. –Zadaj Racna gora.

Zadnji del nove ceste čez Viševek: novi most pod Viševkom, pod njim napajališče.

Prvi del nove ceste: popravljeni in zvišani most v Skadulci

Novo cesto čez vas Viševek
(občina Stari trg pri Ložu)
je dne 10. nov. t. l. otvoril
takratni oblastni komisar
dr. Marko Natlačen.
Dolga je 2 km. Vsled
višjih mostov omogoča
promet skozi obljudeno
dolino v času, ko je glavna
cesta pri Pudobu 2 m pod
vodo. Gradba ceste stane
okrog 600.000 Din. Od
teh je polovico prispevala
bivša ljubljanska oblast,
polovico pa cestni okraj.
Delo je trajalo eno leto, od
proračuna se je prihranilo
okrog 150.000 Din. Nova
cesta bo v korist celi
bližnji in daljni okolici,
zlasti ob nastopu vode.
(Novice v slikah, priloga
Domoljuba in Slovenskega
gospodarja, november in
december, 1929, letnik IV.
št. 11. in 12., str. 5)

NAGRADNA KRIŽANKA

Nagradno geslo križanke
v juniju 2016 je bilo:

e.
Vabljeni k reševanju nagradne križank

VABLJENI V PRENOVLJENO TRGOVINO
Izmed prispelih dopisnic
s pravilnimi rešitvami smo izžrebali tri,
za katere nagrade prispeva
Trgovina pri Darji
Bloška polica 8, 1384 Grahovo
tel. (01) 709 88 63
1. nagrado: Bon v vrednosti 20 € prejme:
Vesna Troha, Babno Polje 89,
1386 Stari trg pri Ložu
2. nagrado: Bon v vrednosti 20 € prejme:
Kaja Šoštarič, Babno Polje 88
1386 Stari trg pri Ložu
3. nagrado: Bon v vrednosti 20 € prejme:
Anže Šumrada, Ograde 41
1386 Stari trg pri Ložu
Vrednostne bone bodo nagrajenci prejeli po pošti.

Pravilna rešitev križanke je geslo, ki ga boste dobili na osenčenih
poljih. Rešitev napišite na dopisnico in jo pošljite na naslov
uredništva Obrh do 16. septembra 2016.
Nagrade tokrat prispeva:
Kovinoplastika Lož d. d.
Lož, Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu
www.kovinoplastika.si
1. nagrada: reklamni jopič in kapa
2. nagrada: reklamni nahrbtnik in kapa
3.nagrada: reklamna kapa, blok in svinčnik
Želimo vam veliko zabave pri reševanju in sreče pri žrebu.
uredniški odbor

V deželi ostrnic, Nadlesk
etnološka prireditev 'Ob košnji'
(10. julij 2016)

Koncert WORLD HISTERIA ORCHESTRA
v letnem gledališču »Cirkl« v Podcerkvi
(10. julij 2016)

Uradna otvoritev festivala
PLAVAJOČI GRAD pri gradu Snežnik
(14. julij 2016)

Foto: Mario Žnidaršič

Galerija Štala - Ars viva Podcerkev
Otvoritev fotografske razstave Nives Pišek
(10. julij 2016)
Razstava je na ogled do 4. avgusta 2016

